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L’altra 
batalla 

del Bruc

Fa 75 anys, la muntanya de la Fembra Morta, al llindar de Castellolí, 
el Bruc i Piera, va viure una de les últimes batalles de la Guerra Civil

Recreació d’una trinxera republicana, com la que hi havia a la Fembra Morta el 1939. Foto: Xavi Calzada. P08/35

 Crida perquè 
aquest episodi, molt 
desconegut pels 
anoiencs, no 
quedi en l'oblit
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Aquesta setmana publiquem un reportatge 
sobre un dels fets històrics més descone-
guts del segle XX a la comarca: la batalla 
de la Fembra Morta, una de les últimes 
defenses republicanes de Barcelona i, de 
fet, de la Guerra Civil espanyola. Una ba-
talla amb combats molt durs a terra i amb 
bombardeig d’aviació, que va tenir lloc en 
una muntanya entre Castellolí, el Bruc i Pi-
era. Al bell mig de la comarca, i causant un 
nombre indeterminat de víctimes militars i 
civils.
Alguns dels que van tenir ocasió de recollir 
els testimonis dels qui van viure en prime-
ra persona aquells fets del 22 de gener de 
1939, ara fa 75 anys, fan una crida per evi-
tar que l’oblit perduri per davant del record 
que mereix aquest episodi. Els darrers 
vestigis visibles s’han perdut amb el pas 
del temps, i no falten les veus que recla-
men algun detall que faci que no no per-
dem la memòria històrica. Els defensors 
de la República en aquell indret eren, la 
majoria, voluntaris de més 50 anys d’edat, 
alguns sense cap experiència militar. Molts 
dels cossos dels qui hi van perdre la vida 
no s’han recuperat mai...

A l’Anoia perdura encara algun petit monu-
ment en record d’episodis que es van viure 
durant aquella època, i que van afectar a 
persones, fos quina fos la seva inclinació 
política. La memòria històrica i la recerca 
dels desapareguts i la denúncia i reivindi-
cació de la justícia, la veritat i la dignitat de 
les víctimes és un exercici honorable que 
ha de servir per no oblidar mai el succe-
ït, precisament per evitar que es repeteixi. 
Malauradament, estem en el segle XXI i, 
malgrat tenir pressa per solucionar ràpida-
ment segons quines escletxes del model 
d’Estat -ho veiem aquests dies- som inca-
paços de tancar definitivament malsons 
del passat que, detalls com el que ara ens 
ocupa, demostren que hi ha molta feina a 
fer.
Si a l’Anoia es va viure en un dels seus 
cims una de les últimes batalles de la 
Guerra Civil, una de les darreres defen-
ses de Barcelona, alguna cosa hauríem de 
fer per a que no quedi en l’oblit. No tindria 
massa sentit fer-nos els patriotes en se-
gons quines crides, si no som capaços de 
mantenir viva la flama del record i el res-
pecte pels qui, fa 75 anys, tenien també la 
iŀlusió de construir un país millor.

Memòria 
històrica

Mal Llamp
Demà dissabte el grup igualadí Mal Llamp enceta els actes per 
celebrar el seu 25è aniversari i ho fa amb activitats per a tothom 
-sense foc- a la rambla de Sant Isidre.
Ja són diverses entitats igualadines que van celebrant aniversa-
ris fet que demostra la vivacitat del teixit associatiu de la ciutat i 
les ganes de fer coses de la gent que les composa.
Endavant i a fer-ne molts més, d’anys!

Manel Prat, director dels Mossos d’Esquadra, ha 
acabat presentant la seva dimissió pels incidents de 
Can Vies.

Ramon Espadaler, conseller d’Interior, defensa l’ús 
de la força, per resoldre el conflicte. Però hi ha qui 
hi veu molts paral·lelismes amb el contenciós Cata-
lunya Estat. 

María de los Llanos de Luna, delegada del Govern, 
ja ha ofert la col·laboració “de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, tant la Policia Nacional com la 
Guàrdia Civil, per completar els recursos desplegats 
pels Mossos d’Esquadra” i el ministeri de l’Interior ha 
enviat a Barcelona uns 200 de les Unitats d’Interven-
ció Policial (UIP) de Madrid, Valladolid, Saragossa 
i València, com a “mesura de prevenció”. Els 200 
agents se sumen a les dues unitats, formades per 
45 membres cadascuna, de les quals disposa el Cos 
Nacional de Policia a Barcelona. 

Joaquim Forn, regidor de l’Ajuntament de Barce-
lona, va xifrar en 155.000 euros els danys públics 
provocats durant els primers avalots. Però l’extensió 
dels disturbis ha disparat les xifres i el malestar. Ara 
ja hi ha qui es tiba dels cabells per haver anat con-
tra ‘un símbol’ en aquests moments. Tot i haver-ho 
demanat la Junta Electoral per evitar el multi-refe-
rèndum.

Rafael Blasco, exconseller valencià de Solidaritat 
va rebre una condemna de vuit anys de presó i 20 
d’inhabilitació per exercir càrrecs públics, després 
que la sala civil i penal del Tribunal Superior de Jus-
tícia valencià considerés provat que l’exmembre del 
govern del PP va desviar fons públics destinats a 
projectes de cooperació. Aquest és el veredicte de 
la primera de les tres peces que formen el cas Coo-
peració. Segons la sentència “un procedir aberrant”.

José María Vázquez Honrúbia, jutge de l’Audiència 
Nacional ha condemnat ‘in vocce’ als exdirectius de 
Caixa Penedès Ricard Pagès, a dos anys de presó 
i a un a Manuel Troyano, Joan Caellas, per admi-
nistració deslleial de l’entitat quan es van adjudicar 
28,6 milions en indemnitzacions. El jutge ha accep-
tat l’acord assolit entre l’acusació particular del Banc 
Mare Nostrum (BMN) i les defenses, pel què els qua-
tre acusats i els hereus de Jaume Jorba, han hagut 
de reconèixer els fets i la seva culpa davant el jutge. 

I ja han retornat els diners que van cobrar. 

Felix Millet, que va ser president de moltes coses i 
famós per ser el cap de la Trama del Palau de la Mú-
sica, i  Jordi Montull, que va ser gerent de l’entitat, 
van ser condemnats a dues penes de sis mesos per 
tràfic d’influencies i a pagar una multa de 3,6 milions 
i de 900.000 euros, respectivament pel cas de Olivia 
Hotels. Han absolt la cúpula de Urbanisme de l’Ajun-
tament de Barcelona. 

José Manuel Soria, ministre d’Indústria, ha confir-
mat que Catalunya perdrà un dels seus tres multiplex 
per adaptar-se a la reordenació de l’espai radiolèc-
tric. Francesc Homs, portaveu de l’Executiu ha de-
clarat que intentarà no a acatar la mesura. “Nosaltres 
no tancarem un canal de televisió”.

Artur Mas, president de la Generalitat, va dir a les 
XXX Jornades del Cercle d’Economia que es van fer 
a Sitges “si l’Estat enfonsa la llei de consultes cata-
lanes, seria un acte d’agressió afegida” i si el Tribu-
nal Constitucional (TC) tomba la consulta “la situació 
serà pitjor”. I ha demanat que “Si existeix una pro-
posta creïble, fins i tot en forma de reforma cons-
titucional, que se sotmeti a votació al costat de les 
opcions que les institucions catalanes han pactat”.

Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta del 
govern,  va respondre immediatament. “Li recordo al 
President que ha de complir la llei”. 

El magistrat del Tribunal Constitucional Enrique Ló-
pez va ser enxampat, en saltar-se un semàfor ver-
mell, conduint la seva moto sense casc i amb una 
taxa d’alcoholèmia quatre vegades superior a la per-
mesa. Ha dimitit.

El dirigent del PP canari, Benicio Alonso, ha titllat 
Eduardo Madina com el “coixet de l’ETA” en referèn-
cia a l’atemptat que va patir el dirigent del PSOE el 
2002. I s’ha quedat tan ample.

El rei d’Espanya Joan Carles I abdica en favor del 
seu fill Felip. I se’n va desitjant el millor per a Espa-
nya. Un rei, Felip V, va treure tots els drets els cata-
lans i ara, 300 anys després, l’estat espanyol entrarà 
en el regnat del rei Felip VI. Veurem quina és la seva 
posició sobre el poble català.

Si a l’Anoia es va viure, en un dels 
seus cims, una de les últimes batalles 

de la Guerra Civil, una de les 
darreres defenses de Barcelona, 
alguna cosa hauríem de fer per a 

que no quedi en l’oblit
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Tot i que tradicionalment les eleccions al Parlament 
Europeu mai havien canviat res important, aquest 
any han servit per posar de manifest l’esquerda 
profunda que s’està produint en el mapa electoral i 
institucional espanyol.
Els dos grans partits -PP i PSOE- han perdut cinc 
milions i mig de vots en unes eleccions, no ho obli-
dem, que són les menys participades. Aquesta pèr-
dua de vots ha provocat que el bipartidisme ja no 
sigui majoritari a l’Estat. Si a Catalunya i a Euskadi 
no ho han estat mai, al conjunt de l’Estat fins ara es 
repartien el vuitanta per cent dels diputats.
Aquesta caiguda del suport electoral, va provocar la 
dimissió del secretari general del PSOE i una crisi 
interna de la qual no es veu el fons ni la sortida. 
Tot i estar al marge dels resultats electorals, el Rei, 
veient que Las Cortes encara no havien elaborat la 
llei orgànica per a l’abdicació del monarca, presen-
tava dilluns la seva abdicació obligant a Las Cortes, 
amb majoria absoluta del PP i amb el PSOE de su-
port, a elaborar ràpidament una llei que requereix 
una majoria qualificada que avui, a la vista dels 
resultats electorals de diumenge, ja no existeix. Si 
hagués esperat no tenia garantida la docilitat parla-
mentària per tirar endavant el procés d’entronitza-
ció de l’hereu de la Corona Borbònica.
L’esquerda entre el món polític institucional i el po-
ble és tanta, que a poques hores de l’anunci de l’ab-
dicació del Rey, a tots els pobles i ciutats de l’Estat 
es varen produir -i es segueixen produint- manifes-
tacions reclamant el dret dels ciutadans a decidir 
sobre la monarquia o la república.
L’Estat té molts instruments per manipular l’opinió 
pública i l’hereu té preparació i físic suficient com 
per convèncer a un bon nombre de ciutadans  es-
panyols perquè acceptin ser súbdits.
A Catalunya, a Euskadi, a Galícia... segurament 
que li costarà més. Li costarà més perquè els ciu-
tadans tenim més assumits els valors republicans 
d’igualtat i justícia. És un anacronisme en ple segle 
XXI que una persona, per raó del seu naixement en 
una família concreta, tingui dret a gaudir “per vida” 
de privilegis que el situen per damunt de les lleis i 
de la voluntat del poble. Cal una igualtat que faci 
que cap polític -ni cap financer- es pugui lucrar per 
la corrupció o el tràfic d’influències.
A Catalunya, des del 2010, que ens hem propo-
sat fermament a exercir el nostre dret a decidir. Un 
dret que l’Estat ens nega reiteradament però, com 
va passar l’any 1976 en què la pressió popular va 
esbotzar totes les costures de la dictadura, espero 
que el conjunt de ciutadans d’Espanya se sumi a la 
iniciativa catalana del dret a decidir.
Caldria però que els valors republicans impregnes-
sin el pensament dels ciutadans d’Espanya, que els 
animessin a deixar de ser súbdits de la monarquia 
per passar a ser ciutadans de ple dret d’un país de-
mocràtic i amb valors, on la corrupció sigui castiga-
da i la llibertat i la justícia siguin bé comú. 
Valors republicans, valors de futur.

Valors republicans

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

L’esfinx. Els que han visitat les Piràmides 
d’Egipte segurament han passat alguna estona da-
vant de l’enorme estàtua amb cos de lleó ajagut amb 
una cara que representava el faraó. És l’Esfinx de 
Gizeh. La seva funció era de guardiana i protectora. 
Per això està col·locava al costat de la porta coberta 
ascendent que dóna accés a l’avinguda que porta a la 
piràmide d’Userib, més coneguda com Khefren. Però 
no és l’única. N’hi ha moltes més a l’avinguda de les 
Esfinxs al Temple de Karnak, I també en tenien els 
grecs. La representaven com una imatge femenina 
amb ales d’ocell de presa i la posaven com a decora-
ció en els seus taüts.
   Era un ésser monstruós que la deessa Hera havia 
enviat a Tebes com a càstig a una ofensa per un ma-
trimoni que s’havia celebrat a la ciutat en contra de 
la seva voluntat. Vivia a les muntanyes i tenia aterrits 
els que passaven pels seus dominis i devorava els 
qui eren incapaços de resoldre els enigmes que els 
plantejava: “Quin és l’ésser que camina amb quatre 
peus al matí, dos al migdia i tres al vespre, però que 
contràriament a la majoria dels éssers vius, és més 
feble quans més peus utilitza al caminar?”.  Ningú ha-
via aconseguit trobar-ne la resposta fins que va arri-
bar Èdip: “És l’home, que va de quatre grapes quan 
és petit i que fa servir les dues cames i el bastó quan 
és vell”. Aleshores n’hi va posar un altre: “Són dues 
germanes, una de les quals engendra l’altra i, al seu 
torn, és engendrada per la primera”. Èdip va quedar 
pensatiu una bona estona i va respondre “És la nit i el 
dia” (en grec dia i nit són paraules del gènere femení). 
L’Esfinx, en veure’s vençuda es va suïcidar, estim-
bant-se des de l’alta roca on solia asseure’s. Segons 
altres versions, fou Èdip mateix qui la va matar. I com 
a recompensa per haver-los deslliurat del monstre, 
els tebans el van coronar rei. 
   Però el mot grec d’esfinx sembla venir del verb sfin-
go, que significa “estrènyer”. Però els àrabs l’anome-
nen “Abu l-Hawl” (pare de la por) o “Al-Sanam” (l’idol) 
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Potser per això Mukaddasi ja va escriure que el 985 
els àrabs havien damnat la cara de la de Gizeh. Cosa 
que es va repetir el 1378, quan un xeic fanàtic li va in-
fringir danys addicionals. No solament per ser un ídol 
que consideraven contrari a la seva religió sinó per-
què representava la dualitat que enfronta a qualsevol 
creador de realitat a la realitat mateixa que està gene-
rant. L’esfinx és com una “trampa”, una temptació, un 
perill enmig del viatge per la vida. Una justificació per 
deixar de fer el que toca.
   Cada cop que es vol crear una realitat, apareix l’es-
finx i posa una prova. Vol esbrinar si hi ha seriositat 
i compromís. O només es vol construir una resposta. 
Aquella que convé i que serveix per justificar-se als 
altres. I l’esfinx quan descobreix l’engany castiga a 
l’infractor amb la mort. No cal que sigui física. Com 
ha fet amb personatges com en Millet. Predicava el 
que no feia. Només una aparença. Una pantalla. Fins 
que es va desvelar l’engany. També desemmascara 
l’engany polític dels qui prediquen que no pujaran els 
impostos i empobreixen la societat, mentre s’afarten 
d’omplir-se les butxaques predicant l’austeritat. 
   Però també els que demanen un dret a decidir i no 
permeten que visquin els diferents (quan exigeixen 
ser tractats com a tals per parlar una llengua diferent). 
I apliquen la llei (quan es queixen de la constitució) per 
expulsar els que volen viure pacíficament d’un espai 
que consideren seu. I quan es descobreix l’engany 
tot grinyola. “Estima els altres com vols ser estimat. 
Tracta als altres com vols ser tractat”. L’Esfinx posa 
el parany. S’adona de les paraules enganyoses. Dels 
que no informar rectament i utilitzen el llenguatge per 
amagar els propis interessos. Dels violents, que diuen 
que han aparegut per l’enderrocament d’un edifici ru-
ïnós, però que són aquells que tothom es preguntava 
per què no es revoltaven quan els colpejaven deixant-
los pobres, sense feina i sense esperança. L’Esfinx, 
com sempre, guardiana de la porta segueix posant 
paranys.

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

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

intensiu juliol
1,30 - 2 hores diàries.

Grups pràctics tant per a 
nens i adults.

www.nonameschool.com

No Name School S.L.
Brian & Carme Stack
Tels: 93 804 00 21
        637 533 080

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

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



LOTTO 6/49
· Dissabte 31/05/2014

7-15-17-29-36-39
Complementari: 32
Reintegrament: 0

· Dimecres 4/06/2014
3-9-12-19-24-44

Complementari: 32
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 29                  286  
· Divendres 30          934
· Dissabte 31     207
· Diumenge 1          830
· Dilluns 2               095
· Dimarts 3       966
· Dimecres 4      464

ONCE
· Dijous 29              31681
· Divendres 30       75424
· Dissabte 31    44392
· Diumenge 1       56161
· Dilluns 2             32800
· Dimarts 3    93481
· Dimecres 4    35561

· Dijous 29   3-5-12-34-46-49   C: 27  R: 3
· Dissabte 31   4-12-14-30-42-43  C: 36   R: 5

· Diumenge 1   13-15-34-44-54  Núm. clau: 3 

· Dimarts 3   2-15-32-39-44  Estrellas: 5/10

JUNY
6: Norbert; Artemi; Càndida; Paulina. 
7: Robert; Pere; Vistremond.
8: Guillem; Cal·líope.
9: Efrem; Marí; Prim i Felicià; Pelàgia  
10: Maurici; Asteri.
11: Bernabé; Maria-Rosa Molas i Vallbé. 
12: Joan de Sahagun; Onofre .

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Dia 6: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 7: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 8: BAUSILI/LA CREU/ Born, 23/P. de la Creu, 7
Dia 9: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 10: JUVÉ/ Av. Montserat, 27
Dia 11: TORELLÓ/ P: Verdaguer, 82
Dia 12: ADZET/ Av. Barcelona, 9
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L’esfinx és un ésser que trobem tant en la mitologia 
grega com egípcia i que ha estat molt mal entès. Se li 
atribueix generalment el paper de guardià o guardiana 
de les portes però poques coses més se’n saben. La 
trobem a les portes de la gran piràmide, però també 
són les guardianes de la primera porta que es troba el 
jove Atreyu a La Història Interminable, el llibre de Mic-
hael Ende i que ha de superar la seva prova per poder 
arribar al seu objectiu que és donar un nom nou a l’em-
peradriu infantil. En la versió més estesa, però potser 
menys divulgada del mite, aquestes dues esfinxs són 
dues germanes (amb cara de dona, cos de lleó i ales 
d’ocell) que representen la dualitat innegable i ineludi-
ble de la vida. La seva funció és enfrontar a qualsevol 
creador de realitat a allò que pretén generar, per es-
tablir-ne la noblesa. Si un és noble i no té por, podrà 
passar, sinó, caurà amb tota la seva creació.
   L’enigma de l’esfinx, quan s’estudia esotèricament, 
es presenta com una “trampa”, un perill enmig del nos-
tre viatge. Una prova que  haurem de superar si volem 
arribar a bon port. I ve envoltat d’una aureola de casu-
alitats, sobretot en els noms per poder ser identificada 
fàcilment per aquell que en coneix els secrets. Per què 
en el nom? Perquè el nom -“el verb”- és l’efecte primer 
de la creació (el nom de l’emperadriu infantil). Anome-
nar una cosa és donar-li poder, és crear-la. I de fet, el 

Vies de primera i vies de segona. L’esfinx catalana
JOAN VILANOVA ·    

primer acte de creació que fem tots en aquesta vida és 
mitjançant la paraula, “el verb creador”.
   Cada cop que volem crear una realitat nova, l’esfinx 
apareix i ens posa a prova la noblesa. I com ho fa? En-
frontant-nos a la polaritat oposada de la nostra creació. 
Si és noble, serà vàlida des dels dos punts de vista, si 
no ho és, fallarem en enfrontar-nos a la polaritat de la 
nostra creació, ens retirarem i aquesta no arribarà a 
tenir nom i no es generarà.
   Ara voldria fer esment a la “casualitat” amb què el 
govern d’aquest país i la seva gent, tots generadors 
d’una nova realitat, ens estem enfrontant aquests dies: 
Enmig d’un extens moviment per donar a conèixer al 
món sencer la “via” o les “vies” catalanes i evidentment, 
demanar al món que ens escolti, i als governs i les 
institucions que s’adaptin i canviïn les lleis perquè un 
poble que pensem i sentim de forma diferent puguem 
expressar-nos per decidir el nostre futur, ens trobem de 
cop amb el conflicte de “Can VIES” (sí, sí, “vies”) on, 
com per art de màgia, ens veiem obligats a enfrontar-
nos a la pròpia dualitat.
   El govern de cop es troba amb un grup de gent que 
pretén viure diferent, en un territori concret, que no és 
de la seva propietat (de forma similar a l’article de la 
Constitució que diu que la sobirania rau en el poble 
espanyol) i demanen que se’ls accepti i se’ls deixi viure 

de forma pacífica i que se’ls doni veu i siguin escoltats 
i respectats. El govern del país reacciona aleshores 
recolzant-se  en la legalitat vigent, menyspreant la vo-
luntat del “poble” de Can Vies, negant-se a donar-los 
per escrit els suposats acords als quals van arribar i 
executant les sentències a cop de negació, i “desallot-
jament” forçat.
   Després tenim la reacció d’alguns joves (desconec 
el seu origen i no puc afirmar que siguin ocupants de 
Can Vies però sí representants del moviment okupa) 
decideixen reaccionar a la violència amb més violència 
quan estem ensenyant al món que les nostres “vies” 
són pacífiques. 
   I a l’hora, un poble ignorant amb el que realment està 
passant, decideix jutjar de forma immediata partint de 
la màxima “antisistema” = violència i violència = “do-
lents”, culpant de tot als joves de Can Vies, de la matei-
xa manera que els espanyols desinformats apliquen el 
siŀlogisme catalans = separatistes = dolents.
   Ara és hora d’estar alerta, com diu el nostre cant, o 
perdrem la possibilitat de ratificar la realitat que amb 
tanta il·lusió estem generant aquests últims anys. L’es-
finx no perdona perquè sempre jutja des del propi inte-
rior d’allò que és jutjat. 
La realitat que vulguis per a tu, procura-la per als altres. 

Somescola.cat exigeix mantenir el model vigent 
d’escola catalana, avui que es pot fer efectiva la de-
cisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que obliga a cinc escoles catalanes a impar-
tir en castellà un 25% de l’horari lectiu. La coordina-
dora d’escoles cíviques i educatives fa una crida a la 
mobilització conjunta de la comunitat educativa i del 
país per impedir el trencament del model educatiu 
català.
Somescola demana fermesa a la Conselleria d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya per man-
tenir el model, tant a partir d’avui com del curs vinent. 
Perquè l’escola catalana és un model d’èxit de 30 
anys; una eina clau per a la cohesió social, la igualtat 
d’oportunitats i la qualitat educativa; un model que 
no segrega els infants per raó de llengua i garanteix 
el coneixement del català i del castellà.
La sentència del TSJC trenca la unitat d’ensenya-
ment a Catalunya, perquè cinc escoles tindrien un 
tractament del català diferent, conculcant la legisla-
ció pròpia que emana del Parlament de Catalunya. 

Somescola.cat exigeix mantenir el model d’escola catalana
SOMESCOLA ·    

Somescola recorda que els pares que han denunci-
at la regulació de les llengües en aquestes classes 
havien signat també el seu acord amb el Projecte 
Lingüístic de Centre. Per tant, la coordinadora es 
pregunta: què en fem, de la voluntat dels altres 24 
pares de l’escola que volen que els seus fills siguin 
escolaritzats com fins ara?
Somescola reitera que no són els jutges els qui han 
d’aplicar els percentatges adequats de les diferents 
llengües a l’escola. De fet, les sentències judicials 
havien coincidit fins ara en què els percentatges lin-
güístics de cada escola s’havien d’aplicar per estric-
tes qüestions pedagògiques i que era la Generalitat 
qui tenia aquesta prerrogativa. La coordinadora re-
corda que els principis d’una societat democràtica es 
pacten, com reflecteixen les competències comparti-
des per la Generalitat i l’Estat en matèria educativa.
Els atacs i l’hostilitat política i judicial contra el català 
a l’escola, per convertir-lo en una llengua minoritària 
i de segona, no són un fet nou ni aïllat. Les últimes 
sentències judicials, derivades de la interpretació 

que el Tribunal Constitucional fa de l’Estatut escap-
çat, juntament amb les polítiques educatives del go-
vern del PP i la promulgació de la LOMQE, passen 
per sobre de les decisions del Parlament de Catalu-
nya. La LOMQE que ens volen imposar no resoldrà 
cap dels problemes que té avui plantejats l’educació.
Aquesta ofensiva judicial i política trenca, de fet, 
el pacte implícit de respecte per la nostra llengua i 
la nostra cultura establert a la Transició. Els atacs 
contra la llengua es repeteixen al País Valencià, on 
uns 100.000 alumnes no es poden escolaritzar en 
la  llengua pròpia, i a les Illes, on el govern Bauzá 
també vol trencar el consens social assolit el 1986, 
amb el PP inclòs.
Les tres plataformes educatives dels Països Cata-
lans -Escola Valenciana, Assemblea de Docents de 
les Illes i Somescola-  són conscients que som una 
unitat lingüística i, per això, la setmana passada van 
fer una crida conjunta a la mobilització del 14 de juny 
a Barcelona, amb el lema: “Per un país de tots, de-
cidim escola en català, de qualitat i per a tothom”.



Nova campanya “bellesa compromesa” de 
les consultores de bellesa independents de 
Mary Kay
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Mary Kay llança la fragàn-
cia solidària Jouney of dre-
ams, una nova fragància 
que et farà volar. Perse-
gueix els teus somnis en 
ajudar als altres amb la 
campanya solidària “Belle-
sa Compromesa” Beauty 
that counts.
Des de l’any 2008 Mary 
Kay ha ajudat a canviar la 
vida de dones i nens de tot 
el món a través d’aquesta 
campanya. Tu pots aju-
dar-nos a continuar amb 
aquesta meravellosa tra-
dició gaudint i regalant la 
nova fragància Journey of 
dreams que té un preu de 
tan sols 28€.
Amb aquesta fragància et 
sentiràs prop de l’esperan-
ça, la compassió i la il·lusió 
d’ajudar els qui més ho ne-
cessiten.
Comença un viatge ino-
blidable quan compris i 
t’apliquis aquesta deliciosa 
fragància floral. Per cada 
unitat venuda entre l’1 de 
maig i el 31 de desembre 

de 2014, donarem 2€ a la 
Fundació Integra per al seu 
projecte “Un nou futur amb 
Mary Kay”
Fundación Integra neix al 
maig de 2001 amb un ob-
jectiu clar: la inserció la-
boral de persones en risc 
d’exclusió social i persones 
amb discapacitat, interme-
diant entre entitats socials, 
públiques i privades i em-
preses.
Fundació Integra coŀlabora 
amb més de 100 empre-
ses y més de 120 entitats, 
ONGs i institucions socials. 
El projecte és desenvolupa 
a Barcelona, Sevilla, Bale-
ars, Madrid, València i Cas-
telló.
Són més de 5000 las con-
tractacions realitzades gra-
cies a la intermediació de 
la Fundació. 
La valoració que les em-
preses realitzen de les per-
sones contractades es po-
sitiva en el 90% dels casos
Fundació Integra treballa 
per ajudar persones en risc 

d’exclusió com ex drogode-
pendents, ex reclusos, joves 
en risc d’exclusió o llibertat 
vigilada, minories ètniques, 
dones víctimes de la violèn-
cia de gènere, dones pros-
tituïdes o traficades, parats 
de llarga durada, perceptors 
de rendes mínimes, perso-
nes sense llar i també per-
sones amb discapacitat, que 
tenen acreditada una disca-
pacitat de caràcter orgànic, 
sensorial o físic.
Aquesta fragància t’encan-
tarà si creus en el poder 
d’ajudar els qui més ho ne-
cessiten, inspires amor als 
que t’envolten, trobes la feli-
citat en el dia a dia o somni-
es en un món millor. Regala-
te-la i regala-la!  

Les consultores de l’equip 
d’Olga Jiménez ens hem 
proposat ser les més solidà-
ries de Mary Kay. Contacta 
amb la teva consultora per 
demanar la teva fragància o 
amb Olga Jiménez a olgaji-
menezmk@gmail.com, 

Debut d’una nova 
empresària
independent 
igualadina

Xerrada sobre cultura empresarial a 
l’Escola d’Enginyeria Industrial per 
Olga Jiménez

al 630670239 o a www.
marykay.es/olgajimenez 

I recorda que també pots 
contactar amb nosaltres 
per realitzar les teves com-
pres, demanar dia i hora 
per una sessió de bellesa 
gratuïta o interessar-te 
per l’oportunitat de 
ser consultora de 
bellesa.

Olga 
Jiménez 
Muntané
Empresà-
ria Senior Ejecu-
tiva Elite de 
Mary Kay 
Saló: C/ Pau 
Muntadas, 13  
08700 
IGUALADA
Tel.: 630670239

Un any més els alumnes 
de l’escola d’enginyeria in-
dustrial han comptat amb 
Olga Jiménez per desco-

brir un dels exemples més 
clars sobre cultura empre-
sarial i empresa i factor 

humà. Gràcies a tots ells i a 
la professora, l’Helena, pel 
seu interès i atenció!

Isabel Cinta ha assolit la 
prestigiosa posició d’em-
presària de Mary Kay, des 
d’aquí volem felicitar-la i 
desitjar-li una carrera plena 
d’èxits!
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Hi ha coses que per més voltes que hi doni, no 
arribaré a entendre mai. Dic això perquè en poc 
més d’una setmana m’han arribat tres notícies 
que m’han colpit profundament i m’han deixat 
una sensació d’impotència davant unes situaci-
ons provocades pel fanatisme religiós.
Vaig rebre per internet les imatges d’una manifes-
tació que sota el títol que encapçala aquest article 
va tenir lloc fa poc temps a Londres, organitzada 
per la comunitat musulmana, sota la protecció de 
la guàrdia urbana. Segons deia la comunicació, 
no varen ser publicades per la TV per no ofen-
dre ningú. Davant la impossibilitat de publicar-les 
aquí, em limitaré a copiar alguns dels eslògans 
que exhibien les pancartes: “L’islam dominarà el 
món”. “Mateu els que insulten l’islam”. “Europa, 
pagaràs; el teu 11-S està en marxa”. “Prepareu-
vos per al veritable Holocaust”. “Europa és el càn-
cer i la resposta és l’islam. Extermineu els que 
van contra l’islam”. “A l’infern amb la llibertat!”. I 
així altres de semblants.
La primera cosa que se m’acut és pensar quina 
mena de pau diuen defensar els que proclamen 
la violència i la imposició com a sistema de domi-
ni de la societat. D’altra banda, no vull imaginar 
què passaria si una manifestació com aquesta 
tingués lloc en un país islàmic. Ja sé que no tots 
els islamistes són fanàtics, però també és cert 
que no és estrany trobar-ne a Europa.
A aquesta notícia se n’hi han afegit altres dues 
que m’han esborronat. Al Paquistan una dona ha 
estat lapidada fins a la mort sota l’acusació d’ha-
ver comès adulteri. Els botxins varen ser els seus 
familiars més pròxims. No va servir de res el fet 
que estigués embarassada i el ritual en ell mateix 
fa posar els pèls de punta. La dona és enterrada 
de mig cos i coberta amb un sac. Els que execu-
ten la llei no poden llençar-li pedres més grans 
que la mida d’un puny, perquè ella ha de “pagar” 
el càstig del delicte i adonar-se que el preu és la 
seva vida. Tot  per “salvar l’honor” de la família.
Amnistia Internacional està duent a terme una 
campanya per evitar la mort de Meriam, una dona 
del Sudan, on les lleis es basen en la “xaria”. El 
seu delicte? Haver-se casat amb un home cristià. 
Aquest fet és considerat una apostasia de l’islam 
i castigat amb la pena de mort. Un tribunal va 
condemnar-la a rebre cent fuetades abans de ser 
penjada de la forca. Si fins ara no s’ha executat la 
sentència és perquè la dona estava embarassa-
da. Fa pocs dies va donar a llum a la presó i ara 
caldrà veure si es porta a terme la seva execució.
El segrest de dues-centes nenes d’una escola 
cristiana és un altre fet que ha commogut l’opinió 
pública mundial, però no sembla que els segres-
tadors estiguin disposats a alliberar-les.
És incomprensible que en ple segle XXI es do-
nin casos com aquests. Direu que és fanatisme 
minoritari, però voldria saber quines accions han 
emprès els organismes internacionals i quines 
pressions han fet els estats democràtics, especi-
alment Europa i els Estats Units, en defensa dels 
drets humans dels quals tant els agrada omplir-
se’n la boca. Suposo que passa el mateix que 
amb el drama de Síria, on més de tres milions 
de persones han hagut de fugir del país i on els 
morts es compten ja per centenars de milers. Eu-
ropa i Amèrica miren cap a una altra banda i el 
seu silenci els fa culpables. No pot ser que els 
interessos de les grans potències passin pel da-
munt de milers de vides humanes. És aquest el 
món que volem? Com a ciutadans  podem fer ben 
poc per canviar aquestes situacions dramàtiques, 
però almenys tenim l’obligació de denunciar-les.

La religió de la pau

JOSEP M. CARRERAS 
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Hi ha personatges que ja comencen a cansar, no s’en-
tén que després de 35 any dedicats al PSC, a Vilanova 
i a l’Anoia, on ha ocupat tots els càrrecs haguts i per 
haver, diputat provincial, president del Consell Comar-
cal, Alcalde de Vilanova, cap del partit a l’Anoia i a Vi-
lanova...., no s’entén que, el que fins ahir tot eren flors 
i violes, ara sigui tot negatiu i es faci tot malament, que 
ara després de 35 anys, baixi de l’arbre i se n’adoni 
que res és perfecte, perdó, res no, sempre hi ha ex-
cepcions.
Ara quan les coses van maldades, tots hem de plegar, 
i això ho diu el que, ha perdurat en el temps, el temps 
polític, i amb això no li resto mèrits, perquè,  ha fet co-
ses, i moltes i les ha fetes bé, jo en sóc garant, però 
quelcom malament haurà fet, en tota una vida política 
veritat? Però mai, en 35 anys,  li he escoltat la paraula 
dimitir. És per això que ara se’m fa estrany, que demani 
tantes i tantes dimissions, tants i tants canvis, tantes i 
tantes renovacions.
Però, pel que veig o alguns no tenen memòria, o pot 
ser, ara no toca. La tendència a la baixa del PSC no 
comença l’any passat, comença l’any 2010: Eleccions 
al Parlament (23% - 640 vots), a les Municipals 2011 
(20,6% -550 vots), Generals 2011 (33,6% -1258), Par-
lament 2012 (22,1 + 187), Europees 2014 (26,3% -360 
vots), sense extrapolar, però marcant tendències 
Per això, em sorprèn que algú, que a Vilanova ha tret 
el major (72,06%) i el pitjor (20,64%) percentatge del 
PSC, ens acusi de manca d’anàlisi i d’alegria. Per ana-
litzar tenim a la nostra alcaldessa, que ens diu “portem 
molts anys treballant per Vilanova i aquests vots són 

No tenim memòria
CARLES MAYORAL ·   

els que ho avalen, llastimosament els 400 vots perduts, 
són aquells desencantats amb el partit que costarà re-
cuperar…”  Una anàlisi que no té preu, sobre tot quan 
no se l’ha vist en tota la campanya.
Perquè, miri, jo li podria dir  “el partit a Vilanova porta 
molts anys treballant, i aquests vots ens avalen, llasti-
mosament els 360 vots perduts són aquells desencan-
tats amb la tasca i gestió de l’Ajuntament, però, no ens 
preocupa perquè, els recuperarem aviat” i em quedaria 
tan ample. 
Veig que el costum de culpar als altres de les nostres 
errades continua essent vigent.
I quan diu que a Vilanova hem fet el relleu, a qui es re-
fereix?. Al PSC no, per suposat, ja que encara és hora 
que ens expliqui el perquè de la seva renúncia, qui ha 
decidit nomenar l’alcaldessa i quin pacte s’ha fet amb 
CiU, com bé sap, ens hem assabentat de tot això, grà-
cies als mitjans de comunicació, aquesta és la transpa-
rència, la democràcia i la bona praxis que predica als 
seus articles?.
A Vilanova els militants del PSC van votar majoritàri-
ament, molt majoritàriament a una candidata, la No-
emi Trucharte, jove, preparada, sense lligams amb el 
passat, amb il·lusió i amb ganes, moltes ganes, de li-
derar un nou projecte socialista per Vilanova basat en 
la proximitat, la transparència i el treball en equip. Sa-
bem que la tasca serà feixuga, però no defallirem fins 
aconseguir el nostre objectiu que segueix essent com 
sempre VILANOVA DEL CAMÍ
Els obsolets i continuistes, ja sabem on estan.

El desallotjament de Can Vives al Barri de Sants, de 
Barcelona, un exemple de la contradictòria animà cata-
lana. Volem ser com els suecs, però, malauradament, 
som ibers com la resta de la península, amb brots d’ira 
i de rauxa, com correspon a pobles de sang calenta.  
Una de les dues principals  característiques intrínse-
ques nostres és la visió pejorativa de l’Administració, 
sigui espanyola o catalana, encara que només criti-
quem a la primera, a la segona, la nostra, a l’Admi-
nistració catalana, li concedim més dret al perdó dels 
seus errors. No obstant, també la critiquem, encara 
que sigui amb la boca petita. Sigui una o altra, creiem 
que és el nostre deure intentar escatimar el màxim  
impostos de qualsevol manera o aprofitant qualsevol 
resquícia legal i no legal, i quant més millor. Per què 
doncs actuem així? Perquè la nostra pàtria comença 
per nosaltres mateixos. El bé públic, d’entrada, no for-
ma part de la nostra obligació a contribuir-hi i si ho fem 
és perquè no tenim més remei.  Aquest forma de ser 
quan l’expliques a un catalanet nacionalista et respon 
amb una rialleta  amb la qual accepta la petita part de 
la seva culpabilitat, però que considera és un mal me-
nor i que per tant espera l’absolució col·lectiva dient: 
Tothom ho fa. La persona que estem dient, després  de 
reconèixer que fa trampes fiscals, sol fer a continuació 
una declaració de fidelitat pàtria perquè no li posem 
en dubte la seva catalanitat, ja que només ha comés 
un pecat venial que fa tothom i que per tant reclama 
absolució col·lectiva.  Passem ara a analitzar el segon 
tret diferencial  del poble català i que en certa manera 
és una conseqüència del primer, i és  l’esperit anàr-
quic i de disconformitat que portem a flor de pell i que 
traiem a la primera que se’ns provoca o que creiem 
estar justificats per tal o qual  injustícia que ens han po-
gut fer. Portem a dins un esperit de revolta permanent 
que corre per sota les nostres pells, inclús la de la gent 

Violència al carrer
GALO BALL RATÉS ·    

anomenada d’ordre. Parlo del famós balancí que varia 
molt sovint entre el seny i la rauxa. Exemples molts i 
variats, ja deia el nostre gran historiador Vicens Vives 
que Catalunya és la part d’Europa que ha tingut més 
revolucions o aldarulls al llarg de la seva història; fins al 
punt que a la Barcelona de la “Belle Epoque” una gent 
que estava veient una cursa de braus, disgustats per 
la mala qualitat dels animals quan van sortir a la plaça, 
van recórrer la ciutat cremant convents religiosos. Po-
bres frares, quina culpa tenien que la “corrida de toros” 
fos dolenta; va ser una explosió de caire social i van 
pagar justos per pecadors, com molt sovint passa. La 
rancúnia social és el motor i causa dels més variats 
aldarulls que han explotat al llarg dels segles XIX i XX 
a la nostra terra catalana. Un exemple claríssim del 
que estem dient va ser l’explosió homicida, durant els 
primers mesos de la Guerra Civil, per part dels supo-
sats comitès antifeixistes, que van omplir les voravies 
de les carreteres de persones executades amb la més 
despietada fredor davant d’una Generalitat impotent, 
incapaç de parar aquell desastre.  Ara, a Sants, tenim 
altra vegada una explosió social i un Govern de la 
Generalitat que està a punt de sentir-se superat altra 
vegada pel xantatge dels violents. Aquest govern és 
incapaç de demanar ajuda a l’Estat, que té un dispo-
sitiu preparat per intervenir i, per evitar una ofensa a 
un orgull mal entès, preferirà claudicar davant els vi-
olents. Imagineu-vos en una Catalunya independent 
una revolució obrera anarquista o a un atac yihadista 
de terroristes islàmics.  Pobres Mossos, quina papere-
ta els tocaria fer. Ja ens va preveure sobre tots aquests 
riscos un dels fundadors de Convergència Democràti-
ca, parlo d’en Miquel Sellarés, home que tenia clar que 
Catalunya s’havia de dotar d’ altres recursos, a més  a 
més de la Policia.
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Com està canviant la societat catalana, i sembla 
que també, una mica, l’espanyola ! Les manifestaci-
ons per a l’establiment de la república com a forma 
d’Estat, han estat prou intenses als Països Catalans, 
com també a les altres nacions de la península. 
Les forces polítiques explícitament republicanes 
cada cop compten amb més suport popular, i no-
més els partits polítics que han quedat atrapats en 
les idees del 1978, avalaran la continuïtat de la mo-
narquia a l’Estat espanyol. Ens intentaran vendre les 
virtuts del nou cap d’Estat, però no colarà. Ni aquí, ni 
crec que del tot, allà.
No és possible construir una nova societat de ciuta-
dans plenament lliures i iguals davant la llei, que de-
cideixin la seva autogestió i autoorganització sense 
viure captius d’unes elits privilegiades i extractives, 
si justifiquem un dels privilegis més anacrònics i in-
justos que existeixen a la societat actual, és a dir, els 
privilegis de la sang que representa la monarquia.
Sense l’adopció de la república com a forma d’Es-
tat i sense l’hegemonia ideològica dels valors que 

La república com a forma d’Estat, a partir del 9N

JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

comporta, no és possible construir una societat fo-
namentada en la radicalitat democràtica, en el qual 
el destí de les persones depengui del seu esforç i 
dels seus mèrits, de la inversió social, de la igualtat 
d’oportunitats i de la redistribució de la riquesa. Sen-
se república no és possible un sistema democràtic 
profundament participatiu, ni un Estat transparent i 
fiscalitzat, que no actuï no sotmès als grans centres 
de poder econòmic.

Els ajuntaments catalans que fins ara han atorgat 
títols d’honor al nou monarca espanyol se’n desmar-
quen. I possiblement s’aprovaran centenars de mo-
cions a favor de la república i contra la col.laboració 
amb qualsevol forma d’apologia de la monarquia.

Les frases de la Plataforma contra els privile-
gis monàrquics, amb la qual es van mobilit-
zar més de dos mil anoiencs l’any 2002, són 
avui més vigents que mai

És un panorama ben diferent al que vam veure a 
l’Anoia (a Igualada) fa només dotze anys, quan una 
part de la societat li va retre homenatge al Príncep 
Felip i hi va haver molt poca oposició entre els re-
presentants institucionals locals. “La monarquia 
és... incompatible amb la democràcia i els drets 
humans, segons els quals tots els éssers humans 
neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”...“tenim 
moltes urgències pressupostàries i de diner públic 
en els camps de l’ensenyament, els serveis mèdics 
i sanitaris, els centres de dia, les residències i les 
pensions per a la gent gran, l’habitatge social, l’aco-
llida dels immigrants, etc., com per anar malgastant 
d’aquesta manera”...”no podem donar la benvingu-
da a la nostra ciutat a una persona que viu en un 
gran xalet fet amb 4 milions d’euros de diner públic”. 
Són les frases de la Plataforma contra els privilegis 
monàrquics, amb la qual es van mobilitzar contra la 
visita del Príncep de l’any 2002 més de dos mil ano-
iencs, que avui són més vigents que mai.

No ho pretenia però, atès el que ha passat aquest 
dilluns, em trobo en la obligació de parlar de reis, i no 
precisament dels mags d’Orient que a Igualada tenen 
un gran prestigi. No, em refereixo als que no en te-
nen tant, aquesta mena de caps d’estat que encara 
campen per alguns països; i m’hi sento obligat perquè 
aquest monarca tan campechano que atén per Juan 
Carlos I, plega i deixa la parada en mans del seu fill 
Felip, que si no passa res estrany es dirà Felipe VI. Sí, 
així de senzill, com si es tractés d’una bacallaneria en 
què el pare li diu al fill: té, encarrega-te’n tu, que jo ja 
en començo a estar fins als.... No pateixis que les cli-
entes ja et coneixen i el negoci rutlla més o menys sol.
Jo (potser sóc una mica estrany) en les bacallaneries 
hi crec, però en les monarquies, no. No em refio d’una 
institució on l’únic mèrit és el bressol on has nascut, 
si has nascut, perquè de vegades per culpa que els 
reis o les reines tenen la màquina de fer canalla es-
patllada, i allò no funciona, s’organitza un desgavell 
de ca l’ampla. Ara, només a Europa estem tocant les 
conseqüències de dos casos ben sonats. Escòcia la 
van unir a Britania amb la Union Act per culpa que la 
pobra Anna Estuard tenia un reguitzell de fills (fins a 
19), però cap no va arribar a adolescent; problema 
de bragueta. I a Espanya al rei Carles II “l’embruixat” 
tampoc li funcionava el pito i va decidir nomenar he-
reu el que seria Felip V, després de muntar un merder 
tipus guerra europea que va acabar al 1714 com el 
rosari de l’aurora, amb decret de nova planta; proble-
ma de bragueta.
Si ens cenyim a la monarquia espanyola, veurem que 
és ben galdosa, des de Felip V, el primer Borbó, però 
sense anar massa enrere, l’avi del encara actual rei, 

Reis
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

Alfons XIII, era un penco que als catalans ens la tenia 
jurada. A l’any 31, va tocar el dos cap a l’exili, cagat 
de por en veure que el país s’inclinava per la repúbli-
ca. Als reis se’ls suposa un valor al estil dels capitans 
de vaixell, que són els últims d’abandonar el pont de 
comandament davant d’una emergència. Doncs al 
“cametes”, com li deien a Catalunya, se li va fer la 
frontera estreta per fugir, i encara va tenir les penques 
des de Roma de donar suport, i calés, a la revolta 
de Franco l’any 36, pensant-se que així podria tornar, 

però com que la intel·ligència no era una de les virtuts 
que l’adornaven, no s’adonà que Franco el donaria 
pel sac quedant-se ell com a dictador per posar en 
pràctica aquella cosa tan xula de la unidad de destino 
en lo universal, que ningú ha sabut mai que vol dir. La 
corona la va heretar el seu fill Joan de Borbó, que no 
va ensumar poder i finalment es va avenir que el seu 
fill, l’actual Joan Carles I, es traslladés a Espanya i 
sota la tutela de Franco, i anant als col·legis que li va 

marcar, es convertís en príncep i a la mort del cabró, 
en rei.
Una saga de valents que, quan veien que baixaven 
brutes, corrien com a conills, i així, encara que sembli 
de conya ens van imposar un rei que va ser educat 
per... (redoblament de tambors) Franco! Per no avor-
rir el personal, m’he saltat les parts d’infidelitats, fills 
naturals i germans morts a tret de pistola, que de tot 
hi va haver.
I ara aquest rei resulta que s’ha cansat, no sabem si 
de fer el ruc, de matar elefants, d’allitar-se amb les 
amants, o de veure gendres “raros” al seu voltant, i 
diu que el país necessita saba nova i que el seu fill ho 
farà molt bé, vaja, rebé. Gràcies! Tant li costa veure 
que aquesta transmissió és tan il·legítima com la que 
el va entronitzar a ell? La voluntat d’un dictador san-
guinari ens ha de marcar el camí? A mi quasi que tant 
me fot perquè penso que dintre de no massa Catalu-
nya serà una república independent, però crec que 
si aquest noi que aspira a ser Felip VI tingués dos 
dits de front, demanaria un referèndum per saber si el 
poble el vol com a rei o prefereix una república, però 
es clar, ja hi tornem a ser, plebiscit, urnes, voluntat 
del poble... això és molt perillós i hi ha uns quants a 
qui no els fa gràcia. I penso que si el noi aquest no 
ho demana serà ruc, perquè seria l’única manera de 
fer les coses legalment, i encara en diré una de més 
grossa: podria ser que guanyés la opció monàrquica, 
que més enllà del Sènia hi ha gent molt estranya.
I jo que avui volia parlar del bé que ens aniran les co-
ses quan siguem un estat independent, cagumdena 
de Borbó que m’ha aixafat l’article...

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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L’altra Batalla del Bruc
JORDI PUIGGRÒS.-
La Fembra Morta és una mun-
tanya de 685 metres d’alçada 
que es troba entre els munici-
pis de Castellolí, el Bruc i Pie-
ra, i delimita aquests termes. 
El cim està envoltat d’ufano-
ses boscúries de pi pinyer i 
alzines, i el terreny presenta 
unes propietats geològiques 
força particulars amb abun-
dant pissarra i granit. S’hi 
passegen habitualment molts 
ciclistes i caminaires, els caps 
de setmana. 
Ningú no diria, però, que 
aquest lloc, des del que s’al-
bira un paisatge excepcional, 
va ser l’escenari d’una de les 
últimes defenses republicanes 
en els darrers dies de la Guer-
ra Civil, el gener de 1939. Les 
tropes nacionals avançaven, 
i els soldats de la República 
resistien com podien. Almenys 
10 d’ells van morir a la Fembra 
Morta.
Avui, 75 anys després, aquell 
lloc ja no té quasi cap referent 
d’aquells dies. Les restes del 
que fou un niu d’ametrallado-
res van ser quasi esborrades 
pels Guàrdies Forestals. 

Dignificar l’espai
Ara s’aixequen algunes veus 
per reclamar que aquell in-
dret no quedi oblidat, i que, 
d’alguna manera, perduri per 
sempre en la memòria dels 
que, amb dignitat, van defen-
sar una causa però no van 
poder mantenir la seva vida. 
Entre ells hi ha l’escriptor veí 
de Castellolí i defensor de la 
memòria històrica Pere Guixà. 
El seu avi i dos veïns més van 
ser els encarregats de recollir 
els cadàvers dels morts a la 
Fembra Morta, i enterrar-los. 
Guixà ens explica que, a finals 
del 1938, una bona colla de 
soldats de la Brigada 196 de 
l’exèrcit republicà del Centre, i 
voluntaris de partits i sindicats 
de Barcelona, van concentrar-

Algunes veus 
demanen dignificar 
l’espai de La Fembra 
Morta, muntanya 
que delimita el Bruc, 
Castellolí i Piera, 
escenari d’una batalla 
el 22 de gener de 1939

El tema de la setmana
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La Fembra Morta és una de les muntanyes que hi ha entre Castellolí, Piera i el Bruc. A la dreta, restes d’un niu de metralladores.

Demanen que es dignifiqui l’escenari que va viure, ara fa 75 anys, una de les últimes defenses 
republicanes a Catalunya de la Guerra Civil, en una muntanya que delimita el Bruc, Castellolí i Piera

se al cim de la muntanya, per 
intentar retardar el màxim pos-
sible l’avenç dels Nacionals. 
El 22 de gener de 1939, la 
Fembra Morta va ser testi-
moni de “l’altra batalla del 
Bruc”, aquella de la que mai 
se’n parla, però que va existir. 
No hi havia ni timbalers con-
vertits en herois, ni llegendes 
que han quallat en la memòria 
d’infants i grans. Allí hi havia 
realitat. Crua i palpable, con-
demnadament real i tràgica.
“Aquells soldats van aconse-
guir endarrerir 24 hores la pre-
sa de Barcelona, però ho van 
pagar molt car. El meu avi i 
dos veïns més van ser obligats 
el dia 25 a anar a enterrar tots 
els morts republicans. Segons 
em va dir, uns estaven morts 
per les bombes, però la majo-
ria per un tret a la nuca, també 
estaven descalços i despu-
llats, a conseqüència de les 
rampinyes dels seus botxins”, 
diu Guixà. “Allí van ser enter-
rats en el més trist dels anoni-
mats possibles. Avui, el lloc és 
espectacular i s’hi respira pau. 
Algunes vegades hi vaig i no 
hi ha res que recordi aquelles 
persones. Millor dit, quedava 
un niu de metralladores in-
tacte, però en uns treballs fo-
restals recents ha estat tapat. 
Seria interessant, almenys, 
tornar-lo a deixar com estava”, 
explica el castellolinenc. Hi ha 
qui diu que, potser, el que cal-
dria és fer alguna cosa més, i 
que els mateixos ajuntaments 
de la zona hi aixequessin al-

Una imatge com aquesta es va viure a la Fembra Morta el 22 de gener de 1939. Foto: Xavi Calzada, recreació de la batalla de l’Ebre.

guna fita o placa en homenat-
ge als caiguts.
En el llibre de Guixà “Nosal-
tres els que vàrem perdre”, 
també explica amb detall les 
vivències del seu avi respecte 
la batalla de la Fembra Morta, i 
els anys següents. “L’avi m’ex-
plicava que se li parar el cor 
quan va veure entre aquells 
cossos els dels seus jocs 
amics, nois plens d’iŀlusions i 
amb tota una via per davant”. 

Explica també que “escampa-
da per terra hi havia la docu-
mentació que devien haver-
los pres i que posteriorment 
van llençar despectivament, i 
que demostra la seva manca 
absoluta de sentiments. L’avi 
la va recollir d’amagatotis per 
guardar-la i esperar si, amb el 
temps, podia avisar les famí-
lies perquè almenys sabessin 
on tenien els seus fills enter-
rats”. 

Hi ha diverses fonts que par-
len d’aquesta batalla. El Jefe 
del Estado Mayor de la Repú-
blica, el general Vicente Rojo, 
diu en les seves memòries que 
“Rojo cuenta que pudo visitar, 
a los pocos días de comenzar 
el trabajo, un batallón que iba 
a ser mandado por su ayu-
dante, que estaba compuesto 
por 250 obreros metalúrgicos 
y que tres días más tarde ha-
bría de sostener una brutal 
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Una Fembra Morta 
i enterrada?

La fita que fa confluir 
els termes anoiencs 
del Bruc, Castellolí i 
Piera, a la muntanya 
de la Fembra Mor-
ta, una mica més 
amunt del túnel que 
va inaugurar el rei 
abdicador quan era 
príncep –abans de 
jurar lleialtat al dic-
tador-, és avui una cruïlla ben freqüentada per caminants, 
ciclistes de muntanya i motociclistes. Però hi va haver un 
mal temps, quan la guerra estava dada i beneïda (sobretot 
beneïda per l’església!) que allí es va alçar la bandera de 
la llibertat contra un exèrcit rebel.  El gener de 1939, quan 
les autoritats republicanes s’apressaven a creuar la fronte-
ra francesa -amb la legalitat i la dignitat amagades dins de 
camions atrotinats-, Vicente Rojo, general de l’Exèrcit Popu-
lar, va provar inútilment de frenar l’avançada dels nacionals 
amb diverses línies de contenció en el territori, com la que 
es va col·locar a la muntanya de sobre  Castellolí. Aquestes 
línies no van frenar res i, també en el cas de la nostra co-
marca,  encara es van endur una colla de vides per culpa 
d’uns quants despropòsits. La deserció de molts soldats –
només hi van acudir seixanta dels dos-cents previstos-, els 
bombardejos sagnants de l’aviació italiana i finalment l’atac 
per terra el 22 de gener. Resultat? Mort, destrucció de les 
trinxeres i oblit obligat. Deu soldats amb un tret al clatell i la 
impotència de constatar que els que un dia s’havien alçat 
en armes contra el govern legítim de la República en sortien 
victoriosos i s’apressaven a entrar a Barcelona entre la mi-
sèria, la por i una dictadura que de seguida es començaria a 
abraonar contra les víctimes de l’altre bàndol, vives i mortes.
Un castellolinenc va inhumar els deu cossos en els forats 
que havien fet les bombes,  el material de guerra i les trinxe-
res van quedar abandonats a la sort del temps i l’oblit es va 
anar perpetuant intencionadament fins a l’actualitat en què, 
amb l’arranjament d’aquella zona, estem a punt de fer el 
joc als que, tantes dècades després, continuen perpetuant 
diversos greuges pendents del conflicte armat i menyste-
nen, encara avui, les víctimes perdedores d’aquella maleïda 
guerra.
Per respecte humà vers els finats a la Fembra Morta, no no-
més no ho hauríem de permetre sinó que ens hauria de fer 
obrir els ulls davant la necessitat de fer conèixer als quatre 
vents aquell passat, rehabilitant l’espai històric i projectant-
lo a les noves generacions amb el relat dels fets. Fem-ho!
Joan Pinyol (Capellades, 1966) és un escriptor anoienc. La 
seva lluita per treure el cos del seu avi del Valle de los Caí-
dos va ser objecte de l’exceŀlent reportatge de TV3 “Avi, et 
treurè d’aquí”.

JOAN PINYOL 

Documents secrets de l’època, dels legionaris italians del bàndol Nacional, que parlen, el 23 de gener de 1939, de la batalla.

Il.lustració d’una trinxera republicana que apareix en una història sobre la Fembra 
Morta inclosa en el llibre “Nosaltres els que vàrem perdre”.

lucha en el sector del Bruch. A 
falta de ametralladoras se les 
dieron unas de aviación, muy 
malas para tierra pues se re-
calentaban rapidísimamente”.
La historiadora bruquetana 
Gemma Estrada també en fa 
referència en el seu llibre “La 
Guerra Civil al Bruc”, que fins 
i tot publica el nom d’algunes 
de les víctimes com a conse-
qüència del bombardeig de 
l’aviació: Elisa López Soria 
(30 anys), els bruquetans Elvi-
ra Ribera Serrat (38) i Conxita 
Ollé Gamisans (25), Joan Do-
mènech Fargas (1 any)...
Segons les cròniques i els 
testimonis, els combats de-
vien ser molt durs, amb forts 
bombardejos per part de l’avi-
ació italiana que venia des de 
Mallorca. Hi ha un document 
secret d’aquells dies -veure 
fotografia superior- dels legi-
onaris italians on es parla del 
“treball” que va fer la seva avi-
ació en aquestes muntanyes 
de l’Anoia. La castellolinenca 
Rosa Jorba -llavors una nena- 
recorda com van bombardejar 
casa seva, matant a 8 soldats 
que s’hi havien refugiat. Pos-
teriorment, com esmentàvem, 
les bombes dels avions arri-
barien al Bruc, fent cinc morts 
més, entre ells un nadó. D’al-
tres testimonis que podria ha-
ver-hi més soldats republicans 
enterrats en diversos punts de 
l’entorn, com a Ca n’Aguilera.

Vestigis de la 
guerra a l’Anoia
No és aquest l’únic espai on 
queden vestigis de la guer-

ra a l’Anoia. El setembre del 
2008, Toni Junyent publicava 
un reportatge a La Veu titu-
lar La dictadura de l’oblit en 
què Pere Guixà ja explicava 
el què se’n sap de les fosses 
identificades fins ara a l’Anoia. 
N’hi ha dues de confirmades: 
una és la de la Fembra Mor-
ta, a Castellolí, i l’altra la de 
Can Maçana, al Bruc. De les 
altres fosses anoienques no 
hi ha confirmació documental, 
però sí testimonis orals. “N’hi 
ha una a la zona de les Creus 
Verdes, a prop de l’Hotel del 

Bruc. Eren dotze soldats que 
es van quedar a dinar a una 
casa i els va caure una bomba 
de l’aviació. Els van enterrar 
allà mateix, al forat de la bom-
ba”, comentava Guixà.  Una 
altra és a Òdena: “Vora el cas-
tell, al camí que baixa cap als 
horts, hi ha dos carrabiners, 
que els van matar a boca de 
canó”. A prop de Can Maçana 
també se sap que van sepul-
tar-hi dues noies, una d’elles 
embarassada, amb les ca-
mes i mig cos destruït per una 
mina.
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REDACCIÓ / LA VEU

La desena edició del Rec.0 
torna a ser un èxit de públic. 
Milers de persones vingudes 
d’arreu del país ja han pas-
sat pel barri de les Adoberies 
per trobar una bona oferta en 
alguna de les 35 pop up sto-
res que dimecres van obrir 
les seves portes amb més de 
60 marques que ofereixen els 
seus estocs a preus radicals. 
La transformació d’aquest an-
tic espai industrial de la ciutat 
en un punt de moda i creati-
vitat es consolida, una vegada 
més, com un model de retail 
únic i singular. 

La polèmica, en punt mort
A més, aquesta vegada el 
Rec.0 arriba en un clima de 
total tranquiŀlitat després de 
la polèmica que ha envoltat 
les dues darreres edicions. 
La nova direcció d’Igualada 
Comerç sembla que ha asse-
renat els ànims i ha reiniciat 
canals de diàleg. Caldrà veure 
quin és el resultat.
Aquests dies, marques com 
Hackett, Replay Shoes, Fran-
klin & Marshall, Lupo o Bir-
kenstock s’estrenen al Rec.0, 
junt amb altres ja conegudes 
per l’esdeveniment com Desi-
gual, Sita Murt, TCN, Lacoste, 
Kickers, Pepe Jeans, Mango 
o les casual DC Shoes, Roxy 
o Quiksilver, i fins a seixan-
ta marques amb descomp-
tes a partir del 60%. També 
destaca l’àrea dedicada als 
nens, amb marques emer-
gents agrupades a Reckids i 
altres tan populars com De-
sigual o Kickers. D’entre les 
marques igualadines destaca 
Buff, Punto Blanco, Sita Murt, 

El Rec.09 torna a captivar milers de persones

Visitants del Rec.09, el dimecres, aprofitant el primer dia que estava obert. Fotos: Marc Vila.

Igualada

En aquesta edició 
d’estiu, hi ha 35 boti-
gues en les que s’hi 
poden trobar fins a 
60 marques diferents 
que ofereixen els 
seus estocs a preus 
increïbles
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Dütch Delight, Boxley, Micu 
Micu, David Valls, Jordi Rafart 
i Messcalino.
Com ja és habitual, la majo-
ria dels clients del Rec.0 són 
gent de fora. Això es nota en 
els accessos a la ciutat i en 
les dificultats per trobar apar-
cament a l’entorn del barri del 
Rec i en els aparcaments so-
terranis del centre. També en 
els bars i restaurants del nucli 
antic i del barri de Sant Maure 
de Montbui. 
Dimecres ja es va poder veure 
una afluència de gent molt im-
portant vinguda d’altres punts 
de la geografia catalana, que, 
segur, s’incrementarà notable-
ment avui divendres a la tarda 
i sobretot demà dissabte.
El visitant trobarà tota la in-
formació detallada als punts 
d’informació que s’ubicaran a 
la plaça de Cal Font i en dos 
punts del Barri del Rec. De 
tota manera, amb l’objectiu de 
facilitar la preparació de la vi-
sita als nostres lectors d’Igua-
lada i de la comarca, publi-
quem a la pàgina 12  el plànol 
del Rec.09.

Moltes activitats culturals
Les botigues provisionals del 
Rec.0 es complementen amb 
activitats culturals, de fet, 
durant els quatre dies s’ha 

organitzat gairebé  un festi-
val de música paraŀlel que 
compta amb el suport d’Estre-
lla Damm. En podeu veure la 
relació d’activitats a la pàgina 
12, així com un plànol de tot el 
circuit del Rec.09.
Ahir dijous es va fer el lliura-
ment de premis del concurs 
Rec_Art_Performance, dotat 
amb 2.000 euros, i que premia 
una obra artística al barri del 
Rec. El jurat estava format pel 
pintor Perico Pastor, l’il.lustra-
dor Oriol Malet, el col.lectiu 
Disseny=Igualada i membres 
d’Estrella Damm i Rectores.
No cal perdre mai de vista 
l’esperit i l’objectiu original del 
Rec.0, que és la reivindicació 
del barri del Rec. La trans-
formació d’aquest espai tan 
lligat a la història d’Igualada 
demostra les seves possibili-
tats de futur. No en va, en les 
edicions d’estiu i hivern del 
Rec.0 és quan més visitants té 
aquest racó de la ciutat. Com 
diuen des de Rec Stores, “cal   
reivindicar aquest patrimoni 
històric de la ciutat d’Igualada 
i donar-li un nou impuls com a 
escenari vital”. 

L’Off Rec, amb més 
establiments adherits
Després de l’estrena a la pas-
sada edició, l’Off Rec, una ini-
ciativa dels organitzadors per 
a vincular el comerç i l’hostale-
ria de la ciutat amb l’esdeveni-
ment, torna a fer-se i amb més 
participació encara. 
L’itinerari comercial perme-

trà al visitant troba una oferta 
comercial i gastronòmica dels 
comerços de la ciutat, amb 
més de 200 adherits, que es-
taran marcats amb un adhesiu 
a terra. Els establiments ofe-
reixen descomptes especials 
durant els dies del Rec.09, 
a més d’activitats per a tots 
els públics, que també podeu 
consultar a la pàgina 12.  

200 establiments participen a l’Off Rec.

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil

 
Anna Roldán Bornez

Psiquiatria
 

Carme Carbonell
Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Assumpció Linares

Logopèdia
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100 escoles i instituts i 10 equipaments 
municipals estalviaran energia 
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6 de juny de 2014

apagar els llums, tancar bé 
les finestres i les portes, o 
apagar els ordinadors i al-
tres aparells. Aquest estalvi 
energètic aconseguit re-
verteix també en la pròpia 
escola, ja que els diners 
estalviats tornen al 50% 
al centre en millores per a 
aquests equipaments. 

En aquesta edició, a més 
d’escoles i instituts, tam-
bé hi participaran altres 
edificis municipals, com 
ara pavellons esportius o 
centres cívics. Tal i com 
assegura la diputada ad-
junta de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona, 
Mercè Rius, «volem es-
tendre aquesta metodolo-
gia de bones pràctiques 
d’estalvi energètic a altres 
equipaments municipals 
perquè és important que 
aquests canvis d’hàbits es 
produeixin no només entre 
els escolars, sinó també en 
la vida quotidiana de tota 
la ciutadania». I és que, 
amb l’estalvi energètic que 
s’aconsegueix amb l’Euro-
net 50/50 max, tothom hi 
guanya.

Projecte 
Euronet 50/50 max

El projecte Euronet 50/50 
max incentiva l’estalvi 
energètic en edificis pú-
blics a partir de l’aplicació 
de bones pràctiques en l’ús 
i la gestió de l’energia. La 
metodologia del 50/50 con-
sisteix a introduir incentius 
econòmics a l’estalvi ener-
gètic aconseguit. L’ajunta-
ment i l’equipament signen 
un document pel qual el 
primer es compromet a re-
tornar el 50% dels estalvis 
econòmics aconseguits i 
l’equipament es compro-
met a aplicar un conjunt de 
bones pràctiques i liderar el 
projecte.

Euronet 50/50 max té una 
durada de tres anys i hi 
participen 16 socis de 13 
països europeus. Aquest 
projecte ja va tenir una 
primera edició de 2009 a 
2012. Llavors hi van par-
ticipar 13 escoles de les 
comarques barcelonines, 
que van aconseguir una 
mitjana d’estalvi anual en 
la factura del consum ener-
gètic d’uns 2.000 euros, 
gràcies a l’aplicació d’acci-
ons tant senzilles com ara 

La Setmana Europea de l’Energia Soste-
nible, una iniciativa de la Comissió Euro-
pea  que enguany se celebra del 23 al 27 
de juny, organitzarà un total de 330 activi-
tats, entre tallers, exposicions i xerrades 
al llarg dels mesos de juny i juliol en 108 
municipis de Catalunya. La primera acti-
vitat tindrà lloc aquest cap de setmana al 
Prat de Llobregat amb la Festa del Riu, 
on s’hi instal·larà l’Inflable amb Energia 
que ajuda a aprendre a estalviar energia 
a casa tot jugant.

Setmana energia
En l’organització de la Setmana de l’Ener-
gia col·laboren l’Institut Català d’Energia, 
la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona, i l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona sota la coordinació de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Entre les activitats que disposen els ajun-
taments per fomentar la difusió i hàbits 
sobre com millorar l’eficiència energè-
tica i l’ús d’energies renovables, a més 
d’afavorir el canvi d’hàbits en el consum 
energètic, hi ha jocs com l’Inflable amb 
Energia i Juguem amb Energia, activi-
tats escolars com el taller de la Bombeta 
Marieta i el taller de construcció de forns 
solars, espectacles de carrer per a grans 
i petits, demostracions de cuines solars 

a més de xerrades sobre consum i medi 
ambient.  a casa.

Per aquesta primera setmana de juny, els 
actes previstos, a banda de la festa del 
Riu del Prat de Llobregat, del 2 al 8 de 
juny l’Ajuntament de Terrassa organitza 
la Fira del Medi Ambient a Terrassa amb 
un ampli programa d’activitats; l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú organitza la 
III Fira Ambiental amb un programa es-
pecial a l’Espai de l’energia; l’Ajuntament 
de Granollers dins la Fira de l’Ascenció 
organitza la Fira Ecogrà on el diumenge 
8 de juny es presenta el programa Ju-
guem amb Energia i l’Ajuntament de Mo-
llet del Vallès, amb motiu del Dia Mundial 
del Medi Ambient, durant tota la setmana 
organitza un programa de difusió i sensi-
bilització amb activitats al voltant de l’es-
talvi energètic.

Altres poblacions com Cabrera de Mar, 
Sant Celoni, Santa Perpètua de Mogoda 
i Malgrat de Mar participen també de la 
celebració amb diferents actes de sensi-
bilització sobre el consum energètic.

Per a més informació de tots els municipis 
que faran activitats i de tots els actes rela-
cionats podeu consultar:

www.diba.cat/xarxasost/setmanaenergia. 

La Diputació de Barcelona lidera el projecte 
europeu Euronet 50/50 max d’estalvi energètic, 
cofinançat pel programa Energia Intel·ligent 
per Europa. A través d’aquest projecte, i en el 
conjunt de la demarcació de Barcelona, 100 
escoles i instituts i 10 equipaments estalviaran 
energia en més de 50 municipis. 

El projecte Euronet 50/50 max incentiva l’estalvi energètic en edificis 
públics.

Alumnes de l’escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú, treballen sobre bones pràctiques d’estalvi energètic

La Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible presenta més de 330 accions 
en 108 municipis catalans

Diputació de Barcelona

Image Source / age fotostock
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Divendres 6 de juny
12h-14h: Sessió de DJ amb 
Fixi (pati Farrés)
12h-14h: Sessió de DJ 
Brown (Espai Estrella Damm) 
[Pati Martí-Enrich]
18h: Marc Boada, del progra-
ma QuèQuiCom, presenta el 
seu últim llibre, d’editorial La 
Galera (Espai Estrella Damm) 
[Pati Martí-Enrich]
18.30h: concert del jove can-
tautor Albert Balcells (Espai 
Estrella Damm) [Pati Martí-
Enrich]
18.30h: xerrada Els espais de 
la moda en els nous contextos 
de l’experimentació i el con-
sum, a càrrec de Pierino dal 
Pozzo, organitzada per l’es-
cola BAU i CEINA (Auditori del 
Museu de la Pell)
20h: Concert Movistar amb 
Boreals (pati Farrés)
21h: Concert Movistar amb El 
último vecino (pati Farrés)
20h-22h: sessió de DJ amb 
The Forest Shotgun Motor-
cycle (Espai Estrella Damm) 
[Pati Martí-Enrich]

Dissabte 7 de juny
12h: Presentació del llibre 
Adolescents.cat i Com triom-
far a Youtube. Concert dels 
Lapsus (pati Farrés)
13h: concert del grup 
Frank (Espai Estrella Damm) 
[Pati Martí-Enrich]
14h-15h: DJ Ragul. Acció de 
ParanoiaAccions amb recital 
de Vinyoli (pati Farrés)
18h: Concert de The Ohio Big 
Band, la Big band de l’escola 
de música El Carreró de Ma-
taró (pati Farrés)
19h: concert del grup 
LAB1 (pati Farrés)
20h-22h: Sessió de DJ Brown
18h: concert de la cantau-
tora Namina (Espai Estrella 
Damm) [Pati Martí-Enrich]
19h: concert d’Esperit! (Espai 
Estrella Damm) [Pati Martí-
Enrich]
20h-22h: sessió de DJ Profe-
sor Angel Sound, amb coreo-
grafia de Varium (Espai Estre-
lla Damm) [Pati Martí-Enrich]
20.30h (OffRec): Espectacle 
El Teo va de putes (Kiosk del 
Rec).

Espai RecKids
12h-13h: Taller L’Hort del Rec 
(taller d’horticultura per a nens 
i nenes acompanyats dels 
seus pares, places limitades)
18h: PATATU a l’espai Rec-
Kids
18h: Lali Rondalla. Concert 
del disc “En un planeta blau”, 
cançons intergalàctiques per a 
nens de 4 a 100 anys.

Igualada Rock City, a partir de 
les 19.30h al Vapor de Baix. Les activitats culturals són un actiu del Rec.0

Plànol del Rec.09 i l’Off-Rec

Activitats de l’Off-Rec

6

Activitats 
culturals del 
Rec.09

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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El Mercat Municipal de La 
Masuca s’ha posat definitiva-
ment “les piles”. Les darreres 
millores impulsades per l’Ajun-
tament amb els paradistes, 
s’han traduït amb un notable 
increment de les parades ocu-
pades, fins al punt que avui 
són 176 de les 200 que hi ha 
en el recinte, és a dir, un 89% 
de l’espai disponible. A més, el 
fet que aviat estigui a punt la 
nova zona d’aparcament gra-
tuït de Cal Carner, amb 150 
places, els plans per fer de vi-
anants els carrers de la Virtut i 
Pare Mariano, i la futura remo-
delació total de la plaça de la 
Masuca, l’any 2015, poden fer 
de la Masuca un referent co-
mercial amb un atractiu molt 
potent. 
Ara fa 18 mesos que es va 
posar en marxa una nova mo-
dalitat de concessions anuals 
del mercat. El tinent d’alcalde 
d’Entorn, Josep Miserachs, 
deia que la valoració “és molt 
positiva. En aquest període 
s’han obert les quatre botigues 
exteriors que hi havia disponi-
bles al mes de desembre de 
2012 i, a banda, 16 dels 40 
mòduls desocupats a l’interior, 
amb una reducció del 40% en 
l’espai comercial que hi havia 
lliure aleshores”. 
Per sectors d’activitat, un 32% 
del seu espai l’ocupen car-
nisseries, cansaladeries i for-
matgeries; un 14,5% botigues 
de peix i congelats; un 12,5% 
comerços de fruita i verdura; 
un 7% forns i pastisseries; un 
7% espais de venda d’ous, lle-
gums i fruits secs; un 6% bars 
i cafeteries; un 5% botigues 
de neteja, perfum i adrogueria 
i un 4% són espais munici-
pals com la ludoteca i la sala 
d’exposicions. A més, un 12% 
correspon a negocis diver-
sos com elaboració de plats 
cuinats, dietètica, òptica, her-
boristeries, floristeries, con-
feccions, papereria o entitats 

Una de les parades del mercat de la Masuca.

L’accés amb autobús 
al mercat es podrà 
fer amb una targeta 
especial que, de 
moment, serà 
gratuïta

El mercat de la Masuca, amb el 89% 
de les parades ocupades

bancàries. 
Ja fa més d’un any, al mes 
de març de 2013, el govern 
municipal va posar en marxa 
un Pla Integral de Millora del 
Mercat de La Masuca, amb di-
ferents mesures com la millora 
de l’estètica i la imatge de la 
instal·lació, formació dels boti-
guers, arranjament de voreres 
i accessos o accions d’eficièn-
cia energètica, entre altres.  
Aquest mateix 2014 es vol do-
tar el mercat d’una oficina d’in-
formació i d’una aula de cuina 
al seu interior, de manera que 
es puguin dur a terme cursets 
i tallers a tocar dels botiguers i 
les seves parades. 
Pel que fa a la futura plaça de 
la Masuca, la idea que s’està 
plantejant el govern municipal 
és que “estigui dotada amb 
una sèrie de pèrgoles, de for-
ma que durant l’any també s’hi 
puguin fer activitats de tota 
mena, a més del mercat exte-
rior dels dimecres i dissabtes”. 
No se sap encara si es con-
servaran els llocs d’aparca-
ment que ara existeixen.

Promoció de l’accés al 
mercat amb el bus urbà
Aquest mes de juny també 
s’ha iniciat una campanya de 
promoció de la companyia que 
gestiona el bus urbà, Masats.
Un dels autobusos que ofe-
reix servei ordinari a la línia 
LC1 ha estat retolat amb la 

recentment estrenada imatge 
del mercat municipal i amb el 
missatge Masuca, el teu mer-
cat, en una acció que Mise-
rachs defineix com a “molt ne-
cessària per seguir recordant 
a la ciutadania que al mercat 
municipal hi poden trobar un 
servei molt proper amb excel·
lents productes i que, a més, 
és molt fàcil arribar·hi fent ser-
vir també el transport públic”. 

Targeta T-2 Comerç
Precisament, aquesta acció 
es completarà aviat amb una 
iniciativa municipal, conjunta 
amb els paradistes i comer-
ciants del mercat, que obse-
quiaran els seus clients amb 
un bitllet de bus d’anada i tor-
nada, la targeta T·2 Comerç, 
per tal que, com explica la 
presidenta del l’Associació de 
Botiguers, Maria Àngels Solé, 
“els animem a tornar a visitar·
nos de manera fàcil i còmo-
da, utilitzant el transport urbà 
d’Igualada”. La targeta serà, 
de moment, gratuïta entre els 
clients. Es tracta d’una iniciati-
va pionera.  

El bus urbà retolat amb la nova imatge del mercat.

El centre de simulació mèdica 
4D Health comença a funcionar
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 10 de juny 
el Centre d’Innovació per a la 
Simulació en Salut 4D Health 
farà una primera demostració 
davant dels professionals i 
dels representants de les prin-
cipals institucions de l’àmbit 
de la salut. La jornada servirà 
per presentar el 4D Health i, a 
més de diferents intervencions 
de l’equip directiu del centre, 
comptarà amb la simulació 
d’un procés clínic d’alta com-
plexitat, on els professionals 
s’enfrontaran a una situació 
clínica d’alta complexitat tant 
extra com intra hospitalària.
Els assistents podran veure 
en directe com funciona una 
simulació, quin sistema de 
captació d’imatges i base de 
dades es fa servir, i com s’ava-
luen els participants. Al llarg 
del matí es recrearà la gestió 
que fan els diferents equips de 
professionals de la salut i com 
es relacionen entre ells davant 
d’una situació crítica d’alta 
complexitat, amb imprevistos 
que interferiran en la seva fei-
na i que els obligaran a reacci-
onar amb rapidesa i eficiència. 
El 4D Health d’Igualada per-
met avaluar competències 
com el treball en equip i la 
relació entre professionals de 
diferents especialitats, que és 
l’àmbit on es produeixen la 
majoria dels errors humans en 
salut. És per això que la prepa-
ració dels equips en aquestes 
situacions els ajudarà a afron-
tar amb més seguretat els ca-
sos reals amb què es trobaran 
quan exerceixin la seva feina. 
Aquesta preparació permetrà 
millorar la seguretat del paci-
ent, que és la finalitat última 
del centre. A més de simu-
lacions d’aquest tipus, el 4D 
Health també treballarà l’aten-
ció a domicili, la comunitària i 
l’atenció primària, sempre in-
volucrant·hi professionals de 
diferents disciplines i pacients, 
i també familiars i cuidadors 
quan s’escaigui.
 El director del centre, el Dr. 
Enric Macarulla, assegura que 
el 4D Health complementarà 

les eines formatives de simu-
lació que ja existeixen, apor-
tant un escenari on poder tre-
ballar processos amb equips 
interdisciplinaris augmentant 
la transferibilitat de l’aprenen-
tatge a la realitat. Per la seva 
banda, Àngels Chacón, mà-
nager del 4D Health, explica 
que no només serà un centre 
formatiu, ja que la innovació 
(tecnològica i no tecnològica), 
a més dels serveis a empre-
ses, en seran dos eixos fona-
mentals.

Uns 60 alumnes 
s’han format ja al 4D Health
Aquesta mateixa setmana una 
seixantena d’alumnes del Ci-
cle Formatiu de Grau Mitjà de 
Cures auxiliars d’infermeria 
de l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada han desenvolupat 
al 4D Health les pràctiques del 
crèdit de síntesi. La prova pilot 
ha estat un èxit i ha permès 
als mestres avaluar als alum-
nes en una situació molt pro-
pera a la realitat.
Durant dos dies, els alumnes 
han hagut d’atendre pacients 
no crítics amb exercicis de 
simulació bàsica (amb casos 
molt variats com una úlcera 
o un dolor abdominal) i de si-
mulació avançada (amb situa-
cions totalment inesperades). 
Els pacients han estat actors 
professionals entrenats ex-
pressament per desenvolupar 
aquest rol. 
Aquesta ha estat la prime-
ra promoció de l’Institut Milà 
i Fontanals que ha realitzat 
pràctiques de simulació en un 
entorn real, un fet que millora 
qualitativament la seva forma-
ció, ja que els permet fer una 
immersió segura i idèntica a 
l’àmbit hospitalari real. A més, 
han pogut treballar no només 
els aspectes tècnics de l’espe-
cialitat, sinó també altres tipus 
de competències menys tèc-
niques, així com el treball in-
terdisciplinari i per processos 
clínics. L’objectiu de les dues 
institucions impulsores és que 
el model es pugui consolidar 
en vista als propers cursos.  

Una alumna de l’IES Milà amb la professora i un “malalt” al 4D Health, aquesta setmana.
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La segona edició de la Nit de 
Shopping a Igualada, a l’en-
torn de la cursa Igualada Ur-
ban Running Show (veure pà-
gines d’Esports), va ser tot un 
èxit de públic. De nou, el sec-
tor de l’hostaleria va fer l’agost  
abans d’hora i, en alguns 
moments, semblava impossi-
ble trobar taula per sopar. Els 
comerços també van fer cai-
xa, però les reaccions que va 
poder copsar La Veu són per 
a tots els gustos. En general, 
les opinions eren positives, 
però s’observava un cert re-
cel pel fet dels resultats reals 
d’encaixar tres caps de setma-
na seguits de potent ressò co-
mercial (Nit de Shopping-Off 
Rec-Firanoia).

Originals propostes i 
interessants descomptes
La iniciativa d’Igualada Co-
merç va canviar per complet 
l’ambient comercial del centre 
de la ciutat per unes hores. 
Els comerços s’hi van abocar, 
i això es notava. 
Engalanats amb els globus 
gegants, els carrers emetien 
uns aires engrescadors, i mol-
tes botigues oferien interes-
sants i originals descomptes. 
Com per exemple, refrescar-
se amb una copa de cava, fer 
un tastet de pernil o alguna 
pasta, robar els bombons cre-
ats especialment per l’ocasió, 
etc. Algunes amb mojitos, o 
també amb animació i activi-
tats pels menuts. Altres, en 
canvi, convidaven a fer-se un 
esmalt d’ungles, escoltar mú-
sica de DJ’s en viu, o gaudir de 
la seva plaça, completament 
reformada amb una espec-
tacular decoració floral. I així 
desenes d’ells, amb les seves 
promocions, enginyoses i di-
vertides. Hi havia desafiament 
de màgia, bombolles gegants 

Un dels aparadors de la Nit de Shopping. A sota, imatge del carrer Sant Magí a última hora. Fotos: Jordi Puiggròs.

Els organitzadors 
de la Igualada Urban 
Running donen 600 
quilos de pomes al 
Banc de Queviures

La Nit de Shopping, amb 120 comerços participants, 
va omplir de gent el centre de la ciutat

de sabó, inflables, concerts i 
dansa al carrer. També es va 
crear una zona de cervesa ar-
tesana de l’Anoia a la Plaça de 
Pius XII. 
Més de 120 establiments van 
participar a la Nit de Shopping, 
i, passades les 9 del vespre, 
més d’un centenar encara es-

taven oberts, molts d’ells amb 
força gent a l’interior.
Des d’Igualada Comerç ens 
expliquen que “un dels trets 
diferenciadors d’Igualada Nit 
de Shopping és que tothom ha 
passat bé i ha gaudit en la re-
alització de les activitats, des 
de comerciants, restauradors, 

visitants i els mateixos iguala-
dins”.
Segons els organitzadors, “en-
cara que el principal objectiu 
és fer la promoció de la ciutat 
i ensenyar el millor comerç de 
casa nostra, cosa que es va 
complir amb escreix, segons 
molts comerciants les vendes 
va ser més que satisfactòries 
i van sorprendre agradable-
ment a molts comerciants. Tal 
i com apuntaven alguns, pre-
cisament el fet de poder com-
prar en aquest horari tan poc 
habitual, a més a més dels ge-
nerosos descomptes, va ser 
un dels al·licients per molts 
clients”.

Diumenge de la setmana 
que ve, comerços oberts
I, si avui i demà molts comer-
ços del centre participen de 
l’Off Rec, la setmana vinent 
podran obrir també diumenge, 
com a permís especial en oca-
sió de la celebració de Firano-
ia, l’antiga “Fira de Setembre” 
que a partir d’aquest any can-
via les dates. El comerç igua-
ladí, doncs, té un mes de juny 
d’allò més intens, amb l’objec-
tiu de fer-se notar més enllà 
d’Igualada i captar l’interès de 
compradors d’arreu del país.

REDACCIÓ / LA VEU

El Banc de Queviures d’Igua-
lada ha rebut un important 
donatiu de més de sis-cents 
quilos fruita fresca. Concreta-
ment, tres mil pomes, que han 
estat adquirides a parts iguals 
i lliurades per l’empresa Ocis-
port, organitzadora de l’Igua-
lada Urban Running Night 
Show, i la fruiteria SA2PE del 
carrer Joaquima Vedruna.  
Coincidint amb la celebració 
de la tercera edició de l’esde-
veniment, els seus organitza-
dors es van comprometre a 
cedir al banc local de queviu-
res la mateixa quantitat de pe-
ces de fruita que s’havien de 
lliurar als més de dos mil par-
ticipants que van prendre part, 
dissabte passat, en les seves 
diferents proves esportives. 
  
El proper Dimarts 
de Diàlegs, sobre 
el model comercial 
d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

En unes setmanes on s’en-
cadenen un seguit d’activitats 
comercials a la ciutat com la 
Nit de Shopping, el Rec.09, 
la Fira Anoia i el Troc-Mercat 
d’Intercanvi, el proper debat-
tertúlia de Dimarts de Diàlegs 
posarà a debat la pregunta: 
“Estan canviant els hàbits de 
compra a Igualada?”. Serà di-
marts que ve, dia 10 de juny, a 
les 8, a l’Ateneu. 
L’acte comptarà amb la in-
tervenció d’un dels experts 
catalans més reconeguts en 
l’àmbit del comportament dels 
compradors i dels models co-
mercials que se’n deriven com 
és el psicocreatiu Albert Vi-
nyals. És professor de Psico-
logia del Consum de l’Escola 
Superior de Comerç i Distribu-
ció (ESCODI) i de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

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

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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Per cada euro que l’adminis-
tració pública destina al Pro-
grama de Suport d’Autonomia 
a la Llar, del que se’n benefici-
en força usuaris de la Funda-
ció Privada Àuria (FAP), el re-
torn a la societat és de 3,71€. 
La xifra, per sí sola, justifica 
sobradament els diners pú-
blics que es destinen a aquest 
capítol de l’atenció social. El 
que succeeix és que, fins ara, 
no s’acostumaven a “calcular” 
aquests retorns. La FAP ha 
demostrat ara amb un estu-
di basat en el mètode nord-
americà SROI que el retorn 
a la societat és més del triple 
del que li costa. A més, el 55% 
d’aquest retorn és per a la prò-
pia administració, i el 26% per 
a les famílies. Una conclusió 
que convida a la reflexió.
L’estudi es va presentar di-
marts a la seu de la FAP, a les 
Comes, amb la presència de 
la consellera de Benestar i Fa-
mília de la Generalitat, Neus 
Munté. L’acte va ser presen-

Usuaris de la FAP Àuria que s’han beneficiat del Programa de Suport d’Autonomia a la Llar, amb les autoritats i convidats presents a l’acte.

La consellera de 
Benestar i Família de 
la Generalitat, Neus 
Munté, va assistir 
a la presentació de 
l’estudi, dimarts a 
Igualada

La Fundació Àuria demostra en un interessant estudi que 
cada euro invertit per la Generalitat retorna a la societat 3,7€

La consellera Munté, en primer pla, va assistir a l’acte, celebrat a l’edifici de FAP Àuria a les Comes.  

tat per l’actor Ferran Carvajal, 
que donava vida a un perso-
natge amb dificultats a la sèrie 
El Cor de la Ciutat. 
La consellera va visitar també 
les instal·lacions de la Funda-
ció Privada Àuria i es va reunir 
amb els seus responsables.
L’estudi va ser analitzat per 
Marta Mateu, directora de la 
FAP; Víctor Viñuales, director 
d’ECODES, empresa respon-
sable de l’estudi, i l’economis-
ta igualadí Antoni Olivé.
L’estudi mesura l’impacte so-
cial, ambiental i econòmic del 
Programa de suport a l’auto-
nomia a la llar que desenvo-
lupa Àuria i que té com a ob-
jectiu donar suport a aquelles 

persones amb discapacitat 
que volen viure soles, en pa-
rella o amb altres persones.
En el seu discurs, Munté va 
ressaltar la importància de 
donar a conèixer estudis com 
aquests “per avançar en la 
planificació de polítiques soci-

als i conèixer els resultats de 
la seva aplicació. És molt bo 
que tot això es conegui, que 
es discuteixi i que s’analitzi 
perquè tot plegat ens ajuda a 
aprendre i poder millorar els 
nostres serveis socials i aten-
dre millor a les persones”.

Normativa pròpia 
en el futur
Afortunadament, les con-
clusions de l’estudi -que es 
podria aplicar a d’altres de-
partaments de la Generalitat- 
permetran garantir la dotació 
econòmica del govern català, 
si bé aquesta ha disminuït no-
tablement aquest any. “Volem 
donar un tomb a l’actual Llei 
de la dependència i crear una 
normativa pròpia que aposti 
de manera decidida per l’au-
tonomia personal”, va dir la 
consellera, de forma que la 
nova legislació “ estigui basa-
da en la proximitat i el territori 
per tal que la persona sigui el 
centre de les intervencions”. 
Actualment ja es disposa d’un 
primer esborrany de les ba-

ses d’aquesta nova llei i, pro-
perament, se sotmetrà a un 
procés participatiu amb grups 
parlamentaris, entitats, asso-
ciacions i agents socials, entre 
altres.
El gerent de la FAP, Miquel 
Canet, acompanyat del pre-
sident de l’institució, Marcial 
Franquesa, va demanar que, 
en el futur, aquest tipus de pro-
grama fos concertat. “El futur 
del nostre sector passa per les 
aliances”, va dir. “L’emoció i la 
il.lusió que hi posa tothom en 
aquest projecte és el que ens 
distingeix, els nostres reptes 
són els de la societat actual, 
especialment els de les perso-
nes que viuen amb dificultat, 
per tal que trobin un camí”. 
Avui, la Fundació Privada Àu-
ria disposa d’un equip format 
per un centenar de professio-
nals i atén més de 400 perso-
nes amb discapacitat a través 
dels seus diversos serveis, 
com són l’acolliment residen-
cial, servei d’atenció diürna, 
atenció especialitzada i de su-
port a l’autonomia de la llar.
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Durant el final de mes de 
maig, la diputada Alba Ver-
gés va mantenir contacte amb 
dues escoles anoienques per 
explicar-els-hi quin és el rol 
del Parlament de Catalunya. 
El dilluns 26 de maig es va 
desplaçar a l’escola Serra de 
CollBas de Carme, atenent 
a la invitació dels alumnes 
de quart estaven estudiant 
el Parlament, el Govern i les 
institucions catalanes. Vergés 

Pia Prat i Jordi Cuadras, signant el conveni.

Servei d’assessoria 
per a emprenedors a 
Igualada, Vilanova i 
Masquefa

La diputada Alba Vergés acosta 
el Parlament als estudiants

va atendre les preguntes que 
havien preparat, i també les 
que van anar sortint sobre la 
marxa, algunes de les quals 
força “compromeses”... Abans 
de marxar, l’equip educatiu li 
van mostrar les instal·lacions 
de l’escola. 
El divendres 30 de maig, Ver-
gés va atendre als alumnes de 
5è i 6è de primària de l’Esco-
la Torrescasana de Vilanova 
d’Espoia (la Torre de Clara-
munt).

Sopar-tertúlia amb Alfons 
López Tena a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dissabte 14 de juny 
a les 10 del vespre, Solidaritat 
Catalana per la Independèn-
cia, durà a terme un sopar-
tertúlia a l’Ateneu Igualadí a 
càrrec del líder de SI, Alfons 
López Tena. 
Arran de l’expectació genera-
des pel referèndum sobre la 
independència del 9N, l’exe-
cutiva comarcal de la formació 
ha volgut comptar amb el seu 

secretari de política institucio-
nal per tal de resoldre dubtes. 
Des de com resoldre les traves 
legals que presenta el Govern 
central a com poder realitzar 
el referèndum sense l’autorit-
zació de l’Estat, l’Alfons Ló-
pez Tena oferirà respostes als 
principals interrogants que es 
plantegen actualment.
Cal confirmar assistència a 
anoia@solidaritatcatalana.cat.

PxC recollirà demà aliments a la 
Masuca a canvi de pa i pernil
REDACCIÓ / LA VEU

La delegació de PxC a l’Anoia 
tornarà a recollir aliments soli-
daris demà dissabte 7 de juny 
des de les 9.00 a les 14 hores. 
A canvi oferirà pa tomàquet 
amb pernil. Després de l’èxit 
de participació i recollida en 
anteriors cites com la fira de 
Piera o el mercat de Calaf, ara 
l’acció solidària es desplaça 
al tradicional mercat exterior 
dels dissabtes a La Masuca.
PxC convidarà a pa tomàquet 
amb pernil a totes aquelles 
persones que s’apropin a la 
carpa de la formació a lliurar 
aliments i productes de neteja 
que es repartiran exclusiva-
ment entre gent necessitada 
de casa. 
En aquest sentit el regidor de 
PxC a Igualada, Robert Her-
nando, ha manifestat que “la 
justícia social i la solidaritat 

és un dels eixos principals del 
nostre programa, entenem 
que hi ha altres formes de fer 
política, per a nosaltres no tin-
dria sentit estar representats 
a les institucions i fer el que 
fan tots els altres, hi ha molta 
gent de casa que se sent de-
semparada per les institucions 
públiques, a les quals no els hi 
arriben les ajudes i nosaltres 
volem ajudar a la bona gent 
de casa que avui està passant 
penúries, que per desgràcia 
és molta més de la que ens 
agradaria”. 

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ajuntament de Vilanova del 
camí i l’Ajuntament de Mas-
quefa, com a entitats inte-
grants de la Xarxa Catalunya 
Emprèn, ofereixen assesso-
rament, suport i acompanya-
ment a les persones empre-
nedores que volen iniciar un 
projecte empresarial. El pro-
grama Catalunya Emprèn, del 
qual poden beneficiar-se to-
tes les persones que estiguin 
pensant en obrir el seu propi 
negoci, ofereix orientació i as-
sessorament dels passos i trà-
mits que s’han de dur a terme, 
des de l’anàlisi de l’oportunitat 
empresarial fins a la creació 
de l’empresa, a més d’oferir 
una àmplia oferta de jornades, 
seminaris i activitats formati-
ves per a millorar i ampliar les 
capacitats i habilitats dels fu-
turs empresaris. 
Totes les persones que es-
tiguin pensant a obrir el seu 
propi negoci poden adreçar-
se al Consell Comarcal, enti-
tat que lidera aquest projecte i 
també als ajuntaments d’Igua-
lada, Vilanova i Masquefa.
El projecte està subvencionat 
pel Departament d’Empresa 
i Ocupació, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social i el 
Fons Social Europeu. La xar-
xa Catalunya Emprèn compta 
amb 5,3 milions d’euros i té 
per objectiu atendre prop de 
30.000 emprenedors i ajudar a 
crear més de 4.000 empreses 
durant el 2014.

REDACCIÓ / LA VEU

Publicacions Anoia, empresa 
editora de La Veu de l’Anoia, 
i Canal Taronja Anoia, han 
signat un conveni de col.labo-
ració. Mitjançant l’acord, amb-

Conveni de La Veu de l’Anoia 
i Canal Taronja

dós mitjans difondran informa-
ció relativa a la programació, 
continguts i accions de promo-
ció puntuals del periòdic i del 
canal de televisió.

Curs gratuït sobre mercats al 
Centre d’Innovació Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

La Cambra de Comerç de Bar-
celona presenta una sessió 
d’iniciació al negoci internaci-
onal dirigida específicament a 
empreses i emprenedors amb 
vocació internacional (amb 
poca o cap experiència) per 
facilitar informació bàsica i ei-
nes que puguin ser d’utilitat i 
facilitar la presa de decisions 
per localitzar clients a l’exteri-
or.
La sessió, gratuït prèvia ins-
cripció, es farà al Centre d’In-
novació Anoia, a Vilanova del 
Camí (davant Abacus), a les 
15.30 hores, i anirà a càrrec 

de Fernando Aguado, sènior 
de Cecot i especialista en ini-
ciació de l’exportació. El tema-
ri del curs és analitzar i facilitar 
informació sobre:
• Negoci internacional: aspec-
tes bàsics.
• Exportar productes: punts 
clau.
• Vendre serveis: recomanaci-
ons.
• Fonts d’informació bàsiques 
per seleccionar mercats.
• Selecció de mercats en fun-
ció de l’empresa: criteris.
• Programes i serveis de la 
Cambra per l’empresa.  
Més info a sole@cambrabcn.
org.

Rotary Club Igualada 
celebra abui el seu 
25è aniversari

REDACCIÓ / LA VEU

Rotary Club Igualada celebra 
avui divendres 6 de juny el 25è 
aniversari de la seva fundació 
a Igualada i per commemo-
rar l’efemèride s’inaugurarà 
la instal·lació d’un monument 
Rotary i seguidament tindrà 
lloc un sopar.
El monument Rotary anirà 
ubicat entre l’avinguda Gau-
dí i avinguda Angel Guimerà. 
Aquest monument és el que 
Rotary Internacional col·loca 
a totes les ciutats que acullen 
els més de 34.000 clubs que 
hi ha actualment en més de 
200 països del món.
Seguidament, al sopar es re-
uniran Rotarys actuals i mem-
bres que al llarg d’aquest 25 
anys també han estat socis 
del Club així com autoritats 
locals i membres del Rotary 
Internacional. 

A N U N C I

S’ha presentat davant l'Ajuntament la següent sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl no urbanitzable, per a la realització del 
projecte que tot seguit es relaciona:
   -Sol·licitant: Pere Grau Fabregat
   -Projecte: Legalització d’un cobert i construcció d’una 
    piscina a la parcel·la 32 del sector de Mas Retou. 
La qual cosa s’exposa al públic per un termini d’un mes, 
d’acord amb el que preveu l’art. 48.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, consolidat amb les modi�cacions introduïdes 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, per tal que els interessats 
puguin comparèixer a l’expedient i presentar les al·legacions 
i documentació que considerin oportunes. 
L’expedient es pot consultar a les o�cines municipals situades 
a la Ctra. d’Igualada a Valls, s/n, de dilluns a dijous de les 9:30 
a les 14:00 hores.

Santa Maria de Miralles, 2 de juny de 2014.

L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó
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L’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada (EEI) i la Biblioteca Cen-
tral ja ofereixen horaris espe-
cials per a preparar les proves 
de Selectivitat i els exàmens 
universitaris.  
A la biblioteca de la Teneria, a 
la plaça del Rei, s’estan oferint 
horaris específics fins el 22 de 
juny. De dilluns a divendres, 
l’horari d’obertura és de 10 
a 14h i de 15 a 22h, els dis-
sabtes de 10 a 14h i de 15 a 
20h i els diumenges de 10 a 
14h. Aquest estiu, excepcio-
nalment, la biblioteca de l’EEI 
tancarà portes abans de l’ha-
bitual, el 22 de juny, ja que a 
partir de l’endemà es durà a 
terme el trasllat de l’escola al 
nou Campus Universitari del 
Pla de la Massa. 
La Biblioteca Central obre una 
sala d’estudi a la segona plan-
ta les tardes dels dissabtes 7 
i 14 de juny, entre les 16 i les 
20:30h. Aquest espai tindrà 
capacitat per una vuitantena 
de persones, amb connexió 
Wi-Fi, però sense servei de bi-
blioteca. L’aforament és limitat 
i, per tant, no es podran reser-
var llocs d’estudi per a altres 
persones ni ocupar un espai o 
absentar-se durant més de 30 
minuts.  

El globus Catalunya  s’ha fet a Ultramàgic i està operat per Kon-Tiki.

Horaris especials per 
preparar exàmens, a 
les biblioteques

El globus “Catalunya”, construït 
i gestionat des d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Fa aproximadament trenta 
anys, un 28 de maig, es va 
impulsar el Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les Do-
nes amb la voluntat de denun-
ciar els problemes que afecten 
la salut sexual i reproductiva 
de les dones i nenes a tot el 
món. Es posava de manifest 
la discriminació pel que fa a 
la salut sexual i reproductiva 
i es reivindicava la necessi-
tat d’universalitzar la salut i 
incloure les dones també en 
estudis i assajos i de tenir en 
compte les necessitats que hi 
ha en la seva diversitat. 
Des de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena (MICOD) s’ha 
organitzat una programació 
per a commemorar aquesta 
data, que clourà demà dissab-
te dia 7 a l’espai La Galleda de 
la plaça Sant Miquel. Es durà 
a terme un taller de prevenció 
de relacions sexuals i afecti-
ves a càrrec d’Eva Martínez, 
llevadora de l’ASSIR, i de Car-
me Castelló, infermera de Sa-
lut i Escola. Serà a les 17:30h. 

Actes en ocasió del 
Dia d’Acció per la 
Salut de les Dones

REDACCIÓ / LA VEU

La Fundació Sociocultural At-
las ofereix aquest estiu un nou 
curs de monitors i monitores 
d’activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil, recone-
gut per la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat.
És el segon curs que l’entitat 
ofereix amb la nova normati-
va. Cal tenir 18 anys i el gra-
duat de la ESO. Més informa-
ció a www.atlasfundacio.org.

Aquest estiu, curs 
intensiu de monitors

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa igualadina de car-
dioprotecció Cardiosos Global 
Protection SL ha obert una 
nova oficina a l’Avinguda Eu-
ropa, al polígon Les Comes 
d’Igualada. L’acte d’inaugura-
ció es va fer divendres amb la 
presència de l’alcalde d’Igua-
lada Marc Castells, el regidor 
de Sanitat i Salut Pública Fer-
mí Capdevila, el subdirector 
general d’Activitats Esportives  
de la Generalitat de Catalunya 
Oriol Marcé, el representant 
del Consell Català de Ressu-
citació a l’Anoia Josep Maria 
Soto i el cap del SEM de l’Hos-
pital d’Igualada David Villagra-

REDACCIÓ / LA VEU

La Generalitat ha presentat, 
dins el marc de la nova cam-
panya de promoció de Cata-
lunya centrada en el Turisme 
Familiar, el Globus Catalunya, 
que serà operat per la com-
panyia de vols en globus ae-
rostàtic Globus Kon-Tiki amb 
base a Igualada.
El Globus Catalunya, el més 
gran de l’estat espanyol, va 
ser inflat a la Plaça Catalunya, 
davant les autoritats. 
La companyia de vols en glo-
bus aerostàtic Kon-Tiki, pio-
nera en el món dels globus a 
Catalunya des de fa més de 
26 anys aposta, davant la si-
tuació de crisi econòmica, per 
un salt qualitatiu en el servei 
turístic especialitzat en vols en 
globus.

Construït per Ultramàgic i 
gestionat per Kon-Tiki
Aquest aparell és el més gran 
d’Espanya amb capacitat per 
a 16 passatgers més el pilot, 

i ha estat construït en la seva 
totalitat a Igualada per la fà-
brica Ultramagic amb l’última 
tecnologia en tots els seus 
components.

Globus Kon-Tiki oferirà amb 
aquest globus vols turístics 
per totes les zones més atrac-
tives de Catalunya.

L’empresa igualadina Cardiosos inaugura nova seu
sa, entre d’altres professionals 
del sector de la salut.
Cardiosos viu actualment un 
gran moment d’expansió grà-
cies al fet que ha incrementat 
la consciència que cal protegir 
els espais més transitats o si-
tuats en punts clau de les ciu-
tats i pobles de Catalunya. 
Les xifres actuals demostren 
que, en els casos d’atura-
da cardíaca, disposar d’un 
desfibril·lador i amb una reani-
mació de qualitat incrementa 
moltíssim l’índex de supervi-
vència, i per això cada vegada 
són més les institucions que 
opten per cardioprotegir els 
seus espais. 
En els darrers mesos, Cardio-

sos ha instal·lat desfibril·ladors 
en nombrosos Ajuntaments de 
l’Anoia, com Capellades, Ca-
laf, Carme, Orpí, Rubió, La 
Torre de Claramunt o Cabrera 
d’Anoia i també municipis d’al-
tres comarques com el Pene-
dès, l’Osona o les Terres de 
l’Ebre.

Cardiosos Global Protection 
emana de l’empresa mare 
Aquasos, una empresa iguala-
dina que va néixer l’any 2000 
amb Pep Méndez i Johnny 
Acevedo i que ha incorporat a 
la seva societat professionals 
com el Dr. Marc Bausili. 

INTENSIUS D’ANGLÈS
·PROFESSORS NADIUS
.NENS, JOVES I ADULTS

·CURS ESPECÍFIC PER L’EXAMEN DEL 
FIRST CERTIFICATE DEL DIA 25 DE JULIOL

INTENSIUS D’ANGLÈS
·PROFESSORS NADIUS
.NENS, JOVES I ADULTS

·CURS ESPECÍFIC PER L’EXAMEN DEL 
FIRST CERTIFICATE DEL DIA 25 DE JULIOL

www.centreangles.com - C/ÒDENA 26-28, 1r - IGUALADA     93 8044554

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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El marc d’actuació internacio-
nal de les empreses ha can-
viat molt en els darrers anys. 
L’obertura i la interdepen-
dència de les economies ha 
conduït a la globalització dels 
mercats i ha impulsat que les 
empreses que hi operen hagin 
de fer front a un procés d’in-
ternacionalització que no es 
pot aturar. A l’Anoia, igual que 
a la resta del nostre país, hi 
ha consciència d’això i el teixit 
empresarial reclama a la co-
marca una formació de quali-
tat, universitària, que doni res-
posta a aquestes necessitats.
La Universitat de Vic / Uni-
versitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC) i CEINA han sig-
nat un conveni de col·laboració 
per tal d’oferir el Postgrau en 
Negocis Internacionals.
El postgrau es durà a terme 
a les instal·lacions de Ceina, 
a l’Avinguda Europa 7 d’Igua-
lada, entre el 3 d’octubre de 
2014 i el 8 de maig de 2015 
i tindran lloc en divendres, de 
17:30 h a 21:30 h, i dos dis-
sabtes al mes no consecutius, 
de 9:00 h a 14:00 h. El treball 
final del postgrau es lliurarà el 
juny de 2015.
Per a més informació cal con-
tactar amb Teresa Creus, co-
directora del Postgrau, a Cei-
na, al telèfon 938050094.

Postgrau en negocis 
internacionals a 
Igualada

L’IGD Emprèn Weekend, ben 
rebut pels emprenedors 

Aquesta paraula, d’origen an-
glosaxó, defineix un sistema 
de finançament col·lectiu, de 
caràcter cooperatiu que pretén 
ajudar a qui s’anima a crear 
projectes (professionals o no). 
Així es poden reunir recursos 
dispersos i que es converteix 
en una eina eficaç per reduir 
l’atur. Es formen plataformes 
que aglutinen diverses per-
sones que volen recolzar les 
iniciatives que esdevenen co-
finançadors. I accepten com-
pensacions - que poden no ser 
dineràries - des de reconeixe-
ments, compra de productes a 
treure al mercat (a preus més 
alts o més baixos) o també a 
reservar-se llocs de treball en 
casos en que això sigui possi-
ble.
Les plataformes fan publici-
tat on indiquen la quantitat de 
diners que es necessiten per 
posar en marxa cada projec-
te. Expliquen el pla de negoci 
i també les contrapartides que 
s’ofereixen a qui aportin l’efec-
tiu. La plataforma Verkami diu 
ser un punt de trobada entre 
gent amb idees, projectes inte-
ressants i usuaris amb ganes 
d’ajudar a tirar-los endavant. 
I s’ha especialitzat majoritàri-
ament en l’àmbit cultural. Així 
diuen que “La cultura és el 
nostre principal objectiu, per 
això posem a l’abast dels crea-
dors les millors eines per a que 
cada projecte sigui un èxit”.
Es determina un període de 
temps per posar en contacte 
els que demanen recursos i 
els que els hi poden posar. Ac-
tua com a “caixa” que s’allibe-
ra quan s’arriba al 100% dels 
recursos que es demanaven i 
es transfereix als emprenedors 
perquè puguin implementar 
les seves idees. I és alesho-
res quan es paguen les re-
compenses. Fins no exhaurir 
el termini, o haver assolit les 
quantitats demanades, no es 
fan les transferències. Quan 
el promotor ha optat pel “tot o 
res” es retornen als inversors, 
si no s’arriben a obtenir els di-
ners sol·licitats. 
Però si la formula és “tot comp-
te” aleshores s’han d’espavi-
lar a tirar endavant el projecte 
amb els recursos recollits. A 
més dels diners recaptats es 
veu la reacció dels co-finança-
dors. 
Si els diners arriben amb fa-
cilitat, pot ser un senyal de 
l’acceptació del producte o del 
servei.  I si no es reben els di-
ners, potser és que cal no de-
sanimar-se però que s’ha de 
millorar.
És evident que el crowfunding 
ajuda a endegar projectes i en 

PERE PRAT

conseqüència a crear llocs de 
treball. El govern ha anunciat 
ara una nova norma que regu-
larà el finançament col·lectiu a 
Espanya que no posarà límits 
d’inversió als professionals. 
Així es podran destinar tots els 
diners que considerin oportú 
per a un projecte. L’avantpro-
jecte de llei establia límits per 
als que volguessin invertir a 
través de plataformes d’inter-
net de 3.000 euros per pro-
jecte i 6.000 euros per plata-
forma, durant un termini de 12 
mesos. Però en el tràmit de 
consulta pública, veient la le-
gislació d’altres països, el Go-
vern ha decidit que mantindrà 
aquests límits només per als 
inversors no professionals. 
Diu que és una forma de do-
nar garanties i evitar possibles 
abusos. És a dir per ajudar a 
que aquestes plataformes no 
s’utilitzin per fer estafes a per-
sones de bona fe.
Però per als inversors pro-
fessionals -en principi aquells 
amb una renda disponible de 
més de 100.000 euros- no 
tindran aquests límits. Així es 
satisfan les demandes de les 
principals plataformes exis-
tents. Des de l’aprovació el 
28 de febrer de l’avantpro-
jecte de la llei de foment del 
finançament empresarial, les 
plataformes que més s’ha-
vien significat havien estat 
Lendico, Zank, Arboribus, Co-
munitae i LoanBook, però en 
general totes les que treballen 
aquest segment professional 
havien demanat que s’aug-
mentessin aquests límits.
Ara es proclama el desen-
volupament d’instruments 
de finançament alternatius. 
D’aquesta forma es rebaixen 
les tensions amb la banca tra-
dicional, les empreses de ca-
pital risc, el capital llavor i to-
tes les de tipologia semblant. 
Malgrat això l’entorn continua 
depressiu. 
Aquesta “solució” d’instituci-
ons d’inversió col·lectiva està 
bé, però no ho resoldrà gran 
cosa. És una millora i un pas 
endavant per afavorir la in-
versió en pimes i sobre tot a 
emprenedors. Es millorarà 
el funcionament de les soci-
etats de garantia recíproca 
si s’incentiva el capital. Però 
desgraciadament el problema 
no és només com finançar els 
projectes. Cal que n’hi hagin. 
I les administracions ni poden, 
ni saben substituir la iniciativa 
privada, per fer-ne. Però 
aquesta ja fa temps que tam-
poc troba el camí i no veu al-
licients per arriscar-se.  

Crowfunding

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament i l’empresa 
Inpreneur van promoure, l’IGD 
Emprèn Weekend, unes jorna-
des teòric-pràctiques per a en-
senyar a diferents emprene-
dors a perfilar el seus negocis. 
En l’actual situació econòmi-
ca i social, la dinamització de 
l’ecosistema emprenedor i la 
creació de valor són una prio-
ritat i, per aquest motiu, entre 
el divendres 23 i el diumenge 
25, es va dur a terme, a l’Ig-
nova Tecnoespai, aquesta ini-
ciativa pensada per a formar 
i ajudar, de forma gratuïta, a 
una vintena d’emprenedors 

que volien impulsar els seus 
models de negoci.  
Va ser un cap de setmana que 
va tenir com a convidats altres 
emprenedors amb experiènci-
es pròpies. Sota la conducció 
d’Albert Riba, Ramon Costa i 
Lluïsa Font es van tractar te-
mes com la comunicació, la 
creació de valor, el treball en 
equip, l’autoconeixement i els 
plans d’acció, que van ser 
compartits entre els diferents 
emprenedors i en van extreure 
diferents punts de vista.  
La valoració per part dels or-
ganitzadors de les jornades i 
dels seus participants va ser 
altament positiva.  

REDACCIÓ / LA VEU

El jove igualadí Ivan Sánchez 
Enrique ha estat seleccionat 
com a Director Nacional de 
Relacions Externes d’AIE-
SEC Espanya. AIESEC, pre-
sent a 124 països i amb més 
de 60.000 membres arreu del 
món, és reconeguda per la 
ONU i la UNESCO com l’or-
ganització de joves més gran 
del món. 
El jove igualadí de 21 anys, 
estudiant d’International Bu-
siness Economics a la Uni-
versitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, fou president de 
l’entitat AIESEC Pompeu Fa-
bra durant el període 2012-13. 
L’Ivan tindrà la possibilitat de 
compartir aquesta experiència 
amb un equip internacional.

L’igualadí Ivan 
Sánchez, directiu 
d’AIESEC Espanya

 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de 
Piera, con despacho en el carrer Industria numero 56-58, HAGO 
CONSTAR:  Ante mí se sigue acta de notoriedad instada por DOÑA 
CARMEN CARMONA PEREZ, mayor de edad, viuda, jubilada, de 
regionalidad civil catalana, vecina de Pallejá, Avenida Generalitat 
11 bajos, con D.N.I. numero 38.528.118-J,  para la constatación de 
exceso de cabida  de la siguiente finca: URBANA.- CASA, destina-
da a vivienda unifamiliar. Esta construida sobre un solar para 
edificar, sito en el término de Piera, de procedencias de la heredad 
“Els Morros”. La parcela tiene una superficie setecientos un metros 
cuadrados (701 m²), que corresponden a la parcela numero 247 de 
la Urbanización “Vallbonica”, hoy calle Llevant numero 4. La casa 
consta de dos plantas, planta baja y planta piso. La planta baja se 
distribuye en porche de acceso, comedor-estar, cocina y aseo, con 
una superficie de cincuenta y cinco metros y diez decímetros 
cuadrados (55,10 m²). Mediante escalera interior se accede a la 
planta piso donde se ubican cuatro dormitorios, un baño, distribui-
dor y un porche de acceso al jardín posterior con una superficie 
construida de cincuenta y siete metros y seis decímetros cuadra-
dos (57,06 m²). La superficie construida total de la vivienda es de 
ciento doce metros y dieciséis decímetros cuadrados (112,16 m²). 
Separado de la vivienda y alineado con la calle Llevant existe una 
edificación y anexos, con una superficie de cincuenta y cinco 
metros y sesenta y nueve decímetros cuadrados (55,69 m²), 
destinada a garaje, aseo y trastero. La total superficie de ciento 
sesenta y siete metros y ochenta y cinco decímetros cuadrados 
(167,85 m²). El resto del terreno no edificado esta destinado a 
patio, jardín y accesos. Y todo junto LINDA: frente mediante línea 
recta de 18’70 metros con carrer LLevant; derecha entrando 
mediante línea recta de 39’30 metros con Don Benito Negredo 
Negredo; izquierda mediante línea recta de 35’60 metros con Don 
Juan Jose Gomez Heras y fondo mediante línea inclinada de 19’40 
metros con Don Gabriel Gonzalez Otero, Don Carlos Hernan 
Villamil Vergaño y Don Jose Luis Gonzalez Martinez. 

Durante el plazo de veinte días a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este edicto, 
podrán comparecer ante mí los interesados 
para exponer y justificar sus derechos.

        PIERA A DOS DE MAYO  DE 2014.
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Els socis impulsors de l’AEMA es van reunir a les dependències de La Veu de l’Anoia.

Inici de les 
inscripcions de les 
activitats d’estiu dels 
centre cívics

REDACCIÓ / LA VEU

Els Falcons de Capellades, 
dissabte 31 de maig es van 
desplaçar fins la capital de 
l’Anoia, en motiu de les Festes 
del Barri de Sant Crist.
Van començar en Carro, Pilar 
de 3 i varis Pilars de 2 cami-
nats per començar a escalfar 
motors, a continuació ja van 
realitzar l’Escala de 7, amb 
noves posicions, la Tripira 
amb Pilar de 3 voltejat, la Pre-
sentació amb 4 Pilars de 2, el 
Supervòl amb 2 Pilars de 2, 

Actuació dels Falcons de 
Capellades al barri del St. Crist

l’Àvet Gros, la Pira de 9 molt 
aplaudida, dues Espelmes i 
per acabar amb la cançó dels 
segadors i la senyera van fer 
unes Planxes rodades i dos 
ventiladors. Malgrat la pluja hi 
va haver molta expectació per 
part del públic i va ser una fes-
ta molt acollidora.
Els Falcons de Capellades 
molt satisfets per la primera 
part de la temporada, prepa-
ren  la festa del 2on aniversari 
del 28 de Juny, amb activitats 
durant tot el dia.

REDACCIÓ / LA VEU

Al llarg d’aquest curs escolar 
els col·legis Mestral i Mont-
clar han celebrat el 40è ani-
versari i després de diverses 
activitats ahir van acomiadar 
aquest esdeveniment amb un 
sopar solidari a benefici del 
projecte Etimoé i Makoré i al 
qual havien confirmat la seva 
assistència personalitats del 
món de l’esport com l’Eusebio 
Sacristán, l’Anna Bové i el Ro-
ger Roca.
Aquests esportistes generosa-
ment han lliurat alguns detalls 
per al sopar benèfic. La recap-
tació d’aquest acte benèfic es 
destinarà al projecte “Etimoé i 

Makoré” a Costa d’Ivori de la 
Fundació Impuls, que consis-
teix en la la construcció d’una 
nova escola en una zona molt 
desfavorida d’Abidjan, a fi de 
pal·liar l’analfabetisme i pro-
porcionar una educació de 
qualitat a nens de totes con-
dicions socials, ètnies i re-
ligions. En aquest projecte, 
col·laboren molt activament 
Mestral i Montclar.
L’acte va poder fer-se gràcies 
al generós suport del Restau-
rant Sesoliveres, Joiers Llucià, 
Caves Ventura Soler, Gràfi-
ques Vilanova i Ràdio Iguala-
da.

Mestral va cloure ahir el 40è 
aniversari amb un sopar benèfic

Festes al barri de 
Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana es fan 
les festes del barri de Mont-
serrat. Avui divendres, a les 9 
del vespre “Chupinazo” d’in-
auguració de les festes. A les 
10, primer  concurs “Mostra el 
teu talent”, i a mitjanit, disco-
mòbil. Demà dissabte, a 2/4 
de 10 del vespre, botifarrada 
popular i exhibició de flamenc 
a càrrec de l’Escola Artístic. A 
2/4 de 12, ball de nit.
Diumenge, a les 11 del matí, 
tallers infantils. A les 5 de la 
tarda, homenatge a “Grans 
Persones”, i a continuació, ball 
de fi de festa.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació d’Esclerosi Múlti-
ple de la comarca de l’ Anoia 
(AEMA) ja s’ha constituït ofici-
alment amb la signatura dels 
estatuts de l’entitat. La seva 
impulsora, Dolors Canal, ha 
explicat que “som persones 
afectades que ja feia temps 
estàvem parlant de com i que 
volíem per crear l’associació. 
L’entitat és per als afectats i 
per les famílies, per tots els 
que vulgueu col·laborar i aju-
dar a que les necessitats dels 
afectats a les necessitats de 
les famílies, a totes aquestes 
persones que ho patiu i no sa-

beu com afrontar-ho, a tots els 
que tingueu idees, a tots, junts 
tirem endavant una entitat 
d’ajuda i sense ànim de lucre”.
L’entitat ha creat una pàgina 
Facebook, Anoia Esclerosi 
Múltiple (AEMA), a tall d’infor-
mació en la que podeu deixar 
els vostres comentaris.
D’altra banda, el proper 13 de 
juliol es farà una nova edició 
del Mulla’t per l’Esclerosi Múl-
tiple, a les piscines de l’Infinit 
i a Can Titó de Vilanova del 
Camí. N’informarem més àm-
pliament en properes edici-
ons.

Constituïda l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació d’Aikido i Arts 
marcials Kyoukai Budo conti-
nua amb el projecte “Aikido-
Joves 2014” a l’IES Milà.
L’objectiu és que amb l’Aikido, 
els joves prenguin consciència 
de la importància de la relaxa-
ció i respiració a l’hora de pren-
dre decisions a la vida. S’han 
realitzat activitats amb alumnes 
de  1r Cicle de Grau Superior 
d’Animació, de 1r de Batxille-
rat i de 2n Grau Mig d’Electro-
mecànica de Vehicles, condu-

Aikido per a millorar l’orientació 
dels joves a l’IES Milà

ïdes pel Mestre Toni Dato, 2n 
Dan Aikido i l’instructor Jordi 
Noguera, membres de Kyoukai 
Budo d’Igualada. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament va obrir ahir di-
jous les inscripcions per les 
activitats d’estiu dels centres 
cívics municipals. Ahir, les ins-
cripcions estaven reservades 
als residents a Igualada i, a 
partir d’avui divendres, s’obri-
ran a tothom.  
Les propostes culinàries 
compten, en aquesta ocasió, 
amb cursos de cuina vegeta-
riana estival, cuina de pícnic 
i carmanyola, pastisseria an-
glesa, batuts i hamburgueses 
diferents. Pel que fa a l’ac-
tivitat física, que torna a ser 
un dels apartats més nodrits, 
s’ofereix aeròbic i batuka, 
gimnàstica per a la gent gran, 
ioga, estiraments tailandesos, 
pilates o txakres. Els cursos 
de balls proposen per als me-
sos d’estiu country, funky hip 
hop, merengue, dandiya i dan-
ses de la Polinèsia. 
En aquesta ocasió, els tallers 
d’idiomes tornen a comptar 
amb diferents nivells de llen-
gües. Altres tallers formatius 
contemplen, per exemple, jar-
dineria bàsica per al balcó i 
la terrassa, dibuix i pintura al 
natural, elaboració de ninos 
de llana..
L’aula de noves tecnologies 
proposa coneixements d’apli-
cacions per a mòbils, eines 
per elaborar àlbums de fotos 
digitals, correu electrònic, xar-
xes socials i tauletes tàctils. 
S’hi recullen també activitats 
per a infants i nadons.

FELICITATS  ¡!! ALEVI F!

Els nens són:  el Joel, Dani P., Sergi, Ian, Miqui, Dani A., Marc, Jon, Ayman i el Roger.

De part dels vostres pares, ja no sols per la victòria assolida esportivament sino pel gran
companyarisme que heu aconseguit gràcies als vostres entrenadors, Tuatxo i Fede!!!!

ENHORABONA  A TOTS!!

FELICITATS ALEVÍ F!

Els nens són: Joel, Dani P., Sergi, Ian, 
Miqui, Dani A., Marc, Jon, Ayman i Roger.

De part dels vostres pares, ja no sols per la victòria assolida esporti-
vament sinó per la gran companyonia que heu aconseguit gràcies 
als vostres entrenadors, Tuatxo i Fede!!!!

ENHORABONA A TOTS!!

ANUNCI

Exp.: G1122013001

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de maig de 
2014, va aprovar inicialment el Projecte Constructiu de les 
Línies Elèctriques de 25 kV Soterrades i Aèries des de la 
Subestació Anoia als sectors “Riera de Castellolí” i “Plans de 
la Tossa” redactat per la Generalitat de Catalunya, Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, Institut Català del Sòl.

D’acord amb el que disposa l’article 119.2 del Decret legisla-
tiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, el projecte d’urbanització es sotmet a un 
tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des de la 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia. 

L’expedient restarà a disposició en el Servei d’Urbanisme de 
l’Ajuntament d’Òdena, situat a la Plaça Major, 2, i es podrà 
consultar de dilluns a divendres de 9 h. a 13’30 h.

Òdena, 27 de maig de 2014

L’Alcalde

Pep Solé Vilanova

Ajuntament d’Òdena
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El passat dia 28 de Maig un 
grup de 50 sòcies de les Do·
nes de les tardes dels dime·
cres van visitar Vallbona de 
les Monges. El monestir cis·
tercenc femení mes important 
de Catalunya, fundat al segle 
XII habitat per Monges des de 
fa vuit segles. En una recepció 
a la sala Capitular l’Abadessa 
els va donar la benvinguda i 
explicà que la comunitat es 

400 nens d’escoles 
d’Igualada participen 
en una campanya 
d’Unió de Pagesos

Les Dones de les Tardes dels 
Dimecres, a Guimerà i Vallbona

i ha estat sempre un lloc de 
vida contemplativa i un centre 
de treball i de pregària.
Després visitaren el poble de 
Guimerà, fent un passeig pel 
nucli medieval, els carrers 
amb les seves cases de pedra 
amb detalls i elements decora·
tius de arcades portes i fines·
tres. Desprès de dinar al res·
taurant ja camí de tornada van 
visitar l’església del Monestir 
de Sant Ramon.

REDACCIÓ / LA VEU

En ocasió del Dia Mundial 
Sense Tabac, es va fer el IV 
Concurs Fotogràfic entre els 
alumnes d’ESO dels centres 
educatius d’Igualada, que va 
ser molt participat.
El primer premi va ser per a 
Carles Costa Campo, de l’Es·
cola Maristes, amb la fotogra·
fia: “Fumar t’apaga la vida”. 
Va ser premiat amb un Ipad 
Mini, gentilesa de l’Ajuntament 

Concurs de fotografia 
del Dia Mundial sense Tabac

d’Igualada. El segon premi, 
que va consistir en un val de 
100 euros per a material es·
portiu i gentilesa de Desen·
bozaments Morilla va ser per 
al Genís Mas Rabell, de l’IES 
Mercader, amb la fotografia 
titulada “Fes el canvi”. L’acte 
d’entrega dels premis, va te·
nir lloc a la sala de Plens de 
l’Ajuntament el divendres 30 
de maig.

REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 400 nens i ne·
nes de tres a sis anys de les 
escoles Emili Vallès, Garcia 
Fossas, Ramon Castelltort i 
Gabriel Castellà han participat 
dimarts i dimecres, en tastos 
de fruita dolça de la campa·
nya Disfruita-la, impulsada 
per Unió de Pagesos amb el 
suport de la Diputació i la col·
laboració de l’Ajuntament.
La campanya Disfruita-la con·
sisteix en tastos guiats de 
fruita dolça de temporada per 
a infants. En aquest cas, els 
nens i nenes de les quatre es·
coles d’Igualada tastaven ci·
reres i albercocs, entre altres 
fruites. Les sessions dels tas·
tos incloïen l’espectacle Dis-
fruita-la xic, a càrrec del grup 
d’animació La Cremallera.
Tots els nens i nenes parti·
cipants van rebre durant el 
tast la carmanyola Disfruita·
la, amb forma de poma, amb 
l’objectiu que sigui reutilitzada 
posteriorment pels infants.
 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous dia 8 de maig, 
els alumnes de l’optativa 
d’emprenedoria de 3r d’ ESO 
de l’escola Pia d’Igualada van 
entregar aliments al banc de 
queviures de la ciutat. Aques·
ta donació era un dels  objec·
tius que es van proposar els 
alumnes al decidir organitzar 
un torneig de pàdel familiar 
el passat mes de març. De la 
gestió d’aquest esdeveniment 
esportiu van assolir fins a un 
total de 400 euros entre les 
inscripcions dels participants, 
i les aportacions de les em·

preses col·laboradores: Es·
cola Akord’s, Botiga de roba 
Llucià, PuntoBlanco, Llibreria 
Llegim, Estampats germans 
Muntané, Papereria Codorniu, 
Restaurant Cal Font, Record·
Sports, El cafè de l’Ateneu, 
Instal·lacions Corrons, Partner 
Solutions, Les Confeccions, 
Club Esportiu Cal Font – Les 
Moreres, Tintoreries Coll, Co·
pisteria Rambles i Promoim·
près Solucions gràfiques. 
Aquest projecte s’ha desen·
volupat dins la matèria d’em·
prenedoria de 3er ESO en que 
treballen l’esperit emprenedor 
i la gestió de projectes.  

Donació d’aliments al Banc de 
Queviures d’alumnes de E. Pia

L’Hospital acull una xerrada sobre la sèpsia, 
una malaltia molt desconeguda
REDACCIÓ / LA VEU

La sala d’actes de l’Hospital 
d’Igualada va acollir, el passat 
dimecres, la primera de les 
activitats programades dins el 
Memorial Bernat Gabarró Ven·
tura 2014 que, sota el lema 
Sepsibilitza’t i fins al proper 12 
de juliol, busca conscienciar a 
la ciutadania anoienca entorn 
de la problemàtica de la Sèp·
sia, una malaltia consistent 
en una infecció multiorgànica 
greu amb unes xifres d’afecta·
ció tremendament significati·
ves, per bé que encara és so·
cialment força desconeguda.
Aquest Memorial vol ser un 
petit homenatge a en Bernat, 

un gran campió anoienc que 
amb només dos anys d’edat 
va haver de fer front a una 
leucèmia que, al poc temps, 
es va complicar amb una Sèp·
sia que no va poder superar. 
“D’ell en vam aprendre, entre 
moltes d’altres virtuts, a valo·
rar les petites coses rellevants 
de la vida i a no perdre l’es·
perança”, expliquen els orga·
nitzadors.
Amb el títol “Sèpsia: una 
emergència mèdica temps·de·
penent!”, l’acte a l’Hospital va 
presentar la problemàtica als/
les professionals de la Salut. 
Cada any moren al món uns 
8 milions de persones degut a 

una sèpsia.
A la finalització de l’acte, la fa·
mília d’en Bernat expressava 
la seva satisfacció i gratitud 
vers a tots/es aquells/es pro·
fessionals i entitats que, de 
manera totalment solidària, el 
van fer possible, molt especi·
alment als/les ponents, assis·
tents, al Consorci Sanitari de 
l’Anoia i al Sistema d’Emer·
gències Mèdiques; Ambulan·
cat, entitat coorganitzadora 
del Memorial, es va sumar a 
les felicitacions.
Si en voleu saber més o de·
sitgeu sumar·vos al Memorial, 
podeu visitar www.bernatgv.
cat.     
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EDICTE

Per a coneixement general i per a noti�cació de les persones que consten en la relació que �gura més avall, la identitat de les quals es desconeix o s’ignora el lloc de noti�cació, d’acord 
amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,  es fa públic que, 
mitjançant decret de l’alcalde de data 27 de maig de 2014, s’ha acordat la resolució que es transcriu a continuació. 
“Vist l’expedient tramitat a l’efecte de localitzar els titulars del dret funerari sobre diverses sepultures del Cementiri Vell d’Igualada; titulars que deuen el pagament de les taxes de manteni-
ment del cementiri des de  fa més de cinc anys i dels quals s’ignora el seu domicili.
Atès que l’article 58 del Reglament regulador dels cementiris municipals disposa que podrà  ser declarada la caducitat del dret funerari, que revertirà en aquest cas a l'Ajuntament 
d'Igualada, entre d’altres, en el cas d’abandonament de la sepultura; i que, es considera com a tal el transcurs de cinc anys d'ençà del darrer pagament de les taxes de manteniment del 
cementiri. 
Atès el procediment establert a l’article 59  del Reglament regulador dels cementiris municipals per a declarar la caducitat del dret funerari.
Atès que la competència correspon a l’alcalde de conformitat amb la disposició  addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic.
De conformitat amb la proposta de resolució,

RESOLC:
Primer. INCOAR expedient de declaració de caducitat del dret funerari sobre les sepultures del Cementiri Vell d’Igualada que es relacionen a continuació, atès que els respectius titulars no 
satisfan les taxes de manteniment del recinte funerari des de fa més de cinc anys. 
Segon.  DONAR AUDIÈNCIA als titulars dels drets funeraris de referència i a les persones que es creguin amb algun dret sobre els esmentats drets funeraris,  perquè en el termini de TRENTA 
DIES HÀBILS,  a comptar de la darrera publicació d’aquesta resolució  en el Butlletí O�cial de la Província, en la premsa local i en un diari dels de major difusió de la província, al·leguin el 
que estimin convenient,   abonin les despeses de manteniment pendents i, si és el cas, regularitzin la titularitat del dret funerari.
Tercer. ADVERTIR que �nalitzat el termini indicat sense haver-se presentat al·legacions per part dels diferents interessats, es procedirà a la caducitat dels drets funeraris corresponents, de 
manera que les sepultures  revertiran  a favor de l'Ajuntament d’Igualada i es procedirà a l'arxiu de�nitiu de l'expedient. Alhora, �nalitzada tota la tramitació, els serveis del cementiri neteja-
ran les sepultures corresponents i dipositaran  les restes a l'ossera general.”
Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt segon, fent avinent que es tracta d'un acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar 
el que els interessats considerin pertinents. Alhora, es fa saber que els diaris de premsa periòdica on es publicarà aquest edicte són El Punt Avui i La Veu de l’Anoia.

Igualada, 27 de maig de 2014
L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa
 
RELACIÓ DE TITULARS DE SEPULTURES DEL CEMENTIRI VELL QUE NO ES LOCALITZEN O ESTAN DIFUNTS I NO ES PAGA LA TAXA DE MANTENIMENT

Nínxol  Titular inscrit al padró    Darrer domicili conegut  Darrera Inhum. Últim difunt inhumat
V-072-BIS JOSÉ   DE LA CRUZ MONTES  STA. MGDA. MONTBUI  1957  CARMEN MONTES PADILLA 
V-0080  ROSENDO DAVINS DAVINS   SOLSONA   1962  RAMON DAVINS AYNES
V-040-BIS JOSE   OLIVA ESCUS   VILANOVA DEL CAMI  1976  ROSA OLIVA TORRA
V-047-BIS PEDRO   FARRAS RIBES   PIERA    1980  JULIA BONASTRE DOMENECH
V-0485  MARIA   PUJADO QUER   EL BRUC    1991  ANTONI ROS CASTELLS
V-0535  ANTONIA  MORERA FARRE   BARCELONA   1980  MARIA PRAT VALLS
V-066-BIS ISABEL   HERNANDEZ PEREZ  BARCELONA   1980  ASUNCION PEREZ BARBERA
V-076-BIS VALENTIN  COSTAS CASELLAS  EL BRUC    1957  JAIME COSTA ALSINA
V-0791  JOSEFINA  SOLIS AVILA   MASQUEFA   1963  JAUME BONASTRE CIRERA
V-0923  FERNANDO  ESTANY CARDUS   BARCELONA   1936  BENITA ESTANY CASANOVAS
V-099-BIS SALVADOR  BURRUT UBEDA   BARCELONA   1989  GERMAN BARRUT UBEDA
V-106-BIS JOSE   TOMAS CRUSELLAS  SABADELL   1982  FLORENCIO TOMAS RAFECAS
VY-108  CONCHITA  SERRA PRAT   ÒDENA    1964  M.ASUNCION FARRERAS BERNADAS
V-11013  -PANTEON-  ROVIRA     SENSE ADREÇA   1925  MAGDALENA CASTELLS
V-1181  ENCARNACIO  PARELLO PORTA   BARCELONA   1932  ISIDRE PARELLO 
V-1226  MIGUEL   RENALIAS BALET   SABADELL   1925  MIGUEL RENALIAS
V-1238  MARIA   MIQUE PUJADAS   BARCELONA   1927  CARMEN SERRRA
V-1311  MATIAS   VILARRUBIAS CASTELLS  VILANOVA DEL CAMI  1929  EMILIA ALSINA ALEMANY
V-1326  JOSE   VALENTI OLLER   VILANOVA DEL CAMI  1910  LLUIS VALENTI
V-14012  RAFAEL   BIOSCA ROVIRA   CALAF    1900  JUAN ROVIRA
V-1514  JOSEFINE  KRAMER    MUNICH (ALEMANYA)  1962  ANTONIO INGLES PENAS
V-1637  JAIME   GABARRO CASTELLVI  MANRESA   1971  JAVIER JORBA CASANOVAS
V-1690  MONTS/ANITA VIVES SOLER   L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 1934  FRANCISCO BISBAL PUIG
V-1723  JOAQUIN  ROMERU GRAS   BARCELONA   1971  FRANCISCO BISBAL ADZET
V-1906  EMILI   PEÑA CARULLA   BARCELONA   1992  JOSEFA CARULLA ESTANY
V-197-BIS JOAQUIN  GARCIA MARTINEZ  STA. MGDA. MONTBUI  ---  ---
V-2025  TERESA   GIRALT BALCELLS   STA. MGDA. MONTBUI  1987  TERESA ESTRUCH BRUFAU
V-208-BIS MIGUEL   FRIA DURAN   VILANOVA DEL CAMI  1962  JOSEFA RODRIGUEZ LERINGA
V-21022  RAFAEL   BIOSCA ROVIRA   CALAF    1877  RAMON ROVIRA TORELLO
V-2132  GONZALO  MARBA AÑO   BARCELONA   1950  VICTORIA MARBA ENRICH
V-231-BIS ANDRES   POLA SURIA   BARCELONA   ---  ---
V-24003  FERNANDO CARDUS ESTANY   BARCELONA   1984  MARIA BERNADAS GENOVES
V-2432  JOSE   CUNILLERA GRAELLS  STA. MGDA. MONTBUI  1983  JOSE CUNILLERA GRAELLS
V-249-BIS BAUDILIO  DAGA VIDAL   CORNELLA   ---  ---
V-255-BIS JUAN   ANFRUNS MERCADER  CABRERA D’ANOIA  ---  ---
V-282-BIS SEBASTIAN  ELIAS SERRA   BARCELONA   1963  JOSE ELIAS SERRA
V-2526  MATIAS   VILARRUBIAS CASTELLS  VILANOVA DEL CAMI  1963  MARIA VILARRUBIAS CASTELL
V-2616  VICTORIA  CEREZO FERNANDEZ  JAEN    1929  CARMEN CEREZO FERNANDEZ 
V-283-BIS JAIME   GABARRO FONT   BARCELONA   1961  JOSE PRATS
V-2947  MARIA   FREIXAS SALAT   VILANOVA DEL CAMI  1976  TRINIDAD FREIXAS SALAT
V-2957  EMILIA   FARRE SALINAS   PIERA    1983  ANTONIA FERRER SALINAS
V-312-BIS EMILIO   VICENTE PEREZ   ODENA    1966  MATILDE ALIN FERRAN
V-3135  ANA   VIVES FIGUERAS   MANRESA   1961  JOAN VIVES FIGUERAS
V-3206  RAMON RIERA  BORRAS    LA POBLA CLARAMUNT  ---  ---
V-3219  M.FERNANDA  MARTI PADROS   ESPARREGUERA   1948  ANTONIO PADROS SARRIAS
V-3260  FRANCISCA  TORRENTS SERRA   COPONS    1964  ROQUE PUJOL BRUNET
V-3297  GERTRUDIS  OLLE  REVUELTA   BARCELONA   1974  CONCEPCION ARMADA COMAS
V-3304  MARIA   REGI CASAMITJANA  ST. MT. SESGUEIOLES  1987  DOLORES REGI CASAMITJANA
B-332-BIS JUAN   CALAF FIGUERAS   PRAT DE LLOBREGAT  1974  ANGELA CALAF CLARAMUNT
V-3713  ANTONI   ARANCON LLORENTE  BARCELONA   1957  RUFINO MOLINA VERA
V-3767  MARIA   MOLAS TERMES   VILANOVA DEL CAMI  1952  MARIA MOLAS PRAT
V-3817  BENITA   MENSA RIUS   STA. MGDA.MONTBUI  ---  ---
V-385-BIS MOISES   ZUFIA GUIXA   BARCELONA   ---  ---
V-3856  JOSEFA   TORNE SABIDO   CAPELLADES   1999  JOSEFA TORNE SABIDO
V-397-BIS PILAR   PUIG PEREZ   VILANOVA DEL CAMI  ---  ---

continua pàgina següent
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V-3982  ENRIQUE   JAIME FERNANDEZ  BARCELONA   ---  ---
V-399-BIS MELCHOR CALAF GALLART   TERRASSA   1962  JOSEP GALLART CALVET
V-4012  BEATRIZ  MORATA PONS    BARCELONA   1966  SALVADOR GARCIA MONRABA
V-4017  BEATRIZ  MORATA PONS    BARCELONA   1966  BASILISA LOPEZ MARTINEZ
V-4092  PURIFICACION PEREZ VILLAMARIN  BARCELONA   1968  FELIX GONZALEZ GONZALEZ
V-4121  FLORENCIO  SERVITGE VIVES   LA POBLA DE CLARAMUNT  1983  JOSE SERVITGE MAYANS
V-4147  JAIME REYES  FERNANDEZ   STA. MGDA. MONTBUI  1977  FETUS DE MANOLITA GINES
V-4252  ANTONIO  RUFS MARTINEZ   ST. BOI LLOBREGAT  1989  CONSUELO MARTINEZ AVILA
V-427-BIS MANOLITA  FERNANDEZ CACHO  CORNELLA   1967  PILAR SOLER SAUMELL
V-4372  MIGUEL   VIZCAINO SOLER   BARCELONA   1970  ENGRACIA CARNER SARTO
V-4471  ASUNCION  GONZALEZ COBOS  MADRID    1973  FERMIN LOPEZ BENGOECHEA
V-4491  NICASIO   GIJON RODRIGUEZ  CORNELLA   1973  CONSOLACION RODRIGUEZ VELASCO
V-451-BIS HERMINIA  VALLA SOTERAS (+)  LA POBLA CLARAMUNT  1967  NATIVIDADSOTERAS TORT
v-454-BIS CONCEPCIO  PEDREÑO TORREGROSA  STA. MGDA. MONTBUI  1966  MANUEL DE LA TORRE CAMPOS
V-455-BIS CLAUDIO  NAVARRO GUTIERREZ  BARCELONA   1967  CELIA GUTIERREZ GRIÑON
V-4552  ARNALDO  SALVANY DOLCET   BARCELONA   1971  PEDRO SALVANY CAILA
V-4561  JOSE   OSUNA MARQUEZ  ODENA    1973  MANUELA MARQUEZ SOTO
V-4645  ANNIE   LUCKES    ANDORRA   1972  NOEL STUARD THOMAS
V-4657  MARTIN   ALBAREDA PUIGGROS  SANT GUIM   1971  PILAR PUIGGROSCASTELLA
V-4731  RAFAEL   GONZAGA NARANJO  PIERA    1973  RAFAEL GONZAGA CALVO
V-4866  JOSE   LAMBEA MIRA   STA. MGDA. MONTBUI  1996  JULIA ESCOBANO MUÑOZ
V-4877  FRANCISCO  MARIMON SABATE  PALLAROLS DE TALAVERA  1977  EMILIANA MENSA VIVES
V-492-BIS IGNACIO  SANCHEZ MIGUEL   MADRID    1965  DIEGO SANCHEZ MIQUEL
V-5002  JOAN   VILA CUNILLERA   BARCELONA   1976  ANGEL VILANOVA COROMINAS
V-5015  JOSE   DEMPEREZ AVIÑO   SANTA PERPETUA   1975  ANGELS-PILAR GIMENEZ ROJOS
V-5092  FRANCISCO  RIBERO PEREIRA   MOLINS DE REI   1976  FRANCISCO RIBERO SILVA
V-5120  JUAN   MATEO NAVARRO   BARCELONA   1975  M.ANTONIA NAVARRO MECA
V-5122  JESUS   FONTEO GONZALEZ  BARCELONA   1976  ALBERTO FORTIER HERNANDEZ
V-5222  JOAQUIN  FORNES TORRENT   BARCELONA   1986  PRIMITIVA ARTOLA ECHEVARRIA
V-5252  LUIS   CASANOVAS BULLO  BARCELONA   1977  ANSELMO CASANOVAS TORRAS
V-5330  ANTONIA  PEREZ GODO   BARCELONA   1978  GREGORIO GALPIENZO CONCHILLOS
V-5331  ANTONI   CASANO CASANOVAS  STA. COLOMA GRAMENET  1978  FRANCISCO CASANOVAS FERNANDEZ
V-5536  REMIGIA  LOPEZ  GARCIA    ESPARREGUERA   1978  DIEGO BAEZA RUIZ
V-5352  FRANCISCO  NAVARRO HURTADO  BARCELONA   1978  FRANCISCO NAVARRO LOPEZ
V-5357  MANUEL  ALVAREZ ARANZO  BARCELONA   1978  FRANCISCA LOPEZ LOPEZ
V-5372  NURIA   TORRES ZAFARINO  BARCELONA   1978  EDUARDO TORRES BRU
V-5416  DEOGRACIAS  CORNEJO SANZ   BARCELONA   1979  ADELA BELTRAN CARRASCO
V-5422  MANUEL  CALDERON HIGUERA  BARCELONA   1983  MANUELA CALDERON HIGUERA
V-5437  AMPARO  ABRIL GARCIA   BARCELONA   1978  EMERENCIONA ABRIL GARCIA
V-5442  MAGDALENA  PLA GIROS   BARCELONA   1978  MERCEDES MENESCAL ZERRON
V-5462  ASUNCION  ORTIZ IBARRA   BARCELONA   1978  PEDRO ORTIZ IBARRA
V-5477  JESUS   ORELLANA MELERO  EL PRAT DE LLOBREGAT  1979  CARMEN MELERO MESIAS
V-5482  MERCEDES  DOMINGUEZ DIAZ  BARCELONA   1979  MANUELA DIEZ DOMINGUEZ
V-5485  GREGORIA  MURIEL MONJE   ODENA    1979  CELESTINO GOMEZ LUCAS
V-5487  ANTONIO  NAVARRO BONFILL  BARCELONA   1979  MERCEDES BONFILL BALAGUER
V-5495  ANTONIO  VELASCO RUIZ   VILANOVA DEL CAMI  1979  JOSE VELASCO RUIZ
V-5517  NIEVES   DIAZ MORENO   FALSET    ---  ---
V-5527  MIGUEL   GUERRERO GALVEZ  BARCELONA   1979  CARMEN GALVEZ BERRIENTO
V-5535  FRANCISCA  SASTRE BONAVILA  BARCELONA   1983  FRANCISCA SASTRE BONAVILA
 V-5547  JOAQUIN  FRANCH BADIA   BARCELONA   1979  JOAQUIN FRANCH BADIA
V-5557  RAMON   TORRES FREIXA   BARCELONA   1979  JORGE TORRES ARSAT
V-5562  RAMON   TORRES FREIXA   BARCELONA   1979  JOSEP TORRES FELIP
V-5637  MATILDE  MARTINEZ GUERRERO  BARCELONA   1980  ANDRES CASTAÑER ARBOLEDAS
V-5641  JORDI   VILA ROSELL   BARCELONA   1980  JORGE VILA ROSELL
B-5647  JOSE   LOZANO ARRIASOL  BARCELONA   1980  ASUNCION RIASOL MARSO
V-5681  MANUEL  VENTURA OLLE   ST. ESTEVE SESROVIRES  1993  SOTIAS BOU MENDEZ
V-5682  FACUNDO  FERRER SERRA   BARCELONA   1980  JOSE FERRER SERRA
V-5687  CATALINA  BORRELL PEREZ   SABADELL   1980  FRANCISCO BARGUEÑO CAPDEVILA
V-5697  FRANCISCO  PONS BERNADES   VILANOVA DEL CAMI  1980  RAMON VIÑALS CASTELLA
V-5707  GREGORIO  VAOS CASADO   CORNELLA   1980  RAUL VAOS GERCIA
V-5721  ENCARNACION BRICEÑO FERRE   TERRASSA   1981  MERCEDES MILAN BRIEÑO
V-5740  ANTONIO  GUTIERREZ GUERERO  BARCELONA   1981  MARIA ORTIZ MARTIN
V-5772  FRANCISCO  PIÑERO PIÑERO   ST. ANDREU DE LA BARCA  1981  JUAN ROIG HUGUET
V-5777  LEANDRO  RENALIAS GUITART  BARCELONA   1987  LEANDRO RENALIAS GUITART
V-5782  CARMEN  DIAZ DIAZ   BARCELONA   1981  MARIA DIAZ DIAZ
V-5786  DOLORES  HONORATO FRIAS   MOLINS DE REI   1982  FRANCISCO HONORATO FRIAS
V-5816  MAGDALENA  NESPLE LLADO   PIERA    1983  FRANCESC BUIXADERAS CASALS
V-5842  CASIMIRO  ROCA DELLA   BARCELONA   1981  CASIMIRO DELLA SEGARRA 
V-5860  CARMEN  PARRILLA GUIDO   ST. ANDREU DE LA BARCA  1982  MANUEL GUIDO GOMARIS
V-5861  JOSE   BOTELLO MURILLO  L’HOPITALET LLOBRGAT  1984  ANTONIA BOTELLO FLORES
V-5862  ROBERTO  BALAGUER BLANES  BARCELONA   1982  AGUEDA BLANES MIRA
V-5866  JOSE   GARCIA GUEVARA   L’HOPITALET LLOBRGAT  1984  CARMEN GUEVARA DE LA ROSA
V-5890  ANGELES  BUENO DIAZ   GIRONA    1993  MANUEL MORALES ROMERO
V-60005  RAMON   RIBALTA CLAZADA  STA- MGRDA. MONTBUI  ---  ---
V-6039  JOSE   CORTINA CABRAFIGA  HOSTALETS PIEROLA  1982  MERCEDES ARCE CASTANY
V-6072  RAFAEL   ESTEPA SEPULVEDA  TERRASSA   1984  RAFAEL SEPULVEDA EXPOSITO
V-6087  NICOLAS  ALONSO GOMEZ   BARCELONA   1984  ANTONIA FONSERE SEGALES
V-6092  JOSE   GALEOTE PALMA   BARCELONA   1984  ISABEL GRANADOS MARMOL
V-6117  JULIAN   GARCIA MARTINEZ  BARCELONA   1984  MONTSERRAT CASALS BONADA
V-6127  AURORA  COCA SOLE   CALAF    1984  VICENTA SOLE ALVARO
V-6157  JOSEFA   TORRE GONZALEZ  BARCELONA   1984  LAUREANO MANCHADO GONZALEZ
V-6162  JUAN T  IMONEL VIDAL   BARCELONA   1984  ESTEBAN SANS PARRA
V-6252  M.NEUS   MASSAGUE ALMIRALL  MASQUEFA   1985  JUANA GASPAR GOMAR
V-6262  FERMIN   RAMOS MANSILLA  BARCELONA   1985  MARIA MIRANDA MUR
V-6272  LUIS   MIER CORRALES   OVIEDO    1985  EMILIA CORRALES ALADRO
V-6317  JAUME   GUIXA SOTERAS   PIERA    1986  RICARDO MENSA CIVIT  
V-6346  JOSEP   MUÑOZ CANOVAS  BARCELONA   1988  MARIA LAO RAMOS
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Vallbona d’Anoia es prepara 
per viure, un any més, les es-
perades Festes del Roser, la 
celebració més emblemàtica 
del municipi. La regidoria de 
Cultura i Festes de l’Ajunta-
ment ja en té a punt una nova 
edició –que se celebrarà des 
d’aquest divendres, 6 de juny, 
i fins al dimarts dia 10- i on els 
actes tradicionals se suma-
ran també a algunes novetats 
destacades que li aportaran 
aire fresc. 
Entre les novetats destaquen, 
per exemple, la inclusió de 
les Festes del Roser en el 
Catàleg de Patrimoni Festiu 
de Catalunya –que recull les 
manifestacions i elements fes-
tius i comunitaris més desta-
cats del país i encara en ple-
na vigència-, el nou i original 
format del programa d’actes 
-que incorpora un CD amb 
els vídeos d’algunes activitats 
de l’any passat-, o el canvi de 
data d’una cercavila que es 
preveu multitudinària i que, a 
més, acollirà el bateig de la 
nova mascota dels Falconers 
de Vallbona.
També són novetat l’actuació 
del popular actor Toni Albà, 
que ens farà riure de valent 
amb la seva peculiar versió 
del Rei –avui més d’actualitat 
que mai- que interpreta al pro-
grama ‘Polònia’ de TV3, així 
com l’exposició fotogràfica del 
40è aniversari del Cau de Va-
llbona.

Les Festes del Roser 2014 do-
naran el tret de sortida aquest 
divendres amb la inauguració 
de l’Exposició Anual del Ro-
ser, que aquest any, a més de 
les puntes de coixí, patchwork, 
restauració i manualitats, in-
corpora la mostra de fotogra-
fies dels 40 anys d’activitat del 
Cau Josep Masclans. A més, 
s’hi exposaran els treballs pre-
sentats al Concurs de Cartells 

de les Festes del Roser con-
vocat per la regidoria de Cultu-
ra. L’exposició s’inaugurarà a 
les 7 de la tarda a la Sala d’Ex-
posicions de l’Ajuntament. 
També divendres, a les 10 de 
la nit, Toni Albà serà a la Sala 
Polivalent Jaume Calveras 
amb l’esperada interpretació 
del Rei.
L’endemà, dissabte, els car-
rers Nou i Cabanyal acolliran 

Vallbona es lliura a la seva celebració més 
emblemàtica, les Festes del Roser
Des de divendres i fins dimarts vinent la festa combinarà les activitats tradicionals -amb el clàssic Treure a Ball al 
capdavant- i algunes novetats destacades com l’esperat monòleg del popular actor Toni Albà i la seva paròdia del Rei

la XIX Fira de Botiguers i Ar-
tesans, mentre que a la plaça 
de l’Església hi haurà la Mos-
tra d’Entitats de Vallbona, que 
arriba a la setena edició. Totes 
dues es podran visitar de les 
10 del matí a les 2 del migdia. 
També al carrer Nou, a partir 
de les 10 del matí, se celebra-
rà la Trobada de Puntaires i la 
Trobada d’Intercanvi de So-
brets de Sucre.
Ja a la tarda, a partir de les 5, 
es farà la tradicional cercavila, 
que aquest any comptarà amb 
moltes colles convidades. Hi 
participaran els Tabalers i els 
Falcons de Vallbona, acompa-
nyats dels Grallers de Copons, 
els Falcons de Llorenç del Pe-
nedès, els Petits Diabòlics de 
les Roquetes, la Colla del Ball 

de Bastons de Masquefa, els 
Falcons de Vilanova i la Gel-
trú i la batucada Molta Xamba 
Camp del Rei, de Vilanova del 
Camí. La cercavila sortirà de 
davant de Cal Simon, on unes 
hores després, a les 10 de la 
nit, també començarà el corre-
foc amb el Grup de Diables de 
Vallbona.
La jornada de dissabte es 
tancarà amb el concert que el 
grup Moby Dick oferirà, a par-
tir de les 12 de la nit, al camp 
de futbol.
D’altra banda, per a diumenge  
s’ha programat el Campionat 
Local de Botges -a partir de 
2/4 de 10 del matí, al camp 
de petanca-, l’eucarístia –que 
s’oficiarà a les 11 a l’Església-, 

i un parc infantil –que omplirà 
el carrer Pèlag Roquer, de les 
10 del matí a la 1 del migdia-. 
A la tarda, a partir de 2/4 de 
6, a la plaça de l’Església, hi 
haurà diversos tallers organit-
zats pel Cau i una xocolatada. 
I a la nit, a les 10, la Sala Po-
livalent Jaume Calveras serà 
l’escenari de l’obra de teatre 
‘Un Déu salvatge’, a càrrec de 
Grup Teatral de Capellades. 
El dilluns la tradició serà l’au-
tèntica protagonista de les 
Festes del Roser. La jornada 
començarà amb la recollida de 
les Administradores de la fes-
ta, a les 11, i la missa conce-
lebrada i la processó en honor 
a la Mare de Déu del Roser. A 
partir de les 3 de la tarda es 
farà el Llevant de Taula i, ja a 

2/4 de 7, el clàssic Treure Ball, 
que finalitzarà amb una balla-
da de sardanes. 
Després, a partir de 2/4 d’11 
de la nit, l’activitat tornarà a la 
Sala Polivalent Jaume Calve-
ras, on tindrà lloc el Concert 
i Ball de Gala amb la Cobla-
Orquestra Costa Brava.
Finalment, dimarts, darrer dia 
de les festes, s’oficiarà l’euca-
ristia en record als germans 
difunts, a les 8 de la tarda.
L’Ajuntament anima tothom a 
sortir al carrer per gaudir de 
les festes en companyia de fa-
miliars i amics. Per fomentar la 
participació totes les activitats 
són gratuïtes, a excepció del 
teatre.
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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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ÒDENA / LA VEU

El proper dimarts 10 de juny 
s’inicia el període d’inscrip-
cions per la Llar Els Vailets 
d’Òdena. Enguany l’oferta 
formativa pels grups d’in-
fants menors d’un any (P0) 
serà de 8 places, pel grup 
d’un a dos anys (P1), 26 pla-
ces –dues aules- i pel grup 
d’infants de dos a tres anys 
(P2) 24 places.
Tots els interessats poden 
adreçar-se directament a la 

Llar Els Vailets (C/Verdaguer, 
2) en horari escolar o bé tru-
car al 93 805 20 03.
Per segon any, la llar Els Vai-
lets serà l’única al municipi 
odenenc  que podrà donar 
servei de llar pel curs 2014-
2015 desprès que la Llar de 
l’Avió de Paper no superes el 
mínim de preinscripcions de-
manades. 
Només 10 famílies van for-
malitzar la preinscripció fet 
que fa inviable l’obertura de 
la llar com a centre per im-

partir el curs 2014-2015 però 
si que seguirà obert per do-
nar servei d’espai lúdic infan-
til per a nens i nenes de 0 a 
11 anys.
A totes les  famílies que han 
formalitzat la preinscripció a 
la Llar l’Avió de paper se’ls 
ha garantit la continuïtat de 
l’escolarització dels seus fills 
al municipi, a la llar d’infants 
els Vailets. Els Vailets dispo-
sa de 60 places i, per ara, en 
té 29 d’ocupades, sense tenir 
en compte la preinscripció.

S’obre el període de matriculació a la llar els 
Vailets d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Diumenge 1 de juny, els 
alumnes de primer d’educa-
ció infantil de l’Escola Castell 
d’Òdena acompanyats dels 
mestres  Meri Cardona, Cris-
tina Queralt i Ramon Casano-
va van recollir el Premi Baldiri 
Reixach als alumnes pel seu 
treball “Teatre de la llebre i la 
tortuga i Rumpelstilskyn”, un 
treball de teatre infantil que 
van realitzar durant el curs 
2012-2013, quan els alumnes 
cursaven P5.
L’acte va tenir lloc a l’Esplu-
ga de Francolí i va estar pre-
sidit per la directora general 
de Política Lingüística, Ester 
Franquesa. Al llarg del matí 
els alumnes van poder gaudir 
de diferents activitats lúdiques 
que van amenitzar la celebra-
ció.
Enguany, els Premis Baldiri 
Reixac han arribat a la 36 edi-
ció i han estat convocats en 
tres modalitats: Premis a les 

escoles, premis a mestres i 
professors i premis als alum-
nes. Aquests premis, desti-
nats a l’estímul i al reconeixe-
ment de l’escola catalana, són 
atorgats per la Fundació Lluís 
Carulla.
En la modalitat en la que l’Es-
cola Castell d’Òdena ha estat 
guardonada, la dels alumnes, 
s’ha repartit 65 premis amb 

Alumnes i professors de l’Escola Castell 
d’Òdena recullen el premi Baldiri Reixac 

una dotació econòmica de 700 
euros cadascun que es desti-
naran a material i llibres per 
l’escola.
L’Ajuntament fa arribar la seva 
felicitació a l’escola, profes-
sors i alumnes per aquest nou 
reconeixement amb el que 
l’escola suma un total de 26 
premis.

ÒDENA / LA VEU

La regidoria de promoció 
econòmica de l’Ajuntament 
d’Òdena amb col•laboració 
amb la gerència de serveis 
de comerç de la Diputació de 
Barcelona,  han engegat una 
campanya per promocionar el 
comerç de proximitat al muni-
cipi amb el títol “Comerç pro-
per, comerç al teu municipi”. 
La campanya té per objectiu 
impulsar i promocionar el co-
merç de proximitat, per aquest 
motiu a Òdena és vol treballar 
per millorar la dinamització 
del comerç del nucli principal 
d’Òdena, el pla d’Òdena i part 
del polígon industrial de les 
Gavarreres.
Aquesta campanya s’englo-
ba dins de la segona fase de 

municipis de la província de 
Barcelona, inclosos en un pla 
de la Diputació de Barcelona 
per promoure el comerç urbà i 

de proximitat. La primera fase 
es va engegar fa dos anys, i 
aquest any a partir del 5 de 
juny i fins al 31 de juliol co-
mençarà aquesta segona fase 
que inclourà la participació de 
18 municipis.
La campanya de comunicació 
constarà de la col•locació de 
banderoles en els fanals de 
diversos carrers, el lliurament 
de cartells i bosses de ràfia 
que lliuraran els comerços del 
municipi odenenc.
Aquesta iniciativa s’engloba 
en el conjunt d’actuacions i 
accions de suport a nivell local 
que durà a terme l’Ajuntament 
d’Òdena per tal de dinamitzar 
el teixit empresarial i comer-
cial i contribuir així a la seva 
revitalització.

Òdena promociona el seu comerç
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Un dinar de germanor a la 
plaça dels Països Catalans, 
el diumenge 1 de juny, va 
tancar les activitats de la Set-
mana de la Gent Gran de la 
Pobla de Claramunt, que en-
guany va ser, novament, tot 
un èxit. Va ser la quinzena 
edició d’aquestes jornades 
organitzades per la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament.
Unes 200 persones van as-
sistir al dinar, que va presi-
dir l’alcalde poblatà, Santi 
Broch, i que també va comp-
tar amb la presència de la 
diputada al Parlament de 
Catalunya Maria Senserrich. 
Abans de fer els homenat-
ges, durant el cafè, i com a 
sorpresa per celebrar aquest 
quinzè aniversari, una jove 
poblatana, la Carla Moreno, 
va llegir un poema dedicat a 
les àvies i als avis.
A continuació, es va home-
natjar l’àvia i l’avi més grans 
del municipi, Rosa Mañosas, 
de 101 anys, que no va po-
der assistir a l’acte, i Paulino 
Valiente, de 97 anys. També 
es va fer un reconeixement 
als trenta-un poblatans i po-
blatanes nascuts entre el 
1930 i el 1932, dels quals 
disset van estar presents en 
el dinar. El lliurament dels 
obsequis va anar a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch; de 
la diputada al Parlament de 
Catalunya Maria Senserrich; 
de la regidora de Benestar 
Social, Carme Farrés, i del 

president de l’Associació per 
a l’Oci de la Gent Gran, José 
Herrera.
Els avis, pilars de les famílies
Després va arribar el torn 
dels parlaments. En primer 
lloc, va intervenir la regido-
ra de Benestar Social, Car-
me Farrés, que va destacar 
la bona acollida que havien 
tingut les propostes progra-
mades dins de la Setmana 
de la Gent Gran. La regidora 
també va esmentar les acti-
vitats que s’estan tirant en-
davant des de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran i 
l’impuls que té l’Espai Muni-
cipal per a la Gent Gran, que 
s’ha convertit cada tarda en 
un punt de reunió per a molts 
poblatans.
Tot seguit, va adreçar unes 
paraules als assistents la di-
putada al Parlament de Ca-
talunya Maria Senserrich que 
es va referir a la important 
tasca de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de la Pobla 
per tirar endavant propostes 
com la de la Setmana de la 
Gent Gran, sobretot en els 
moments que s’estan vivint. 
La diputada també va dir que 
les àvies i els avis són el pilar 
que aguanta moltes famílies 
i, per això, és important fer-
los actes de reconeixement 
com aquest.
El torn d’intervencions el va 
tancar l’alcalde. Santi Broch 
va assegurar que des de 
l’equip de govern s’aposta i 
se seguirà apostant pel be-
nestar de tots els poblatans i 

sobretot de la gent gran. L’al-
calde també va afirmar que 
des de la regidoria de Be-
nestar Social s’intenta donar 
resposta i ajudar les famílies 
que tenen dificultats. Broch 
va assegurar que tot i que, 
actualment, la situació no és 
bona s’han de fer els possi-
bles per mirar el futur amb 
esperança i amb optimisme 
i no caure en el pessimisme. 
En aquesta mateixa línia, el 
màxim responsable del Con-
sistori poblatà va voler recor-
dar com eren els pobles i ciu-
tats fa quaranta o cinquanta 
anys i com són ara i com es 
vivia abans i com es viu ara. 

L’alcalde va acabar el seu 
discurs amb unes paraules 
de felicitació per a tots els 
homenatjats.
La festa es va cloure amb un 
ball amb el duet Bartomeu i 
Sheila, que va durar fins a 
2/4 de 7 de la tarda.

La diversió dels imitadors 
de La Trinca
Les activitats de la XV Set-
mana de la Gent Gran es 
van obrir el dilluns 26 de 
maig amb el Juguem ple-
gats, una festa intergenera-
cional que va comptar amb 
la col·laboració de l’escola 
Maria Borés i de diferents 
voluntaris. L’acte, que es va 
traslladar a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal pel mal temps, 
va començar amb l’actuació 
dels alumnes de cinquè del 
centre poblatà que van oferir 
diverses peces de la canta-
ta Rambla Llibertat, sota la 
direcció de la professora de 
música, Núria Martí, i de la 
directora del col·legi, Marta 
Royo.
Tot seguit, els nens i les ne-
nes van poder participar en 
diferents jocs, com el de la 
poma o curses de sacs. La 
quitxalla també va passar 
una estona entretinguda fent 
diverses activitats, com dei-
xant que els pintessin la cara 
o els fessin trenes, i van be-
renar pa amb xocolata i un 
suc. També se’ls va obsequi-
ar amb una bossa de llami-
nadures.
El dimecres 28 de maig una 
setantena de persones van 
anar d’excursió a Reus. La 
sortida va incloure una visita 
guiada a l’Institut Pere Mata 
i al Gaudí Centre Reus, un 
espai dedicat a l’arquitecte 

Èxit de la quinzena Setmana de la Gent Gran de la Pobla

Antoni Gaudí. Després es va 
fer un dinar a Cambrils i l’ar-
ribada a la Pobla va ser cap 
a les 7 de la tarda.
Les activitats de la Setmana 
de la Gent Gran d’enguany 
van continuar el dijous 29 
de maig a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal amb un concurs 
de ball, que va arribar a la 
cinquena edició. Hi van par-
ticipar vuit parelles que van 
ballar quatre balls: un txa-
txa-txa, un pasdoble, un fox-
trot i un vals. Els guanyadors 
van ser Antònia Alcaide i 
Roque Conchillo. A més del 
concurs, hi va haver ball amb 
el músic Rosendo.
El divendres 30 de maig al 
Teatre Jardí, l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran 
va organitzar un bingo, que 
va aplegar una seixantena 
de persones. Es van cantar 
cinc bingos i els guanyadors 
van rebre com a obsequi una 
panera. Els premiats amb les 
línies se’ls va obsequiar amb 
una caixa de galetes. Hi va 
haver berenar per a tots els 
assistents.
EI el dissabte 31 de maig a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal 
unes 150 persones van as-
sistir a l’espectacle musical 
que van oferir l’Antoni, el 
Benjamí i l’Òscar, finalistes 
del concurs Buscant a La 
Trinca de TV3. Durant dues 
hores aquests tres nois es 
van posar el públic a la but-
xaca que, en tot moment, 
s’ho va passar d’allò més bé 
recordant els èxits d’aquest 
grup, com La patata, La faixa 
o No ve d’un pam. Els assis-
tents van riure molt i fins i tot 
van participar en l’especta-
cle, que es va acabar passa-
des les 9 del vespre.

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’escola Maria Borés de la 
Pobla de Claramunt va aco-
llir, el dissabte 31 de maig al 
matí, la festa de fi de curs de 
les activitats extraescolars, 
que organitza l’Associació 
de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPA) del centre. Més 
d’una vuitantena de nenes i 
nens van fer una demostra-
ció de les diferents activitats, 
com hip hop, chi kung o rít-
mica.
En primer lloc, els alumnes 
que van participar a polies-
portiu van jugar dos partits de 
futbol sala i es van enfrontar 
a estudiants de l’escola Mo-
nalco. Tot seguit, hi va haver 
una exhibició de patinatge i 
després, al gimnàs de l’esco-
la, van fer una demostració 
les nenes i els nens que van 
participar a chi kung, hip hop, 

rítmica i anglès. 
A continuació, al pati, els es-
tudiants de poliesportiu van 
disputar de nou diversos par-
tits i es van enfrontar amb 
els del Monalco. Al final de 

Festa de fi de curs de les activitats extraescolars 
de l’AMPA de l’escola Maria Borés

cada activitat, l’AMPA va ob-
sequiar la quitxalla amb una 
ampolla d’aigua i un tros de 
coca. A l’exhibició hi van as-
sistir un bon nombre de ma-
res i pares.

Dinar de germanor de la gent gran de la Pobla de Claramunt
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La biblioteca municipal mos·
sèn Cinto Verdaguer acollirà 
del 6 de juny al 8 de juliol una 
exposició sobre el projecte “La 
muntanya dels nens”, una ini·
ciativa ideada pels poblatans 
Pitus Robert i Judith Gràcia, 
finançada per l’Ajuntament 
i que ha comptat amb la col·
laboració de l’escola Maria 
Borés. Aquest treball es va 
presentar l’1 de maig amb 
motiu de l’Aplec del Castell de 
Claramunt.
La inauguració de la mos·
tra tindrà lloc el divendres 6 
de juny a 2/4 de 6 de la tar·
da. L’horari de visita serà de 
dilluns a divendres, de les 5 
de la tarda a les 8 del vespre. 
En l’exposició es recollirà tot 
el material originat amb mo·
tiu d’aquest projecte, com les 
fitxes de botànica elaborades 
pels alumnes o el conte escrit 
pel Pitus Robert i que és l’ori·
gen de la iniciativa. 
També es podrà veure un au·

diovisual sobre la inauguració 
del projecte en què apareixen 
les diferents zones que es 
poden trobar en el transcurs 
de la pujada a la fortalesa: la 
zona fòssils, la zona cabanes, 
la zona cargols gegants, la 
zona jeure, la zona grimpar i 
la zona ucs. Aquest muntat·
ge l’ha elaborat la poblatana 
Neus Aguilera.
Aquesta exposició l’organit·
za la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i compta amb la 
col·laboració del professorat i 
dels alumnes de l’escola Ma·
ria Borés i de l’AMPA del cen·
tre. 

Exposició sobre el projecte 
La muntanya dels nens, a la 
biblioteca municipal de la Pobla JORBA / LA VEU

Des de començaments 
d’aquest any, l’ajuntament 
de Jorba ha fet públic entre 
tots els seus proveïdors, un 
calendari amb la data exacta 
de pagament de les factures. 
Aquest calendari, que és a 
disposició de tothom a la web 
municipal, dóna la garantia a 
tots els proveïdors, ja sigui 
per a la prestació de serveis 
ordinaris o per a la realitza·
ció d’obres municipals, que 
si han realitzat la prestació 
durant un determinat mes de 
l’any, i han presentat la seva 
factura al registre de factu·
res municipal dins d’aquell 
mes, els serà pagada en una 
data concreta establerta i 
compromesa públicament, 
dins els primers dies del mes 
següent. L’ajuntament de 
Jorba s’ha organitzat de tal 
forma que cada final de mes 
organitza una Junta de Go·
vern per a aprovar totes les 
factures del mes en curs, i 
com que la seva situació de 
solvència financera li per·

met disposar de la liquiditat 
necessària, pot fer els paga·
ments sense problemes dins 
els terminis establerts per 
la normativa de pagament a 
proveïdors. És més, l’ajunta·
ment de Jorba no espera al 
termini legal màxim actual, 
que és de seixanta dies des 
del dia de registre de la fac·
tura, sinó que està pagant 
a entre un i trenta·vuit dies, 
depenent de si la data en la 
qual s’ha lliurat la factura és 
més propera o més llunyana 
al final de mes. Així, el pro·
veïdor pot comptar amb una 
data concreta i real en la qual 
tindrà ingressades les seves 
facturacions.
Per a Josep Maria Palau, al·
calde i regidor d’Hisenda del 
consistori jorbenc, “podem 
adoptar aquest compromís 
tant concret amb els prove·
ïdors, en una iniciativa que 
ens sembla que és pionera 
a les administracions públi·
ques catalanes, perquè quan 
es van retardar i reduir dràs·
ticament les subvencions de 

les altres administracions, 
vam decidir que elaborarí·
em els pressupostos calcu·
lant sempre que generessin 
superàvit estructural per 
operacions corrents, o com 
a mínim, que assolissin uns 
recursos generats nets po·
sitius.”  Palau està conven·
çut de l’aposta que han fet 
a Jorba: “Encara que no ho 
prevegi la llei, nosaltres hem 
introduït aquests requisits i 
objectius a l’hora d’elaborar 
els pressupostos i després 
vetllem que així sigui en 
l’execució i la liquidació. Els 
recursos generats nets posi·
tius de cada any, junt amb un 
romanent de tresoreria ajus·
tat que intentem que sempre 
es mantingui per sobre del 
20% dels ingressos corrents, 
ens permet garantir aquesta 
solvència i capacitat de pa·
gament, per la qual tenim la 
responsabilitat de vetllar des 
de qualsevol administració 
pública.”

Iniciativa pionera de l’ajuntament de Jorba 
publicant el dia de pagament als proveïdors

ÒDENA / LA VEU

El proper dijous 12 de juny, a 
les 18.30h, tindrà lloc la dar·
rera activitat de la  programa·
ció de xerrades i tallers sobre 
l’educació dels fills que orga·
nitza trimestralment la Comis·
sió de l’Escola de Pares i Ma·
res d’Òdena. 
En aquesta ocasió i per tan·
car el curs escolar 2013- 2014 
s’ha programat una proposta 
engrescadora adreçada als 
més menuts i famílies, “SA·
RAU D’ESTIU” amb Rah-mon 
Roma i seguidament un bere·
nar. 

Així, amb aquesta activitat la 
Comissió de l’Escola de Pares 
i Mares formada per membres 
de l’Ampa de l’Escola Castell 
d’Òdena, membres de la llar 
d’infants del municipi i el ser·
veis d’eduació de l’Ajuntament 
d’Òdena acomiaden el curs 
2013-2014 i posen fil a l’agu·
lla a la programació de l’any 
vinent. Per aquest motiu, la 
comissió posa a disposició el 
correu electrònic escolapa·
resimaresodena@gmail.com 
per rebre propostes i suggeri·
ments de nous temes d’interés 
pel curs 2014-2015. 

CASTELLOLÍ / LA VEU

Aquest any en fa 20 de la crea·
ció de la coral d’Aulí. No hi són 
tots ni totes els que hi eren en 
aquells dies però els que en·
cara continuen amb nosaltres 
i les noves incorporacions ens 
han transmès la seva iŀlusió 
i el seu esperit (encara ferm 
i fort com una roca), d’amor, 
sacrifici i treball per la coral.
Pel nostre vint·i·cinquè ani·
versari tenim una sèrie d’ac·
tes per celebrar·ho, al seu 
moment n’anirem informant. 

El primer dels esdeveniments 
serà aquest diumenge 8 de 
juny per al qual comptarem 
com a convidada la coral Terra 
Nostra d’Igualada. L’acte serà 
a 2/4 de 8 del vespre a l’es·
glésia de sant Vicenç de Cas·
tellolí.
El nostre record i agraïment a 
tots i totes les persones que 
van fer possible la creació i 
continuïtat de la nostra coral. 
Vint anys d’iŀlusions, d’esforç i 
treball pel cant.

i de curs de l’Escola de Pares 
i Mares d’Òdena

20è aniversari de la coral 
d’Aulí de Castellolí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El diumenge vinent 8 de juny 
l’Associació Tatanka ha prepa·
rat el 2n festival de cançons en 
llengua de signes amb la col.
laboració de l’ Ajuntament de 
Vilanova del Camí.
Aquest acte de gran expectati·
va i suport per part del públic en 
general es podrà gaudir a les 
18.00 hores al Centre Cívic del 

Barri de la Pau, c/Verge del Cap 
26 i de forma gratuïta per donar 
accés a tothom de gaudir de les 
cançons d’una manera diferent, 
no com estem acostumats, per 
via auditiva sinó de manera vi·
sual.
Recordem la ben rebuda en el 
Primer festival i petites mostres 
en: Saló de la Infància, cap de 
Setmana Solidari, i al 1er Con·

cert Solidari de Tatanka per les 
protectores i presentació de 
Tatanka al espai centre d’Igua·
lada.
En aquest concert podrem gau·
dir de cançons individuals, duos 
i grupals i en un ampli repertori 
que des de fa mesos els alum·
nes de llengua de signes estan 
preparant amb la supervisió de 
la seva mestra Roser Vilà. 

20n festival de cançons en llengua de signes

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

És el primer diumenge de juny, 
els  52 caminaires estem pre·
parats per fer una sortida que 
promet ser d’allò més atracti·
va, doncs anem a Castellar de 
n’Hug, lloc bonic on sempre 
és agradable d’anar, i si ho fas 
amb els amics i amb ganes de 
gaudir del seu paisatge i el seu 
encant, encara ho fa més es·
pecial.  Sortim de matinada, la 
gent de la colla força engres·
cada tot i l’hora tant matinera. 
Comencem a caminar pujant 
pels carrers del poble, poc a 
poc guanyem alçada, fa un dia 
clar que ens permet de veure 
amb nitidesa fins allà on la nos·
tra vista ens permet. Pugem en 
direcció al Coll d’Erdola, amb 
algunes fons on ens podem 
refrescar la gola, seguim fins 
al coll de la Creueta, les vistes 
dels Pirineus nevats al s seus 
cims ens omplen els ulls, tant 
mateix ens passa amb les ca·

tifes de petites flors blaves, ro·
ses, grogues, blanques... ja no 
saps on mirar, al cim fem la foto 
de grup. Fem baixada i la cosa 
encara millora més, si es pos·
sible, doncs la nostra ruta ens 
porta a les Fonts del Llobregat 
, tot brull aigua i és un especta·
cle per viure amb els cinc sen·
tits. Pujem per les escales fins 
a tornar al principi, Castellar de 
n’Nug, on visitem els seus car·

rers i anem a dinar i a passar 
una estona de descans abans 
de tornar cap a casa.
Agraïm aquesta bonica sortida 
als nostres vocals Ramón Co·
dina, Joan Piernas, Teresa Fe·
liu i Montse Ramonjuan.
La propera sortida serà el 
dia 29 de Juny al Pic i Vértex 
d’Anayet (Osca), sortim a les 5 
del matí i tornem a les 20 h.

La colla excursionista de Vilanova a Castellar de n’Hug
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Parc Fluvial de Vilanova del 
Camí acollirà, aquest dissab-
te, una nova edició de la festa 
“Viu la Tapa”. A partir de 2/4 de 
9 del vespre, les parades de 
gairebé una desena d’entitats 
vilanovines s’hi instal·laran a 
una de les bandes del riu per 
tal d’oferir degustacions de 
plats que de ben segur hau-
ran elaborat amb molta cura 
i ganes de sorprendre els 
paladars vilanovins. La festa 
l’organitza l’Àrea de Cultura 
amb la col·laboració de totes 
les entitats participants. El 
preu no varia de l’any passat i 
és de 5 euros per 5 tapes que 
es podran triar fins a esgotar 
existències.
La majoria d’entitats ja venen 
participant des de la primera 
edició en aquesta festa mig 
lúdica i mig gastronòmica. La 
banda de l’Associació Cultu-
ral Camp del Rei, ens tornarà 
a sorprendre amb un plat de 
sempre, però de nom ben ori-
ginal “la Banderguesa”; l’Es-
bart Dansaire de Vilanova del 
Camí aposta per un clàssic: 

el pa amb tomàquet i la boti-
farra; els Diables Els Cabrons 
prepararan torrades de pinxo; 
Tatanka posarà un toc dolç 
amb pastís de xocolata, pin-
xos amb meló i pinya i pernil; 
Palomita de Pastora servirà 
musclos amb salsa i els La-
cetanis han triat una altra tapa 
popular i que agrada a grans i 
petits: pa amb tomàquet, per-
nil i formatge. 
A la festa Viu la tapa també 
tornaran a tenir presència els 
plats típics d’altres terres que 
també coneixem força bé i que 
formen part de la miscel·lània 

cultural vilanovina: hi haurà 
llom ibèric, formatge, flor de 
mel i “picos” del grup Amigos 
Belmezanos; “callos”, prova 
de porc i pinxos de la Unión 
Cultural Extremeña Anoia i 
dolços típics del col·lectiu mar-
roquí.   
Una altra dels plats forts de la 
festa Viu la tapa serà la mú-
sica. Aquest any, la trobada 
tornarà ambientada amb bona 
música gràcies a les actuaci-
ons de Palomita de Pastora, 
Son Dlaire i Rockside. 
En cas de pluja la festa es 
traslladarà a Can Papasseit. 

Les entitats es posen el davantal de xef 
a la festa ‘Viu la tapa!’ 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Dimarts es va iniciar el servei 
en bicicleta de la Policia Local 
de Vilanova del Camí que du-
rarà fins el proper mes de se-
tembre. El servei està format 
per dos agents de la policia 
local que en horari diürn i de 
forma esporàdica patrullaran 
el municipi amb dues bicicle-
tes policials. Aquest servei es 
va posar per primera vegada 
en marxa l’estiu de l’any 2012, 
a Vilanova del Camí.
Segons explica l’inspector en 
cap de la Policia Local de Vi-
lanova del Camí, Marc Peña, 
l’objectiu és poder patrullar en 
llocs poc accessibles per als 
vehicles amb motor. Els itine-
raris seran elegits en funció 
de les necessitats i del grau 
d’interès per la policia local, 
detalla Peña: “espais verds, 
places públiques, parc fluvial, 
zona de masies, zones comer-
cials...”. 
L’inspector subratlla que 
aquest sistema de treball es 
molt eficaç ja que la bicicleta 
s’apropa sense fer soroll i és 
molt més útil per poder detec-
tar als infractors de les orde-
nances municipals o autors de 
fets delictius; “en definitiva in-
tervenir ràpidament i amb més 
eficàcia”.
Un dels serveis que es porta-
ran a terme és el control de les 
masies del municipi i de les 

persones que viuen en la zona 
rural. També s’agafaran dades 
d’interès per la sufocació de 
possibles incendis forestals, 
com ara pous d’aigua, pisci-
nes, vehicles agrícoles, etc...
En total es té previst, en els 
mesos d’estiu, atendre unes 
200 hores de servei amb 
aquest vehicle sense motor, 
estalviant d’aquesta manera 
el combustible d’un vehicle 
patrulla amb motor. 
Segons reconeix el cap polici-
al, “és obvi que el servei po-
licial s’ha d’anar adequant a 
les necessitats de la societat i 
que una policia propera ha de 
patrullar de forma que s’apropi 
molt més al ciutadà, obtenint 
aquells rendiments que se’ls 
demana” i està convençut, 
“sense cap mena de dubte, 
que el ciutadà ho agrairà”. 
D’altra banda, aquesta set-
mana s’han portat a terme les 
darreres classes d’educació 
viària i concretament de pràc-
tiques de bicicleta per als nens 
i nenes  de l’Escola Joan Ma-
ragall.
En total s’hauran, un cop fi-
nalitzi el programa, s’haurà 
donat classes a uns 500 alum-
nes dels tres centres educa-
tius del municipi.  
La setmana que ve encara 
queda una sessió pendent, el 
dia 10, a l’Escola Pompeu Fa-
bra i el dia 11 de juny, una altra 
a l’Escola Marta Mata. 

La Policia Local patrulla també 
en bicicleta els mesos d’estiu 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Un any més representa una 
bona manera d’acomiadar la 
temporada esportiva escolar 
de la Gimnàstica Rítmica i 
compta amb la participació de 
conjunt d’escoles i clubs d’ar-
reu de la comarca.
L’activitat  es durà a terme al 
poliesportiu Can Titó a partir 
de 2/4 de set de la tarda de 
divendres, i en l’edició d’en-
guany es retrà homenatge 
al cantant Paco de Lucia (re-
centment traspassat), inspira-

dor de moltes de les músiques 
que es fan servir per les core-
ografies dels balls de rítmica.
L’organització correrà a càrrec 
del Servei d’Esports i del Club 
Rítmica Vilanova. 
També hi participaran més de 
250 gimnastes d’una desena 
d’escoles i clubs de la comar-
ca.
Les entitats vilanovines Club 
Rítmica Vilanova i Rítmica 
Sant Roque i participaran 
unes 65 gimnastes, per exhibir 
els seus balls de conjunt.

Avui, 18a. Gimnastrada

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Enmig d’un ambient afectuós 
i ple de complicitat, aquest di-
lluns s’ha fet el lliurament de 
diplomes a les 22 persones 
que han acabat al curs d’Auxi-
liars de Mediació. Agents faci-
litadors, líders de la promoció 
de la convivència impulsat per 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i el Consell Comarcal de 
l’Anoia al municipi vilanoví. La 
satisfacció i la grata sorpresa 
per la constància demostrada 
pels alumnes van ser els as-
pectes més destacats per part 
de les representants instituci-
onals. 
Amb motiu de l’acte de cloen-
da del curs, Anahí de Febrer 
la coordinadora de l’Àrea de 
Ciutadania i Convivència del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
va agrair el suport de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
tant a nivell polític com tècnic, 
i va mostrar la satisfacció per 
la implicació i la participació en 
aquest projecte de les 22 per-
sones que li han donat sentit. 
Maria Sacasas, la Mediadora 
del Consell Comarcal també 
va tenir paraules d’agraïment 
al grup tot destacant la diver-
sitat i riquesa de les persones 
que l’han integrat, tant per la 
diferència d’edat, va dir, com 

de professió, procedència, 
ideologia... Sacasa va posar 
de relleu “el respecte mutu, la 
humilitat, la generositat i l’en-
tusiasme” demostrat per com-
partir aprenentatge i iniciar-se 
en aquest camí de la mediació 
comunitària. 
Per la seva banda, l’alcaldes-
sa Vanesa González, tot just 
arribada de Calcinaia, va reco-
nèixer l’entrega dels alumnes 
en aquest projecte, del qual 
Vilanova del Camí ha estat pi-
oner. González, formada tam-
bé en mediació, va assenyalar 
que “de ben segur les eines 
apreses amb aquest curs ser-
viran per estendre com una 

taca d’oli la pedagogia de la 
cultura del pacte” a aquests 
nous agents de la mediació 
comunitària que a més a més, 
no acaben aquí la seva forma-
ció. 
Tant des del Consell Comar-
cal com des de l’Ajuntament 
vilanoví estan disposats a ex-
portar aquesta experiència a 
altres municipis. A més a més, 
el grup vilanoví continuarà fent 
camí plegats tot participant vo-
luntàriament en casos pràctics 
i mantenint trobades un cop al 
mes per seguir ampliant la for-
mació. De moment, tenen una 
cita el dia 7 de juliol.  

Un resolutiu i afectuós lliurament diplomes 
als primer auxiliars de la Mediació



Teo Romero, imputat per un presumpte ús irregular 
de fons públics en el cas del Fons Català de Cooperació
MONTBUI / JORDI PUIGGRÒS

L’alcalde de Santa Margarida 
de Montbui, exdiputat de l’Àrea 
de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Barcelona  i ex-
president del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupa-
ment, Teo Romero, ha estat 
finalment imputat per la titular 
del Jutjat de Primera Instància 
i Instrucció número 26 de Bar-
celona, Roser Aixandri, per un 
presumpte ús irregular de fons 
públics de quan era el primer 
responsable d’aquesta última 
institució solidària.
La jutgessa ha citat a decla-
rar a Romero el proper 28 de 
juliol, segons que va anunciar 
el diari Nació Digital, data que 
s’ha fixat després que, inicial-
ment, fos ajornada una primera 
convocatòria per al 26 d’aquest 
mes de juny. Segons el fiscal 
del cas, podrien existir indi-
cis d’irregularitat en despeses 
quan Romero era president 
del FCCD -ho va ser entre els 
anys 2005 i 2011-, en concret, 
36.000 € d’un total de 50.000. 
Segons l’expedient obert, 
s’haurien detectat duplicitats 
en el cobrament de dietes i 
pagament d’IRPF. Romero 
va retornar en el seu moment 
13.000€ al Fons, més dos mil 
euros a l’Ajuntament de Sta. 
Margarida pels mateixos con-
ceptes. Posteriorment, però, 
va presentar una demanda de 

Teo Romero.
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conciliació contra el Fons -del 
que n’era vicepresident fins el 
passat abril- per exigir 12.000€ 
que considera que són de la 

seva propietat. El Fons actua-
rà com acusació particular en 
aquest cas. 
L’alcalde montbuienc sempre 

ha defensat la seva innocèn-
cia en aquest assumpte, des 
de que l’any 2012 va saltar a 
la llum pública que l’Oficina 
Antifrau havia obert un expedi-
ent arran de la denúncia d’un 
treballador, el mateix que, pos-
teriorment, va dur el cas a la 
justícia ordinària. En un primer 
moment, l’esmentat treballador 
del Fons va comptar amb l’as-
sessorament judicial d’una co-
neguda advocada, avui dipu-
tada al Parlament. En aquest 
sentit, Romero ha dit en diver-
ses ocasions que era objecte 
d’una “persecució política”.
En declaracions a La Veu, Ro-
mero ha explicat que “estic molt 
tranquil, aquest és un pas més 

en el procés i per fi podrè ex-
plicar-me. Puc defensar-me de 
totes i cadascuna de les acu-
sacions aportant documents i 
proves”. L’alcalde montbuienc 
recorda que al FCCD “no tenia 
sou, era una representació al-
truista. Aquest és un tema de 
justificació de despeses, i jo 
tinc tots els justificants. Tots 
ells han estat aprovats en junta 
i en assemblea, i sempre per 
unanimitat. I a més, han estat 
auditats, i sempre ha estat tot 
correcte”, apunta Romero, per 
qui aquest assumpte “és pro-
ducte de l’animadversió d’un 
treballador, i que alguns van 
utilitzant des de fa temps amb 
un clar objectiu polític”.

El jutge autoritza a Petromiralles 
a refinançar el seu passiu
El jutjat mercantil número 3 
de Barcelona ha autoritzat 
recentment a Petromiralles a 
refinanciar el seu passiu, grà-
cies a un acord amb alguns 
dels seus bancs creditors, 
segons que van publicar ahir 
diversos mitjans nacionals 
sense citar les fonts.
Aquest acord forma part d’uns 
nous convenis d’homologació  
que s’han introduït en la nova 
normativa dels concursos. 
Gràcies a aquest acord, els 

terminis d’amortització del deu-
te, que supera els 150 milions 
d’euros, s’estendran fins l’any 
2018. El refinançament afecta-
ria vuit empreses del grup Pe-
tromiralles. 
Grup Petromiralles és el vui-
tè distribuïdor de carburants 
d’Espanya, amb una quota de 
mercat del 8% i unes vendes 
anuals properes als 600 mili-
ons d’euros. Compta amb 62 
gasolineres, d’elles 17 pròpies, 
en 15 comunitats autònomes. 

La seva seu és a Santa Maria 
de Miralles.
Ara fa precisament un any, la 
Guàrdia Civil, en una operació 
de la que alguns mitjans de co-
municació en van tenir notícia 
just abans de produir-se, va 
detenir el fundador i soci ma-
joritari del grup, Josep Maria 
Torrens, per la seva suposada 
participació en un frau de l’IVA 
a gran escala, que es va xifrar 
en 100 milions d’euros. El cas 
encara està essent investigat 

per l’Audiència Nacional. El 
dia de la detenció, els guàr-
dies civils van presentar-se a 
les oficines de Petromiralles 
en una operació que molts, 
per la quantitat d’agents que 
hi havia, van qualificar d’exa-
gerada. Llavors es va dir que 
la investigació havia detectat 
la utilització d’empreses pan-
talla i testaferros per furtar el 
pagament de l’IVA, però no 
estava gens clara la implica-
ció de Torrens.

Targeta del subscriptor:
podràs identificar-te i
gaudir de molts
descomptes a comerços i
promocions especials 

Sortejos:
Participa als sortejos
exclusius per als
nostres subscriptors.

Comoditat:
Pots rebre la teva Veu 
a domicili o al quiosc
més proper.

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

o entra a  
www.veuanoia.cat 
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MONTBUI / LA VEU

Montbui continua implemen-
tant diferents actuacions per 
lluitar contra l’atur i fomentar 
d’aquesta manera l’ocupació 
dels ciutadans del municipi.

Més plans d’ocupació local
Durant els últims dies s’ha in-
corporat un nou grup de treba-
lladors a través de l’empresa 
municipal Montbui Activa, en 
el marc del programa de plans 
d’ocupació local. Es tracta de 
torns trimestrals de contra-
ctacions a mitja jornada, que 
van especialment dirigits cap 
a aquelles persones de Mont-
bui amb més necessitats. Amb 
aquest programa de contra-
ctacions s’ha aconseguit des 
de l’any passat que més d’un 
centenar de veïns i veïnes de 
Montbui hagin rebut “oxigen 
econòmic”. En molts casos, 
aquestes persones, en acabar 
el seu contracte laboral han 
pogut tenir accés a prestaci-
ons o subsidis que també han 
contribuït a una millora dels 
seus ingressos.
Cal recordar que aquestes 
contractacions dels Planes 
d’Ocupació Local es paguen 

exclusivament amb fons propis 
de l’Ajuntament, a partir d’una 
gestió rigorosa i metòdica dels 
recursos. Durant aquest any 
unes 100 persones es podran 
beneficiar d’aquest programa 
pal·liatiu en l’àmbit laboral, tot 
realitzant tasques de neteja i 
manteniment dels espais pú-
blics, entre altres tasques.

Curs de formació ocupacio-
nal per a joves (hostaleria)
Durant els últims dos mesos 
es realitza en La Vinícola 
(MontActiva) un curs de for-
mació ocupacional en l’àmbit 
de l’hostaleria. En aquest curs 
participen 10 joves de Mont-
bui, d’entre 17 i 29 anys, que 
s’estan formant per aconse-
guir la millor formació i capaci-
tació en aquest àmbit profes-
sional. Un dels aspectes que 
es treballen en aquest curs 
són els idiomes, especialment 
l’anglès, un requisit cada ve-
gada més important per poder 
treballar en determinats tre-
balls relacionats amb el turis-
me i el sector serveis.  
El curs inclou sessions de for-
mació teòrica i alhora permet 
que els alumnes realitzin pràc-

tiques en empreses del sector 
de l’hostaleria. El curs té com 
a objectiu millorar la formació 
del segment de població ju-
venil de cara a millorar les se-
ves capacitats de reinserció al 
mercat laboral.
L’alcalde Teo Romero ha va-
lorat de forma molt positiva 
aquest curs formatiu “que ens 
permet incidir en la millora de 
la ocupabilitat dels nostres 
joves. El sector de l’hostale-
ria, vinculat al turisme, és una 
bona oportunitat d’accedir al 
mercat laboral”. Romero re-
corda que “des de l’Ajunta-
ment continuarem prioritzant 
totes aquelles oportunitats per 
millorar la formació dels nos-
tres ciutadans. La nostra feina 
peremptòria és la lluita contra 
l’atur i per això, en la mesura 
de les nostres possibilitats, 
dediquem els majors recursos 
possibles. Cal recordar que 
aquest curs és possible gràci-
es als recursos econòmics del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) i del Fons Social 
Europeu, dins del programa 
“Treball als Barris”.

Montbui activa més plans d’ocupació i 
més formació per combatre l’atur

MONTBUI / LA VEU

El proper dissabte 14 de juny 
tindrà lloc a l’Espai de Salut 
i Esport Mont-aQua el Con-
cert Final de Curs de l’Aula 
Orquestra Garcia Lorca, grup 
format per alumnes de l’es-
cola. Per dur a terme aquest 
concert de final de curs també 
hi serà el grup “Voces y Músi-
ca para la Integración”. El con-
cert començarà a les sis de la 

tarda i durant el mateix s’in-
terpretaran peces de Puchel, 
Colledge, Handel, Txaikovski, 
entre d’altres.
Organitzen i col·laboren en 
aquesta activitat l’Aula-Or-
questra Garcia Lorca, el grup 
“Voces y Música para la inte-
gración”, l’escola Garcia Lorca 
i la llibreria Llegim ? El concert 
té el suport de l’Ajuntament de 
Montbui.

Concert Final de Curs amb l’Aula-
Orquestra Garcia Lorca i “Voces y 
Música para la integración”

MONTBUI / LA VEU

Estan obertes les inscripcions 
per al segon concurs de ta-
lents “Porque tú lo vales”, que 
està obert a la participació 
d’artistes i persones que tin-
guin un especial talent en mo-
dalitats com ara màgia, mo-
nòlegs, cançó, ball, poesia...
El proper dia 27 de juny tindrà 
lloc el càsting per seleccionar 
els participants que prendran 
part, el 18 de juliol, en el gran 
festival “Porque tú lo vales” 
coincidint amb la celebració 

de la Festa Major. Els interes-
sats a participar-hi poden ins-
criure’s al Centre Cívic i Cul-
tural o bé també a l’adreça de 
correu jovesmontbui@gmail.
com. També trobareu més in-
formació a l’adreça facebook.
com/porquetulovalesmontbui. 
El guanyador o guanyadora 
d’aquest certamen s’endurà 
un premi de 500 euros. Cal 
recordar que la guanyadora 
de la primera edició va ser la 
cantant montbuienca Laura 
Fernández.

Torna el “talent show” de 
l’estiu: “Porque tú lo vales” 

MONTBUI / LA VEU

Durant les properes setmanes 
es duran a terme a Montbui i 
a Igualada diferents activitats 
del I Memorial Bernat Gabar-
ró Ventura. Aquesta proposta, 
sota el lema “Sepsibilitza’t” 
neix amb la voluntat de cons-
cienciar i difondre la proble-
màtica de la sèpsia i sensibilit-
zar la població davant aquesta 
emergència mèdica. Aquest 
memorial és un homenatge a 
en Bernat, un nen que amb 
només dos anys va haver de 
lluitar contra una leucèmia que 
es va complicar amb una sèp-
sia.
Amb el memorial es volen 
recollir fons per destinar-los 
completament a projectes 
d’investigació de la sèpsia. La 
sèpsia és una reacció inflama-
tòria generalitzada provocada 
per una invecció greu, que pot 
portar a una fallida multiorgà-
nica, xoc, i, sovint, fins i tot a 
la mort.
Les activitats inclouran unes 
jornades informatives adre-
çades a conèixer més sobre 
la sèpsia (una xerrada el 26 
de juny a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada) i una altra el di-

vendres 27 de juny a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu del Nucli 
Antic. El títol de la conferència 
és “Sèpsia: descobrint una re-
alitat”.
Tammateix es durà a terme un 
Concert Solidari el dissabte 5 
de juliol al Rec, on hi actuaran 
els grups El Vado, Kork, Frac-
ktal, Adultarat i altres artis-
tes convidats. D’altra banda, 
el Memorial Bernat Gabarró 
Ventura es completarà el dis-
sabte 12 de juliol, entre les 18 
i les 22 hores a la Plaça Major 
del Nucli Antic de Montbui, on 
s’hi faran nombroses activitats 
com ara una tòmbola solidària, 
un taller de xapes, una cami-
nada popular, una botifarrada, 
una actuació musical infantil, 
un col·loqui popular i una ac-
tuació d’un grup de batukada.
El preu dels tiquets és de 10 
euros per als adults i de 5 per 
als nens. Es podran adquirir 
a l’Ateneu Cultural i Recrea-
tiu (Nucli Antic), a la Fruiteria 
Vadeverds i a l’Herbolari del 
Mercat (Igualada).
Els recursos econòmics acon-
seguits aniran a l’Obra Soci-
al de l’Hospital Sant Joan de 
Déu.

Es prepara el Memorial Bernat 
Gabarró Ventura

CASTELLOLÍ / LA VEU

Dissabte 31 de maig, es va 
dur a terme al municipi de 
Castellolí una jornada de ne-
teja de residus dins el marc 
de l’European Clean Up Day, 
una recollida de residus en 
entorns naturals per a cons-
cienciar a les persones de la 
importància de preservar el 
medi ambient i el nostre en-
torn.
La iniciativa, promoguda a 
Catalunya per l’Agencia de 
Residus, a Castellolí va ser 
organitzada per l’Agrupació 
de Defensa Forestal de Cas-
tellolí i l’Ajuntament de Cas-
tellolí, amb la participació 
de les entitats del municipi i 
l’Agrupament  Escolta i Guia 
Sant Ignasi,  de la vila de 
Gràcia de Barcelona.
Així, la jornada, en la que hi 
van participar 75 persones 
de totes les edats, es va ini-
ciar amb els exercici de pràc-
tiques d’extinció d’incendis 
forestals de l’ADF i seguida-
ment es van fer tres grups 
per netejar diversos indrets 
del municipi. L’acció es va 
realitzar a l’entorn del camí 
de Can Soteras, al paratge 
de l’església vella, a la zona 

del polígon de Can Parera i 
la Puda.
Per dur-ho a terme, l’Agen-
cia Residus de Catalunya va 
proporcionar material pels 
participants a l’acció: armilles 
identificadores, bosses de 
mà, guants protectors i jocs 
d’etiquetes per identificar els 
residus recollits i el Consell 
Comarcal va procedir, dilluns 
1 de juny, a la recollida dels 
residus no reciclables per 
transportar-los a l’abocador. 
En total es van recollir 750kg 
( entre bidons, restes de fun-
des de plàstic de cable de 
coure, mobles, runa...). La 

recollida es va fer de forma 
selectiva per tal de poder re-
ciclar els residus posterior-
ment.
L’Ajuntament de Castellolí, 
l’ADF i el Consell Comarcal 
agraeixen a totes les perso-
nes que van contribuir a la 
neteja i recollida de les dei-
xalles de l’entorn i   fan una 
crida a l’educació ambiental, 
recordar la importància de 
fomentar la recollida selecti-
va per tal de facilitar el reci-
clatge posterior dels residus 
i a cuidar el nostre medi am-
bient.

Castellolí se suma a la iniciativa “Let’s 
Clean up Europe”  
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CARME / LA VEU

El passat diumenge 1 de juny 
es va celebrar a Carme la 76a. 
edició de les Caramelles In-
fantils. Els nens i nenes, alum-

Caramelles infantils a Carme

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest estiu, de ben segur que 
no t’avorriràs! L’Espai Jove de 
Vallbona d’Anoia ha organitzat 
una àmplia agenda de tallers 
i activitats per als mesos de 
juny i juliol, totes gratuïtes. La 
gran majoria de les propos-
tes es faran a les mateixes 
instal·lacions de l’Espai Jove 
–un servei municipal situat a 
la tercera planta de l’Ajunta-
ment- o a la terrassa, i aniran 
a càrrec de joves del municipi, 
que s’impliquin, així, en la pro-
gramació. També La Fonda 
dels Saumell participa del pro-
grama impartint dos tallers de 
cuina, per als quals és impres-
cindible que portis un davantal 
de casa.
Les activitats arrancaran el di-
jous 5 de juny, amb el taller de 
maquillatge artístic que es farà 
de les 5 a 7 de la tarda.
La segona activitat, que tindrà 
lloc a La Fonda del Saumell, 
s’ha programat per al dilluns 
16 de juny, de 2/4 de 6 a 2/4 
de 8 de la tarda. Es tractarà 
d’un taller de cuina on s’en-
senyarà a fer unes delicioses 
galetes i magdalenes. 
Encara el mes de juny, el di-

vendres 27, de 6 a 8 de la tar-
da, es farà un taller de graffiti, 
de nivell inicial. 
Amb l’arribada del juliol tor-
naran els tallers de cuina, en 
aquesta ocasió amb un taller 
de pastissos, previst per al di-
vendres 4, de 2/4 de 6 a 7 de 
la tarda. 
El divendres següent, 11 de 

L’Espai Jove de Vallbona ja té a punt la 
nova programació d’estiu

juliol, la terrassa de l’Espai 
Jove acollirà, de 5 a 7 de la 
tarda, una divertida sessió de 
jocs d’aigua. 
La mateixa terrassa serà l’es-
cenari, el divendres 18 de ju-
liol, d’una sessió de cinema a 
la fresca, a partir de les 10 de 
la nit.
La programació es tancarà el 
dissabte 26 de juliol, amb un 
torneig de Play Station, que es 
disputarà de les 5 a les 8 de 
la tarda.
Per a inscriure’s a les activi-
tats, cal anar a l’Ajuntament i 
portar la butlleta d’inscripció 
que hi ha en el díptic de la 
programació. També es poden 
fer per correu electrònic, es-
crivint a msoldan@anoiajove.
cat, i indicant-hi les mateixes 
dades de la butlleta, o enviant 
un missatge privat al facebook 
Anoia Jove Compartida. Les 
inscripcions a cada taller es 
poden fer fins a una setmana 
abans.
Per a més informació podeu 
enviar un e-mail a msoldan@
anoiajove.cat, enviar un mis-
satge privat al facebook, o tru-
car al  679 96 46 65.

tores del cor: la Sílvia i la 
Vanessa, els caramellaires 
han recorregut els carrers 
del municipi oferint els seus 
cants divertits i ben gesticu-
lats. Aquest any les cançons 
interpretades van ser: si estàs 
trist i et manca l’alegria, “make 
tue papa”,  un bon pagès,  la 
cançó de les bananes,  dins la 
fosca, “epo e tai tai e”, si tu vas 
al cel,  l’encostipat, la truita, la 
petita granoteta i una margari-
da blanca .
La diada es va iniciar a 2/4 de 
12 del matí sota la balconada 
de l’Ajuntament, on van ofe-
rir el repertori complert, van 
seguir pels carrers del poble, 
passant per la plaça de l’es-
glésia i altres llocs significatius 
del poble.  

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

El pressupost de l’Ajunta-
ment de Vallbona d’Anoia per 
a aquest 2014 –aprovat en el 
darrer Ple Municipal amb els 
vots a favor de l’equip de go-
vern (PSC i CiU) i l’abstenció 
de l’oposició (ERC)- augmen-
ta la clara aposta social que 
s’ha vingut fent al llarg del 
mandat,  destinant aquest any 
a temes socials fins a 34.000 
euros. El pressupost global és 
d’1.758.225 euros, dels quals 
826.239 es destinaran a diver-
ses inversions que contribuiran 
a millorar el municipi i la quali-
tat de vida dels vallbonencs. 
L’aposta social es materialitza, 
per exemple, en els 3.500 eu-
ros que el pressupost ordinari 
reserva per al servei de la tre-
balladora familiar o els 5.500 
destinats al servei del treballa-
dor social. També els 25.000 
euros destinats a accions com 
l’adquisició d’aliments per a les 
famílies amb majors necessi-
tats, els ajuts per al pagaments 
de subministraments bàsics de 
la llar, les beques per als llibres 
de text i els horts socials que 
es van posar en marxa l’any 
passat.
També la promoció del comerç 
local es potencia amb una par-
tida de 8.426 euros, que es 
destinarà a l’edició del butlletí 
mensual que recull les ofertes 
i promocions dels establiments 
de Vallbona i que es reparteix a 
totes les llars. 

Reducció de la despesa
El pressupost ordinari d’aquest 
2014, igual que ha anat fent en 
tots els exercicis d’aquest man-
dat, continua la seva tendència 
a la baixa. Aquest any la des-
pesa corrent torna a reduir-se 
respecte a l’any anterior, i se 
situa en 907.043. Això és pos-

sible gràcies a la implantació 
de mesures d’estalvi energè-
tic i a la introducció de criteris 
de racionalització i major efici-
ència en la prestació d’alguns 
serveis municipals. 

Inversions
Entre les inversions previstes, 
destaquen els 323.000 euros 
que es destinaran a les obres 
de reforma i rehabilitació de 
l’edifici de l’antic Ajuntament, 
on es faran treballs d’adequa-
ció del consultori mèdic, es 
condicionarà una nova consul-
ta, i s’habilitaran també espais 
per a acollir les entitats. Per a 
aquesta actuació l’Ajuntament 
compta amb una subvenció 
de 300.000 euros del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) de la Generalitat. 
L’altra gran inversió són els 
426.000 euros que s’empra-
ran en la construcció d’un nou 
col·lector d’aigües residuals 
que és clau per solucionar els 
problemes de clavegueram a 
la urbanització Vallbonica i el 
polígon industrial del Carol, i 
per al qual es compta també 
amb un ajut extraordinari de 
300.000 euros del PUOSC. Es 
farà un col·lector d’aigües resi-
duals, tant domèstiques com 
industrials, des de la part de 
dalt de la urbanització Vallbo-
nica fins a l’estació de bomba-
ment de la depuradora, pas-
sant pel Torrent del Carol i per 
sota del túnel de la via del tren.
Per realitzar aquestes dues in-
versions, el Consistori disposa 
de dos crèdits, a interès zero, 
de la Diputació de Barcelona. 
Aquest 2014 l’Ajuntament, que 
va tancar el 2013 amb superà-
vit i té una situació econòmica-
ment sanejada, preveu amortit-
zar crèdit per un import total de 
24.670 euros.

El pressupost de l’Ajuntament 
de Vallbona per al 2014 
incrementa l’aposta social

El dia 9 de junio de 2014 cumple 5 años
Muchas felicidades de tus “abus” Jose y Encarna

ALEX GUILLÉN MILLÁN

nes de l’Escola de Carme, han 
fet del diumenge al matí, un 
dia ben especial per tots els 
carmetans i carmetanes.
Acompanyats de les direc-

Trobada d’artistes a la Caseta 
Gumà
MIRALLES / LA VEU

Aquest diumenge, a partir de 
les 6 de la tard, tindrà lloc, 
novament, una trobada d’ar-
tistes a la Caseta Gumà que 
oferiran una mostra del seu art 
a tothom qui els vulgui acom-
panyar.
El Nostre Elvis interpretarà 
en acústic, temes entranya-
bles del cantant nord-americà, 

L’Ester Piñero explicarà un 
text escrit que es diu “Microfo-
ies”. L’Alex Paul cantarà algun 
tema de Mozart. La Teresa 
Puig explicarà algun dels seus 
contes. L’Albert Egea farà el 
monòleg “4 nòrdiques” i l’Alex 
Shirokof obrirà la vetllada in-
terpretant música russa amb 
la seva balalaika.
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Aquest dilluns s’ha signat un 
contracte entre Constructo-
ra de Calaf i l’Ajuntament de 
Capellades per executar el 
projecte de remodelació del 
sobreixidor del C/ Divina Pas-
tora, cantonada Ronda del 
Capelló.
Les obres estan valorades en 
37.866,38 € que seran finan-
çats bàsicament per la Dipu-
tació de Barcelona. Aquesta 
millora servirà per evitar inun-
dacions a la zona sempre que 
hi ha pluja.
En els propers dies, l’Ajunta-
ment de Capellades iniciarà 
l’obra de remodelació de la 
caixa que uneix el clavegue-
ram del tram final del C/ Divina 
Pastora i Ronda Capelló amb 

els col·lectors que condueixen 
les aigües residuals a la depu-
radora.
A conseqüència de les defi-

ciències de la caixa, en mo-
ments de forts aiguats, els im-
mobles veïns han patit greus 
inundacions i desperfectes.  .

A punt de començar les obres de remodelació 
del sobreeixidor del C/ Divina Pastora

CAPELLADES / LA VEU

Mercès a un acord entre 
l’Ajuntament de Capellades i 
l’IES Molí de la Vila, la Biblio-
teca El Safareig obre els ma-
tins del 2 al 10 de juny per tal 
que els estudiants hi puguin 
anar per preparar-se els exà-
mens de selectivitat.
La proposta ha estat prou ben 
acollida entre els joves que 
estan aprofitant els matins de 
9 a 13 hores per estudiar amb 
tranquiŀlitat.

La Biblioteca ha obert els matins per als 
estudiants de selectivitat

CAPELLADES / LA VEU

La Sindicatura de Greuges 
vindrà a Capellades el diven-
dres 19 de juny. Per poder-hi 
anar a fer qualsevol queixa o 
demanda cal prèviament con-
certar hora trucant al telèfon 
gratuït 900124124. 
Durant tot el matí s’instal·larà 
una oficina mòbil a la Bibliote-

ca Municipal El Safareig. 
 El Síndic de Greuges és el 
defensor del poble a Catalu-
nya i en la seva oficina hom hi 
pot presentar les queixes i de-
mandes que es consideri per-
tinents, especialment en rela-
ció a qualsevol administració 
pública i empreses que pres-
ten serveis d’interès general. 

L’oficina de la Sindicatura de 
Comptes a Capellades

El grup Teatral de Capellades 
estrena “Un déu salvatge”
CAPELLADES / LA VEU

Demà dissabte, a les 10 del 
vespre i el proper diumenge 
dia 15 el Grup Teatral de Ca-
pellades estrenen nova obra. 
Es tracta d’Un déu salvatge 
de Jasmina Reza i dirigida per 
Xaro Ruiz.
L’obra explica la història de 
dues parelles que es reunei-
xen per parlar civilitzadament 
sobre un afer que afecta els 
respectius fills: l’un ha pegat 
l’altre. El discurs benèvol i 
conciliador del principi va pu-
jant de to fins arribar a un en-
frontament obert que comença 
a deixar de banda qualsevol 
acord cívic. Ambdues parelles
defensen el seu territori, fins 
que... la lluita comença entre 
ells mateixos: tots contra tots.
Dissabte seran a la Lliga de 
Capellades i diumenge, a les 
10 del vespre, a la sala poli-

valent Jaume Calveras de Va-
llbona d’Anoia. El 15 de juny 
tornen a Capellades a les 6 de 
la tarda. Els propers 21 i 22 de 
juny seran al Teatre de l’Auro-
ra d’Igualada dins el cicle de 
Teatre Amateur de l’Anoia.
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JOSEP ELIAS FARRÉ / JOSEP ELIAS

Fins l’any 1936, a Montserrat 
existí un monument en honor 
als herois del Bruc.
Traduïm de La Vanguardia (di-
lluns, 12 de juny 1911) la crò-
nica de la seva inauguració:
“Una festa patriòtica imponent 
per la seva grandiositat, va 
celebrar-se ahir a la muntanya 
de Montserrat: la inauguració 
del monument als herois del 
Bruc, erigit a la muntanya per 
a perpetuar les gestes glorio-
ses dels sometents armats de 
Catalunya, durant la guerra de 
la Independència del 1808
Des del dia anterior havien pu-
jat a Montserrat gran nombre 
de sometents i ahir es reuni-
ren allí més de 3000, de quasi 
tots els punts de Catalunya, 
portant les seves banderes(...) 
a més del d’Igualada que por-
tava la famosa ensenya del 
Sant Crist, a la que per decret 
del 19 d’abril de 1883 van con-
cedir-se honors de capità ge-
neral. En la bandera figurava 
la valuosa corbata regalada el 
1908 per S.M. la reina victò-
ria Eugènia, mostrant els tres 
entorxats, distintiu de capità 
general.
A les 9 del matí es tocà a so-
metent, reunint-se tots la pla-
ça i celebrant-se una missa 
de campanya, pel Rd. Josep 
Rufat, que des de Lleida ha-
via anat a peu a Montserrat. 
L’altar coŀlocat sota un artístic 
dosser, estava instaŀlat a la 
dreta de l’entrada a l’església 
del monestir, en la seva part 
exterior i enfront d’ell s’hi coŀ-
locaren el capità general de 
Catalunya, senyor Marqués 
de Tenerife (...) l’alcalde del 
Bruc, Josep Casas i  i el se-
cretari del mateix ajuntament, 
senyor Joan Labats (...)
Acabada la missa, el general 
Weyler, amb veu clara, dirigí 

als sometents de Catalunya 
una arenga (...) (llegim-ne un 
paràgraf)
“Això és, sometents de Ca-
talunya, el que ens congrega 
avui aquí, en aquestes for-
moses, en aquestes agrestes 
muntanyes en les  que amb 
tot l’esplendor  es mostra la 
natura i que la Verge de Mont-

serrat, nostra patrona,  escollí 
per a la seva estada. Venim a 
inaugurar un monument que 
té la missió de perpetuar les 
glorioses jornades ensango-
nades, però sublims del 6 i 14 
de juny de 1808 en les que 
carrió, Franch, el canonge de 
Manresa, Montañà, el timba-
ler de Sampedor, el trompeter 
de Piera, els sometents cata-
lans, herois sempre, donaren 
gallarda mostra d’heroïsme 
assolint senyalades victòries 
sobre les tropes franceses. 
No hi ha català que no sàpi-
ga que aquests fets sublims 
els realitzaren els sometents 
d’Igualada, de Piera, del Bruc 
i de Sampedor (...)”
“Els sometents van dirigir-se, 
després al lloc on s’ha erigit el 
monument(...) És sobri, d’ele-
gants proporcions. Consta de 
tres parts: el pedestal, és una 
massa rocosa, seguint un se-
gon pedestal cilíndric sobre 
el que destaquen , en bron-
ze, les principals figures que 
prengueren part en les gestes 

de la independència en les ter-
res del Bruc, i al front l’iŀlustre 
guerriller Antoni Franch que 
porta a les mans la bandera 
invicta  del Sant Crist d’Igua-
lada, presa pels francesos i 
recobrada pel sometent igua-
ladí, el popular carió, el trom-
peter de Piera, el timbaler de 
Sampedor, el canonge man-
resà Montañà, figurem també 
envoltant l’esvelta columna. 
Totes aquestes escultures, 
fetes en bronze pel senyor 
Solà, són obra de l’eminent 
artista Campeny. Sobre la 
columna es veu una formosa 
estàtua, en marbre, obra de 
Vallmitjana, simbolitzant el 
geni de la pàtria, en actitud de 
coronar amb llorers a les figu-
res del monument. El conjunt 
d’aquest ha estat projectat 
per l’arquitecte senyor Villar 
Carmona i, encara que no de 
grans proporcions, resulta una 
obra artística en consonància 
amb l’objectiu a que està de-
dicada.
Descobert el monument fou 

beneït per l’abat mitrat del mo-
nestir, que estava acompanyat  
de la reverenda comunitat i 
l’Escolania executà una com-
posició.
Entraren, després a la basí-
lica, on se celebrà una breu 
funció religiosa, oficiant, de 
pontifical, l’Abat (...)
Acabat el religiós acte els so-
metents desfilaren davant del 
general Weyler i es retiraren 
alguns a dinar a les ceŀles o al 
restaurant  i altres feren excur-
sions per la muntanya”.
La crònica acaba referint que 
les autoritats, entre les quals 
hi havia l’alcalde i el secretari 
del Bruc, foren obsequiades 
amb un banquet, que fou ame-
nitzat per la banda  del batalló 
de caçadors de Reus.
El general Weyler retornà Bar-
celona en automòbil, mentres 
que es va produir una gran 
aglomeració per retornar en 
tren, cosa que feu que s’origi-
nés un retard de tres quarts en 
l’arribada a la ciutat comtal.

EL BRUC / LA VEU

Aquest cap de setmana el 
bruc celebra al Festa del Tim-
baler amb un seguit d’actes 
que podeu trobar al tríptic ad-
junt al diari.
La festa, amb la fira d’època 
corresponent, commemoren 
els fets ocorreguts el juny de 
1808. Concretament el 4 de 
juny de 1808 una columna 
francesa sortí de Barcelona 
en direcció a Manresa, Lleida i 
Saragossa.
La vigília de la batalla, el dia 5 
de juny de 1808, es van tallar 
pins i van cavar foses per bar-
rar el pas als francesos. Els 
efectius de la columna fran-

cesa sumaven 3.800 homes. 
El resultat de l’emboscada 
estratègica del dia 6 de juny 
fou la retirada de la columna 
francesa, amb 300 efectius 
morts i un dels canons perdut 
en ensorrar-se el pont d’Abre-
ra, quan es retiraven.
Pocs dies després, els fran-
cesos van preparar una acció 
de represàlia. El 14 de juny 
de 1808 va tenir lloc un segon 
enfrontament, molt més im-
portant des de la perspectiva 
militar. El número de soldats 
francesos era molt superi-
or que a la primera batalla, 
mentre que les forces que 
se’ls enfrontaren disposaven 

de menys efectius; el fet de 
comptar amb quatre peces 

El Bruc celebra, aquest cap de setmana, la Festa del Timbaler

El monument als herois del Bruc erigit a Montserrat

d’artilleria va provocar una se-
gona victòria dels del país.

Anys després, l’any 1809, 
s’incorporava la llegenda del 
Timbaler. L’historiador Ca-
banes parlava del minyó de 
Santpedor, convertit en “ge-
neral en xefe”. Es parla que 
aquest jove, per alguns autors 
Isidre Lluçà i Casanoves, nas-
cut a Santpedor el 15 de març 
de 1791 i mort el 7 d’abril de 
1809, va dirigir la batalla amb 
un timbal com els que s’utilit-
zaven a les confraries.
Avui es celebra la festa no per 
commemorar uns fets bèl·lics 
sinó com un signe d’agerma-
nament entre els pobles i com 
a testimoni de la importància 
de la pau.

Bruc de Baix, 44
Tel. i Fax. 93 771 04 77

08294 El Bruc
Barcelona

motosesteve@motosesteve.com
www.motosesteve.com



36
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 de juny de 2014 Comarca

Anoia Sud  

MASQUEFA / LA VEU

El passat dilluns, davant la no-
tícia de l’abdicació del rei es-
panyol, la CUP de Masquefa 
va realitzar una convocatòria 
davant de l’ajuntament de la 
vila a favor de la República 
dels Països Catalans, sota el 
lema “Als Països Catalans no 
tenim Rei”.
A l’acte, al qual hi van assistir 
més de mig centenar de per-
sones, es va encoratjar a la 
ciutadania a empènyer amb 
més força que mai cap a la 
ruptura democràtica amb la 
monarquia i l’estat.
A l’acte, a més de nombroses 
pancartes en favor de la repú-
blica i estelades, la CUP i ERC 
van fer lectura del manifest 
conjuntament. Cal recalcar, 
que no van fer acte de presèn-
cia cap altra formació política 

de la vila.
La CUP de Masquefa vol ex-
pressar el desig que CiU re-
butgi la llei de successió de 
la Corona, no pateixin de co-
vardia democràtica a la qual 
estan abocats i que deixin de 
recolzar el Règim per sempre 

més.
Esperem que l’anunci de l’ab-
dicació no sigui un impedi-
ment per realitzar la consulta 
el proper 9N, ja que no estem 
disposades a comprar el dis-
curs de regeneració democrà-
tica un cop més. 

La CUP Masquefa va convocar la gent per 
reclamar la República

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El proper dia 7 de juny, el po-
ble de Sant Martí de Tous es 
vestirà de gala per tal de com-
memorar els actes del Tricen-
tenari.
Durant tot el dia es succeiran 
una sèrie d’activitats pensa-
des per a tots els públics per 
tal de commemorar la fi de la 
Guerra de Successió, ara fa 
300 anys. 
Programa d’activitats
- 11h.- Instal·lació del campa-
ment base dels MIQUELETS 
(Pça. Ajuntament)
- 11:30h.-Activitat Infantil- TA-
LLER D’ESTELS (Pça. Major, 
Manel Girona)
- 13h.-Coneix la història d’en 
Francesc Busquets i Mitjans. 
DIVULGACIÓ HISTÒRICA 
per a tots els públics, a càrrec 
de Xavi Tort.
- 17h.-Presentació de la novel-

la “BANDERA NEGRA”, a 
càrrec de l’autor Jordi Santa-
susagna (Pça. Major, Manel 
Girona)
- 19h.- Cinefòrum al Casal 
“1714. EL SETGE DE CAR-
DONA” amb Francesc Serra.
- 21h.- SOPAT DE TAPES  

ambientades amb el s XVIII al 
carrer amb els restauradors i 
comerciants del poble. 
- 22h.-PROJECCIÓ A LA 
FRESCA (Pça. Major, Manel 
Girona) “VENCER O MORIR”.
Us hi esperem a tots! 

Commemoració del Tricentenari 
a Sant Martí de Tous

LA TORRE DE C. / LA VEU

El proper 22 de juny, en el 
marc de la Festa Major, La 
Torre de Claramunt prepara 
una nova jornada festiva, una 
festa més lligada al poble, a la 
seva cultura i tradició, però al-
hora pugui ser d’un àmbit més 
comarcal i català.
És tracta d’una jornada que 
posarà en valor alguns dels 
trets més característics del 
municipi  com són les barra-
ques de pedra, la vinya, el vi i 

la cassola de vinya. Així, sota 
el nom de la Festa de la Cas-

Festa de la Cassola de Vinya, nova activitat a 
la Torre de Claramunt

sola de Vinya es vol comme-
morar el treball dels pagesos 
d’abans que estaven, de sol  
a sol, treballant a la vinya i 
s’havien de fer el dinar entre 
els ceps, a tocar de les barra-
ques. 
L’objectiu d’aquesta nova ini-
ciativa que combina tradició i 
gastronomia és promocionar 
La Torre de Claramunt i donar 
a conèixer les seves festes i 
tradicions, el patrimoni, el co-
merç local, entre altres. 

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El passat dissabte dia 24 de 
maig, a l’església de Tous, va 
actuar el cor ONDARA GÒS-
PEL, dins els actes de la Pri-
mavera Cultural. Organitzat 
pels Amics de Tous i amb 
la col·laboració de la Parrò-
quia de Tous, es va realitzar 
el concert de gòspel a càrrec 
d’aquest cor vingut de les ter-
res de ponent. 
Ha estat un concert on tota 
una cruïlla d’emocions i sen-
sacions han arribat al públic 
assistent per la seva brillant 
interpretació i una posada en 
escena, espiritual, alegre, di-
nàmica, divertida i emotiva 
que va agradar molt al públic 
que omplia l’església de Tous.  
Es visqueren moments molt 
emotius, un quan van interpre-
tar una peça musical per por-

tar la pau i  els components 
del cor, van passar per tota 
l’església escampant la pau 
per tots els assistents. Un al-
tre moment, va ser quan, amb 
els alumnes de veu de l’escola 
de Música de Tous, van inter-
pretar conjuntament la peça 
musical THE LION KING. El 
concert estava dedicat als 10 
anys de l’escola de Música de 
Tous, que aquest curs està 
d’aniversari.  El punt i final de 
la vetllada musical va ser amb 
la  cançó OH HAPPY DAY!

Des dels Amics de Tous vo-
lem agrair la col·laboració de 
l’Església Parroquial, al públic 
assistent per fer realitat que 
la cultura a Tous estigui viva, 
també als components del cor 
Ondara Gòspel i als músics 
que els acompanyaven. 

Emotiu concert de gòspel a 
Sant Martí de Tous

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

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

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

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

Divendres a la tarda el temps 
no va donar treva i la inau-
guració del nou Parc d’en 
Patufet es va haver de fer a 
corre-cuita. Tot i així, un cen-
tenar de persones hi van as-
sistir i els infants van estrenar 
alguns dels jocs ideats per la 
il·lustradora Pilarín Bayés. 
Amb moltes presses l’alcalde 
de Piera, Jaume S. Guixà, i 
el regidor de Serveis Territo-
rials, Jordi Madrid, van inau-
gurar els jocs infantils instal-
lats al parc Isaac Berroya, 
prescindint dels parlaments 
habituals. Van ser-ne testimo-
nis els representants polítics, 
els d’algunes entitats pieren-
ques i moltes famílies amb els 
més menuts, que només van 
tenir temps de fer una prova 
express dels jocs. També hi 
va ser present Jordi Crous, 
un dels tres propietaris de 
l’empresa Entorn Urbà, que 
compta amb la col·laboració 
de Pilarín Bayés. D’aquest 
tàndem ha nascut el primer 
dels parcs dissenyats segons 
un dels contes més populars 
de la nostra cultura, el d’en 
Patufet.
Així, els antics jocs s’han 
substituït per altres de nous, 
i els més petits ja van poder 
comprovar com els accesso-
ris típics d’un parc infantil han 
estat transformats en esce-
nes del relat; el gronxador ha 
passat a ser la col on es va 
amagar en Patufet, el tobo-
gan 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 balancí 
que és el Cistellet. En un pla-
fó de dos metres s’explica tot 
el conte per continuar fent di-
fusió d’un patrimoni conside-
rat bàsic de la cultura popular 
catalana i que, amb aquest 
format, servirà per il·lustrar 

les visites escolars de forma 
més pedagògica.
Els assistents es van endur a 
casa seva una barretina i una 
faixa, elements indispensa-
bles del principal personatge 
del conte, gentilesa d’En-
torn Urbà. La pluja insistent i 
abundant va fer que el bere-
nar es traslladés al passadís 
cobert d’accés al pavelló po-
liesportiu.
El parc que ha rebut el mu-
nicipi de Piera és el número 
50, l’últim d’una sèrie nume-
rada. L’empresa vigatana 
ja n’està instal·lant d’altres 
també ideats per la dibuixant 
Pilarín Bayés sobre el conte 
de la Caputxeta Vermella i ha 
tancat una nova col·laboració 
amb la creadora de Les tres 
Bessones, Roser Capdevila. 
Jordi Crous, va manifestar 
durant la inauguració que, 
gràcies als ajuntaments de 
Catalunya i a la venda dels 50 
parcs en un temps rècord, el 
pròxim 18 de juny faran la do-
nació d’un parc d’en Patufet a 
l’Hospital Sant Joan de Déu, 
en la que hi seran presents 
representants de Piera i dels 
altres 49 municipis restants.
L’Ajuntament de Piera agra-
eix la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, sense la 
qual no hagués estat possible 
la instal·lació del parc i a les 
entitats que van ser presents 
a l’acte, especialment al Pubi-
llatge pierenc, els capgrossos 
que no van poder exhibir-se i 
Creu Roja Joventut. Al mateix 
temps, es demana a la pobla-
ció que siguin responsables 
i tinguin cura d’aquests jocs 
infantils, així com de tots els 
que estan instal·lats en els di-
ferents parcs del municipi, al 
cap i a la fi, són els més petits 
de la casa els que n’han de 
gaudir amb totes les garanti-
es i seguretat que els puguem 
oferir.

Pluja en la inauguració del 
parc d’en Patufet de Piera

PIERA / LA VEU

El primer pis de les dependèn-
cies policials va acollir els assis-
tents a la celebració del dia de 
la Patrona de la Policia Local, 
Santa Maria Auxiliadora, la pre-
sentació de la qual va fer Antoni 
Navarro, caporal de la Policia 
de Piera, acompanyat de l’al-
calde de Piera, Jaume S. Gui-
xà, i del regidor de Seguretat 
Ciutadana, Francisco Jiménez, 
entre altres autoritats locals.
Com ja és habitual en aquest 
acte, des la Prefectura de la 
Policia Local es proposa a 
l’Ajuntament el reconeixement 
d’algunes persones, entitats i 
agents per diversos motius.
En aquesta jornada la Policia 
Local mostra als presents la 
memòria de la tasca feta en 
l’exercici anterior i que tothom 
va poder consultar finalitzats els 
parlaments protocol·laris. Els 
assistents van comentar també 
una exposició fotogràfica i van 
participar de forma més distesa 
en un refrigeri, tot intercanviant 
impressions i anècdotes.
No van faltar a la celebració, re-
presentants de l’ADF de Piera, 
la Residència Canina Font Galí, 
el SEM, companys d’altres cos-
sos policials de la comarca i 
província i col·laboradors de la 
Policia Local.
Lliurament de diplomes de re-
coneixement a:
Sots-Inspector Sots-Cap de 
l’Àrea Bàsica Policial d’Iguala-
da, Joan Maria Testagorda Fer-

nández: en reconeixement per 
l’afecte demostrat i per l’eficaç 
col·laboració que sempre ha 
mantingut amb la Policia Local 
de Piera.
Sergent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, Raül Vila Marimon: 
en reconeixement per l’afec-
te demostrat i per l’eficaç col·
laboració i implicació que, des 
del seu desplegament al territo-
ri, han demostrat amb la Policia 
Local de Piera, assolint els ob-
jectius comuns com a Policia de 
Catalunya.
Caporal Cap de la Sala de 
Manresa, Elena Cortina Martín: 
En reconeixement per l’afec-
te demostrat i per l’eficaç col·
laboració que sempre ha man-
tingut amb la Policia Local de 
Piera.
Agent de la Policia Local de 
Piera, David Hermoso Cortés:  
En reconeixement per la seva 

constància i dedicació al servei.
Xavier Garcia Arla: En reconei-
xement per l’eficaç col·laboració 
que sempre ha mantingut amb 
la Policia Local de Piera.
Josep Ma. Hernández Mas-
culet, de Bombers de Piera: 
En reconeixement per l’afec-
te demostrat i per l’eficaç col·
laboració que sempre ha man-
tingut amb la Policia Local de 
Piera.
Residència Canina Font·Galí: 
Per l’afecte demostrat i per l’efi-
caç col·laboració que sempre 
ha mantingut amb la Policia Lo-
cal de Piera.
Sots-tinent de la Guàrdia Civil 
d’Igualada, Eulogio Guerrero 
Trejo: En reconeixement per 
l’afecte demostrat i per l’eficaç 
col·laboració que sempre ha 
mantingut amb la Policia Local 
de Piera, al llarg dels anys.

Celebració del dia de 
la Patrona de la Policia

Carretera Igualada - Sta. Coloma de Q. km 5,7
Tel. 938 096 181 / Fax 938 096 304

SANT MARTÍ DE TOUS

+ informació:

Tel. 938 096 181 (oficina Tous) - Tel. 606 390 580 (Frederic Claramunt)

CAMPANYA CEREALS 2014
A partir del dilluns dia 9, 

tindrem magatzems oberts 
per a la recepció de cereals a IGUALADA

A les instal.lacions de:
PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA, S.L.

C/ Alemanya, 10 Polígon Industrial “les Comes”
Darrere la benzinera de Petromiralles.
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CALAF / LA VEU

El document de 1015 en què 
apareix per primera vegada 
el topònim “Calaf” va ser l’eix 
vertebrador de la interessant 
conferència que el Dr. Antoni 
Pladevall va pronunciar diven-
dres passat. Una setantena de 
persones van aplegar-se a la 
Sala d’Actes Municipal per as-
sistir a l’acte, que s’emmarca 
dins del cicle de conferències 
del Mil·lenari de Calaf.
La presentació de l’acte va 
anar a càrrec de l’Alcalde en 
funcions, Joan Caballol, i el 
rector de la Parròquia de Sant 
Jaume, Mn. Joan Sanglas. 
Caballol va agrair la gran im-
plicació de Mn. Pladevall en 
l’estudi de la història i la cultu-
ra del nostre país, mentre que 
mossèn Sanglas va fer una 
breu introducció a la trajectò-
ria del conferenciant.
Antoni Pladevall va analitzar 
detalladament el contingut del 
document de 1015, a través 
del qual el Bisbe de Vic va do-
nar a Guillem d’Oló les terres 
de Calaf perquè les conreés 
i repoblés. Sobre aquest per-
sonatge, Pladevall va dir que 
era “un repoblador, un empre-
nedor de l’època”. L’historia-
dor va explicar que en aquells 
temps “Calaf era una terra de 

frontera, on la vida no era fàcil 
per la proximitat dels assen-
taments sarraïns: calia estar 
preparat”. 
Pladevall també va voler po-
sar en valor la celebració del 
Mil·lenari, afirmant que “cal 
conèixer les nostres arrels: qui 
coneix les arrels, s’estima les 
coses. El Mil·lenari de Calaf 
ha de servir per conèixer mi-
llor la nostra història”. La xer-
rada va finalitzar amb aquesta 
idea i amb els aplaudiments 
dels assistents, així com amb 
el lliurament, per part de Joan 
Caballol, d’un record comme-
moratiu del Mil·lenari al confe-
renciant.

Dr. Antoni Pladevall: “El Mil·lenari de Calaf ha 
de servir per conèixer millor la nostra història”

RUBIÓ / LA VEU

L’historiador Carles Puigferrat 
pronunciarà aquest diumenge 
8 de juny a les 12 del migdia 
una conferència sobre l’esglé-
sia de Santa Maria de Rubió i 
el seu retaule. L’activitat s’in-
clou dins de Catalonia Sacra, 
una iniciativa que vol posar en 
valor el patrimoni engegada 
pels deu Bisbats amb seu a 
Catalunya. 
L’església de Santa Maria de 
Rubió és un exemple únic en 
el panorama de l’arquitectura 
gòtica catalana. La seva si-
tuació geogràfica, en la línia 
fronterera entre la Catalunya 
Vella i la Catalunya Nova, va 
fer que es construís un edifici 
a mig camí entre l’església i 
la fortalesa. Un dels elements 
més destacats de l’església és 
el seu retaule gòtic que encara 

avui es conserva presidint el 
presbiteri. Aquest s’atribueix 
a un pintor enigmàtic que es 
coneix com el Mestre de Ru-
bió. La conferència és l’activi-
tat Obra Mestra que, dins de 
Catalonia Sacra, proposa el 
Bisbat de Vic.

Catalonia Sacra
Catalonia Sacra és una inici-
ativa dels bisbats amb seu a 
Catalunya. El seu propòsit és 
donar a conèixer el patrimoni 
arquitectònic i artístic vinculat 
a l’Església Catòlica, i ajudar 
a la seva visita. Aquest patri-
moni, que representa una al-
tíssima proporció de la riquesa 
patrimonial del territori, és el 
resultat de 2000 anys de vin-
culació entre el cristianisme, la 
cultura, la identitat i l’espiritua-
litat del país.

Catalonia Sacra dóna a conèixer 
el valor patrimonial de l’església i 
el retaule de Santa Maria de Rubió

A continuació hi va haver 
ocasió de degustar diversos 
productes artesans calafins, 
gentilesa dels establiments La 
Vedella i Forn de Pa Fitó. Qui 
ho va voler també va poder 
comprar articles del Mil·lenari, 
com les samarretes o el vi i el 
cava etiquetat especialment 
per a l’ocasió.

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf ha or-
ganitzat una sortida a Arbúcies 
per al proper diumenge 15 de 
juny, per veure la festa de les 
Enramades i les espectaculars 
catifes de flors que decoren els 
carrers d’aquesta vila. 
La sortida es farà des de la 

plaça dels Arbres a les 7.30 h, 
en direcció a Tordera, on s’es-
morzarà en una masia típica 
catalana. Després s’anirà fins 
a Arbúcies, al mig del Parc Na-
tural del Montseny i de la zona 
de les Guilleries, declarat zona 
de protecció de l’espai d’inte-
rès natural. Un cop a Arbúcies, 
els participants disposaran de 

L’Ajuntament organitza una sortida per a veure 
les Enramades d’Arbúcies

CALAF / LA VEU

Després de l’espectacular 
cantata “El petit Príncep”, por-
tada a terme amb els alumnes 
de l’Escola Alta Segarra, a 
l’Escola de Música ja preparen 
el curs vinent. És per això que 
ja s’ha obert el període de ma-
triculacions per al curs 2014-
2015 a l’Escola Municipal de 
Música. El centre educatiu de 
Calaf, homologat des del curs 
2012-2013, ofereix classes de 
sensibilització, d’iniciació, de 
nivells elemental i professio-
nal i per a adults. Pel que fa 

a instruments, es pot aprendre 
piano, trompeta, flauta traves-
sera, violí, clarinet, trombó, 
bateria, saxo, violoncel, acor-
dió i guitarra.
L’Escola ofereix diversos com-
plements educatius, com ara 
els grups de cant coral, con-
junts instrumentals, orquestra 
o música de cambra. A més, 
s’organitzen des del centre 
diverses audicions trimestrals 
i temàtiques, el concert de Na-
dal i de final de curs, a més de 
la setmana cultural. Cal recor-
dar també que s’ofereix el ser-

vei de recollida dels alumnes 
més menuts a l’Escola Alta 
Segarra, i que els alumnes 
de nivell professional tenen 
l’opció de convalidar estudis a 
l’Institut.
Les matriculacions es poden 
tramitar fins el proper 6 de 
juny a la Secretaria de l’Escola 
de Música (dilluns, dimecres, 
dijous i divendres de 16.00 h 
a 21.00 h). Per a més informa-
ció, truqueu al 93 868 10 10 o 
bé envieu un correu electrònic 
a emmcalaf@diba.cat.

temps lliure per passejar i ad-
mirar les decoracions florals 
dels carrers i places. La sortida 
també inclou un complet dinar, 
amenitzat amb música i ball.
El preu de la sortida és de 35 
euros per persona, i les places 
són limitades. Cal inscriure’s 
a l’Ajuntament de Calaf fins el 
proper 5 de juny.

Darrera setmana per inscriure’s a l’Escola 
Municipal de Música de Calaf
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CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat diumenge 1 de 
juny va tenir lloc la setena 
edició de la caminada popu-
lar Coneix Calonge, la qual 
va comptar amb gairebé 300 
participants i el bon temps 
que hi va acompanyar. En-
guany es va seguir la ruta 
de Dusfort – Aleny – Calon-
ge, amb punt  inicial  i final al 
poble de Dusfort i un total de 
14,50 km. de recorregut en 
l’itinerari  llarg, i 12 km. en la 
ruta curta. Al sortir de Dusfort 
la caminada va seguir per 
Cal Vima, Tribolví i les Qua-
dres fins a la Font d’Aleny, on 
es va oferir esmorzar. Havent 
agafat forces es va continuar 
en direcció Calonge passant 
per Cal Bep, la Roca i el Co-
llet  de  la  Forca.  Tot  seguit 

es va baixar cap al torrent 
de Cal Mas i la Roca fins ar-
ribar  a  Ca  l’Agustina,  on  es 
va agafar el camí per tornar 
a Dusfort. La caminada va 
disposar  d’avituallaments 
per a recuperar l’energia dels 
participants.  L’Ajuntament 
agraeix la col·laboració dels 
veïns  en  l’organització  de  la 

caminada i la participació de 
tots els assistents, així com 
també agraeix els propieta-
ris que van deixar passar la 
caminada  per  les  seves  fin-
ques. Per veure les fotogra-
fies  de  la  caminada  visiteu 
el web www.calongesegarra.
cat. 

Calonge de Segarra celebra la 7a 
caminada popular Coneix Calonge

VECIANA / LA VEU

Durant  aquests  dies  s’han  fi-
nalitzat tots els cursets i acti-
vitats organitzades per aquest 
ajuntament dins el marc de 
l’agenda de primavera. 
El passat divendres dia 30 
de maig i dissabte dia 31 es 
va  posar  punt  i  final  als  cur-
sos de cuina i de manualitats 
respectivament, ambdós im-
partits per Carme González. 
Finalment  el  dimecres,  dia  4 
de  juny,  es  van  finalitzar  les 
classes de ioga impartides per 
Judit Marcé.
Aquest ajuntament ja està tre-
ballant  en  l’agenda  de  tardor 

la qual, a part de donar con-
tinuïtat als cursos i activitats 

amb més participació, recollirà 
alguna nova proposta.

Punt i final als cursos i activitats de 
l’agenda de primavera

ARGENÇOLA / LA VEU

El Mercat de les Espècies 
d’Argençola arriba a la quarta 
edició. El diumenge 8 de juny 
al matí, les parades tornaran a 
omplir la vila, acompanyades 
d’activitats  per  a  tots  els  pú-
blics.
En  aquesta  edició  l’objectiu 
dels organitzadors és donar la 
màxima difusió possible a les 
espècies mediterrànies, a les 
del nostre entorn, que han si-
gut el pal de paller de la nostra 
gastronomia i que actualment 
han  quedat  relegades  i  fins 
i  tot  oblidades  en  benefici  de 
gustos més llunyans i exòtics. 

És per això que el Mercat és 
torna temàtic, per fer conèixer 
als visitants  l’espècie o herba 
escollida de totes les maneres 
possibles, amb exposicions, 
xerrades i tallers. La prota-
gonista  d’aquest  4art  Mercat 
serà la mostassa, planta que 
els visitants podran veure del 
camp a la taula, ja que a Ar-
gençola  se’n  cultiva  ecològi-
cament.
Paral·lelament al Mercat, el 
dissabte 7 de juny al matí es 
farà una Jornada Tècnica amb 
el títol “Botànica a la cuina, 
una tradició o una moda”. La 
Jornada va adreçada a profes-

sionals de la gastronomia, res-
tauradors, escoles de cuina i 
altres possibles interessats. 
La jornada és gratuïta i per as-
sistir-hi cal inscripció prèvia al 
mail associacioeltrill@gmail.
com.
El dissabte 7 de juny a la tarda 
els visitants podran participar:
A les 6 de la tarda al taller so-
bre els usos de la mostassa a 
la cuina que farà Santos Ma-
segosa, cuiner del Bar El Cor-
tijo de Tarragona.
O bé gaudir de la Festa de la 
posta de sol, també des de les 
6 de la tarda amb les actuaci-
ons musicals dels grups Jam Session Jazz Quartet i Els 

Amants  de  Lulú    i  l’obertura 
del Spiritual Café chill-out iti-
nerant by Kiku Mistu. 
El diumenge 8 de juny el Mer-
cat obrirà de les 9 del matí a 
les 4 de la tarda i els actes 
més destacats seran:
De les 9 a les 11 del matí: 
la sortida de reconeixement 
d’herbes  remeieres  que  ens 
farà conèixer Contrast, un al-
tre dels racons del terme mu-
nicipal.
El 4art Concurs de Sals aro-
matitzades que aquest any 
tindrà com a jurat: Margot Ser-
rano (blocaire gastronòmica), 
Mariane Cavalca (xef execu-
tiva de Gastronomia Activa), 
Amanda Laporte (cuinera, es-
tilista de cuina i presentadora 
del programa “Postres case-

ros” a Canal Cocina i Mentora 
del programa “Deja sitio para 
el postre” de Cuatro), Sergi 
Ortiz i Xavi Huguet (cuiners 
del  Restaurant  L’Antic  Forn, 
Km.0 de Cervera) i Montse 
Reus (Ambientòloga i redacto-
ra de les revistes de salut i ali-
mentació “Ets el que menges i 
“Soy como como”).
A dos quarts de 1 del migdia 
la Xerrada que amb el títol 
“Les herbes aromàtiques a la 
cuina: la mostassa” farà Jau-
me  Fàbrega  (Professor  de 
Gastronomia i col·laborador 
habitual a diversos mitjans de 
comunicació. Se’l considera el 
primer escriptor gastronòmic 
de Catalunya, ha publicat més 
de 40 llibres, entre els que 
destaquen les enciclopèdies 
“La cuina catalana”, “La cuina 
mediterrània” i “La cuina del 
món” i també és autor de di-
verses obres sobre cuina his-
tòrica).
Durant tot el Mercat es podrà 
visitar  l’exposició  dedicada  a 
la mostassa i participar en un 
taller infantils per aprendre a 
fer pizza i galetes amb farina 
ecològica i espècies.
Una informació més detallada 
la podeu trobar a la web del 
Trill, Associació cultural del 
Terme d’Argençola, organitza-
dors del Mercat www.eltrill.org 
o a facebook i twitter amb el 
hashtag #MercatEspecies

El 4t Mercat de les Espècies d’Argençola potencia les 
espècies autòctones i el consum de proximitat



El Monbus IHC s’acomiada de la temporada 
a les Comes amb un partit decisiu per al Lloret
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC s’acomiada 
demà de l’OK Lliga a les Co-
mes, a les 8 del vespre, davant 
el Lloret, en un partit de tràmit 
pels igualadins però decisiu 
per als de la Costa Brava, que 
es jugaran la salvació al mateix 
temps que el Tordera. 
De fet, el partit també té interès 
per a l’IHC pel fet que, d’obte-
nir un resultat negatiu, pot per-
dre fàcilment la sisena posició 
que ocupa ara, més que digna 
a la classificació de l’OK Lliga. 
El que segur que no perilla és 
la classificació per a la prope-
ra Copa CERS, per a la qual 
encara queda una plaça per 
adjudicar, a l’igual que la del 
descens, després de consu-
mar-se  la segona amb el Bla-
nes i abans amb el Vilanova. El 
Lloret necessita guanyar i que 
el Tordera perdi per salvar-se. 
Qualsevol altre resultat o situ-
ació farà que baixi a Primera.
L’equip arriba a la darrera jor-
nada després de perdre dis-
sabte passat a Vilafranca per 
un clar 5-2. Els arlequinats van 
pagar una mala primera part 
en la que van arribar a perdre 
4-0. 
A la segona meitat l’IHC es va 
posar les piles i va perseguir 

El Benjami B i l’Infantil B de l’Igualada han aconseguit el títol en dos importants tornejos.

Jornada 29 
Coinasa Liceo HC - CP Calafell Tot l’Any  7-4
FC Barcelona - CE Moritz Vendrell Barça   5-1
Reus Deportiu - Club Patí Vic  2-6
ICG Software Lleida - CP Voltregà  5-3
CE Noia Freixenet - CP Tordera  3-4
CP Cerceda - Òptica Muralla Blanes HCF  6-2
CH Lloret - CP Vilanova   9-1
CP Vilafranca - Monbus Igualada  5-2 

         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 79 29 26 1 2 199 64
2. Coinasa Liceo   69 29 22 3 4 158 77
3. Club Patí Vic 61 29 19 4 6 114 73
4. Reus Deportiu 53 29 16 5 8 141 109
5. Moritz Vendrell 49 29 15 4 10 126 107
6. Igualada 45 29 14 3 12 90 99
7. Calafell  44 29 13 5 11 110 108
8. Noia Freixenet 42 29 12 6 11 106 98
9. Cerceda 40 29 11 7 11 111 115
10. Voltregà 38 29 10 8 11 99 91
11. Vilafranca  35 29 10 5 14 105 105
12. ICG Lleida 31 29 9 4 16 89 116
13. Tordera 29 29 9 2 18 83 125
14. Lloret 26 29 7 5 17 87 116
15. Muralla Blanes 23 29 7 2 20 70 125
16. Vilanova 0 29 0 0 29 71 231

Jornada 30 (última) 
Moritz Vendrell-Coinasa Liceo
Vic-FC Barcelona
Voltregá-Reus Deportiu
Calafell-Vilafranca
Muralla Blanes-Noia Freixenet
Vilanova-Cerceda
Monbus Igualada-Lloret
Tordera-ICG Lleida

OK Lliga
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Descens Lliga Eur. Cers

L’Igualada femení es juga a Madrid les seves opcions de salvació
HOQUEI / IFHCP

Les noies d’en Joan Antoni 
González “Pirri” van jugar dis-
sabte a les 4 de la tarda l’últim 
partit d’aquesta temporada a 
Les Comes. Abans de comen-
çar el partit es va guardar un 
minut de silenci en memòria de 
la Sra. Pepita Prieto, mare del 
nostre tècnic Joan Antoni Gon-
zàlez. 
Aquest encontre era de mà-
xima importància per l’equip 
igualadí, doncs per ell passa-
ven totes les esperances de 
poder continuar un any més 
en la màxima categoria estatal. 
El partit també presentava un 
altre al·licient que era veure de 
nou en acció a les Comes a les 
germanes Bernadas, que actu-
alment militen en l’actual cam-
pió d’Europa. O sigui per mol-
tes circumstàncies era un partit 
d’alta tensió. El començament 
va ser molt bo per les iguala-
dines, doncs tan sols havien 
passat tres minuts i mig quant 
l’Elba rematava un rebuig de 
la portera visitant desprès d’un 

xut exterior, fent pujar el primer 
gol al lluminós. Però l’alegria 
igualadina va durar poc, ja que 
tan sols tres minuts més tard 
era la Raquel Bernadas qui 
d’un gran xut exterior assolia 
batre la portera sadurninenca 
del IFHCP. Però aquest esport 
de màxima velocitat i tan sols 
trenta segons desprès la Laura 
Salvador assolia transformar 
un penal posant així de nou 
l’equip igualadí per davant en 
el marcador. El igualada ata-
cava amb força i intenció, fruit 
d’això va ser la jugada personal 
de la Clara Ferrer que a manca 
de quatre minuts pel descans 
enganyava amb molta habilitat 
la portera rival i pel primer pal 
assolia el gol que feia el 3 a 1 
amb el que ja es va arribar al 
descans. El la represa les tor-
nes van canviar i era l’Alcorcón 
qui volia escurçar distàncies. 
Amb el canvi a la porteria vi-
sitant on s’hi va ubicar Teresa 
Bernadas, l’equip madrileny va 
intensificar les seves accions 
d’atac. Les noies d’en “Pirri” 

aguantaven els atacs amb for-
ça convicció fins que en l’equa-
dor d’aquest segona part altre 
cop Raquel Bernadas de xut, 
però aquesta vegada des del 
frontal de l’àrea batia per ras la 
porteria igualadina.
Els últim 10 minuts van tenir 
de tot però sobretot emoció 
i patiment. Primer quant les 
igualadines no aprofitaven un 
llançament de penal que Tere-
sa Bernadas aturava amb au-
toritat, poc després i a manca 
de menys de cinc minuts pel 
final era l’Alcorcón qui dispo-
sava d’una falta directa que 
la Sònia aturava fins a tres 
vegades les rematades de la 
Raquel. Seguidament i a man-
ca de tres minuts pel final era 
l’Igualada qui disposava d’una 
directa i tampoc era capaç de 
batre la portera de l’equip “al-
corconero” que va tapar molt 
bé les intencions igualadines. 
Els minuts final eren d’infart, 
les anoienques aguantaven 
les possessions fins al límit del 
passiu, però les rivals pressio-

naven amb intensitat. La bona 
feina ens aquests minuts finals 
per part de les igualadines va 
tenir el premi de la victòria i així 
quant va sonar el clàxon, el 
lluminós reflectia un 3 a 2 que 
segueix donant possibilitats de 
salvació la propera setmana, 
ja que un empat o una victòria 
seria suficient perquè l’equip 
igualadí assoleixi mantenir una 
categoria que no ha perdut 
mai en els seus quasi 25 anys 
d’història.
La propera jornada serà demà 
dissabte dia 7 de juny a les 
20:00 hores a Madrid, en-
frontant-se en l’última jornada 
d’aquesta lliga envers el Filtros 
Cartes - Santa Maria del Pilar, 

l’altre equip que es juga junt 
amb les igualadines el poder 
mantenir la categoria. Com ja 
hem dit la victòria lògicament, 
però també l’empat beneficia 
al nostre equip, ja que actual-
ment l’avantatge de les noies 
del IFHCP es de dos punts per 
sobre de les madrilenyes. 

Igualada Femení H.C.P. 3
Sònia Esteve (P), Elba Garreta, 
Meri Martínez, Laura Salvador, 
Marta Soler (titulars), Laura Torres, 
Clara Ferrer, Solange Albares, Ju-
dith Baldrís i Sílvia Borràs (P)
Alcorcón 2
Marianna Vélez (P), Dolores Can-
celas, Maria del Moral, Raquel 
Bernadas, Lucía Martínez (titulars) 
Sara Alonso, Nerea Blanco, Marta 
Ventepán i Teresa Bernadas (P). 

un empat que va tenir a tocar 
dels dits (amb 4 a 2 Vives va 
disposar d’un penal que po-
dria haver canviat el signe del 
partit). L’IHC també va centrar 
massa la seva atenció en un 
arbitratge com a mínim discu-
tible que els va arribar a des-
quiciar (dues targetes blaves i 
expulsió de Ramon Peralta). El 
Vilafranca guiat per un Màgic 
Navarro meravellós va saber 
navegar amb el marcador a 
favor i va acabar la temporada 
a casa amb una victòria gratifi-
cant en el derbi intercomarcal.
VILAFRANCA 5 (4/1) Camps, 

Galan, Navarro (2), Caldú (1), 
Berni, equip inicial. Esteve (1), 
Aguaron i Vàzquez (1).
MONBUS IHC 2 (1/1) Elagi, 
Ton Baliu (1), Met Molas (1), 
Pla i Vives, equip inicial. Jassel, 
Muntané, Vilaseca. D.Carles i 
A. Ferrer
Gols: 1-0 Caldú (m 9), 2-0 Es-
teve (m 17), 3-0 Navarro (m 
21.02), 4-0 Navarro (m 22.40), 
4-1 Met Molas (m 24.38). Des-
cans. 4-2 Ton Baliu (m 10), 5-2 
Vàzquez (m 21.40).
Hoquei base
Bones notícies per l’hoquei 
base. L’infantil B de l’IHC, tots 

de primer any, han guanyat la 
Copa Federació en imposar-
se per 5 a 4 a la pròrroga al 
Congrés A en una fase final 
que s’ha disputat a Cassà de 
la Selva. Per l’Igualada van ju-
gar Xavi Bertran, Ferran Yeste, 
Guillem Graells, Roger Càr-
denas i Miquel Ramos, equip 
inicial. Jesus Priego, Bernat 
Yeste, Victor Lòpez i Jordi Es-
teve (p).
El benjamí B també ha triom-
fat en la seva participació en el 
torneig Andreu Santacana. Els 
arlequinats van guanyar dos 
equips de Vendrell (0-4 amb el 

Vendrell C i 0-3 amb l’A), i a la 
final de diumenge van golejar 
1 a 11 al Vendrell B. L’equip 
igualadí el formaven: Cristina 
Riba (p), Guillem Torrents (p), 
Carla Claramunt, Gerard Riba, 
Marc Carol, Sergi Povill, Guiu 
Balcells, Marc Marsol, i Oriol 
Torrents, entrenats per Xavi 
Claramunt i Toni Carol.

Més info a http://ihc.blog.cat
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   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc 69 34 21 6 7 66 37  29
2  Viladecans 62 34 18 8 8 52 34  18
3  Torreforta 59 34 17 8 9 64 45  19
4  Tàrrega 56 34 16 8 10 43 38  5
5  Horta 53 34 15 8 11 58 40  18
6  Igualada 47 34 14 5 15 52 53  -1
7  Almacelles 47 34 13 8 13 51 46  5
8  Torredembarra 46 34 12 10 12 49 48  1
9  Vilanova 43 34 10 13 11 42 34  8
10  El Catllar 43 34 11 10 13 39 49  -10
11  Amposta 42 34 10 12 12 45 48  -3
12  Tecnofútbol 42 34 9 15 10 37 39  -2
13  Balaguer 41 34 11 8 15 35 53  -18
14  Vista Alegre 39 34 10 9 15 43 52  -9
15  Alpicat 39 34 10 9 15 38 55  -17
16  Andorra 38 34 9 11 14 51 66  -15
17  Marianao 37 34 9 10 15 37 42  -5
18  Jesús i Maria 33 34 9 6 19 51 74  -23 

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Massa càstig pel CFI a Horta (4-1)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va cedir una 
derrota per 4-1 al Municipal Fe-
liu i Codina d’Horta. Els blaus 
van realitzar uns molt bons pri-
mers 60 minuts, però en l’últim 
tram de partit es van desfer i 
van encaixar una derrota mas-
sa contundent. El CF Igualada 
ha acabat la lliga en sisena po-
sició.
El conjunt de Joan Prat va en-
carar l’últim partit de la tempo-
rada amb l’objectiu de guanyar 
al camp de l’Horta, única via 
per acabar en cinquena posi-
ció. En el primer tram de par-
tit, els locals van sortir amb 
molta intensitat i van crear al-
guna bona ocasió de gol. La 
més clara al minut 12 quan el 
davanter Millán va aconseguir 
retallar Felipe, però el seu xut 
tou i centrat el va poder refu-
sar Marí a sobre la línia de 
gol. A partir d’aquest instant, 
els blaus es van fer amos i 
senyors de l’encontre. En tot 
moment van saber quan acce-
lerar o adormir el joc i combinar 
els atacs per ambdues bandes 
amb una bona dosi de passa-
des curtes i llargues. El bon joc 
igualadí va ser frenat amb mol-
tes faltes pel conjunt barceloní, 
però l’àrbitre no va considerar 
necessari treure cap targeta 
groga. L’Igualada va disposar 
de la millor ocasió al minut 25. 
Fran va realitzar una bona in-
ternada per banda dreta i la 
seva centrada va ser remata-
da per Jony al fons de la xar-
xa. L’àrbitre va invalidar el gol 
per un fora de joc molt dubtós 
del golejador igualadí. El partit 
semblava que arribaria amb 
taules al descans, però a falta 

L’Igualada va rebre un dur correctiu a Barcelona. Foto: Toni Marí.

Jornada 34 (última)
Andorra - Balaguer    1-1
Vista Alegre - Tàrrega   0-3
Vilanova - Torreforta    0-1
Marianao - Amposta    3-1
Almacelles - El Catllar   1-2
Jesús i Maria - Martinenc  0-1
Horta - Igualada    4-1
Alpicat - Tecnofútbol    1-0
Viladecans - Torredembarra  1-1 

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa 79 34 24 7 3 88 23  65
2  Gironella 70 34 21 7 6 66 34  32
3  Tona 66 34 18 12 4 57 29  28
4  Lliçà d’Avall 64 34 20 4 10 64 47  17
5  St. Quirze 62 34 19 5 10 76 47  29
6  Sabadell Nord 54 34 16 6 12 54 45  9
7  Cardedeu 52 34 15 7 12 54 42  12
8  San Lorenzo 50 34 15 5 14 45 43  2
9  San Mauro 46 34 11 13 10 57 51  6
10  Castellar 44 34 11 11 12 54 52  2
11  Sabadellenca 44 34 12 8 14 53 51  2
12  Taradell 42 34 12 6 16 48 53  -5
13  Súria 37 34 10 7 17 44 64  -20
14  Roda de Ter 37 34 11 4 19 46 58  -12
15  Palau SP 35 34 9 8 17 48 72  -24
16  OAR Vic 33 34 9 6 19 35 62  -27
17  St. Feliu Cod. 21 34 5 6 23 31 82  -51
18  Lliçà d’Amunt 18 34 4 6 24 27 92  -65 

Jornada 34 (última)
OAR Vic - Roda de Ter   2-1
Palau SP - Lliçà d’Amunt   3-0
Sabadell Nord - St. Feliu Cod.  2-1
Castellar - Taradell    2-1
Gironella - San Mauro   0-0
San Lorenzo - Súria    0-0
Tona - Cardedeu    2-0
Lliçà d’Avall - St. Quirze   2-3
Manresa - Sabadellenca   2-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent 91 34 29 4 1 117 22  95
2  Can Trias 77 34 23 8 3 90 33  57
3  Puigreig 65 34 20 5 9 65 42  23
4  Joanenc 62 34 19 5 10 75 50  25
5  Viladecavalls 55 34 17 4 13 74 48  26
6  Olvan 44 34 11 11 12 44 59  -15
7  Marganell 44 34 12 8 14 69 68  1
8  Balconada 43 34 13 4 17 68 79  -11
9  Navàs 42 33 12 6 15 66 68  -2
10  Llorença 42 34 12 6 16 62 72  -10
11  Cardona 42 33 12 6 15 54 72  -18
12  Santpedor 41 34 13 2 19 46 65  -19
13  Castellnou 40 34 10 10 14 49 54  -5
14  Gironella B 38 34 10 8 16 42 68  -26
15  G. Manresa 37 34 9 10 15 50 54  -4
16  Pirinaica 36 34 10 6 18 45 70  -25
17  P. Claramunt 33 34 9 6 19 53 87  -34
18  Castellbell i V. 27 34 8 3 23 57 115  -58 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 34 (última)
Santpedor - Castellnou   1-0
Llorença - Puigreig    4-0
Gironella B - Joanenc    4-1
Sallent - Viladecavalls   4-1
Olvan - Marganell    3-2
Pirinaica - G. Manresa   1-4
Balconada - Can Trias   2-0
P. Claramunt - Castellbell i V.  3-0
Cardona - Navàs      ajr.

   PT. p j e p gf  gc df
1  Olivella 82 34 26 4 4 97 36  61
2  Suburense 82 34 25 7 2 102 30  72
3  St. Pere Mol. 77 34 25 2 7 106 40  66
4  Les Roquetes 63 34 19 6 9 95 53  42
5  Òdena 62 34 17 11 6 82 63  19
6  Base Espirall 56 34 16 8 10 67 49  18
7  La Granada 54 34 15 9 10 63 48  15
8  Ribes 53 34 16 5 13 53 49  4
9  FE Vilafranca 52 34 15 7 12 59 47  12
10  Riudebitlles 35 34 9 8 17 42 63  -21
11  Base Vilanova 34 34 8 10 16 41 66  -25
12  Pª Jove Roq. 33 34 7 12 15 52 61  -9
13  St. Cugat S. 33 34 10 3 21 43 78  -35
14  M. Igualada 33 34 9 6 19 47 73  -26
15  Carme 32 34 9 5 20 44 78  -34
16  St. Sadurní 29 34 6 11 17 44 75  -31
17  Capellades 26 34 6 8 20 38 109  -71
18  Quintinenc 17 34 3 8 23 44 101  -57 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 34 (última)
Odena - Riudebitlles    1-3
Quintinenc - Pª Jove Roquetes  4-2
M. Igualada - Suburense   0-2
Ribes - St. Sadurní    2-2
Carme - FE Vilafranca    1-3
La Granada - St. Cugat S.  4-0
Capellades - Base Espirall  0-3
Les Roquetes - Base Vilanova  6-0
Olivella - St. Pere Mol.     4-1

de 5 minuts per l’acabament de 
la primera meitat els locals es 
van avançar. Molist (41’), a la 
sortida d’un córner,  va rematar 
de cap al fons de la xarxa per 
inaugurar el marcador.
A l’inici de la represa, els blaus 
van seguir amb el domini del 
partit i semblava que podria ar-
ribar l’empat, però una bona ju-
gada de l’Horta va esvair qual-
sevol possibilitat igualadina. El 
lateral Esteve va realitzar una 
excel·lent centrada i Arranz 
(63’), sol de marca, va connec-
tar un bon cop de cap que va 
acabar al fons de la xarxa. El 
gol va deixar molt tocat al con-
junt igualadí i tres minuts més 
tard, Begues (66’) va rebre una 
passada interior i va batre a 
Felipe amb una bona vaselina. 
Se’ns dubte un resultat massa 
gran pel què havien mostrar 
ambdós conjunts al terreny 
de joc. Jony (74’), a la sortida 
d’una falta lateral, va pentinar 
la pilota i va aconseguir supe-
rar al porter local per retallar 
distàncies. Els blaus però no 
van tenir gens de sort ja que en 

la jugada següent van encaixar 
un altre gol a pilota parada. Mi-
llán (76’), sol al segon pal, va 
rematar a la sortida d’un córner 
per segellar definitivament la 
victòria local.
Els blaus ja pensen ara en la 
nova temporada. Joan Prat se-
guirà com a tècnic, però també 
és segur que hi haurà forces 
altes i baixes de jugadors.

U.AT Horta: Britos, Ramírez, 
Barriendos, Ezquerra, Este-
ve, Millán, Fernández (Coca, 
77’), Tejero, Molist (Arranz, 
59’) (López, 77’), Rodríguez 
(Gironès, 46’) i Vidal (Beguer, 
46’).
CF Igualada: Felipe, Marí 
(Torras, 77’), Palau, Bacha-
na, Baraldés, Dalmau, Enric 
(Yeray, 66’), Jony, Palet (Cas-
tellano, 66’), Fran (Gerard, 
63’) i Güell (Pau, 83’).
Gols: 1-0, Molist (41’). 2-0, 
Arranz (63’). 3-0, Beguer 
(66’). 3-1 (Jony, 74’). 4-1, Mi-
llán (76’).

La Igualada Urban Running Night 
Show, un èxit de participació
CURSES / REDACCIÓ

L’excel·lent participació i aco-
llida de la tercera edició de la 
Igualada Urban Running ha 
consolidat l’esdeveniment com 
un referent de l’esport a la ca-
pital de l’Anoia.
Totes les proves han omplert 
les inscripcions disponibles i 
fins a un total de 2000 partici-
pants han gaudit d’una nit ino-
blidable pel centre d’Igualada.
Un any més, un dels punts 
forts de la Igualada Urban 
Running Night Show ha sigut 
l’elevada participació femenina 
amb un 50% del total d’inscrip-
cions, que s’eleva fins el 70% a 
la cursa de 5 kms.
En la categoria reina, la volta 
de 10 kilòmetres, s’ha impo-
sat Abdelali Darghal amb un 
temps de 33minuts i 14 se-

gons. El segon classificat, Jo-
sep Martínez, entrava a meta 
amb un temps de 33.56 i Car-
los Fernández completava el 
podi amb un temps de 34 mi-
nuts i 4 segons.
Entre les dones, Berta Gasol 
ha sigut la més ràpida amb 
un temps de 37 minuts i 28 
segons. Alicia Cano ha arribat 
segona amb un temps de 42 

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Ascens directe a Tercera:
Martinenc de Barcelona
Promoció d’ascens:
Viladecans
Descens:
Alpicat, Andorra, Marianao Poblet de St. Boi,  
Jesús i Maria de l’Ebre.

Ascens directe a Primera Catalana:
Manresa
Promoció d’ascens:
Gironella
Descens:
OAR Vic, St. Feliu de Codines, Lliçà d’Amunt.

Ascens directe a Segona Catalana:
Sallent
Promoció d’ascens:
Can Trias (Viladecavalls)
Descens:
Pirinaica de Manresa, POBLA CLARAMUNT, 
Castellbell i Vilar.

Ascens directe a Segona Catalana:
Olivella
Promoció d’ascens:
Suburense
Descens:
St. Sadurní Atlètic, CAPELLADES, Quintinenc.

FUTBOL / REDACCIÓ

La darrera jornada a les com-
peticions territorials va servir 
per a consumar el descens de 
Tercera a Quarta Catalana de 
la Pobla de Claramunt, que 
acaba penúltim en el grup 7è, 
i del Capellades, en la matei-
xa posició en el grup 12è. Es 
podria donar el cas també que 
el Carme, quart per la cua del 
mateix grup, o fins i tot el Mont-
serrat, tinguessin la mala sort 
de baixar en funció dels des-
censos no compensats. El Prat 
ha baixat de Segona B a Terce-
ra i caldrà veure què succeeix 
en els “play-off” d’ascensos, 
que s’estan jugant.
D’altra banda, el Calaf no va 
poder remuntar el 2-0 de l’ana-
da davant el Castellar B, i va 

perdre per un clar 0-3 en el 
partit jugat dissabte a Calaf, 
amb la qual cosa continuarà 
un any més jugant a Quarta 
Catalana.
CALAF: Dalmases, Garcia, 
Martínez, Coletas, Martí, Al-
fred, Julià, Cissé, Puigpelat, 
Rodes i Carrillo. També Es-
tany, Rial, Guixé, Marsiñach, 
Sergi i Soria.
CASTELLAR B: Sánchez, Ca-
sado, Puntí, Lluís, Verduzco, 
Hernández, Guillem, Ortiz, 
Díaz, León i López. També 
Barragan, Conde, Hermosi-
lla, Luque, Wenceslao, Mera i 
Muñoz.
Gols:  0-1, Ortiz (13’). 0-2, Lu-
que (46’). 0-3, Hermosilla (66’).
Àrbitre: Pau Giner. Grogues a 
Martí, Ortiz, Verduzco, Hermo-
silla i Hernández.

El Calaf no ascendeix a Tercera, 
i Capellades i la Pobla baixen

minuts i 6 segons superant no-
més amb 17 centèsimes de se-
gons a la tercera classificada, 
Mireia Quintana.
A la cursa de 5 kilòmetres el 
vencedor ha sigut Marc Mo-
reno que només ha necessi-
tat 15 minuts i 48 segons per 
completar el recorregut des-
prés de vèncer en un ajustat 
esprint a Daniel Sánchez. Car-
les Torrents ha arribat tercer 
amb un temps de 16 minuts i 
14 segons. Aida Solà ha sigut 
la primera dona a completar 
els 5 kms amb un temps de 19 
minuts i 6 segons. Només 5 
segons després creuava meta 
la segona classificada aYveth 
Camus. La tercera a arribar 
ha sigut Carlota Cerón amb un 
temps de 20 minuts i 6 segons.



San Roque, desè al Mundial de Moscou
GIMNÀSTICA / SAN ROQUE

L’equip junior de la Unió Depor-
tiva San Roque, Gemma Casti-
llo, Elsa Montes, Anna Ainsua, 
Andrea Roures, Sira Montes i 
Gisela Muñoz, juntament amb 
l’entrenadora Sara Jiménez, 
van viatjar cap a Rússia per re-
presentar Espanya en el  15th 
AGG World Championship & 
Agg Junior World Champions-
hip de Gimnàstica Estètica de 
Grup, celebrat a Moscou, el 
bressol de l’alta competició en 
gimnàstica.
El campionat organitzat per la 
Russian Federation Aesthetic 
Gymnastics” (RFAG) i la Fede-
ració Internacional de Gimnàs-
tica Estètica de Grup (IFAGG) 
s’ha celebrat a Moscou, en el 
complex esportiu “Dynamo” a 
Krylatskoe. Hi han participat 
més de 60 equips de 15 paï-
sos (unes 400 gimnastes), en-
tre ells el tres vegades campió 
del món d’equip, “Madonna” 
(Rússia). Entre els països par-
ticipants trobem: Xina, Mèxic, 
República Txeca, Finlàndia, 
Rússia, Bulgària, Dinamarca, 
Itàlia, Espanya, Illes Feroes, 
Canadà, Japó, Estònia, Bielo-
rússia, Àustria, 

El CE Montbui, a la final 
de Conjunts

42
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 de juny de 2014 Esports

Els clubs que representaven a 
Espanya van ser San Roque i 
Gimnasia Sagunto en catego-
ria junior; i en categoria sènior 
Alcon Cusí, gimnàstica San 
Cugat i Gimnasia Cartagena.
El Campionat va constar d’una 
primera fase dissabte on els 
equips participants competien 
per passar a la final que es 
celebrava diumenge. El nostre 
equip, amb actitud de campi-
ones, va brillar a la pista amb 
el seu ball i va aconseguir una 
fantàstica nota (14.900) que 
les va col·locar en desena po-
sició de vint-i- quatre equips, 
i així van  passar a la gran fi-
nal de diumenge. A la final, les 
nostres gimnastes van tornar 
a competir aconseguint un ball 

tècnicament més perfecte i van 
aconseguir pujar la seva nota 
amb un 15.200, i així assolir 
definitivament la 10a. posició 
en categoria junior al campi-
onat del món de gimnàstica 
estètica de grup. Van rebre un 
diploma Fer Play de la com-
petició.  Cal destacar el paper 
que van aconseguir els altres 
equips catalans participants en 
categoria sènior. Per una ban-
da, el club Alcon Cusí, en el 
qual balla una exgimnasta del 
san Roque Sandra Ainsua, que 
va aconseguir la 8a. posició a 
la Final del mundial, i a més es 
van proclamar junt amb l’equip 
sènior de Sant Cugat en la 3a. 
posició, amb la suma de totes 
les fases de las copes del món. 

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Dissabte passat es va cele-
brar el trofeu de Barcelona. El 
CE Montbui va presentar els 
dos conjunts Prebenjamins: 
Prebenjami A, Mary Poppins, 
Zoe Galán, Zaira Martínez, 
Irene Valles, Marina Reche, 
Naiara Moreno i Maria Román, 
que van aconseguir quedar 
en 3a posició, i prebenjamí B 
Popeyes, Natalia Poch, Ayla 
Jaén, Irene Elvira, Isona Font 
i Eira Caballe que van quedar 
4a.Els dos conjunts van fer uns 
magnifics balls.

Partits dels equips base de 
l’Handbol Igualada
HANDBOL / REDACCIÓ

CHI Infantil masculí 30
H. St Cugat 29
Va ser un triomf de tots, poques 
vegades la gent havia gaudit 
d´un espectacle tant bonic ve-
ient  als jugadors patir (esporti-
vamnet parlant), creient que ho 
podíem fer i que al final va ser.  
Ara les semifinals davant d’un 
altre rival dur, el Mataró.
CHI: Max Segura, Dani Navar-
ro, Iván Ruiz, Iker Sabuquillo, 
Nil Subirana, Jose A. Herrería, 
Pep Bové, Arnau Capitán, Pol 
Riba i Cesc Carles amb Martí 
Méndez a la porteria. 
CHI cadet femení  33
H. Terrassa  25
Partit de quarts de final de 
Copa Federació contra un llui-
tador, treballador i seriós equip 

com és l’Handbol Terrassa.
El partit es va jugar amb una 
gran intensitat durant els 60 
minuts a on els espectadors 
desplaçats a les Comes van 
poder gaudir d’un gran i intens 
espectacle handbolístic.  CHI: 
Irene Garrido (portera); Carla 
Bisbal; Cristina Muñoz; Maria 
Barrantes; Paula Domingo: 
Oriana Quintero; Maria Mayol; 
Marcel·la Esquerra; Marta Her-
nández i Èlia Roca (lesionada). 
CHI cadet masculí 24
UE Handbol Calella 29 
Quarts de final de la copa fede-
ració. El resultat deixa al CHI 
fora de la competició.
CHI: Manel, Nico, Alex, Xavi, 
Brayan, Jordi, Joel, Guillem, 
Ivan. Porter: Sergio.   
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per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis d’INGRAVITA, així com de les activitats publicitàries i 
campanyes promocionals que INGRAVITA o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que 
s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD). 
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Equips de futbol 7.

Finals Intercomarcals dels Jocs Escolars
JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

El passat dissabte 31 de maig 
es van celebrar les Finals Inter-
comarcals de Futbol Sala, Fut-
bol 7, Vòlei, Handbol i Bàsquet 
dels Jocs Escolars. En aques-
ta competició participaven els 
equips campions de les comar-
ques de l’Alt Penedès, Garraf, 
Baix Llobregat i l’Anoia.
Les Finals de Bàsquet es van 
celebrar a Igualada. En cate-
goria aleví femení, l’equip cam-
pió va ser el Monalco que es 
va imposar al Subirats per 58 a 
17. L’Ateneu va quedar tercer 
després de guanyar al Samà 
per 65 a 18. En categoria mas-
culina, el Ramon Castelltort va 
quedar segon després de per-
dre la final enfront el CB Ro-
quetes per 40 a 30.
En la final infantil femení, el 
Monalco va proclamar-se cam-
pió en el partit més disputat i 
emocionant de tots, després 
de guanyar a l’equip de La 
Seda per 26 a 23. En catego-
ria masculina, el Bàsquet Piera 
va quedar campió després de 
guanyar la final per 51 a 23 
al Sant Ramon. El Vilanova 
B.Endavant va quedar en ter-
cera posició.
En categoria cadet masculí, el 
Vilanova B.Endavant va que-
dar segon després de perdre la 
final contra el Martí i Dot per 61 
a 15. En categoria femenina, 
el col·legi Monalco va guanyar 
la final davant l’equip de Font 
Rubí per 59 a 34. L’UE Cape-
llades va quedar en tercera 
posició.
I per finalitzar, en categoria 
juvenil femení, l’Escola Pia va 
guanyar la final contra el Pere 
Vives per 34 a 30.
L’escola Mowgli va representar 
l’Anoia en les Finals de Futbol 
7 en categoria aleví que es va 
celebrar a Sant Esteve Sesro-
vires. El partit de semifinals el 
van disputar contra l’Escola del 
Canigó i el van guanyar per 4 
a 1. La final la van jugar contra 
el Montagut i van guanyar per 
9 a 1. Destacar que l’equip del 
Mowgli fa poliesportiu durant 
tot l’any, entrena i juga a dife-
rents esports. Es van enfrontar 
amb equips que durant tot l’any 
practiquen exclusivament fut-
bol 7. Per això encara té més 
mèrit la primera posició acon-
seguida.
L’handbol aleví es va dispu-
tar a Sant Pere de Ribes. En 
categoria femenina, l’escola 
Mowgli va perdre les semifi-
nals per 5 a 11 envers el EH 
Sant Vicenç quedant finalment 
en tercer posició. En categoria 
masculina, el Castell d’Òdena 
va perdre les semifinals contra 
el EH Sant Vicenç per 4 a 12. 
En el partit del 3r i 4t lloc va 
perdre contra el CH Vilanova 
per 4 a 12. En categoria infan-
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til, els partits es van disputar 
a Sant Esteve Sesrovires. En 
categoria masculina, l’Handbol 
Òdena va perdre les semifinals 
per 37 a 26 enfront el Caste-
lldefels. En el partit del 3r i 4t 
lloc, va guanyar per 20 a 13 
al CH Vilanova. En categoria 
femenina, el Pla Moreres re-
presentarà a l’Anoia el proper 

dissabte 7 de juny.
El futbol sala aleví i cadet 
es va disputar a Vilafranca del 
Penedès. En categoria aleví 
masculí, els Maristes van que-
dar en quarta posició.  A les 
semifinals van perdre per 4 a 0 
envers el Bon Salvador i en el 
partit pel 3r i 4t lloc van perdre 
contra el Sta Eulàlia per 7 gols 

a 9 . En categoria cadet mas-
culí, el Mestral va guanyar la 
semifinal contra el FS TIburon 
per 9 a 1 i en la final va perdre 
contra el CFS Cubelles per 8 a 
6. En categoria infantil i juve-
nil, els partits es van disputar 
a Vilanova i la Geltrú. Els in-
fantils del Can Claramunt van 
guanyar les semifinals per 11 

a 1 contra la Seda i van per-
dre la final contra el Manuel de 
Cabanyes per 9 a 0. Els juve-
nils del Centre Esportiu Bruc 
van perdre les semis contra el 
Calamot per 0 a 4 i el partit del 
tercer i quart lloc també el van 
perdre aquest cop per 2 a 10 
contra el FS Roquetes.  

Equips de futbol sala aleví i cadet.

Ateneu Igualadí, tercer en aleví femení de bàsquet.

Els equips de bàsquet femení del Monalco, campions en totes les categories.

Maristes de futbol sala.

Escola Mowgli aleví.

Ramon Castelltort, segon en aleví masculí de bàsquet. Mestral de futbol sala.

Equips de bàsquet masculí del Vilanova Endavant. Bàsquet Piera infantil masculí.



Prat i Montaner ràpids i espectaculars. Foto: Jordi Vidal.

L’Esquaix Igualada, 
als play-off de 1a 
Categoria

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Puntuable pel Campionat de 
Catalunya es va disputar la 
29a. edició del Ral·li Empor-
dà 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 GTI.
En total van 90 els equips par-
ticipants i que tenien que dis-
putar tres trams cronometrats 
que es repetien una vegada 
cadascun d’ells: La Ganga, 
Santa Pellaia i Els Àngels. Prat 
per aquest ral·li disposava del 
Mitsubishi que havia sigut de 
l’igualadí Josep Basols.
Tot i ser la primera vegada que 
Prat pilotava un Mitsubishi, ja 
des de l’inici del ral·li va acon-
seguir uns exceŀlents cronos, 
demostrant en tot moment a 
més de la seva rapidesa una 
constant regularitat que li per-
metia aconseguir la quarta po-
sició en tots els trams i que al 
final situaren a Miquel Prat i el 
seu copilot Dani Montaner en 

Magnífic quart lloc de Prat i 
Montaner al ral·li Empordà
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el quart lloc final i segons de 
grup N.
Al final del ral·li Miquel Prat 
comentava: “Al primer bucle 
de tres trams hem sortit a co-
nèixer una mica el cotxe i ens 
hem anat adaptant bastant rà-
pid. Estem molt contents amb 
el resultat obtingut i estem molt 
agraïts a  l’equip PCR per la 
bona feina que han portat a ter-
me amb el cotxe i amb el bon 
tracte amb nosaltres. Agrair 
també als amics que amb la 
seva presencia ens han recol-
zat”.
Ral·li també molt digne el por-
tat a terme per Joan Morros co-
pilotat per Carles Planell amb 
el VW Golf GTI que aconse-
guiren classificar-se en el 30è 
lloc absolut, setens del grup H i 
cinquens de la classe onzena. 
El ral·li va ser guanyat per Jo-
sep Maria Membrado i JordiVi-
lamala amb Porsche 911 GT3. 
La propera prova puntuable es 
disputarà el 5 de juliol amb mo-
tiu del Ral·li Osona.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Pels voltants de la població de 
Alagna Valsesia es va disputar 
la quarta prova del campionat 
del món de trial a l’aire lliure 
amb la participació del pilot pi-
erenc Toni Bou amb Montesa.
El trial italià constava d’un re-
corregut a tres voltes amb dot-
ze zones a cadascuna d’elles. 
El pilot anoienc es va impo-
sar amb força claredat al seu 
màxim rival Àdam Raga amb 
Gas Gas, sent tercer el pilot de 

Toni Bou guanya el Trial d’Itàlia 
i recupera el liderat del mundial

Sherco Albert Cabestany.
A l’acabar el trial Bou deia: 
“Avui hem tingut un trial amb 
molt de nivell. Em trobo ja re-
cuperat físicament i més còmo-
de que en trials anteriors. S’ha 
aconseguit l’objectiu, recuperar 
el liderat encara que sé que en 
els propers trials no serà fàcil”.
Ara Toni Bou lidera el mundial 
amb un punt més que Raga i ja 
força més distanciat hi ha Ca-
bestany. La propera cita serà a 
Bèlgica el 13 de juliol. 

El pierenc Toni Bou, en terres italianes.

MOTOR / J. M. VIDAL (L’ALGUER)

Fet força curiós el que es pro-
duirà des de avui i fins el dijous 
a l’illa italiana de Sardenya 
doncs es disputen dues proves 
puntuables pels seus respec-
tius mundials i en les dues hi 
ha haurà presència anoienca.
Durant tres dies es disputa el 
Raŀli Sardenya puntuable pel 
mundial de raŀlis amb la parti-
cipació de Xevi Pons copilotat 
per l’odenenc Àlex Haro de 
Moto Club Igualada amb un 
Mitsubishi Evo X. Pons i Haro 
seran els únics participants ca-
talans i espanyols d’aquest raŀli 
que consta de 17 trams crono-
metrats tots ells de terra.

Els anoiencs Haro, Viladoms i Monleón, 
coincideixen en diverses proves a Sardenya

De fet ahir dijous al vespre es 
va fer un tram espectacle d’una 
mica més de 1km. Serà  des 
de avui divendres i fins diu-
menge quan es disputi el raŀli 
amb sortida i arribada cada dia 
a la ciutat de L’Alguer. Entre els 
favorits al triomf finals hi ha els 
pilots de VW, Ogier i Latvala, 
els de Ford Hirvonen i Evans, 
els de Citroën Ostberg i Mee-
ke i els de Hyundai Neuville i 
Hanninen.
I si aquest diumenge acaba la 
prova del WRC, també comen-
ça i fins el dijous la prova pun-
tuable pel Campionat del Món 
de ral.lis Cross Country moto-
ciclista amb la participació dels 

pilots anoiencs de Moto Club 
Igualada Jordi Viladoms i Ar-
mand Monleón amb KTM que 
debuta mundialment en aques-
ta especialitat. 
La base d’aquesta prova es-
tarà situada a la població de 
San Teodoro i demà dissabte 
després de les verificacions 
hi haurà el pròleg i a partir 
d’aquest diumenge dia 8 i fins 
els dijous es disputaran les 
etapes. A més de Viladoms i 
Monleón entre els favorits hi ha 
els principals pilots dakarians, 
Marc Coma, Joan Barreda, 
Gerard Farrés, Joan Pedrero, 
Paulo Gonçalves, Helder Ro-
driguez, Michael Metge...

ESQUAIX / DAVID JAUME

L’Esquaix Igualada per primer 
cop s’ha classificat per jugar 
els play-off de lliga catalana en 
la màxima categoria.
Després d’un seguit de caram-
boles, els igualadins van su-
mar 5 dels 6 punts en joc en la 
darrera jornada.
En la jornada del matí, clau per 
les aspiracions dels igualadins, 
el jove Bernat Jaume va gua-
nyar en una partit espectacular 
al actual campió absolut de 
Catalunya Ivan Flores per 3-1. 
Nasi Herms va donar el se-
gon punt igualadí davant Enric 
Creus i Joel Jaume va guanyar 
el seu partit WO amb Iker Pa-
jares. En la jornada de tarda, 
calien 2 punts per arribar als 
play-off i també van ser gràcies 
a les victòries de l’encara júni-
or Bernat Jaume i el ja veterà 
Nasi Herms qui els van sumar 
guanyant Dani Quian i Dani 
Ramírez per 3-1 i 3-2 respec-
tivament. Joel Jaume en canvi, 
va perdre amb l’experimentat 
David Febrer per 3-1. 

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

Quasi cent atletes a 
la Milla Urbana del 
barri del St. Crist 
d’Igualada

Dos igualadins, campions de 
Catalunya absoluts d’atletisme
ATLETISME / REDACCIÓ/I. COSTA

El passat dissabte 31 de maig 
es va celebrar el 94è Campio-
nat de Catalunya Absolut d’At-
letisme, conjuntament amb el 
Miting Internacional d’Atletis-
me Palafrugell-Costa Brava.
Les igualadines Èlia i Níria 
Pascual van començar la tem-
porada d’estiu liderant el pòdi-
um de llançament de javelina 
amb una gran actuació d’amb-
dues.
Èlia Pascual amb un millor in-
tent de 50,56 metres es va pro-
clamar Campiona de Catalu-
nya Absolut i assolí així un nou 
rècord dels campionats, rècord 
que ella mateixa posseïa.
La seva germana Níria va ser 
subcampiona de Catalunya 
amb un millor llançament de 
45,22 metres.
Un altre igualadí, Jordi Y. Mat-
suoka, del CAI, va convertir-se 
també en campió de Catalunya 
en salt de llargada, i Eduard Vi-
les, corredor de Mediona a les 
files del CAI, també era campió 
en 100 m. Ariadna Ramos era 
Argent en triple salt i Jordi Y. 
Matsuoka, Anna Asensi i Ester 
Montaner, Bronze en triple salt, 
100 m.ll. i 5 km. marxa.

El CAI, quart millor 
club de Catalunya
Els atletes del CAI tingueren 
una exceŀlent actuació. El club 
igualadí va participar-hi amb 16 
atletes, aconseguint un total de 
6 medalles, 2 d’Or, 1 d’Argent i 
3 de Bronze, i diversos llocs de 
finalistes en les proves respec-
tives. Va ser el 4t. club absolut 
per puntuació global, amb 70,5 
punts, únicament superat  pels 
tres grans de l’atletisme català,  
F.C. Barcelona, A.A. Catalunya 
i ISS-L’Hospitalet, entre un to-
tal de 44 clubs classificats.
Cal ressaltar el Campionat de 
Catalunya Absolut en salt de 
llargada assolit pel Junior Jor-
di Yoshinori Matsuoka, amb un 
millor intent de 7,36 m. (vent de 
2,8 m/s.), i que a més era 3r. 
i medalla de Bronze en el tri-

45
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 de juny de 2014Esports

ple salt, amb un millor intent de 
14,69 m., nou Rècord d’Iguala-
da absolut de la prova, supe-
rant els 14,37 m. de la setmana 
anterior.  
Va sobresortir també l’Eduard 
Viles, Campió de Catalunya 
Absolut en els 100 m. llisos, 
amb un magnífic registre de 
10”48, i imposant-se primer en 
la 1a. s/f. amb un extraordinari 
registre de 10”30, que hagués 
estat mínima per l’europeu de 
Zurich, de no ser pel vent de 4 
m/s., superior al reglamentari.
Destacar també la vilanovina 
Promesa Ariadna Ramos, 2a. 
i Sotscampiona de Catalunya 
en el triple salt  amb 12,92 m.  
Les medalles de Bronze va ser 
assolides per la Juvenil Anna 
Asensi, 3a. en els  100 m. lli-
sos amb 12”52 a la final, des-
prés d’entrar 2a. en la s/f. cor-
responent amb 12”07 (vent 4,4 
m/s.), i que era a més 5a. en la 
1a. s/f. dels 200 m.llisos, amb 

25”41 (vent 3,9 m/s.), que no 
li donaren l’accés a la final. La 
3a. medalla de Bronze va ser 
per a la pierenca Ester Mon-
taner, 3a. en els 5 Km. marxa 
amb 26’10”94.
El Junior Marc Sànchez era 4t 
en el salt d’alçada, amb un mi-
llor intent de 2,00 m., prova en 
la que era 6è. el Juvenil Edu-
ard Fàbregas, amb 1,93 m..  
La Juvenil Sheila García era 
també 4a. en el salt de llarga-
da, amb 5,60 m. Ivàn Zarco era 
4t. català i 6è. general en els 
5.000 m.ll. amb  14’31”80.
El Junior Santi Ramos era 
5è. en el salt de llargada amb 
7,01m. (vent 5,5 m/s.), i el Pro-
mesa Albert Hernàndez era 5è. 
a la final dels 400 m. tanques 
amb 55”62, després d’entrar 
4t. en la 2a. s/f., amb 56”94.  
La Juvenil Marta Llagoste-
ra era 5a. a la final dels 400 
m.llisos, amb marca personal 
de 1’01”01.
El Junior Rafael Hompanera 
era 13è. català i 18è. global 
en els 1.500 m.ll. amb 4’02”05, 
fregant la mínima estatal.
El Promesa Oscar López era 
5è. en la primera semifinal 
dels 400 m. llisos, amb marca 
personal de 50”31, Judit Bas-
compte era 6a. en la 3a. s/f. 
dels 100 m., amb 13”07 (vent 
2,5 m/s.), i Gemma Ortega era 
7a. en la 2a. s/f. dels 200 m. , 
amb  26”59 (vent 4,3 m/s.).

Les germanes Pascual.

ATLETISME / I. COSTA

Diumenge 1 de juny al matí, i 
dintre dels actes de les festes 
del Barri del Sant Crist, es dis-
putava en aquest barri igualadí 
la 20a. edició de la Milla Urba-
na (1.609,32 m.) amb la partici-
pació de 94 atletes classificats 
entre les tres curses celebra-
des, més un nombrós grup de 
quitxalla en la mini-cursa no 
competitiva, que van córrer 
acompanyats dels seus pares 
o familiars.
Els guanyadors absoluts foren 
l’atleta Isaac Piñero (Corre-
dors.cat) en masculins (4’48”), 
i l’atleta Cadet del C.A. Igua-
lada Petromiralles Èlia Ibarra 
(5’41”). 
En la prova gran masculina, 
en la que es classificaren 30 
atletes, per darrere de Piñero 
van entrar Joan Manuel Ga-
làn (U.A. Terrassa) (4’58”2), 
Josep M.ª Calafell (UEC Ano-
ia) (4’58”8), Gauden Villas 
(4’59”2), el Veterà del CAI Pe-
tromiralles José Antonio Fer-
nàndez (5’10”), i 6è. el Veterà 
Toni Vilches, també del CAI.
En la prova de femenines, per 
darrere d’Ibarra entraven Júlia 
Solé (CAI), amb 6’00”, Irina 
Belmonte -Sant Boi (6’13”), Do-
lors Palau (6’17”), Judit Pablos 
(6’23”), i Carlota Díaz-Guerra 
(CAI, 6’30”).  Aquesta cursa va 
tenir un total de 34 atletes.
En la cursa de promoció mas-
culina, amb un total de 27 clas-
sificats, el guanyador va ser  el 
Cadet del C.A. Igualada Petro-
miralles Xavier Márquez, amb 
5’36”, seguit de Wadia Kebriti, 
2n. amb  5’49”, i 3r. Mohamed 
Ayyad (CAI Petromiralles) amb 
5’54”.  Era 4t. Jonathan Villalba 
amb 6’25”, 5è. Mohamed An-
nassiri amb 6’32”, i 6è. Youssef 
Nouali amb 6’37”. 
El premi als participants més 
veterans va ser per a José Gar-
cía i Puri Molina, i el premi als 
1ers. locals va ser per a Has-
san Annassiri i Dolors Palau.   

Atletes en diferents 
triatlons pel 
territori català

TRIATLÓ / REDACCIÓ

El diumenge 1 de juny es va 
celebrar el XIV triatló de Mata-
ró amb una participació de més 
de 670 triatletes. La prova con-
sistia en un primer tram de 750 
metres de natació, seguits de 
20 km de ciclisme i per acabar 
5 km corrent pel passeig marí-
tim. Els resultats dels compo-
nents del CAI triatló Petromira-
lles foren: 268è Oscar Torres, 
291è Josep Cantero, 325è 
Josep Malavé, 373è Oleguer 
Suñe, 464è Enric Guix, 485è 
Jose Colomar.
Banyoles
També diumenge es feia el X 
triatló internacional B de Ba-
nyoles amb una participació de 
488 triatletes, 1900 metres de 
natació, seguits de 80 km de 
ciclisme i per acabar 20km cor-
rent. Els resultats del CAI triatló 
Petromiralles foren: 25è Joan 
Riera, 97è Albert Felip, 135è 
Joan Lara, i 158è Pere Porta.
Balaguer
A Balaguer es va fer IX edició 
del triatló de muntanya. Amb 
72 inscrits, els participants 
d’aquesta prova van fer un 
primer tram de 750 metres de 
natació, seguits de 20 km de 
BTT amb un circuit molt dur i 
van acabar amb 5 km de cursa 
a peu. Exceŀlent l’actuació dels 
igualadins del CN Igualada/ 
Best/ Fasol Bicis. Albert Torres  
era sisè amb 1:42:22, i Oriol 
Marimon novè amb 1:46:07. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles molt bons resultats en 
aquesta dura prova, destacant 
la gran actuació per equips: 
11è Sergi Pujabet, 24è Oriol 
Castells, 30è Oscar Perez, 46è 
Victor Rios.

Triatletes a Mataró.

Torres i Marimón, excel.lents a Balaguer.

El CNI/Best/Fasol, al Duatló del Diable de Martorell
DUATLÓ / REDACCIÓ

El primer diumenge de juny 
es va disputar a Martorell una 
nova edició del Duatló del Di-
able, on el CN Igualada/ Best/ 
Fasol Bicis hi va ser present 
amb 3 dels seus corredors; Os-
car Ferrando, Samuel Delgado 
i Quim Font.
Martorell va rebre amb un dia 
assolellat i amb unes excel-
lents condicions meteorològi-
ques els més de 150 duatletes 
que prengueren part a la sorti-

da, en un duatló que consistia 
en 6 km de cursa a peu, 22 km 
de btt amb desnivells conside-
rables i finalment 2,7 km més 
de cursa peu.
Oscar Ferrando tot i no tenir 
un dels seus millors dies, sen-
se bones sensacions i inclús 
perdent-se durant el recorregut 
i patint un caiguda en bici, va 
completar el duatló amb una 
més que bona 15a. posició ab-
soluta amb un temps de 2h 02’ 
i 25’’.

Per la seva banda, Samuel 
Delgado feia una molt bona 
actuació, fent un molt bon pri-
mer tram de cursa a peu i de-
fensant-se molt bé amb la btt, 
tant a nivell físic com tècnic, 
per acabar donant-ho tot en 
els 2,7 últims km de córrer a 
peu, finalitzant en una meritò-
ria 65a.  posició, amb un temps 
de 2h 24’ i 20’’.
Finalment Quim Font, encara 
recuperant-se d’una lesió que 
l’hi ha impedit poder córrer a 

peu les darreres setmanes va 
decidir provar-se en aquest du-
atló, fent un bon primer sector 
de cursa a peu, però en el tram 
de btt va patir un petit defalli-
ment que li va fer perdre mol-
tes posicions, tot i així, el cor-
redor igualadí va recuperar-se 
i continuar la prova, recuperant 
vàries posicions en l’últim tram 
de cursa a peu, finalitzant el 
duatló en la 92a posició amb 
un temps de 2h 35’ i 55’’.



Equip màster del CNI.

Avui, concert gratuït 
de l’Orquestra 
Mitjanit de la Penya 
Blaugrana d’Igualada

PENYES / REDACCIÓ

La Penya Blaugrana d’Iguala-
da celebra el seu 55è aniversa-
ri amb un concert gratuït amb 
l’Orquestra Mitjanit, avui diven-
dres 6 de juny a la plaça Pius-
XII, a partir de les 22h. Prèvi-
ament hi haurà l’actuació d’un 
PunxaDiscos. Aquest concert 
s’ha organitzat amb la col·
laboració del Casal la Teixidora 
i de l’Ajuntament d’Igualada. 
Dins dels actes de commemo-
ració d’aquest 55è aniversari, 
també hi ha previst un sopar 
pel dissabte 28 de juny, al 
Restaurant Scorpia, en el qual 
l’entitat farà entrega de les in-
sígnies d’or i plata als penyis-
tes amb més de 50 i 25 anys 
de fidelitat a la Penya. El sopar 
estarà amenitzat per l’humo-
rista Jordi Rios del Crackòvia 
(Puyol, Cruyff, Sergio Ra-
mos,...). El preu del sopar és 
de 15€ pels penyistes i 17€ 
per les persones no penyistes, 
i es poden fer les reserves a 
pbdigualada@gmail.com o bé 
al telèfon 938055117. 
En un altre ordre de coses, el 
passat dijous dia 29 de maig, 
es va realitzar l’assemblea or-
dinària anual de la penya, en la 
qual es van aprovar els infor-
mes de presidència i finances, 
i es van presentar els preus 
dels diferents serveis que l’en-
titat ofereix i que seguint la tò-
nica dels darrers cinc anys no 
experimenten cap increment 
de preu. Ser soci de la Penya 
Blaugrana d’Igualada té un 
cost de 25€ anuals. El preu 
de l’autocar al Camp Nou és 
de 10€ pels penyistes i 15€ 
pels no penyistes. Abonar·se 
a aquest autocar per a tots els 
partits de temporada té un cost 
de 180€. Finalment també es 
va realitzar els sorteig de car-
nets per anar al Camp Nou en-
tre els socis de l’entitat. 

Medalles a dojo dels nedadors veterans 
igualadins al Campionat de Catalunya
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La Penya Blanc-i-
Blava celebra el 60è 
aniversari

PENYES / REDACCIÓ

La Penya Blanc·i·Blava d’Igua-
lada compleix enguany 60 anys 
de la seva Fundació, la més 
antiga del R.C.D Espanyol. Per 
això s’han preparat un seguit 
d’actes els propers dies 14 i 
15 de juny. Assistirà  a l’acte el 
president del R.C.D Espanyol 
Joan Collet, el president de la  
Federació de Penyes Alberto 
Ariza i representacions de dife-
rents penyes. 
Dissabte 14 de juny
18.00h Camp de Futbol de Les 
Comes. Partit entre el juvenil/
cadet femení del R.C.D Espa-
nyol i l’Igualada. Entrada soli-
dària amb donatiu per al Banc 
d’Aliments de l’Anoia.
Diumenge 15 de juny
10.00h Botifarrada popular i 
concentració de penyistes al 
Parc de l’estació vella, espec-
tacle infantil i musical.
11.00h Missa de Fira a la Basí-
lica de Santa Maria
12.00h Recepció a l’Ajunta·
ment d’Igualada
13.00h Visista a l’estand de la 
Fira de la Penya Blanc·i·Blava 
d’Igualada
13·30h Dinar de Germanor a 
l’Ateneu Igualadí. Sorteig d’ar-
ticles del R.C.D Espanyol i ob-
sequis pels nostres coŀlabora-
dors. Actuació musical de Pep 
Poblet. El preu del tiquet únic 
del dinar i la botifarrada és de 
30€  i el menú infantil de 8€. 
Tots aquells socis de la penya 
i simpatitzants que estiguin 
interessats  hauran de confir-
mar l’assistència i adquirir els 
tiquets  abans del 9 de juny 
al local de la Penya al c/ Sant 
Magí (dissabtes de 11.00h·
13.00h) o bé fer un ingrés es-
pecificant nom de la persona, 
penya que fa l’ingrés i número 
d’assistents a CatalunyaCaixa  
al compte corrent 2013·0029·
75·0201746476.

NATACIÓ / REDACCIÓ

Es va celebrar la XXX edi-
ció del Campionat Catalunya 
Open Masters Natació a les 
instal·lacions del Club Natació 
Sant Andreu a Barcelona (pis-
cina de 50 metres), amb prop 
de 600 participans de 70 clubs 
esportius provinents principal-
ment de Catalunya com de la 
resta d’Espanya i d’Europa.
La secció de Màsters del Club 
Natació Igualada va participar 
amb una delegació de 13 ne-
dadors. El balanç final ha es-
tat 19 medalles de les quals 
10 medalles d’or, 7 medalles 
d’argent i 2 de bronze, de for-
ma que el Club Natació Igua-
lada ha quedat a la posició 12ª 
dels 70 clubs assistents. A més 
de les medalles, s’han batut 3 
rècords d’Espanya per part de 
l’octogenari Ernest Parcerisas. 
Els resultats obtinguts a les 
proves han estat, per les res-
pectives categories: Daniel 
Grados ha quedat subcampió 
a la prova de 50 m papallona 
amb un temps de 28.64 i 5è a 
la prova de 50 m lliures amb 
un temps de 26.97; Cristina 
Sánchez ha quedat subcampi-
ona a la prova de 200 m lliures 
amb un temps de 2:34.31, 4a. 
a la prova de 50 m lliures amb 
un temps de 32.01 i 4a. a la 
prova de 100 m lliures amb un 
temps de 1:10.25; Irina Torelló 
ha quedat campiona a la prova 
de 400 m lliures amb un temps 
de 5:26.18, subcampiona a la 
prova de 100 m lliures amb 
un temps de 1:11.85 i 5a. a la 
prova de 50 m esquena amb 
un temps de 39.58; Ernest 
Parcerisas ha quedat campió 
a les proves de 200 m braça 
amb un temps de 4:37.54, de 
200 m estils individual amb 
un temps de 4:38.98, de 100 
m braça amb un temps de 
2:23.28 i de 400 m estils amb 
un temps de 10:14.66; David 
Carballo ha quedat 14è a la 

prova de 50 m lliures amb un 
temps de 30.14; Jaume Basas 
ha quedat campió a la prova de 
200 m esquena amb un temps 
de 4:00.82, subcampió a la 
prova de 100 m esquena amb 
un temps de 1:47.08 i 3r a la 
prova de 100 m lliures amb un 
temps de 1:28.92; Joan Colom 
ha quedat campió a la prova de 
100 m braça amb un temps de 
1:53.98 i subcampió a la prova 
de 50 m braça amb un temps 
de 48.51; Dolors Palau ha que-
dat campiona a les proves de 
400 m lliures amb un temps de 
6:02.40 i dels 100 m lliures amb 
un temps de 1:12.35; Gerard 
Gual ha quedat subcampió a 
la prova de 100 m papallona 
amb un temps 1:07.09 i 4t a la 
prova de 100 m lliures amb un 

temps de 59.42; Robert Mar-
tín ha quedat subcampió a la 
prova de 100 m esquena amb 
un temps de 1:31.16 i 6è a la 
prova de 100 m lliures amb un 
temps de 1:15.27; Marc Ara-
cil ha quedat 6è a la prova de 
100 m lliures amb un temps de 
1:05.57.
A més, Jaume Basas, Daniel 
Grados, Gerard Gual i Marc 
Aracil van quedar en 7ª posició 
a la prova de 4x50 m amb un 
temps de 2:24.57, i per acabar, 
Gerard Gual, Irina Torelló, Da-
niel Grados i Cristina Sánchez 
van quedar campions a la pro-
va de 4x100 m amb un temps 
de 4:23.13. 

Tres medalles d’or 
per a Enric Ferrer
També va participar·hi el neda-
dor igualadí Enric Ferrer i Solà. 
Va aconseguir dos rècords 
d’Espanya i 1 medalla d’or 
en 200 m. esquena,  1 rècord 
d’Espanya i medalla d’or en 
100 m. esquena, i 1 rècord de 
Catalunya i medalla d’or en 50 
m. esquena.
Aquest campionat ha estat per 
a Enric Ferrer una preparació 
per al proper campionat del 
món, que tindrà lloc a Mon-
treal (Canadà) durant el mes 
d’agost d’aquest any.

Tres medalles d’or per a Enric Ferrer.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta cadet del C.A. Iguala-
da Petromiralles Paula Blasco, 
va assolir el títol de Campiona 
d’Espanya Cadet CSD per Sel.
leccions Autonòmiques amb 
Catalunya, en la seva partici-
pació al Campionat d’Espanya 
disputat a Valladolid.
Paula Blasco va assolir la 3a. 
posició general en la prova 
dels 1.500 m. Obstacles, amb 
un “crono” de 5’16”67, en la 
prova dominada per l’atleta 
de Castella·Lleó Marta Pesca-
dor, guanyadora amb 5’04”01.  
Blasco es va veure perjudica-

Paula Blasco (CAI), campiona 
d’Espanya cadet amb 
la selecció catalana

da per una caiguda durant la 
prova, assolint aquest gran 3r. 
lloc, en una brillant actuació de 
l’anoienca.
La selecció Catalana es va 
proclamar Campiona estatal, 
tant en masculins com en fe-
menines.  Les noies catala-
nes sumaren 282 punts, per 
davant d’Andalusía, 2es. amb 
258 punts, i de Castella i Lleó, 
3eres. amb 251 punts, i fins a 
17 Sel.leccions participants.
En masculins, Catalunya eren 
1ers. amb 262 punts, per da-
vant de la Comunitat Valenci-
ana.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Arcadi Manchón, amb el guanyador.

Un madrileny s’emporta el torneig 
Arcadi Manchón a Montbui
TENNIS / REDACCIÓ

Roberto Ortega-Olmedo, ma-
drileny, de 23 anys, és el gua-
nyador del 3r Torneig Arcadi 
Manchón. Situat al lloc 314 
de l’ATP abans de la competi-
ció, es converteix en el primer 
guanyador estatal de l’Open 
que s’ha disputat a les pistes 
del CT Montbui. Un torneig 
organitzat per l’empresa Top 
Tennis amb la col·laboració 
del CT Montbui  i que ha portat 
més gent que mai a les pistes 
montbuienques. Aquesta edi-
ció ha estat un ‘desafiament’ 
per les causes climatològiques 
i altres contratemps, admet el 
responsable de l’organització, 
Arcadi Manchón. I malgrat tot, 
el balanç és molt positiu, per la 
resposta als problemes, la im-
plicació de l’equip i el nivell del 
torneig.
Els organitzadors agraeixen 
especialment la tasca dels vo-
luntaris, vinculats a Top Tennis 
i al CT Montbui, i al seu esforç 
que ‘han permès que el torneig 
tirés endavant’. ‘La pluja ha es-
tat un handicap, però no s’ha 
cancel•lat cap partit i cap juga-
dor n’ha hagut de disputar dos 

Aquest diumenge torna 
la Festa de la Bicicleta
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en un dia. Hem hagut de parar 
alguns dels matxs, assecar 
les pistes i tornar a començar, 
però ens n’hem sortit’. 
El nivell del torneig ha estat 
superior a altres anys. Molts 
jugadors de nivell no van ser 
a temps d’inscriure’s a la prè-
via, i aquests partits se’n van 
ressentir. Altrament, el quadre 
final ha estat ‘molt més potent’ 
i ara queda ‘seguir millorant’. 
Arcadi Manchón confia en polir 
aspectes i comptar de nou amb 
el suport dels patrocinadors de 
cara a organitzar una quarta 
edició amb la mateixa eficàcia 
o més que les precedents. 
Sobre el guanyador, Roberto 
Ortega-Olmedo, que va gua-
nyar la final per 7-5 i 6-1 al 

colombià Juan Sebastián Gó-
mez, Arcadi Manchón l’elogia 
com ‘un jugador sòlid’, que ‘ja 
és anímicament madur’.

CICLISME / REDACCIÓ

Aquest diumenge dia 8 de juny 
es tornarà a celebrar la Fes-
ta de la Bicicleta als carrers 
d’Igualada.
Tots els centres educatius de la 
ciutat s’han unit per organitzar-
la després de la seva desapari-
ció ara ja fa 3 anys.
La sortida serà a les 11 del matí 
des de l’Av. Barcelona/Ctra de 
Manresa però des de les 10 ja 
es podran formalitzar les ins-
cripcions. L’arribada serà a la 
plaça de Cal font.
El recorregut serà el mateix 
que les darreres edicions amb 
un punt de reagrupament(al C/ 
Prat de la Riba)  per aquells ci-
clistes que el recorregut se’ls hi 
faci llarg. Cal recordar que no 
és una competició esportiva, 
per aquest motiu els Amics Ci-
clistes de l’Anoia marcaran el 
ritme de la passejada.
Per poder gaudir de la diada, 
l’organització recomana: l’ús 
de casc (obligatori), dur aigua 
per hidratar-se, seguir les indi-
cacions de l’organització, ade-
quar el ritme per poder aguan-
tar tot el recorregut i revisar 
la bicicleta i comprovar el bon 

funcionament d’aquesta.
Els centres que organit-
zen la Festa són: AMPA Aca-
dèmia Igualada, AMPA Ateneu 
Igualadí, Apinas Escola Àuria, 
Dolors i Martí, SEA Emili Va-
llès, Escola Anoia, Escolàpies, 
Escola Pia, AEE Gabriel Cas-
tellà, Garcia Fossas, Jesús 
Maria, Joan Mercader, MDP 
Igualada, Maristes, Monalco, 
Mestral, Montclar, Milà i Fon-
tanals, Mowgli, Pere Vives, 
Ramon Castelltort i el Consell 
Esportiu de l’Anoia.
Les empreses, entitats i insti-
tucions que hi han col·laborat 
son: Supermàs, Copisteria Co-
marca, Original Buff ®, Amics 
Ciclistes de l`Anoia, Track di-
gimèdia, Patronat Municipal 
d’Esports i Ajuntament d’Igua-
lada.
 

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



Derbi de pàdel 
entre els equips de 
l’Esquaix Igualada

Tres podia per a les patinadores 
de l’Artístic de l’Igualada HC
PATINATGE / REDACCIÓ

Dissabte i diumenge es va dis-
putar a Molins de Rei, el VII 
Trofeu Vila de Molins en el qual 
van participar les patinadores 
de la secció de patinatge Artís-
tic de l’Igualada HC, destacant 
els podis aconseguits per Anna 
Domènech, Anira Lucena i Nú-
ria Ollé.
Els resultats de les nostres pa-
tinadores, en les diferents ca-
tegories, van ser : 
En Iniciació A : Núria Ollé 3a i 
Sandra Pérez 10a.
En Iniciació B : Miriam Pajares 
11a
En Iniciació C : Aina Canals 6a 
i Núria Solanellas 21a
En Iniciació D : Anna Domè-
nech 1a, Anira Lucena 3a i Va-
lentina Sarro 18a.
En Iniciació E : Ivet Bonet 7a
Felicitats pels podis aconse-
guits i ànims per anar millorant 
en properes competicions.
Els dimarts del més de juliol, 
a les tardes de 17:00 a 18:30, 
la secció farà jornades obertes 
per tots aquells nens i nenes 
que vulguin provar aquest es-
port. Més informació al correu 
pa@igualadahc.com

48
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 de juny de 2014 Esports

PÀDEL / DAVID JAUME

El derbi del club acaba amb la 
victòria del Subaru A per 3-0.
El derbi de sang del club, és va 
saldar amb clara victòria dels 
teòrics favorits, el Subaru A.
Amb aquesta victòria, el primer 
equip acaba la lliga en una cò-
mode 4a posició i el B ha fina-
litzat en la darrera posició del 
grup. En cap cas parlem de 
descens perquè la federació 
catalana organitza cada any, el 
grups de forma diferent i caldrà 
estar a l’espera de la seva de-
cisió.
Van obrir foc Marc Corcelles/
Josep Llorach qui van domi-
nar a Toni Valldaura/Lluís Fer-
nàndez per un doble 6-4. Mito 
Campins/David Jaume van 
donar el segon punt guanyant 
Edgar Bisbal/Joan Albareda 
7-5, 6-0. Per cert, destacadís-
sim primer set de la parella del 
Subaru B. Finalment en el par-
tit més llarg, victòria de Quin 
Aribau/Bernat Solé davant 
Pere Farré/Roger Rosich per 
4-6, 6-3, 6-2.

Podi d’Ingravita a 
la Copa Catalana 
d’Escalada

ESCALADA / REDACCIÓ

Es va disputar a Reus, en un 
pavelló improvisat la 3a prova 
de la Copa Catalana d’escala-
da en bloc i la 2a Copa d’Es-
panya d’escalada en bloc. Van 
participar els dos escaladors 
igualadins Marc i Alba, tots dos 
en evolució constant. Tot i les 
males condicions del local, la 
minúscula zona d’escalfament 
i els blocs durs de la prova, el 
Marc Rodríguez, en la catego-
ria sub 18 va quedar en 5a po-
sició tot i estar en baixa forma 
degut a una recent gastroente-
ritis.
Per la seva banda l’Alba va fer 
un salt directe al podi a la 3a 
posició del calaix en superar 
els 6 blocs de les classificaci-
ons i passar a la final. Aquest 
és el primer podi de la jove es-
caladora que amb tan sols 12 
anys ja està a un gran nivell.
La mala notícia de la prova va 
ser que tan el Marc com l’Alba 
van tornar amb molèsties al dit.
La següent prova serà a Lleida 
on es disputarà la 3a prova de 
la copa d’Espanya d’escalada 
de dificultat.  

L’AV Igualada cau 
a la Barceloneta (3-0)
FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Un cop complert el tràmit de ju-
gar l’últim partit, hem de ressal-
tar la brillant segona volta dels 
anoiencs. També un fet històric 
per als veterans, s’ha federat 
l’equip a través del CF Iguala-
da, amb una relació immillora-
ble amb els directius Enric Tor-
res i Mingo Tort.  S’ha participat 
en el primer campionat de ve-
terans federats. L’actual Junta 
ha lluitat per a que fos així i cre-
iem que els fets han demostrat 
l’encert de la decisió. La Junta 
vol fer palès el seu agraïment 
a tots els jugadors i tècnics 
que la van recolzar en la reu-
nió decisiva, i també als socis 
que en la posterior Assemblea, 
ho van ratificar. Ara toca seguir 
endavant i saber aprendre que 
mai ningú s’ha de rendir abans 
d’hora. Ja que tenim una plan-
tilla amplia, de qualitat i millors 
persones.
Quant al partit, els de Les Co-
mes varen notar les absències 
de molts jugadors, en la línia 
medul·lar, defensiva i puntes, 
i s’acabà imposant el bon joc 
de l’oponent. El primer gol el 
marcaren al minut 17, després 
d’una bona passada a l’ex-

trem esquerra que s’internà i 
superarà Tort en una vaselina 
perfecta (1-0). Al segon temps, 
minut 12,  una altra internada, 
aquest cop per la banda dreta, 
el davanter arribar fins el pal 
de la porteria, fent la passada 
de la mort, remat i dintre (2-0). 
Tres minuts després, arribà el 
darrer gol de l’encontre, gran 
passada de banda a banda, 
que fou rematada a boca de 
gol (3-0). L’AVI ha quedat final-
ment en desena posició, amb 
34 punts. El Sant Celoni ha es-
tat el campió amb 68.
Ramon Paradell disposà de: 
Tort, Farré, Padró, Canals, Cal-
sina, Robert, Roger, X. Moyes, 
Biscarri, Rai, Xavi Cantarell, 
(que patí una estrebada a la 
cuixa esquerra), Domènech 
i Toro (incorporat de nou a 
l’equip, un cop recuperat).  

El cadet del CFS Capellades, en 
el millor moment de l’any
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Penúltim partit de la lliga del 
cadet Bar Nou Ca l’Àngela del 
CFS Capellades i nova victo-
ria, a la pista del Puigcerdà, per 
3-10, que a primer cop d’ull pot 
semblar que ha estat fàcil. Els 
nois, com s’acostuma a dir, han 
hagut de picar pedra i treballar 
de valent per endur-se els tres 
punts del pavelló municipal de 
Puigcerdà. El rival ha impo-
sat un ritme alt de partit i so-
vint amb entrades molt dures, 
però l’equip capelladí a través 
de joc intens, seriós i amb un 
gran nivell de definició ha estat 
en tot moment per davant en 
el marcador. Però sobretot hi 
ha una característica especial 
d’aquest grup, i és que aquests 
nois juguen com un equip on 
no caben les individualitas i on 
cap d’ells té por de fallar, cosa 
que els permet inventar coses 
noves a cada partit i així conti-
nuar creixent.
Marcel Colet, Marc Vela (4), 
Sergi Soler (2), Pau Soteras 
(1) i Oriol Perez. També Joel 
Honrrubia, Nil Sabater (2) i Ori-
ol Guinart (1).
Infantil
Vedruna Puigcerdà “A” 2 - Bar 
Nou Ca L’Àngela Capellades 1
Partit molt travat el que va dis-
putar els més petits de l’entitat 
a camp del Puigcerdà.
Tot i avançar-se en el mar-

cador, l’equip local va saber 
aprofitar dues jugades no fina-
litzades dels capelladins per a 
endur-se el partit.
Juvenil
CFSPuigcerda 8 – CFS Cape-
llades Transports Bernadet 3
Els juvenils del CFS Capella-
des iniciaven la 1ª part amb 
poca intensitat, joc poc coor-
dinat però va anant millorant, 
acabant aquest primer període 
3 a 2 i desaprofitant múltiples 
ocasions de gol.
A la represa l’equip capelladí 
va sortir amb més intensitat, 
tot i això en una errada de 
marcatge, el Puigcerdà anota 
el 4-2. És en aquest moment 
on el Transport Bernadet Ca-
pellades es posa a jugar de 5 
i encaixa tres gols molt ràpids 
que sentencien el partit per als 
locals. Des d’aquest moment 
fins a la finalització de l’enfron-
tament, un joc poc controlat 
però que ens va permetre veu-
re algun gol més.
El resultat no és just amb el 
que es va veure a pista, ja que 
si els capelladins haguessin 
estat més encertats de cara a 
porteria, la balança haguera 
caigut cap al seu costat.
Marcos Sanchez, Marc Berna-
det, Jordi Bernadet (1), David 
Salguero, David Lopez, Carlos 
Sanchez, Albert Solé (1),Fran-
cesc Roca (1).

JUDO / REDACCIÓ

Dissabte va tenir lloc la terce-
ra edició del torneig de judo de 
l’Ateneu Igualadí, amb la parti-
cipació dels judoques d’aques-
ta escola, i també dels Ma-
ristes Igualada. Els resultats 
foren els següents:
Categoria Mini
-20 Kg.
•Indiana Vich Maristes
•Arnau Gonzalez Ateneu
• Abril Garcia Ateneu
-22 Kg.
1- Blanca Tomàs Ateneu
2- Jofre Compte Ateneu
3 Paula Domenech   Ateneu
-25 Kg.
• Oriol Soler Ateneu
• Didac Gumà Ateneu
• Carla Romero Ateneu
Categoria Prebenjamí
-22 Kg.
1- Marc Còzar  Ateneu
2- Marc Roig Maristes
3 Aleix Colomer Maristes
4 Jan Jimenez Maristes
-24 Kg.
1- Ares Pérez Ateneu
2- Biel Martinez Maristes
3 Carla Oliva Ateneu
4 Bruna Martinez  Ateneu
-27 Kg.
1- Alex Baranda Maristes
2- Fiona Angullo Ateneu
3 Pau Jimenez Maristes
Benjamins i Alevins
-30 Kg.
1- Bernat Esteve Ateneu
2- Jan Vidal Ateneu

Torneig de judo de l’Ateneu

3- Oussama Ateneu
4 Quim López Ateneu
-36 Kg.
• Carla Llavall Ateneu
• Thais Pedrero Maristes
2 Jordi Oliva Ateneu
• Baltasar Solano Maristes
-28 Kg.
1- Manel Ortuño Maristes
2- Armand Enric  Ateneu
3- Quim Guerrero  Ateneu
4- Albert Soler Maristes
-38 Kg.
1- Èric Soler Ateneu
2- Pau Casanoves Ateneu
3- Nil Coronel Maristes
-60 Kg.
1- Quim Caparrós  Ateneu
2- Pablo Rodriguez  Maristes
3- David Cano Maristes
4- Sergi Rivero Maristes
-55 Kg.
1- Jan Guerrero Ateneu
2- Aleix Pérez Ateneu
3- Jan Estevez Maristes
4- Isaac Reyes Maristes 
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MÚSICA / LA VEU

El grup Barcelona Gospel 
Messengers, un dels cors fi-
nalistes en la primera edició 
del concurs de TV3 Oh happy 
day! visita el Teatre Municipal 
l’Ateneu aquest dissabte, 7 de 
juny, a les 21h, per oferir un 
concert impulsat des de per 
Igualada Solidària. Les entra-
des es poden comprar antici-
padament al preu de 12 euros 
al Punt d’Informació Cultural i 
Turística (c/ Garcia Fossas, 2), 
a la llibreria Llegim? i a l’esco-
la Akord’s. També a la taquilla 
del teatre, al preu de 14 euros, 
des de dues hores abans del 
concert. Part de la recaptació 
i les donacions rebudes aniran 
a benefici del Banc de Queviu-
res d’Igualada.
Amb el seu directe dinàmic, 
alegre i contagiós, Barcelo-
na Gospel Messengers està 
convertint el gospel en tot un 
fenomen de masses arreu del 

país. L’any 2000 comença a 
Catalunya un moviment co-
ral que pren com a punt de 
partida aquesta música i que 
arrela amb molta força. Un 
dels pioners del moviment és 
el pianista i compositor Ra-
mon Escalé, que a partir de 
l’experiència adquirida amb 
les cantants afroamericanes 
Michele Mcain, Mònica Gre-
en, Kathy Autrey i Fay Victor, 
posa en marxa diversos cors 
i crea la Xarxa Gospel de Ca-
talunya, aglutinant-los sota un 
mateix concepte musical i línia 
pedagògica. Fruit d’aquest in-
tens treball emergeixen en el 
si dels diferents cors un seguit 
de solistes de gran qualitat i 
l’any 2008 es crea Barcelona 
Gospel Messengers, un pro-
jecte que uneix a una vintena 
d’aquests solistes, al més pur 
estil all-stars, on destaca la jo-
ventut, la expressivitat i la in-
tensa formació musical de tots 

Cap de setmana musical al Teatre Municipal l’Ateneu
Dues propostes musicals • Dissabte amb el grup Barcelona Gospel Messengers i diumenge, preestrena del musical 
"Culpables", del Cor Albada

MÚSICA / LA VEU

L’endemà, diumenge dia 8, a 
les 20h, el Cor Albada presen-
ta un concert de preestrena 
del seu espectacle Culpables. 
L’entrada a l’Ateneu és gratu-
ïta amb aportació voluntària.
El Cor Albada de l’Agrupació 
Cor Madrigal presenta aquest 
primer espectacle de creació 
pròpia, Culpables. Més de 45 
veus mixtes, un trio instru-
mental i una solista portaran 
a escena, en una única funció, 
aquest projecte de gran format 
amb música en directe. L’es-
pectacle serà també l’estrena 
de la versió per cor d’homes 
de la cançó de Joanot -del mu-
sical Mar i Cel- arranjada pel 
seu autor, Albert Guinovart, en 
exclusiva per aquest musical.
Culpables és un musical cre-
at pel Cor Albada a partir de 
peces de diferents musicals 
-com Hair, Mar i Cel, Rent, 
Les Misérables, Cats, Swe-
eney Todd, The Phantom of 
the Opera o The Rocky Horror 
Show- per narrar els foscos 
successos que envolten una 

intrigant mort. Un inquietant 
thriller de misteri construït a 
través de les diferents visions 
que ofereixen els principals 
implicats en el cas. Una refle-
xió sobre com una mateixa re-
alitat afecta i transforma a ca-
dascú d’una manera diferent i 
sobre les diferents reaccions 
que desencadena un mateix 
fet.
Hi participen més de 45 can-
taires entre 16 i 27 anys diri-
gits per l’igualadí Josep Mi-
quel Mindán i acompanyants 
per la soprano Marta Carretón 
i el trio instrumental Jazztrick.
El projecte, que captivarà tant 
als amants de les novel·les 
d’intriga com als dels grans 
musicals de Broadway, ha 
estat possible gràcies a les 
aportacions econòmiques de 
diversos mecenes a la campa-
nya de micromecenatge que 
ha dut a terme el Cor Albada 
i al patrocini de la Fundació 
Goethe.

El Cor Albada
El Cor Albada, amb més de 40 
anys d’història, és el cor jove 

L’energia de la música gòspel

els seus components.
Des d’aleshores, han portant 
les seves enèrgiques actua-
cions per tots els racons de 
casa nostra, trepitjant esce-
naris tan emblemàtics com el 
Palau de la Música Catalana, 
la Sala Oval del MNAC, el 
Teatre Grec de Montjuic, l’Au-

ditori de Barcelona, o la sala 
Luz de Gas, entre molts altres, 
assolint un gran nivell tècnic i 
comunicatiu. El 2013, els Bar-
celona Gospel Messengers 
són seleccionats per formar 
part del programa musical de 
màxima audiència de TV3 Oh, 
Happy Day, del qual esdeve-

nen finalistes, superant dotze 
setmanes d’intenses proves i 
guanyant-se gran estima i re-
coneixement tant per part del 
jurat com del públic. El seu 
cor de vint veus dirigides per 
Ramon Escalé farà vibrar l’au-
ditori igualadí amb les seves 
melodies

El Cor Albada presenta el musical 
“Culpables”

de l’Agrupació Cor Madrigal. 
Actualment està format per 
uns 45 joves d’entre 16 i 27 
anys dirigits per Josep Miquel 
Mindán.
Durant la seva trajectòria, el 
cor ha treballat en projectes 
d’àmbits tan diferents com la 
música clàssica, la música 
tradicional, el pop i el jazz. Ha 
estat premiat en diversos con-
cursos i convidat a col·laborar 

en projectes de renom interna-
cional com el Cor Juvenil Eu-
ropeu o Europa Cantat.
El cor ha actuat per tot el ter-
ritori català, així com a Espa-
nya i Europa (a països com 
Alemanya, França, Suïssa i 
la República Txeca). Ha en-
registrat diversos CD’s, entre 
els que destaquen el Rèqui-
em de W.A.Mozart i l’African 
Sanctus, de David Fanshawe, 

darrerament.
La filosofia del Cor Albada es 
basa en la idea que un cor 
jove és un espai de formació 
musical i un context de desen-
volupament personal i humà; 
un punt de trobada on poder 
gaudir de l’entusiasme per la 
música i on poder avançar en 
el creixement social i personal 
de cadascú.
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MUSEUS / LA VEU

El passat divendres 30 de 
maig es va presentar la cam-
panya “Apadrina un espai del 
Museu del Traginer” un pro-
jecte que es va iniciar al mes 
de novembre amb l’objectiu 
d’impulsar el museu i aconse-
guir ajudes econòmiques per 
continuar amb la tasca cultural 
que el Museu del Traginer va 
iniciar a l’any 2005.
Diverses empreses han fet 
seu un espai del museu incor-
porant el seu logotip en dife-
rents racons com la carreteria, 
la ferreria, diversos carros i 
carruatges, l’espai dels carros 
de vi, els guarniments etc.
L’objectiu és obrir el museu a 
empreses, entitats i particulars 
que vulguin contribuir amb una 
aportació econòmica a l’any i 
d’aquesta forma aconseguir 
una concordança que benefi-
cií ambdues parts creant pro-
jectes conjunts i aconseguint 
sinergies que afavoreixin a la 
empresa patrocinant un pro-
jecte cultural i alhora al museu 
per aconseguir els seus objec-
tius.
D’aquesta forma la empre-
sa participarà del conjunt del 
projecte donant a conèixer els 
seus serveis i contribuint amb 
la promoció cultural del museu 
a través d’una aportació anu-
al.
Una vintena d’empreses de 
diversos sectors va participar 

de l’acte que va obrir Xavier 
Ros director del Museu del 
Traginer junt amb la presència 
de l’alcalde d’Igualada Marc 
Castells i del vicepresident del 
Consell Comarcal, Àngel So-
teras. Prèviament Xavier Ros 
va conduir a tots els padrins 
per les diferents instal·lacions 
del museu fent una ràpida vi-
sita per tots els espais apadri-
nats.
Xavier Ros va agrair la contri-
bució de totes les empreses 
que han apadrinat un espai i 
va demanar a altres professi-
onals que s’animin a formar 
part del projecte cultural que 
durant els darrers mesos ha 
anat prenent forma però que 
continua obert a totes les em-
preses i col·lectius que vulguin 
formar part d’aquesta aventu-
ra. 

El Museu del Traginer va presentar el 
projecte “Apadrina un espai del museu”

L’acte va finalitzar amb un 
aperitiu per a tots els assis-
tents celebrat a la sala d’es-
cultures d’Antoni Ros, funda-
dor del museu, un espai que 
es va oferir a les empreses i 
col·lectius per actes culturals, 
presentacions literàries, troba-
des d’empresa etc...
Les empreses, col·lectius i 
particulars interessats en la 
iniciativa “Apadrina un espai 
del Museu” poden contactar 
amb el Museu del Traginer per 
visitar les seves instal·lacions 
i formar part del projecte cul-
tural www.museudeltraginer.
com
La Fundació del Traginer agra-
eix la col·laboració de totes les 
empreses que han col·laborat 
en el projecte Apadrina un es-
pai del Museu del Traginer.

MÚSICA / LA VEU

La segona edició de la gala 
lírica “Nessun dorma” ja és a 
punt. Per segon any conse-
cutiu, l’establiment calafí El 
Rebost de l’Ànima organitza 
aquest concert, que enguany 
comptarà amb la participa-
ció del tenor Carlos Cosías, 
la soprano Rocío Martínez, 
el baix Stefano Palatchi i el 
pianista Manuel José Ruiz. 
Amb aquest excel·lent elenc i 
amb un repertori que promet 
d’allò més, s’espera que el se-
gon “Nessun dorma” sigui tot 
un èxit. La gala se celebrarà 
aquest proper dissabte 7 de 
juny a les 22.00 h a l’esglé-
sia de Sant Jaume de Calaf. 
Les entrades, que inclouen un 
càtering a la plaça Gran just 
després del concert, ja es po-
den comprar anticipadament 
al mateix Rebost de l’Ànima 
i al Telentrada de Catalunya 
Caixa.

Els subscriptors de La Veu de 
l’Anoia poden adquirir les en-
trades al preu especial de 25 
euros.

L’església de Calaf acollirà la 
segona gala ‘Nessun dorma’ 
demà dissabte

FOLKLORE / LA VEU

Demà dissabte el grup Mal 
Llamp celebra el primer acte 
del seu 25è aniversari obert a 
tota la ciutat, és un acte sense 
foc del qual en podrà gaudir 
tothom.
És una activitat que es durà a 
terme entre les 4 de la tarda 
ui les 9 del vespre a la rambla 
de Sant Isidre on els petits i no 
tan petits podran participar de 
taller, activitats, jocs i d’altres 

sorpreses.
Si porteu el vostre patinet, po-
dreu participar en un circuit 
diabòlic.
A les 5 els tabals dels Petits 
Mal Llamp, acompanyats del 
Cabró i la Diablessa, faran 
una petita cercavila pel cen-
tre de la ciutat, sortint des de 
l’antiga adoberia de Cal Pa i 
ceba i fins a la rambla de Sant 
Isidre.

Primer acte del 25è aniversari 
del grup Mal Llamp

MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 11 de juny, 
a les 8 del vespre, al Centre 
Cívic Can Papasseit de Vila-
nova del Camí, tindrà lloc la 
representació del Ballet des 
Nations. Aquesta obra, escrita 
per Molière i amb música de 
Jean-Baptiste Lully, correspon 
al V acte d’una de les més 
destacades obres del gènere 
de la comèdia-ballet Le bour-
geois gentilhomme. 

Encarna el gènere de la co-
mèdia-ballet a la perfecció i 
és una de les obres mestres 
del Segle XVII; fou represen-
tada per primera vegada el 14 
d’octubre de 1670, davant la 
cort de Lluís XIV, al castell de 
Chambord. 
Aquest concert és la cloen-
da del projecte dut a terme a 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada durant tot el curs 
al voltant de la música anti-

Concert de Música Antiga amb “Ballet des 
Nations” de Jean Baptiste Lully

ga, en el qual hi ha col·laborat 
l’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia.
Hi participaran més de 60 in-
tèrprets entre alumnes, pro-
fessors, músics, cantants i ba-
llarins, sota la direcció musical 
de Juan Manuel Granda i la 
direcció escènica d’Elena Ber-
nal. L’ajuntament de Vilanova 
del Camí ha cedit l’espai per 
a la representació i el vestua-
ri és gentilesa d’Els Amics de 

FOTOGRAFIA / LA VEU

El proper dilluns 30 de juny co-
mença a l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada el Curs d’Inicia-
ció a la Fotografia per a Joves.
La durada total és de quatre 
dies. Des del dilluns fins al a 
dijous 3 de juliol.
Al llarg d’aquests dies es do-
naran els conceptes bàsics de 

composició, ús de la càmera, 
retrat a exteriors, retrat a estu-
di i light painting.
El preu total és de 20€. L’ho-
rari és de 17:30 a 19:00. El lloc 
és a la seu de l’AFI,  a la plaça 
de la Creu nº 18.
Per apuntar-se cal enviar un 
correu a fotomagic@hotmail.
es o trucar al 686745906

Curs de fotografia de l’AFI
MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts 10 de juny 
hi haurà el darrer concert del 
curs a càrrec dels Combos i 
la Big Band de L’Escola Muni-
cipal de Música d’Igualada al 
bar Hot Blues. Podreu gaudir 
d’una mostra del repertori que 
les diferents formacions han 

treballat durant aquest darrer 
trimestre. Serà a les 9 del ves-
pre.
I el proper dijous es podrà 
gaudir del concert del grup de 
Nu-Jazz / Rock / Psychedelic 
H A T que presentarà el seu 
tercer treball “Twins”. Entre 
els practicants del jazz no és 
estrany trobar ments inquietes 

Audició de combos i Big Band de l’EMI i concert 
al Hot Blues

obstinades a explorar tot tipus 
de rutes, dreceres, itineraris i 
marges que l’avinguda central 
del jazz posa a la seva dispo-
sició. Twins es un disc inquiet 
...
El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i el preu de l’en-
trada és de 3 euros.
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MÚSICA / LA VEU

Després d’una gira de més de 
80 concerts que va culminar 
el passat 15 de novembre en 
un Palau de la Música ple de 
gom a gom, i un premi Gaudí 
a la millor música original per 
la BSO de “Barcelona Nit d’es-
tiu”, Joan Dausà i els seus tor-
nen amb ON SERÀS DEMÀ?, 
un disc de 10 cançons que 
segueix navegant en el ter-
reny emocional amb un grau 
més de cruesa i intensitat que 
els treballs anteriors i que es 
presenta associat a un vídeo-
àlbum dirigit per Dani de la 
Orden i protagonitzat per Aina 
Clotet i el mateix Dausà. 

Joan Dausà presenta avui el seu nou disc 
a les Músiques de Butxaca de l’Ateneu

FOTOGRAFIA / LA VEU

El dijous 12 de juny a les 8 del 
vespre a la Sala Sant Agustí, 
situada al núm. 25 del carrer 
Igualada tindrà lloc l’entrega 
de premis del II Ral•lli Foto-
gràfic “Passejant entre tarta-
nes”, que va organitzar l’Asso-
ciació de veïns i comerciants 
del Barri Sant Agustí conjun-
tament Els Amics dels cavalls 
de l’Anoia .
Reunit el jurat qualificador 
del  II RALLY FOTOGRÀFIC 
PASSEJANT ENTRE  TAR-
TANES, format per dos mem-
bres de l’Agrupació fotogràfica 
d’Igualada i un membre  dels 
Amics dels cavalls de l’Anoia, 
després d’examinar les obres 
presentades, han determinat 
establir el següent veredicte:
- 1r  Premi premi: Manel Caba-

llé i Miquel.
- 2n Premi: Ramon Tomàs.
- Premi Especial dels Amics 
dels cavalls de l’Anoia: Jordi 
Farrer.

Entrega de premis del Ral·li 
fotogràfic “Passejant entre 
tartanes”

MÚSICA / LA VEU

Diumenge al migdia, dins els 
actes de la Festa Major de 
Rubió, va tenir lloc un concert 
de la Coral Mig To, dirigida per 
Laia Coldràs i acompanyats al 
piano per Pol Recasens.

La coral va interpretar a la 
primera part cançons tradici-
onals i a la segona el Nabuc-
co de Verdi, l’Aveverum i dos 
nocturns de Mozart. També 
van acompanyar els cants de 
la missa de Festa Major.

Concert de la Cora 
Mig To a Rubió

EXPOSICIONS / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada acull, entre el 6 de juny 
i el 4 de juliol, l’exposició La 
Igualada de Francesc Mar-
cé Sanabra, una mostra que 
acostarà als visitants les il-
lustracions, les escultures i els 
versos d’aquest prolífic autor 
que, als seus 93 anys, resideix 
a la capital de l’Anoia.
Nascut a l’Hospitalet de Llo-
bregat l’any 1921 i amb una 
amplíssima trajectòria en la 
poesia i la investigació histò-
rica, amb algunes aventures 
en el camp de l’escultura, les 
últimes dècades ha recollit 
els seus dibuixos en diverses 
obres. La primera, Racons de 
Calella, dedicada a la ciutat 
que el va acollir en diferents 
estades entre els ’60 i els ’80 i, 
la segona, Descobrint Iguala-

da, un seguit de dibuixos que 
retraten amb gran exactitud 
i encant els indrets, carrers i 
edificis més singulars i carac-
terístics de la capital de l’Ano-
ia.

La Biblioteca Central proposa una exposició per 
aprofundir en l’obra de Francesc Marcé Sanabra

La inauguració de l’exposició, 
impulsada per l’Institut Muni-
cipal d’Igualada (IMC), tindrà 
lloc aquest divendres, 6 de 
juny, a les 19h a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

POESIA / LA VEU

Se celebrà el dijous 29 de 
maig, la fase final del Concurs 
de Poesia Breu sobre Música 
i Cant Coral, convocat amb 
motiu del 75è. aniversari de la 
Coral de Santa Maria d’Iguala-
da. L’acte comptà amb el pa-
trocini de “la Caixa”
Pel que fa al veredicte del ju-
rat tècnic, el primer premi va 
correspondre a Josep Miracle 
Collmalivern, de Calella, per 
«Partitura íntima». El segon 
premi s’atorgà a Imma Fus-
ter Tubella, de Barcelona, per 
«L’amiga més fidel». I el tercer 
premi fou per a Frederic Cus-
có Campllonch, de Vilafranca 
del Penedès per «Cant amic».
Els premis de la votació po-

pular foren: Primer, «L’amiga 
més fidel», d’Imma Fuster Tu-
bella, de Barcelona; segon, 
«Goig i alegria», de Roser Vi-
adiu Pons, d’Igualada; i tercer, 
«Nou esperit de la sardana» , 
de Jose Angel Fontanet Cere-
zuela, de Lleida.
Tots els premis estaven do-
tats amb trofeu i diploma. Els 
tècnics, amb dotació econò-
mica i treball artesanal de les 
cantaires Mercè Travesset, 
Roser Viadiu i Josefina Fer-
nández. Els premis populars 
també eren complementats 
amb caixes de cava del 75è. 
aniversari.
Un nombrós públic va escol-
tar atentament la lectura dels 
treballs finalistes, llegits amb 

bona traça, pels rapsodes 
Adoració Aliberch i Jaume 
Ferrer. 
La vetllada —acuradament 
organitzada—, comptà amb 
la presència del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada Josep Miserac-
hs, que va cloure l’acte; de 
la directora de la Biblioteca 
Central, Montse Lobato; dels 
membres del jurat tècnic Ma-
ria Enrich, Antoni Dalmau, 
Joan Valls i Lleonard del Rio, 
aquest darrer president de la 
Coral de Santa Maria, a qui 
acompanyava tota la junta di-
rectiva en ple.
La solemne sessió tingué per 
marc l’auditori de la Biblioteca 
Central.

Josep Miracle i Imma Fuster, guanyadors del 
Certamen Poètic de la Coral de Santa Maria

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, al Vapor de 
Baix, a partir de 2/4 de 8 del 
vespre, tindrà lloc una nova 
edició de l’Igualada Rock City.
El Festival d’enguany presen-
ta un cartell que, en la seva 
segona edició, està format 
per sis grups, com ara els ex 
Sangtraït LGP, ’77 Seventy 
Seven, Afraid to Speak in Pu-
blic, Face, Psychodrome i, 
finalment, Between Humans 
and Beasts, un cartell molt 
atractiu per als amants de la 
música rock.
Avui divendres encara es po-
den adquirir entrades anticipa-
des al punts oficials de venda i 

a la web igualadarockcity.com.
El festival tancarà les activitats 
cultural del Rec.09

Demà, nou Igualada Rock City
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Aquesta dona és d’aquelles tan sols reconegudes en 
els cercles musicals i, per descomptat en tant que  
ciutadana il.lustres de Sabadell, la ciutat on va néixer 
el 13 de desembre de 1859. Era filla de Pere Freixas, 
un publicista federal dedicat a l’Ensenyament i con-
siderat una persona molt compromesa políticament 
tot i negar-se a  ocupar cap càrrec públic. La seva 
mare, una dona prou cultivada, atesa la seva condi-
ció de mestressa de casa, de ben petiteta va influir 
notablement a descobrir-li la cultura popular catalana 
-la més propera- a partir de l’ensenyança de les can-
çons populars, fins a convertir-la en l’ànima sensible 
que a tothora la definiria. En aquest sentit, al costat 
d’una formació acadèmica marcada per l’època, la 
seva afecció al cançoner tradicional va conduir-la a 
la creació de cançons de tinta pròpia, vestides amb 
un sensible decor i amorosides d’una gran dolçor; 
unes lletres que ben aviat el seu públic, els infants, 
van saber reconèixer amb una generosa gratitud.
A més de les cançons, de seguida va demostrar 
una desenfrenada passió per al món de la música, 
de manera que, tot just estrenar la seva joventut, va 
iniciar-se en la formació musical de la mà dels seus 
mestres solfeig i piano, entre els quals el mateix En-
ric Granados. Si més no, abans de triomfar com a 
compositora, va lliurar-se a posar en pràctica el seu 
instint vocacional per a l’ensenyament de la música, 
una labor pedagògica que va fer-la mereixedora d’un 
considerat reconeixement popular per part dels nom-
brosos nens i nenes a qui va iniciar musicalment. I 

CARMEL·LA PLANELL

Narcisa Freixas i Cruells. Una gran compositora i una estimable pedagoga.

no va ser fins més endavant que va escriure la seva 
primera composició: la sardana “La Festa de Roses”, 
estrenar-se el 1877, a Castelló d’Empúries amb la 
cobla de Torroella de Montgrí. Tot seguit, la cançó 
de bressol “Non, Non”, dedicada a una nebodeta, i 
la marxa sagrada “Corpus” –de sempre interpretada 
i popularitzada per la Banda Municipal de Barcelona- 
amb la composició fantasiosa de “La festa de l’Ermi-
ta” van ser tres creacions que van concedir-li -en molt 
poc temps- un èxit rotund. 
Les seculars circumstàncies que declinaven qualsevol 
protagonisme a la dona, en aquell temps, van incidir 
en què la seva família li recomanés deixar de banda 
el camí d’artista, raó per la qual va entregar-se de ple 
a la docència i també a la publicació -en successives 
entregues- d’uns quants llibres de Cançons infantils, 
que de retruc no van tardar a ser premiats en més 
d’una ocasió als Jocs Florals. 
Més endavant, casada amb el doctor Miquel Petit, i 
mare de tres fills, tot i la seva maternitat al costat dels 
seus mèrits com a pedagoga, va voler descobrir el món 
de l’art en els seus vessants de l’escultura i la pintura. 
Immediatament va començar a viure la distinció me-
rescuda del gran públic en tant que compositora, que 
va portar-la a una notable col.laboració -durant més 
d’una dècada- a la selectiva revista “Feminal”, un mit-
jà informatiu destinat a les escasses dones il.lustrades 
d’aquells dies. Al costat d’aquest treball periodístic, on 
va esdevenir una incondicional compromissària amb 
el món de les dones, va sumar-se a ser una ànima 

altament solidària amb 
les causes socials i be-
nèfiques dels asils, els 
hospitalaris i també de 
les penitenciaries.
Aquesta contribució so-
cial i humanitària va ser, 
en aquest sentit, tan no-
tablement preuada que 
fins i tot se li va ser ator-
gada la Creu d’Alfons 
XII, un premi i un honor que -amb tota naturalitat i 
modèstia- va negar-se a acceptar. Més endavant, el 
1900, després de passar pel tràngol  de la pèrdua de 
la seva segona filla, va dedicar-se únicament i ex-
clusiva a la producció de partitures per a infants. I, al 
capdavall, al 1905 aconsegueix un dels més honora-
bles premis de l’Orfeó Català, amb una vasta  col.lec-
ció de cançons que fins i tot van editar-se com a llibre 
de text per tot l’Estat espanyol, essent declarades 
d’utilitat pública pel Ministeri d’Instrucció Pública. Per 
últim, aquesta treballadora incansable i celebrada 
compositora també va engrescar-se en la fundació 
de la Institució de Cultura Musical i Coral, una entitat 
que en puntuals edicions li ha vingut tributant home-
natge; a l’ensems que va poder observar complagu-
da com la seva obra arribava tan lluny (més enllà de 
les nostres fronteres); ennoblint la cultura musical de 
Casa Nostra, fins gairebé l’hora de la seva mort, a 
l’edat de 67 anys, a la ciutat comtal.  

Entre nosaltres

SARDANES / LA VEU

Com cada any, arriba l’Aplec 
de la Sardana, i en són ja 86 
que Igualada ret homenatge 
a la sardana tot celebrant el 
tradicional aplec; queda molt 
llunyà ja aquell 1925, quan un 
grup de igualadins es reuní al 
bell paratge de l’ermita de La 
Sala del terme de Jorba per 
celebrar-hi el primer aplec; de 
llavors ençà i fins avui l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada 
ha procurat cada any fer el 
màxim per la sardana, com 
portant les millors cobles, can-
viant de lloc per trobar el millor 
indret per la celebració, fent 
un dinar de germanor i bere-
nar per a tothom, jocs per la 
quitxalla i últimament tornant 
a portar a l’Aplec el tradicional 
ball de crespelles.
Aquest diumenge, 8 de juny, 
esperem que vingui ja no dic 
tot Igualada, però, perquè no 
podria vindre? Sinó també 
tota la comarca i tothom d’ar-
reu que vulgui fer acte de pre-
sència per ballar la sardana i 
passar un bon dia d’amable 
companyia i germanor.
Passem ara a concretar els 
actes en sí del Aplec: Aquest 
any l’Aplec estarà ubicat al 
Passeig Verdaguer, entre els 

carrers St. Vicenç i Cardenal 
Vives, i els actes a celebrar 
son els següents:
- A les 9:30 h. 15a. Tro-
bada d’intercanvi de Col-
leccionistes de Plaques de 
Cava. Presentació de la nova 
placa Segura Viudas - Edició 
Limitada i de la placa comme-
morativa de l’Aplec d’enguany.
- A les 11:00 h. s’iniciarà la part 
musical de l’Aplec, amb les 
cobles Maricel de Sitges i La 
Ciutat de Girona, amb sarda-
nes de set tirades.
- Durant tot el matí es podrà 
també provar l’habilitat tot fent 
partides a les Bitlles Catala-

nes.
- A continuació, un cop aca-
bades les 17 sardanes pro-
gramades al matí, hi haurà el 
dinar de germanor, consistent 
en una gran paella, botifarra 
amb patates, gelat, pa, aigua, 
vi, cava, cafè i gotes, tot al 
preu de 12 €. Recomanem 
reserva prèvia al telèfon 618 
371 322. Durant la sobretaula 
es podrà ballar de nou el Ball 
de Crespelles, que consisteix 
en ballar amb un tortell , la 
“crespella”, penjat al braç el 
qual s’ofereix a continuació a 
la parella.
- Es reprendrà la segona part 

de l’Aplec a les 4:30 h. amb 
les mateixes cobles del matí a 
les quals s’afegirà més tard la 
cobla Ciutat de Terrassa; du-
rant la tarda hi haurà, com no, 
el concurs de colles improvi-
sades, i la sardana incògnita; 
es tocaran per la tarda un total 
de 22 sardanes.
- A mitja tarda i també com ja 
es costum, el berenar popular, 
gentilesa de diversos forns i 
pastisseries de la nostra ciu-
tat; donem les gràcies doncs 
a: pastisseria Closa, pastisse-
ria Pla, pastisseria Fidel Serra, 
pastisseria i degustació Les 
Comes, forn Pallarès, forn de 
pa i pastes Jaume i Vicens i 
forn Alemany.
- Durant tot el dia hi haurà ser-
vei de bar, on es podran com-
prar els números per el sorteig 
d’una panera gegant. En cas 
de mal temps, cosa que no 
esperem que passi com l’any 
passat, l’Aplec es desplaçarà 
al Pavelló de l’Escola Pía a la 
Pl. Castells. 
Així acabarem l’Aplec d’en-
guany i farem com l’any an-
terior, recordeu? Passarem 
llista, així doncs, no falteu, us 
trobaríem a mancar. 
Molt Bon Aplec!!!

Igualada viurà aquest diumenge 
el 86è Aplec de la Sardana

SARDANES / LA VEU

Durant tot el dia de l’Aplec, a 
més, es podrà adquirir el llibre 
Contrapunt; és un llibre amb 
més de 500 pàgines que ser-
veix per recordar la Revista 
Sardanista Contrapunt, que 
sortí del any 1974 fins al 1984; 
inclou les tres etapes que es 
va repartir dita circular amb 
un total de 71 revistes; hi ha 
multitud de fotografies i dibui-
xos, amb pròlegs de la Pubilla 
Universal de la Sardana 1974, 
Mª Teresa Farrés i Amenós, 
de l’actual president de l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada, 
Toni Valls i Alecha i de l’autor 
del llibre; com a apèndixs hi ha 
una sèrie de dades molt inte-
ressants per recordar; com a 
regal per la compra s’inclou un 
CD amb 24 sardanes famoses 
per recordar.

Presentació del llibre 
Contrapunt durant 
l’Aplec
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El Quartet Altimira va prota-
gonitzar l’últim concert del 
cicle que Joventuts Musicals 
d’Igualada coorganitza amb 
el Teatre de l’Aurora amb la 
interpretació de dues obres 
importantíssimes dins la lite-
ratura musical del Classicisme 
tardà: El quartet nº19 en Do 
Major K.465 de Les disso-
nàncies de W.A. Mozart i el 
quartet de corda nº 10 en Mib 
Major, Op. 74, Les arpes, de L. 
Van Beethoven.
El Quartet de Les dissonànci-
es és potser el més famós dels 
quartets de corda del com-
positor austríac. Rep aquest 
vsobrenom per la introducció 
lenta que enceta l’obra en mig 
d’un clima tenebrós i ple de 
dissonàncies. En el seu mo-
ment va desconcertar molts 
musicòlegs de l’època per 
l’atreviment tot i que ara en ple 
s. xxi aquestes dissonàncies 
ja sorprenen a ningú. És l’úl-
tim de la sèrie dels quartets 
escrits entre 1782 i 1785 en 
honor del compositor i amic de 
Mozart, Joseph Haydn, consi-
derat com el “pare” del quartet 
de corda. El quartet de Les 
arpes de Beethoven va ser 
escrit només vint-i-tres anys 
després i durant el període 
en què el compositor alemany 
es començava a allunyar del 
Classicisme vienès del s. xvii 
per fundar les bases del Ro-

JORDI MARCÉ

El Quartet Altimira imprimeix caràcter a 
l’obra de Mozart i Beethoven

manticisme. 
Tot i aquest petita distància 
temporal, les diferències estilís-
tiques entre la música de Mo-
zart i la de Beethoven són prou 
importants com per esperar, tal 
i com així fou, que la interpreta-
ció vegi reflectida aquesta dife-
rència. El so del Quartet Altimira 
es caracteritza sobretot per la 
homogeneïtat del timbre, gràci-
es a que tots els seus intèrprets 
porten un instrument del mestre 
luthier de Cremona Valerio Fer-
rón, i per la potència del seu so 
en els passatges fortíssims. Van 
interpretar el quartet de Mozart, 
però, amb la retenció sonora 
que aquest compositor mereix 
tot i que en alguns passatges 
es va trobar a faltar la puresa 
cristal·lina que tot repertori del 

Classicisme exigeix. En canvi, 
en el quartet de Beethoven, 
que és comparat sovint amb la 
seva conegudíssima cinquena 
simfonia per la similitud del ca-
ràcter, el so potent del Quartet 
Altimira i el caràcter enèrgic i 
contundent que van proposar 
per l’obra va fer que el so de 
la formació millorés substanci-
alment.
És doncs una proposta ar-
riscada que pot incomodar 
aquells que només acepten 
interpretacions d’aquest es-
til pel repertori post-romàntic 
com, per exemple, els quar-
tets de Xostakóvitx, però que 
el quartet Altimira va defensar 
amb solvència, coherència i 
una convicció personal fora de 
dubtes.

MÚSICA / LA VEU

Un any més, quan arriba l’es-
tiu és temps de Serenates. 
Diumenge, 8 de juny, a les 7 
del vespre, s’inaugura la 35a 
edició d’aquest cicle organit-
zat per Joventuts Musicals 
d’Igualada. Atrium Ensemble, 
format per Roger Junyent i 
Cecilia Clares als violins, i 
Guillermo Turina al violon-
cel, ens oferirà el concert Els 
músics de l’Arxiduc Carles. El 
trio, resident a la Sala Atrium 
de Barcelona, està especialit-
zat en la interpretació històrica 
i la recuperació de músics in-
justament oblidats. El progra-
ma que escoltarem diumenge 
està dedicat a rememorar el 
Tricentenari del 1714 i la fi de 
la Guerra de Successió a tra-
vés de música instrumental de 
compositors que treballaven 
per la cort de l’Arxiduc Carles 
d’Àustria i amb lligams amb 
Barcelona. 
El concert tindrà lloc al claus-
tre de l’Escola Pia, amb entra-
des a 10€ i 8€ (5€ per a socis 
de Joventuts Musicals).

Durant els mesos de juny i 
juliol podrem gaudir de 3 con-
certs més dins les Serenates 
d’Estiu: música de cambra 
amb Raquel Castro (violí) i 
Yubal Gotlibovich (viola), el 
21 de juny; un concert d’ho-
menatge a la pianista Josefina 
Rigolfas, a càrrec de Moisès 
Fernàndez, el 6 de juliol, i un 
concert de violí i piano amb 
Louise Gorm i Neus Peris, el 
9 de juliol. 

Música del 1714 a les 
Serenates d’Estiu

CINEMA / LA VEU

«Joan Sales, l’home incòmo-
de, la veritat que fa nosa» és 
el documental de Francesc 
Canosa que recupera la veu, 
sovint incòmoda, de l’escrip-
tor i editor català Joan Sales 
(1912-1983), un autor que va 
reflectir la Guerra Civil a la 
monumental novel·la Incerta 
glòria. Per recordar la seva 
vida i la seva obra, la Biblio-
teca ha organitzat una sessió 
de cinefòrum que tindrà lloc 
dimecres vinent, 11 de juny, a 
les 7 de la tarda. Es projecta-
rà el documental i es compta-
rà amb la presència del seu 
director, Francesc Canosa.
En aquest treball periodístic 
Canosa mostra la complexa i 
polièdrica trajectòria professi-
onal i personal de Joan Sales, 
amb totes les seves facetes: 
escriptor, editor, soldat, patri-
ota... I ho fa a través de la veu 
de personalitats d’àmbits ben 

diferents i d’edats diverses, 
com el poeta Joan Margarit 
o l’expresident Jordi Pujol. La 
vida i obra de Joan Sales su-
posen una visió encara molt 
desconeguda, incòmoda, que 
fa nosa, de la Guerra Civil, 
que ell va viure com a oficial 
de l’Escola de Guerra de la 
Generalitat. Però també del 
franquisme, de la literatura i, 
en definitiva de Catalunya. I 
és aquesta visió incòmoda la 
que reivindica el director del 
documental.
A més d’Incerta glòria, Sales 

és autor de Cartes a Màrius 
Torres, publicat el 1976, que 
recull la relació epistolar amb 
aquest poeta lleidatà i supo-
sa una crònica punyent de la 
guerra. Com a editor va posar 
en marxa, el 1959, l’editorial 
Club Editor, que va descobrir 
per al gran públic escriptors 
com Mercè Rodoreda, Maria 
Aurèlia Capmany o Josep M. 
Espinàs.
Després de la projecció 
Francesc Canosa participarà 
en una tertúlia per comen-
tar l’obra i respondrà a les 
preguntes dels assistents. 
Presentarà l’acte el regidor 
d’Entorn i Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Josep Miserachs. Aquesta 
activitat s’emmarca dins el 
programa 3L de foment de la 
llengua, la lectura i la literatu-
res catalanes de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura (IMC).

La Biblioteca recorda l’escriptor i editor Joan 
Sales amb el documental «L’home incòmode, la 
veritat que fa nosa»

CULTURA / LA VEU

Més de 300 persones van es-
coltar, aquest dilluns 2 de juny, 
l’igualadí Salvador Serra en 
la conferència que l’AUGA va 
oferir al Teatre de l’Ateneu, on 
Serra va posar en comú el seu 
viatge a peu des de Roma fins 
a Santiago de Compostela, 
seguint el Camí de Sant Jau-
me.
Salvador Serra va caminar 
gairebé 3.000 quilòmetres 
en poc més de 3 mesos, i va 
transmetre als assistents les 
vivències d’un viatge a peu, 
en el que va superar tempes-
tes que van provocar morts, 
temperatures de fins a -20ºC o 
grans desnivells imprevistos. 
Alhora, però, Serra va viure 
grans postes de sol, boscos, 
platges i construccions sor-
prenents
Amb les seves paraules, Sal-
vador Serra va aconseguir 
que els assistents a l’Aula Uni-
versitària per a la Gent Gran 

(AUGA) fes el Camí de Sant 
Jaume des de les butaques 
de l’Ateneu.
 
1714: les músiques de la 
Guerra de Successió / Joan 
Vives
És prou conegut que la Guer-
ra de Successió va suposar 
un retrocés per a Catalunya, 
però sovint es desconeix que 
va tenir un abast extraordina-
ri i amb pocs precedents his-
tòrics. Joan Vives, professor 
d’història de la música i divul-
gador musical, resseguirà la 
banda sonora del esdeveni-
ments. Les músiques que van 
néixer al si de la guerra, fins i 
tot més enllà de les fronteres 
catalanes, en són una deri-
vació directa i alhora un dels 
aspectes menys comentats. 
Coincidint amb el Tricentena-
ri, aquest flautista de bec ens 
descobrirà el paper de la mú-
sica al 1714.

De Roma a Santiago: 2.832 
quilòmetres en 105 dies, a l’AUGA
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Ha arribat el torn a Les Esco-
les de l’Ateneu d’organitzar 
una activitat amb motiu dels 
150 anys de l’Ateneu Iguala-
dí. Per aquest motiu, les Es-
coles han organitzat una ex-
posició que porta com a títol 
“L’abecedari de les Escoles de 
l’Ateneu”, una mostra on l’es-
pectador trobarà un abecedari 
plàstic, elaborat pels alumnes, 
amb les paraules que definei-
xen l’Escola com a comunitat 
educativa, donant cabuda a 
valors, sentiments, emocions, 
records, ... que durant tots 
aquests anys han perfilat les 
Escoles de l’Ateneu com un 
centre educatiu capdavanter 
a la ciutat. L’exposició s’inau-
gura aquest divendres 6 de 
juny a les set de la tarda i es-
tarà oberta al públic fins al 6 
de juliol al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí. 
La història de Les Escoles de 
l’Ateneu igualadí està estre-
tament lligada a la història de 
l’entitat. De fet, Les Escoles de 
l’Ateneu Igualadí van ser des 
de l’inici un dels elements més 
importants de l’Ateneu i s’ini-
ciaren el setembre de 1863 
amb classes vespertines per 
adults. El 1864 s’inaugurà l’es-
cola de dibuix i el 1871 comen-
çaren les classes de música. 
El 1873 l’Ateneu fou cremat 
amb motiu de la tercera guerra 
carlina i les activitats escolars 
s’aturaren fins el 1877. L’any 
1890 començà l’escola diürna 

destinada a nois de més de 8 
anys i l’any 1908 l’escola per 
a nenes. L’any 1915 els ger-
mans Jaume i Artur Garcia 
Fossas van donar 5.000 pes-
setes a l’Ateneu per la compra 
d’uns terrenys per a la ubica-
ció de l’edifici d’un nou Palau 
Escolar. L’any 1917 lliuraren 
20.000 pessetes per a l’adqui-
sició d’una casa del carrer de 
l’Amnistia, per edificar les no-
ves escoles i l’any 1918, Jau-
me costejà tot el mobiliari per 

Exposició “L’abecedari de les Escoles de 
l’Ateneu” amb motiu del 150 aniversari

a l’escola, a la memòria del 
seu fill, mort a conseqüència 
de la grip. El nou Palau Esco-
lar, obra d’estètica noucentista 
de 1919 de l’arquitecte Josep 
Pausas i Coll s’inaugurà el 
1920. 
Durant la guerra civil espa-
nyola les escoles continuaren 
funcionant, fins que el 1939 
l’activitat de l’Ateneu i de les 
Escoles s’aturà. El 1978 es 
recuperà l’Ateneu i les seves 
escoles tornaren a funcionar.

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada viurà aquest divendres 
la seva Hora del conte més 
especial. I és que per prime-
ra vegada seran els nens els 
qui estaran a l’altre cantó, 
presentant els relats que han 
creat al taller amb eines 2.0, 
que durant tots els divendres 
del mes de maig s’ha fet a la 
sala infantil. L’Hora del conte 
tindrà lloc a les 7 de la tarda 
en aquesta mateixa sala, sota 
el lema «Hem fet un conte. Te 
l’expliquem?». Els petits es-
criptors, d’entre 8 a 11 anys, 
tindran l’oportunitat de com-
partir amb altres nens, pares 
i avis les històries que s’han 
inventat, que són d’allò més 
originals. Aquesta vetllada tan 
especial també comptarà amb 
la presència d’una altra nena 
usuària de la Biblioteca que 
representarà teatralment el 
conte que s’ha inventat: «El 
mussol sense taques».
Durant quatre sessions els in-
fants han utilitzat l’eina «slide-
roll»  per escriure i il·lustrar el 
seu propi conte, que inclou en 
alguns casos un dibuix propi i 
altres imatges que han buscat 
a Internet. El resultat són uns 
històries que duren un parell 
de minuts i que es visualitzen 
com si fossin diapositives. 
Tots els relats havien de tenir 

uns elements en comú: parlar 
de pirates i fer aparèixer una 
biblioteca. Aquests contes es 
penjaran properament a la pà-
gina web de la Biblioteca.
Amb aquest singular taller, 
que ha impartit Judith Rovira, 
la Biblioteca ha volgut fomen-
tar tant la creativitat artística 
i literària entre els més petits 
com l’ús de les noves tecnolo-
gies. Alhora, també s’ha treba-
llat per difondre el fons biblio-
gràfic sobre pirates, tant llibres 
de coneixements com contes 
i novel·les. Durant tot el mes 
hi ha hagut un punt d’interès 
sobre aquest tema i s’ha fet 
un joc de pistes per trobar el 
tresor dels pirates amagat a la 
sala infantil.
El foment de la lectura entre 
el públic infantil és un dels 
objectius de la Biblioteca, que 
s’emmarca en el programa 3L 
Llengua, Literatura i Lectura 
que impulsa l’Institut Municipal 
de Cultura.

Un grup de nens presentaran 
el conte que han creat a la 
Biblioteca al primer Taller de 
contes digitals

EXPOSICIONS / LA VEU

El dijous, 12 de juny, a les 20h, 
el Museu de la Pell acollirà 
la inauguració de l’exposició 
Identitats. Banderes, penons i 
altres símbols igualadins, que 
reuneix més de vint estendards 
d’Igualada i de diverses agru-
pacions històriques o en actiu.
Vint-i-cinc ensenyes diverses, 
entre estendards, banderes i 
penons, es podran veure fins 
a finals d’agost en la sala d’ex-
posicions temporals del mu-
seu, procedents tant del seu 
fons, com d’entitats, com del 
mateix Ajuntament. La mostra 
s’emmarca dins dels actes de 
celebració dels 65 anys de la 
creació, el 1949, del llavors 
anomenat Museu de la Ciutat, 
i vol posar de manifest la tasca 
de documentació, conservació 
i restauració constant que al 
llarg de tots aquests anys ha 
anat portant a terme, preser-
vant les col·leccions i tenint 

especial cura d’aquelles que 
d’una manera o altra són here-
ves i dipositàries de la història 
local col·lectiva. Una exposició 
que no té una voluntat de ser 
exhaustiva sinó de contribu-
ir a la revalorització dels fons 
tèxtils, alhora que al millor 
coneixement dels moviments 
associatius i les entitats iguala-
dines; una exhibició que també 
ha servit per convidar altres 
institucions, gremis i entitats 
igualadines a cedir els seus 
estendards històrics per pre-
sentar un conjunt prou ric de la 
cultura associativa i represen-
tativa de la ciutat.
El Museu també ha dut a terme 
accions de recerca i preser-
vació amb altres institucions 
afins. Ha treballat conjunta-
ment amb l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia en la localització de 
material gràfic i documental, i 
amb la Biblioteca Central i el 
seu fons de programes i fulle-

tons històrics, que remeten a 
la creació, l’ús i la significació 
social d’aquestes insígnies.
Entre els molts exemplars que 
ha pogut reunir el Museu des-
taquen el Penó de la Ciutat, 
que data dels anys ‘30 del se-
gle passat, o la també simbòli-
ca bandera del Sant Crist i les 
bandes dels jocs florals com-
memoratius del primer cente-
nari de la batalla del Bruc. No 
hi manquen banderes cinquan-
tenàries com la de l’Acadèmia 
Igualada o la de l’Agrupació 
Ocellaire d’Igualada, ni ban-
des commemoratives que par-
len de la història de l’Orfeó de 
l’Ateneu Igualadí. També s’hi 
poden veure estendards de 
formacions com l’Esbart Català 
de Dansaires, la Coral Apol·lo, 
l’Orfeó del Noya –amb disseny 
de l’artista Gaspar Camps–, 
la Coral de la Cooperativa La 
Econòmica o l’encara activa 
formació coral La Llàntia, una 

de les més antigues. A més, 
s’hi mostren els banderins de 
l’Agrupació Folklòrica Iguala-
dina i del Ball de Bastons, una 
peça excepcional de més de 
130 anys, i penons de diferents 
gremis, com el dels Blanquers; 
o el dels Traginers, representat 
amb un documental fotogràfic 
del procés de restauració de la 
bandera realitzat al Centre de 
Documentació i Museu Tèx-

til de Terrassa. Actualment la 
bandera es troba permanent-
ment exposada a l’Ajuntament 
i se li fa un seguiment continuat 
de conservació preventiva. Tot 
aquest patrimoni parla d’enti-
tats cíviques, de gremis, d’insti-
tucions històriques o en actiu i, 
en definitiva, d’aquells símbols 
igualadins que identifiquen la 
ciutat i en els quals s’hi troba 
part de la memòria col·lectiva.

El Museu de la Pell acull a partir del 12 de juny l’exposició “Identitats. 
Banderes, penons i altres símbols igualadins”



Un passeig atent per la ciutat, de primer, et porta a 
considerar la importància pel seu volum de pobla-
ció (una tercera part dels habitants) de l’avui privile-
giat i considerat Barri de Castro, un destí esdevingut 
des de la passada dècada dels 70 un declarat centre 
d’aquella població homosexual, hereva dels lliures 
postulats  del moviment hippie d’anys anteriors. Si-
tuat a l’anomenada Vall d’Eureka, al districte Castro 
t’hi pots arribar des del centre de San Francisco aga-
fant carrer Market amunt, com si anessis cap al turó 
de Twin Peaks. Al peus d’aquella lloma, el Barri  de 
Castro és una privilegiada zona residencial, assenta-
da al voltant de grans avingudes amb cases baixes 
d’estètica netament europea, fàcilment identificable 
gràcies al devessall de símbols multicolors, tan repre-
sentatius de la comunitat gai.  
Més enllà, en direcció llevant, el districte de Misión et 
convida a una visita excepcional a l’únic testimoni viu 
de l’època dels conqueridors: el Barrí hispà de Misión, 
on et trobes amb l’edifici més antic de San Francisco, 
Misión Dolores, el que va sobreviure miraculosament 
al gran terratrèmol. Aquesta església d’estil colonial  
va ser fundada el 1776 per missioners hispans que, 
sota la supervisió del Pare Juníper Serra, pretenien 
evangelitzar la població indígena. En un principi, era 
coneguda amb el nom de San Francisco de Asís, però 
després –amb la construcció de la basílica d’estil xori-
gueresc- va passar a ser l’actual Missión Dolores.
A unes passes, en direcció cap el port, a l’entorn de 
Grant Avenue i Bush Street una altra ciutat summa-
ment massificada, anomenada Chinatown, et sug-
gereix  una espectacular descoberta tan bon punt hi 
accedeixis per la seva peculiar porta d’entrada de la 
zona sud del barri. Chinatown és un evident punt i a 
part dins l’univers social de San Francisco, ja que s’ha 
convertit en una ardida negació de la idiosincràsia 
americana. Per les seves interioritats, descobreixes 
que es tracta d’un poble immens forjat per aquells 

descendents d’immigrants xinesos de l’època de la Fe-
bre de l’Or, els quals van ocupar-se (més com a esclaus 
que com a obrers) de la construcció dels ferrocarrils de 
la Union Pacific i de la Central Pacific, que enllaçaven 
Missouri amb el Pacífic. En aquest sentit, malgrat la pi-
caresca comercial que caracteritza les ètnies xineses, 
encara entreveus gestos i actituds d’aquell tarannà ser-
vicial que incòmodament t’embolcalla i et persegueix 
sobretot en el ram de la restauració i en el petit i multi-
color comerç. 

Cap al tard, un passeig incomparable és aquell que et 
permet de reviure l’esperit tradicional a través de les 
cases victorianes que avui encara es conserven -com 
a autèntiques relíquies- a Alamo Street i que, fins i tot, 
poden visitar-se a més de les que s’han recuperat com 
a hotelets. La zona més atractiva per a qualsevol  vi-
sitants es troba just a Steiner Street, una captivadora 
via on s’estén aquella singular filera de les coloristes 
“senyores pintades”.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

San Francisco. Reclams inexcusables 2a. PartArquitectures i veïnatges
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
han estat aquest cap de set-
mana a Algemesí (País Valen-
cià). La colla igualadina ha es-
tat convidada a la 15a Mostra 
de Muixerangues d’Algemesí, 
celebrada dissabte a la tarda 
a la Plaça Major de la ciutat. 
El nombrós públic assistent va 
poder gaudir d’una combina-
ció de castells i muixerangues, 
dues tradicions nomenades 
Patrimoni de la Humanitat per 
la Unesco. Els Moixiganguers 
van actuar amb les dues co-
lles locals, la Muixeranga d’Al-
gemesí i la Nova Muixeranga, 
més els Castellers de Lleida. 
L’actuació va tenir format de 
diada castellera i els Moixi-
ganguers hi van realitzar uns 
notables castells de 7 i mig. 
En primera ronda van execu-
tar el 4de7 amb agulla, castell 
molt aplaudit a la plaça per la 
seva vistositat quan el pilar de 
5 va quedar al descobert. En 
segona ronda els morats van 
completar un molt segur 5de7 
deixant el 4de7 per la ronda 

final. 
De la 15a Mostra de Muixe-
rangues d’Algemesí, en cal 
destacar l’emotivitat de l’acte 
que es va iniciar amb un pas-
sadís de benvinguda amb què 
la colla amfitriona, la Nova 
Muixeranga, va obsequiar als 
Moixiganguers. Les dues co-
lles es van ajudar mútuament 
en les seves construccions i 
els anoiencs van poder gaudir 
de les originals construccions 
de les muixerangues algeme-

sinenques, acompanyades pel 
seu emocionant i històric so 
de dolçaina. 
El dia es va cloure amb uns 
vistosos pilars executats con-
juntament per les quatre colles 
i per dos pilars de 4 de ger-
manor entre Moixiganguers 
i Nova Muixeranga. Aquests 
pilars de germanor van servir 
per agrair la gran acollida que 
la gent d’Algemesí va donar 
als Moixiganguers d’Igualada i 
també van servir per celebrar 

la gran actuació de la Nova 
Muixeranga, una de les millors 
de la seva història.
Després del seu pas pel País 
Valencià, els Moixiganguers 
centraran els seus esforços 
en un intens mes de Juny que 
s’inicia aquest diumenge vi-
nent a Vic i que té com a punts 
culminants el dissabte 14 a 
la Diada del Pati de Valls, i el 
diumenge 29 amb actuació a 
Igualada en la Diada de Cal 
Tabola.

Els Moixiganguers porten 
les seves construccions al País Valencià

CINEMA / LA VEU

El documental Avi, el trauré 
d’aquí, que investiga en la me-
mòria oblidada dels milers de 
persones enterrades al Valle 
de los Caídos i que denuncia 
el cas concret de l’avi de l’es-
criptor capelladí Joan Pinyol, 
ha estat guardonat amb el pre-
mi Josep Maria Planes de Pe-
riodisme que atorga la Funda-
ció Independència i Progrés.
També el mateix dia 30 el do-
cumental es va projectar al 
festival DocsBarcelona dins 
la categoria Premi Pro-Docs 
al Millor Documental Televisiu 
Català de 2013 i demà dissab-
te es projectarà a Sant Carles 
de la Ràpita, seguit d’un coŀlo-
qui en què hi participarà Joan 
Pinyol.

“Avi, el trauré d’aquí”, 
guardonat amb el 
Josep Maria Planes 
de Periodisme 
d’investigació

Barri Castro

Barri Castro

Misión Dolores
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Aquest és el muntatge que es 
pot veure a la sala gran del 
TNC fins el diumenge 22 de 
juny, dirigit per Josep Mª Flo-
tats.   Director fundador del Te-
atre Nacional de Catalunya. El 
1959 va guanyar una beca per 
estudiar a l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic d’Estrasburg. 
Ja acabada la carrera, es va 
traslladar a París. A partir del 
1984 va tornar a Barcelona, 
amb l’encàrrec del Govern 
de Catalunya per a impulsar 
la creació del Teatre Nacio-
nal. Entre les seves obres, 
representades a Barcelona i 
a Madrid, destaquen Cyrano 
de Bergerac d’Edmond Ros-
tand (1985, Premi Nacional 
d’Interpretació de la Generali-
tat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona), El despertar de 
la primavera de Frank Wede-
kind (1986), Per un sí o per 
un no de Nathalie Sarraute 
(1986), El Misantrop de Moli-
ère (1988), Ara que els amet-
llers ja estan batuts de Josep 
Pla (1992), Tot assajant Dom 
Juan de Louis Jouvet (1993), 
Àngels a Amèrica de Tony 
Kushner (1996), La Gavina 
de Txèkhov (1997), Arte de Y. 
Reza (1998), Stalin de Marc 
Dugain i Josep Maria Flotats 
(2008) i La conversación de 
M. Descartes con M. Pascal 
joven de Jean-Claude Brisville 
(2009).

Sinopsi: El senyor Orgon vol 

CARLES MUNTANER

El joc de l’amor i de l’atzar

casar la seva filla Sílvia amb 
Dorante, fill d’un vell amic. Sílvia 
parla d’aquest casament amb 
Lisette, la seva cambrera, i li 
confia les pors que té de casar-
se amb un noi que no coneix. 
Orgon accepta que la seva filla 
es faci passar per Lisette per tal 
de poder observar el seu futur 
marit disfressada, mentre que 
paral·lelament, Dorante haurà 
tingut la mateixa idea, i es pre-
sentarà a casa d’Orgon amb els 
papers intercanviats amb el seu 
criat. 
El pare i el germà de la noia se-
ran els únics que estaran al cas 
d’aquest doble joc de disfres-
ses, i seguiran el joc des d’una 
discreció que intervindrà puntu-
alment per facilitar el rumb dels 
esdeveniments. Aviat Sílvia 
sentirà ben poca simpatia pel 
seu suposat pretendent, que 
mostrarà uns modals impropis 
a la seva classe i educació, 

alhora que se sentirà atreta 
pel suposat criat. Per part de 
Dorante succeirà el mateix, i 
aquest ball d’equívocs només 
es resoldrà després que s’ha-
gin posat en crisi totes les con-
vencions socials.

Resumint un muntatge amb 
una durada de gairebé dues 
hores  sense entreacte, amb 
una escenografia magnífica, 
com ja és habitual a la Sala 
Gran del TNC, amb una in-
terpretació més que bona per 
part de tots els personatges, 
però amb especial dels dos 
criats, Arlequí i Lissete, i una 
magnifica direcció de Josep 
Mª Flotats. Tot plegat fa que el 
públic assistent a la represen-
tació passi una llarga estona 
rient i gaudint d’aquesta comè-
dia de Marivaux. Realment val 
molt la pena anar-hi .

DISSENY / LA VEU

L’expert en co-working Àngel 
Miranda a fer una interessant 
presentació als estudiants 
del cicle de Grau Superior de 
Gràfica Publicitària de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps. Es va tractar d’una 
xerrada introductòria al mèto-
de LEARN START-UP. Aquest 
mètode de treball permet ini-
ciar projectes emprenedors 
a partir del treball en xarxa, 
i el propòsit, a grans trets, 
d’aquest acte va ser orientar 
els estudiants de l’escola en 
el nou escenari que ofereix 
la tecnologia i els equips de 
treball flexible. Un cop finalit-
zats els estudis volem presen-
tar als nostres estudiants, la 
possibilitat de reunir persones 

amb perfils molt diferents per 
ser capaços d’oferir productes 
i serveis nous, orientats a sa-
tisfer les demandes específi-
ques dels consumidors de ma-
nera eficient i personalitzada.
“Converteix la teva idea en un 
producte viable” és el subtítol 
de la dissertació, que connec-
ta amb la filosofia de l’escola 
i d’alguns dels projectes dels 
seus estudiants.
Aquesta xerrada va ser molt 
motivadora, i per això convi-
dem a tothom qui vulgui saber 
més coses a assistir a la pre-
sentació que es farà el dijous 
12 de juny de 19.00 a 20.00 a 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, on també s’oferirà aquesta 
mateixa informació.

L’expert en co-working Àngel 
Miranda a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps



DIVENDRES 6

HEM FET UN CONTE. TE L’EX-
PLIQUEM?
- Igualada 
Els participants del taller de 
contes digitals presentaran les 
seves creacions i alguna sor-
presa més.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE
- Igualada 
Mostra de teatre de l’escola  
ATREZZO dansa i arts escè-
niques Tallers de final de curs 
d’Atrezzo.
Divendres a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA. 
JOAN DAUSÀ
- Igualada 
Joan Dausà presentarà en di-
recte i en acústic el seu segon 
disc “On seràs demà?”.
Divendres a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DISSABTE 7

25 ANYS DE MAL LLAMP
- Igualada 
Amb motiu del 25è aniversari 
del drac Mal Llamp, activitats i 
tallers relacionats amb el món 
del foc per a la canalla 
Dissabte de 4 a 9 del vespre a 
la Rambla de Sant Isidre.

IGUALADA ROCK CITY
- Igualada 

2a Edició del festival de rock a 
Igualada. A càrrec dels grups: 
77 (Seventy Seven), Los Guar-
dians del Pont, Afraid To Spe-
ak in Pu- blic, Face i Between 
Humans and Beasts Psycho-
drome 
Dissabte a partir de 2/4 de 8 
del vespre al pati del Vapor de 
Baix.

MÚSICA
- Igualada 
Concert dels Messengers, grup 
finalista del concurs Oh Happy 
Day
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

GALA LÍRICA NESSUM DOR-
MA
- Calaf 
Segona gala lírica “Nessun 
dorma”. Amb Carlos Cosías (te-
nor), Rocío Martínez (soprano), 
Stefano Palatchi (baix) i Manu-
el José Ruiz (piano).
Dissabte a les 10 del vespre a 
l’església de Sant Jaume.

DIUMENGE 8

FESTA DE LA BICICLETA
- Igualada 
Passejada amb bicicleta pels 
carrers de la ciutat.
Diumenge al matí, circuit urbà.

SARDANES
- Igualada 
86è Aplec de la sardana d’Igua-
lada. Amb les cobles Ciutat de 
Girona, Maricel i Ciutat de Ter-

rassa.
Diumenge a partir de les 11 del 
matí al passeig Verdaguer.

TEATRE MUSICAL. “CULPA-
BLES”
- Igualada 
Un musical del Cor Albada. 
Creat a partir de peces de mu-
sicals com: Els Miserables, 
Cats, Mar i Cel, Rent, Hair.....
Diumenge a les 8 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

SERENATES D’ESTIU
- Igualada 
Els músics de l’Arxiduc Carles 
a càrrec d’Atrium Ensemble. 
Concert per rememorar el Tri-
centenari del 1714 i la fi de la 
guerra de Successió.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Claustre de l’Escola Pia.

DILLUNS 9

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Joan Vives. 1714: les músiques 
de la Guerra de Successió.  
Coincidint amb el Tricentenari, 
aquest flautista de bec ens des-
cobrirà el paper de la música al 
1714. Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 10

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Tertúlia per millorar el nivell del 

català.  Comentari sobre el lli-
bre “Diari d’una àvia d’estiu” de 
Rosa Regàs.
Dimarts a les 7 de la tarda al 
Centre Cívic de Fàtima.

MÚSICA
- Igualada 
Concert dels Combos i la Big 
Band de l’Escola Municipal de 
Música.
Dimarts a les 10 del vespre al 
Hot Blues.

DIMECRES 11

CINEFÒRUM
- Igualada 
Joan Sales, l’home incòmo-
de, la veritat que fa nosa. Amb 
Francesc Canosa, director del 
documental. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Vilanova del Camí 
Ballet des Nations de Jean-
Baptiste Lully Concert a càr-
rec d’alumnes i professors de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada, amb la col·laboració 
de l’Escola de Dansa del Con-
sell Comarcal de l’Anoia. 
Dimecres a les 8 del vespre a 
Can Papasseit.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
URBÀ
- Montbui 
Club de lectura per a adults 
amb comentaris sobre el llibre 
“Olor de colònia” de Sílvia Al-

cántara. 
Dimecres a les 7 de la tarda a 
l’escola Garcia Lorca.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
- Montbui 
Club de lectura per a nois i 
noies de 3r i 4t d’ESO a partir 
del llibre “Maneres de viure per 
sempre” de Sally Nicholls. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca.

DIJOUS 12

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Arbres 
d’Igualada”, d’Helena Parera i 
fotografies de Xavier Barberà, 
del CECI 
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Projecció del film paraguaià “7 
cajas” dels cineastes Juan Car-
los Maneglia i Tana Schembori. 
Dijous a 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu Igualadí.

XERRADA
- Piera 
Eduard Farré, vicepresident de 
la Societat Catalana de Gno-
mònica, ofereix una xerrada in-
troductòria per conèixer la his-
tòria, els tipus i el funcionament 
dels rellotges de sol.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

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.

NATURA I SENDERIS-
ME
Fotografies de Jordi Torras.
Del 17 de maig al 31 d’agost a 
la sala del Museu de la Mun-
tanya de Montserrat del Bruc.

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 Gas-
par Camps.

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

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

LA IGUALADA DE 
FRANCESC MARCÉ I SA-

NABRA
Dibuixos d’un igualadí d’adop-
ció que ens descobreixen in-
drets entranyables de la nostra 
ciutat
Del 6 al 28 de juny a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
central d’Igualada.

IDENTITATS. BANDE-
RES, PENONS I ALTRES 
SÍMBOLS IGUALADINS
L’exposició presenta diferents 
banderes gremials, de la ciutat 
o del Sant Crist, des del s. XIX 
als nostres dies.
Del 12 de juny al 31 d’agost a 
la sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Pell d’Igualada.

CREA I RESTAURA
Treballs de dos dels tallers que 
organitza la Biblioteca: el de 
manualitats, a càrrec de Maria 
Hernández, i el de restauració 
de moble, guiat per Paquita Iz-
quierdo
Del 6 al 30 de juny a la Bibliote-
ca de Piera.

UN RAIG DE SOL, UNA 
ONADA

Selecció de llibres, música 
i pel·lícules per entretenir el 
més petits durant les vacan-
ces.
Del 2 de juny al 30 d’agost a la 
Biblioteca de Piera.

CAL MACO. 100 ANYS 
1914-2014
Exposició que s’emmarca dins 
de la Setmana Internacional 
dels Arxius.
Del 2 al 30 de juny al vestíbul 
de l’Arxiu Comarcal.

ABECEDARI DE L’ES-
COLA
Abecedari plàstic, elaborat 
pels alumnes, amb les parau-
les que defineixen l’Escola 
Inclòs dins els actes del 150 
aniversari de l’Ateneu.
Del 6 al 20 de juny al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.

L’EXPOSICIÓ
Carla Alba, Pere Noguera i 
Núria Riba
Exposició d’olis, aquareŀles.
les, acrílics i fotografia.
Del 6 al 24 de juny al Portal del 
Llevador.

Agenda
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Estrena a Igualada •  Agosto

RAMON ROBERT.-

La peŀlícula Agosto narra la 
torbadora i emotiva història de 
la família Weston. Les seves 
vides han anat prenen camins 
separats, però ara una crisi 
familiar -ha desaparegut el 
pare-  torna a reunir els seus 
membres en una casa del Mig 
Oest americà, a l’estat d’Okla-
homa. La peŀlícula, en la que 
tenen especial protagonisme 
les dones de la família, es 
basa en l’obra teatral de Tracy 
Letts Agost: Comtat d’Osage , 
que va debutar a Broadway el 
desembre de 2007 després de 
presentar-se al Steppenwolf 
Theatre de Chicago aquest 
mateix any. Va resultar gua-
nyadora d’un premi Pulitzer i 

cinc premis Tony el 2008, in-
clòs el premi a la millor obra , 
i es va estrenar amb gran èxit 
en nombroses ciutats del món, 
entre elles Madrid i Barcelona. 
Amparo Baró, Carmen Machi i 
Alicia Borrachero van interpre-
tar els papers principals sota 
la direcció de Gerardo Vera al 
Teatre Valle- Inclán. A Barce-
lona es va representar al TNC, 
amb direcció de Sergi Belbel i 
incloent en el seu repartiment 
a Emma Vilasarau, Rosa Re-
nom i la malaguanyada Anna 
Lizaran. Per a molts, el treball 
de la Lizaran ha fet historia.
Realitzada per John Wells, 
aquesta adaptació al cinema 
de l’obra de Tracy Letts també 
compta amb un repartiment de 
luxe, que inclou  Meryl Streep, 
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Coneguem a la família 
Weston

Julia Roberts, Ewan McGre-
gor, Chris Cooper, Juliette Le-
wis, Dermot Mulroney , Julian-
ne Nicholson, Sam Shepard i 
Misty Upham. La peŀlícula, 

com la mateixa obra en la que 
es basa, és una història molt 
dramàtica i fascinant sobre 
la vida, la mort i les tensions 
familiars. Amb la seva litera-

tura punyent i un repartiment 
ple d’estrelles, segurament és 
una de les peŀlícules impres-
cindibles de l’any. 

Estrena de la setmana •  X-Men: Dias del futuro pasado

RAMON ROBERT.-

La 20th Century Fox  i la Mar-
vel han tornat a reunir treball 
i pressupost de producció 
per a materialitzar una nova 
aventura dels X-Men. En 
aquesta seqüela repeteix el 
director Bryan Singer, el re 
inventor de la nissaga gràfica 
en la seva faceta cinemato-
gràfica. Tenint molt clar que 
calia una nova estètica, Sin-
ger va rodar primer la reeixida 
X-Men, estrenada amb gran 
èxit a l’estiu de 2000. Tres 
anys després va tornar a la 

Mutants en futur passat
nissaga amb X-Men 2, tenint 
una acollida encara millor.   
A X-Men: Dias del futuro pa-
sado, Singer torna a ocupar la 
cadira del director per ampliar 
el seu concepte de l’univers 
X-Men. “És un relat excepcio-
nal i provocador impulsat per 
personatges esplèndidament 
concebuts”. El productor, 
Hutch Parker, creu que el que 
fa que les pel.lícules de X-
Men dirigides per Bryan Sin-
ger siguin tan absorbents és 
l’amor, l’atenció i el respecte 
de Bryan per aquests perso-

natges “.
Interpretada, d’entre altres, 
per James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawren-
ce, Nicholas Hoult, Ian McKe-
llen, Patrick Stewart, Hugh 
Jackman i Halle Berry, aques-
ta fabulosa i fantàstica aven-
tura de ciència-ficció narra 
en 130 minuts (i amb ritme 
ferotge) la lluita per la super-
vivència de l’espècie mutant 
a través de dos períodes tem-
porals diferents. Diuen que 
serà el blockbuster estiuenc 
del 2014.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

AGOSTO
Estats Units. Drama. De John Wells. Amb Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan 
McGregor, Chris Cooper i Abigail Breslin. Els Weston viuen en una gran 
mansió als afores de Pawhuska, a Oklahoma. La desaparició del pare 
en estranyes circumstàncies fa que la família es reuneixi i que totes les 
seves misèries surtin a la llum. Adaptació al cinema de l´obra de teatre del 
mateix títol, guanyadora del Premi Pulitzer en 2008.

X-MEN DIAS DE FUTURO PASADO
Estats Units. Acció i fantasia. De Bryan Singer. Amb James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Patrick Stewart i 
Hugh Jackman. EL grup de X-Men lluita per la supervivència de l´espècie 
en una guerra que es desenvolupa en èpoques diferents. Volen canviar 
un important esdeveniment històric i lliurar una èpica batalla que podria 
salvar el futur de tota la humanitat.

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.

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: LA VIE D’ADELE

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 20 SETMANES TANCAT

1/ X-MAN (12 anys)
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.:11:30/16:00/19:00/22:00
Dll a Dj.: 18:00/21:00

2/PEABODY Y SHERMAN (apta) 
Ds.: 15:45
Dg.: 11:40/15:45
2/MALEFICA 3D (apta) 
Dv a Dj.: 17:45
2/AL FILO DE LA MAÑANA 3D (12 
anys) 
Dv a Dg.: 20:00
Dll a Dj.: 19:45
2/REDENCION (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:30
Dll a Dj: 22:00

3/DRAGON BALL Z (en català)(12 
anys) 
Dv. Dll a Dj: 17:30
Ds. i Dg: 15.30/17:30
3/ DRAGON BALL Z (12 anys)
Dg: 12:00
3/GODZILLA (7 anys)
Dv a  Dg.: 19:30/22:15
Dll a Dj.: 21:30
3/GRACE DE MONACO (apta) 
Dll a Dj.: 19:20

4/RIO 2 (apta)  
Dv.: 17:50
Ds.: 15.40/17:40
Dg.: 11:40/15.40/17:40
Dll a Dj.: 17:30
4/X-MAN 3D (12 anys) 
Dv. a Dg: 20:00
Dll a Dj.: 19:30
4/MALDITOS VECINOS (apta) 
Dv a Dg.: 22:40
Dll a Dj.: 22:00

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera 59
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CASAL 
BEL AMI  (7 anys) 
Diumenge: 18:00
AGOSTO (12 anys) (2 
Nominacions al Globo de Oro) 
Diumenge: 19:45

5/MALEFICA (apta)
Dv: 18:35/20:40/22:45
Ds.: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dg.: 11:50/ 16:30/18:35/20:40/22:45
Dll. a Dj: 17:30/19:35/21:40

6/PANCHO (apta)
Dv.: 17:40/19:40
Ds.: 15:30/17:40/19:40
Dg.: 12:00/15:30/17:40/19:40
Dll. a Dj.: 17:35/19:25
6/DIVERGENTE (12 anys)
Dv. a Dg: 21:45
Dll a Dj.: 21:20

7/GRACE DE MONACO (12 anys)
Ds.: 15:40
Dg.: 11:30/15:40
7/8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv. a Dll.: 18:00/20:00/22:00

8/ AL FILO DE LA MAÑANA (12 
anys)
Dv. i Ds: 17:30/19:50/22:25
Dg.: 11:50/17:30/19:50/22:25
Dll a Dj.: 18:20/20:45

CINEMA A L’ANOIA
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ESGLÉSIA / LA VEU

L’igualadí Joan Prat, rector de 
la parròquia de l’antiga esglé-
sia de sant Josep de Manre-
sa, ha iniciat els treballs de 
recuperació d’aquesta antiga 
parròquia per encàrrec exprés 
del bisbe de Vic, Mn Romà 
Casanova.
A partir d’aquest estiu l’esglé-
sia tornarà a acollir cerimònies 
litúrgiques després de més de 
40 anys sense poder-ho fer. 
Inicialment només seran bate-
jos i més endavant, quan les 
obres estiguin finalitzades del 
tot, ja es podran fer tot tipus de 
celebracions.

Centenari de l’església
L’any que ve l’església celebra 
el seu centenari i el Bisbat va 
decidir rehabilitar el temple. El 
més urgent és reparar la faça-
na i remodelar tot l’interior que 
està mol malmès. Les obres 
es  finançaran a través de les 
donacions dels veïns i del que 
pugui aportar el Bisbat.

Mn. Joan Prat inicia la rehabilitació de 
l’església de Sant Josep de Manresa

En la Declaració de la Renda 
hi ha dues caselles: una de-
dicada a l’Església Catòlica 
i una altra a «altres fins soci-
als».
Si el declarant decideix mar-
car-les totes dues, no pagarà 
més ni li tornaran menys que 
si hagués optat per altres pos-
sibilitats. Per tant, sense per-
judici econòmic el declarant 
podrà marcar les dues case-
lles; amb aquesta opció el go-
vern lliurarà un 0,7% a l’Esglé-
sia i un 0,7% a altres fins so-
cials. No es reparteixen pas 
la meitat del 0,7% per a cada 
finalitat.
Per als catòlics és bo marcar 
les dues caselles, perquè or-
ganitzacions eclesials tan im-
portants com Càritas o Mans 
Unides participen del reparti-
ment d’aquests fons dedicats 
a «altres fins socials». A més, 
a 40 organitzacions més de 
l’Església, que també desen-
volupen programes d’acció 
social per a les persones més 
necessitades de la societat, 
també els arriben recursos 
d’aquestes declaracions.

L’Església no rep absoluta-
ment res dels Pressupostos 
Generals de l’Estat Espanyol. 
Els contribuents trien volun-
tàriament, cada any, posar la 

Marca les dues caselles!

X a la seva Declaració de la 
Renda i això contribueix a aju-
dar tota la labor que fa l’Esglé-
sia en tots els camps. Aquest 
gest no costa res!

En un recent article a Cata-
lunya Cristiana, tot parlant 
del fet que, a Lorda, la Verge 
s’adreçava a la Bernadeta 
en occità en la variant gas-
cona —o bigordana, per ser 
més precisos—, comentava 
que la consideració que ha-
bitualment mereix a França 
la llengua d’oc —i qualsevol 
altra llengua que no sigui el 
francès— és la d’un «patois» 
o patès, mot que el dicciona-
ri Robert qualifica com «el 
parlar de grups minoritaris, 
sovint rurals, i de nivell cultu-
al més tradicional que el de 
la gent normal». Uns parlars 
que, segons el programa 
«il·luminat» de la Revolució, 
calia extirpar de la faç de la 
terra. Afegim-hi encara el 
fet que l’occità es divideix 
en cinc grans dialectes, for-
ça diferenciats, cosa que 
dificulta aquella unitat que 
seria indispensable per a la 
preservació d’una llengua. 
si bé l’occità (conegut com 
a «llengua provençal») ha-
via estat en època medieval 
vehicle de la més alta cultura 
i que, modernament, és ac-
ceptada quasi arreu una for-
ma estàndard, sobretot pel 
que fa al llenguatge escrit.
També al nostre país no fal-
ten els qui volen exasperar 
les diferències entre les di-
verses variants de la llengua 
catalana, llengua que, d’altra 
banda, pren legítimament el 

nom de les diferents contra-
des on es parla: català, va-
lencià, balear (mallorquí, me-
norquí, eivissenc), alguerès, 
etc. No crec que s’hagi parlat 
mai d’una llengua «andorra-
na» o «rossellonesa»! D’altra 
banda, estem tan acostu-
mats a fer equilibris de tota 
mena! En els nostres segles 
d’or, fins i tot el nom de Cata-
lunya s’amagava sota el nom 
d’Aragó. Sigui com vulgui, les 
diferències dialectals del ca-
talà no es poden comparar ni 
de lluny amb el mosaic dels 
dialectes occitans. Fonamen-
talment el català és una llen-
gua única, encara que hi hagi 
gent que s’entesti a contradir 
una palesa realitat, sanciona-
da solemnement per l’Acadè-
mia. Qui té ben resolt aquest 
fals problema és l’Església, 
que ha fet i fa circular en tot el 
nostre àmbit lingüístic bisbes 
procedents dels diversos pa-
ïsos de la nostra parla. Com 
seria possible això sense la 
consciència d’una substanci-
al unitat? Aquesta manera de 
fer tan pragmàtica de l’Esglé-
sia n’és una confirmació més 
que implícita. Que ho tinguin 
ben present els «negacionis-
tes», que al cap i a la fi són 
els fautors del «divide et im-
pera»!

Mn. Valentí Miserachs

Divide et impera

Aquest any 2014 s’està cele-
brant el centenari del naixe-
ment del venerable Monse-
nyor Álvaro del Portillo, primer 
successor de Sant Josep-
maria Escrivà de Balaguer al 
capdavant de l’Opus Dei, i que 
serà beatificat a Madrid el prò-
xim 27 de setembre.
Amb aquest motiu el Club 
Valldaura no ha volgut deixar 
passar l’ocasió de participar 
en l’organització d’actes per 
commemorar aquest centena-
ri a la nostra ciutat, Igualada. 
Per això, estan previstos els 
dos actes següents. D’una 

banda, una exposició sobre la 
seva vida, i d’altra una confe-
rència, sobre les seves esta-
des a Catalunya.
L’exposició restarà oberta del 
9 al 16 de juny a la sala po-
livalent de la Casa rectoral 
de la basílica de Santa Maria 
d’Igualada.
La conferència, amb el tí-
tol “Les estades d’Alvaro del 
Portillo a Catalunya”, anirà a 
càrrec de Josep Masabeu, pe-
dagog i historiador, serà l’11 
de juny a la sala polivalent de 
Santa Maria.

El Club Valladaura organitza 
actes per recordar Alvaro del 
Portillo



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
Consells 

de Pilar Prat Jorba 
 Col. 18704 

Psicòlolga General Sanitaria. 
Màster en Psicopatologia Legal i Forense. 
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

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

08700 IGUALADA

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

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

marques
-Personal titulat

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

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

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

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



POLICLÍNICA IGUALADA

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

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

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

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

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

LA COMUNICACIO
L’art de parlar és fona-
mental per poder estar a 
gust amb un mateix i amb 
els que ens envolten. Hi 
ha moltes maneres de 
parlar. Podem parlar molt 
i en realitat no dir res. Pot 
ser una conversa superfi-
cial, com la que fem ser-
vir per socialitzar amb els 
veïns a l’ascensor o quan 
anem a comprar el pa. 
També podem enraonar i 
deixar que ens coneguin 
millor. Però gairebé sem-
pre seleccionem a les 
persones amb qui volem 
compartir coses i que sà-
piguen més de nosaltres.  
Enraonar és intercanviar. 
Explicar i escoltar. Tenir 
cura el dir les paraules. 
Sense ofendre. Ni des-
truir l’altre, ni atacar-lo. 
Exposar la nostra pers-
pectiva, però respectant 
la dels altres.  Dir coses 
intentant que hi hagi un 
enriquiment mutu. Donar 
sentit a la paraula que és 
una eina molt especial. 
Podem fer-ho comuni-
cant, discutint, dialogant, 
conferint i explicant. Així 
també podem resoldre 
molts dels nostres ne-
guits. Ser socialment part 
d’un col.lectiu. El més 
important és que ens fa 
progressar com individus 
i ens deixa donar sortida 
als nostres pensaments.



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

Ingredients (4 persones): 

Crema de cigrons
Preparació:

- cigrons 
- 2 patates.
 - 2 rovells d’ou.
 - 1 got de nata líquida.
 - Costrons de pa fregit.
 - Sal.
 - Pebre negre mòlt.

Pelem i trossegem les patates i a continuació les posem a coure en un recipient 
amb ½ litre d’aigua. Quan estiguin toves, hi afegim els cigrons prèviament cuits, 
els fem un bull i ho passem tot pel passapuré. Si el puré queda massa espès, 
afegirem una mica de brou o de la mateixa aigua de la cocció. Salpebrem i ho 
deixem coure uns quants minuts més. Mentrestrant, en un bol a part, batem els 
rovells amb la nata líquida i ho afegim al puré, mirant d’evitar que bulli perquè 
els rovells no es quallin. Ho acompanyem amb els costrons de pa fregit.

�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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PVP recomanat a la Península i les Balears per a Honda Civic 5 Portes 1.4 i-VTEC Comfort: 14.000 € incloent-hi IVA, transport, impost de matriculació, 
aportació del Concessionari i marca, 1.500 € de sobretaxa per l’usat (antiguitat mínima de 3 mesos) i Pla PIVE 5. Oferta subjecta a finançament 
d’un import mínim de 7.000 € a un termini mínim de 24 mesos a través d’Honda Bank GmbH S.E. Consulteu les condicions al vostre Concessionari. 
Subjecta a aprovació de l’entitat financera. *5 anys de garantia (3 anys d’original + 2 d’extensió de garantia mecànica) sense límit de km, segons 
condicions contractuals a consultar a través de la Xarxa de Concessionaris Oficials Honda. Pintura metal·litzada i despeses de matriculació no inclosos. 
Oferta vàlida aquest mes, subjecta a vigència del Pla PIVE. www.honda.es. Consum mixt (l/100 km): 3,6 - 6,6. Emissions CO2 (g/km): 94 - 155.

NOU CIVIC TOURER
PERQUÈ LA BELLESA NO ÉS NOMÉS A L’EXTERIOR

Deixa’t seduir pel disseny atractiu i esportiu del Nou Honda Civic Tourer. 
A més, l’interior et sorprendrà per l’espai ampli i versàtil, pensat  
per adaptar-se al teu ritme de vida:

•		Maleter amb una capacitat de càrrega de 624 litres, líder en el seu segment,  
i màxima flexibilitat interior.

•		Gamma	disponible amb motor dièsel 1.6 i-DTEC amb Earth Dreams Technology, ofereix  
un increïble consum de només 3,6 l/100 km i unes emissions de CO2 molt reduïdes, 
motiu pel qual està exempt de l’impost de matriculació.

•		Sistema de Suspensió Adaptativa a l’eix posterior per proporcionar  
un excepcional confort de marxa.

NOVA GAMMA CIVIC DES DE 14.000 €

Motor-Tech.
Ctra. Manresa-Berga, km 0,600. Tel. 938 77 28 17*. SANT FRUITÓS DEL BAGES. BARCELONA. - Ctra. Vic a Olot, km 3. Tel. 938 86 21 99*. VIC. BARCELONA.
*Contacti amb nosaltres per a més informació i sol·licitud de prova.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Víctor Quintana i Grifé 
és el responsable comercial 
d’Iguana Comunicacions, una 
empresa tecnològica que ha 
tingut un creixement impor-
tant en els dos últims anys 
dins de la comarca de l’Anoia 
i en particular a Igualada on 
començat desplegament de 
fibra òptica.

Tot comença...?
Per la pròpia necessitat de 
tenir i gaudir d’accés Internet 
de qualitat, fa set anys quan 
vaig anar a viure a Montbui 
poble vaig demanar-me inter-
net a casa, i els operadors 
globals no van ser capaços de 
connectar-me a Internet, no 
podia ni obrir el google, d’aquí 
que vaig buscar com podia 
resoldre aquesta mancança.
Què és Iguana Comunicaci-
ons?
És un operador d’accés Inter-
net i telefonia fixa que es dife-
rencia de les multinacionals 
en què som un operador de 
proximitat, que s’ocupa prin-
cipalment de la comarca de 
l’Anoia. Gestionem diverses 
infraestructures que funcio-
nen amb radioenllaç per oferir 
una connexió a Internet dife-
rent a un l’adsl. El nostre sis-
tema és molt millor que el de 

cable de coure perquè el està 
en mal estat. Si Telefònica 
cau a nosaltres no ens afecta.
Com arriba la connexió a 
casa del client?
Per radioenllaç o be per fibra 
òptica.
Quin és el vostre servei 
bàsic de radioenllaç?
Internet 3Mbps simètric i línia 
de telefonia amb tarifa plana. 
Vint-i-dos euros amb cin-
quanta al mes.
I de fibra òptica?
Des del mes passat ja tenim 
clients connectats a 100Mbps 
simètrics reals.
Simètric?
Vol dir que tens tanta capaci-
tat de pujada com de baixada. 
Les adsl et poden donar deu 
de baixada però nomes mig 
de pujada i això quan ha de 
pujar dades al núvol és un 
handicap. Nosaltres donem 
la mateixa velocitat de pujada 
com de baixada i les empre-
ses -i els particulars- guanyen 
temps.
Podeu arribar a tot arreu?.
Estem creixent a mesura que 
creix la demanda. En funció 
de les peticions que ens arri-
ben per Internet anem este-
nent la nostra xarxa. En breu 
obrim noves zones de cober-
tura dins i fora de l’Anoia, 
anem augmentant clients 

cada mes, però sempre dins 
de la nostra capacitats.
Com feu la gestió comer-
cial?.
Disposem d’una plataforma 
web: www.iguana.cat on els 
usuaris interessats poden 
contractar directament els 
serveis, o ens poden trucar 
per consultar qualsevol dubte 
que sorgeixi. Els serveis pro-
fessionals i projectes a mida 
realitzem visites a l’empresa. 
No tenim botigues de distribu-
ció, ens basem en el boca a 
orella que es el sistema que 
ens estat funcionant fins ara 
.... 
També doneu solució allà 
on l’ADSL té poca capaci-

Les relacions internes dels partits 
molt sovint són complicades. I si 
es tracta d’una coalició, encara ho 
són més. A l’Anoia en tenim exem-
ples de tots dos casos i en pobla-
cions diferents. Molt curiosament 
les diferències personals es donen 
majoritàriament en un partit i en 
una coalició. Sovint hem parlat 
de les desavinences al si del PSC 
Anoia que tindrien a Vilanova del 
Camí la seva màxima expressió i, 
suposem que la solució més com-
plicada.
Hi ha però també importants 
desavinences entre Unió i Con-
vergència, però no a Vilanova, 
sinó al Bruc. La coalició de CiU va 
guanyar les eleccions i el seu cap 
de llista Carles Castro -de CDC- 
va ser elegit alcalde. A mitjans 
de mandat, però, els dos regidors 
d’UDC es varen desmarcar de la 
política de Castro i aquest els va 
treure les competències. Unió 
al Bruc ja ha tret dos butlletins 
donant a conèixer la seva posició 
diferenciada respecte de Castro. 
El darrer durant la passada cam-
panya electoral. El document, 
més que enfadar a Carles Castro, 
a qui ha irritat ha estat a la direc-
ció d’Unió. La pregunta que es fan 
els bruquetans és si Unió està en 
desacord amb el moment de divul-
gar el document -1.000 exem-
plars- o amb el seu contingut crític 
amb el soci de coalició. 

tat?. 
La xarxa de transport del 
cable de coure es col·lapsa 
perquè no creix el suficient. 
Vam detectar que al polígon 
d’Igualada, per exemple, hi 
havien zones on no hi havia 
prou velocitat. Actualment 
estem donant servei a mes 
de quaranta empreses que 
tenen un servei d’internet 
professional i simètric.
Treballeu amb l’adminis-
tració?
Part important de l’empresa 
és l’enginyeria que ofereix  
serveis a mida per resoldre 
i donar solucions a l’admi-
nistracions, com per exem-
ple Ajuntament de Vilanova 
o Consell Comarcal de 
l’Anoia.
Si vull fibra òptica a casa 
meva, que tinc que fer?
Inscriure’s a la plataforma 
web: fibraigualada.cat, i 
nosaltres rebem la informa-
ció i en funció de les zones 
amb més demanda prenem 
les decisions per actuar i 
desplegar la xarxa de fibra 
òptica.
Ja hi ha zones de prioritza-
ció perquè s’han organitzat 
a nivell d’associació o de 
comunitat de veïns i ens han 
fet arribar moltes peticions 
de connexió.  

4 paraules amb... Víctor Quintana Guifré


