
1.688
1,5

veuanoia.cat

DIVENDRES, 23 de gener de 2015

D
E

 L
’A

N
O

IA

Podemos entra de ple 
a la política de l’Anoia

La formació creix a Piera, Cabrera, Vilanova, Igualada, la Torre de 
Claramunt i ultima la seva arribada a Santa Margarida de Montbui
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per assistent social i estafava gent gran
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"Valorem 
presentar-nos 
a les eleccions 
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som quasi 200 
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Aquests dies, comença a dibuixar-se el 
mapa electoral de les properes eleccions 
municipals del 24 de maig. A Igualada, 
per exemple, coneguts ja els candidats 
de CiU, ERC i PxC, s’hi ha afegit el de 
PSC, i aquesta mateixa setmana, forma-
cions com la CUP i Podemos, aquesta 
darrera sota un paraigües d’agrupació 
d’electors, debatran si entren o no en la 
lluita per una cadira a l’Ajuntament de la 
capital de l’Anoia, a l’espera de veure què 
fa el PP o ICV. Com a mínim, doncs, sem-
bla que seran vuit les candidatures que 
concorreran a les eleccions a la ciutat. El 
mateix pot succeir en altres poblacions 
importants de la comarca. 

No cal ser iŀlusos per entendre aquest 
enorme interès per la política que ara 
semblen tenir alguns. Certament, la crisi 
que encara vivim ha fet encara més evi-
dent la incapacitat i la impotència de la 
política per governar l’anomenada econo-
mia global, que s’ha convertit en el veri-
table poder polític i regulador de la vida 
de les persones. A aquesta inutilitat de 
l’statu quo habitual de la política s’hi ha 
afegit, a Catalunya, el debat sobiranista. 
Tot plegat ha servit per esperonar i mo-
bilitzar moltes persones, també des del 
punt de vista de la proximitat territorial. 
La primera demostració d’aquest “èxit” és 
la proliferació de candidatures “indepen-
dents”, de l’ampliació de la taca geogrà-
fica de les CUP, o de noves formacions 
com Podemos. 
Els sobiranistes volen lluitar, des de tots 
els vessants possibles, per aconseguir 
la independència, també des dels ajun-
taments. Els unionistes refugiats en no-
ves formacions com Podemos admeten 
l’esgotament de la Constitució de 1978, 
i es mostren disposats a refer-la, si cal, 
de dalt a baix. En qualsevol cas, és lògic 
que preocupin algunes actituds. La re-
construcció d’un nou equilibri entre eco-
nomia i política no és cosa d’un dia, ni 
serà fàcil, i seria letal qui pensés que hi 
ha solucions ràpides i màgiques. El  canvi 
en l’escenari dels actors polítics a Catalu-
nya i Espanya té enormes potencialitats i 
també algun risc.
Sobre el paper, aquest renovat interès per 
la política és positiu. Però caldria saber ja 
quines propostes en ferm hi ha per poder 
avaluar-les i decidir amb sentit comú.

Interès per la 
política?

Dr. Pere Brescó
El metge Pere Brescó ens té acostumats, al llarg de la seva dila-
tada carrera, a bones sorpreses. L’última ha estat quan el Moni-
tor de Reputación Sanitaria (MRS), que es va publicar a finals de 
l’any 2014, situa l’igualadí, cap de servei de Ginecologia i Obste-
trícia de l’Hospital d’Igualada, entre els 10 metges especialistes 
en aquesta branca de la medicina més ben valorats de l’estat 
espanyol. Enhorabona!

María Dolores de Cospedal, secretària general 
del PP, considera “dramàtic per a Catalunya la pos-
sibilitat certa d’unes eleccions anticipades”. La ce-
lebració de tres eleccions en un espai tan curt de 
temps “és negatiu per als interessos dels catalans i 
demostra que el president Artur Mas només pensa 
en els seus interessos personals i de partit”.

Artur Mas, president de la Generalitat, va anunciar 
l’acord amb ERC i va convocar eleccions pel 27 se-
tembre. “Amb el clima de les últimes setmanes entre 
partits sobiranistes anàvem cap al suïcidi. Ens haví-
em de donar temps per a la cultura de l’acord. Ens 
han ajudat perquè van més enllà dels partits”. 

Oriol Junqueras, president d’ERC, “Si no hi havia 
un acord per a la convocatòria d’eleccions ningú ho 
hauria entès. Tots teníem la voluntat d’arribar-hi. Els 
vuit mesos que queden d’ara fins al 27 de setembre 
serviran per construir les estructures d’estat, uns ins-
truments que calen per exercir la independència”. 

Muriel Casals, presidenta d’Òmnium ha dit: “Hem 
cedit en la data perquè l’important era que es fes 
d’acord”.

Quim Arrufat, diputat per la CUP, ha dit que no se 
sent interpel·lada per l’anunci d’eleccions. “L’inde-
pendentisme afortunadament no és només els qui es 
van tancar a Palau per acceptar el xantatge de Mas. 
Això és la reedició del pacte de Govern, però en cap 
cas és un full de ruta cap a la independència”. 

Joan Herrera, líder de ICV-EUiA, va avisar que a 
partir d’ara veuran el president de la Generalitat com 
a ‘candidat’, ja que “ha decidit utilitzar la presidència 
com a plataforma electoral. I l’acord entre CiU i ERC 
no és res més que la firma d’una pròrroga d’un go-
vern que impulsa retallades i la renúncia dels republi-
cans a construir una alternativa d’esquerres”. 

Miquel Iceta, PSC, Alicia Sánchez Camacho, PP 
i Albert Rivera, C’s, han aprofitat per carregar con-
tra la ‘ineptitud del president’ i han fet valoracions de 
que tot plegat ho fa per la seva voluntat d’aferrar-se 
al càrrec.

Gemma Ubasart, responsable de la Secretaria de 
Plurinacionalitat de Podem i candidata a liderar el 
partit a Catalunya, ha celebrat l’avançament electo-

ral i alhora ha rebutjat una possible declaració unila-
teral d’independència des del Parlament. “Celebrem 
la convocatòria d’aquestes eleccions perquè fa molt 
de temps que aquest Govern, amb tants casos de 
corrupció darrere, està esgotat i era important tornar 
la paraula a la gent”. 

A un pub irlandès de Barcelona, propietat de Sergi 
Loughney, excap de protocol de Jordi Pujol i actual 
director de relacions institucionals d’Abertis, van ser 
convocats a una ‘reunió secreta’ per  Juan Lanaspa 
Gatnau  els representants d’un sector empresarial, la 
cúpula de l’Exèrcit i de la Guardia Civil, alguns  líders 
polítics i el fiscal superior de Catalunya. El dia que 
es va fer la reunió al local no podien entrar altres 
que ‘els convidats’. Hi van assistir Francesc Granell, 
Salvador Alemany, Miquel Valls, Joan Castells, Juan 
Echevarría, Julio Rodríguez, Felip Puig, Carina Me-
jías, Enric Millo i Miquel Iceta. També el tinent gene-
ral Ricardo Álvarez-Espejo, el general de la Guardia 
Civil Ángel Gozalo i el Fiscal Superior de Cataluña, 
José María Romero de Tejada. 

Jorge Fernandez Díaz, ministre de l’Interior, es de-
clara preocupat per l’amenaça terrorista. En especial 
per cel·lules que diu hi ha a Catalunya. Però la notí-
cia de la setmana ha estat la detenció dels advocats 
de l’entorn de presos d’ETA. 

José Ignacio Wert, Ministre d’Educació, va dir que 
s’havien denegat les tres peticions que des de Cata-
lunya s’havien fet de famílies que viuen a Catalunya 
que sol·licitaven el pagament d’una escola privada 
en castellà per als seus fills. Davant la riota general 
va matisar després “demanarem a les dues escoles 
afectades quin és el percentatge de castellà que do-
nen i després decidirem”. 

Xapo Ortega i Xavier Artigues van fer el documen-
tal “Ciutat Morta”. Un any i mig després d’estrenar-se, 
es va emetre pel Canal 33. Però censurat. El jutjat 25 
de Barcelona, va considerar que es podria violar el 
dret a l’honor de l’excap d’Informació de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, Víctor Gibanel. L’endemà les 
xarxes socials anaven plenes. “Nosaltres no podem 
difondre’l -van dir els directors-  però tampoc contro-
lar el que facin altres persones”. Així aquest cas de 
corrupció i males practiques públiques, per molt que 
es vulguin tapar cada dia s’evidencien més. 

La primera demostració  de l’“èxit”  
de la mobilització social és la 

proliferació de candidatures “inde-
pendents”, de l’ampliació de la taca 
geogràfica de les CUP, o de noves 

formacions com Podemos 
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Diumenge hi ha eleccions a Grècia. Segons les en-
questes, Syriza té tots els números per guanyar-les. 
Desconec si Syriza és l’equivalent a Iniciativa per 
Catalunya com diu Joan Herrera o és l’equivalent 
a Podemos com diu Pablo Iglesias; però el que tinc 
clar és, que si jo fos grec, diumenge votaria sense 
dubtar a Syriza.
Durant el darrer any he estat dues vegades a Grè-
cia i el que he vist m’ha colpit profundament. És de-
priment veure com, al cor del país que ens va donar 
la civilització als europeus,  la gent passa gana i els 
infants demanen caritat pels carrers. Mentrestant 
els polítics grecs s’embutxaquen els diners públics i 
fan lleis per dificultar els canvis.
Els que hem viatjat a països del Tercer Món n’hem 
vist moltes vegades d’infants demanant caritat o ve-
nent petites coses als turistes per portar algun diner 
a casa. Sovint es tracta de nens acostumats a fer 
això per complementar els ingressos de la família i, 
més d’una vegada, ens ha sobtat la desimboltura 
que tenen elegint les persones que més fàcilment 
els donaran alguna moneda. Alguns, fins i tot, tenen 
gràcia demanant o venent. Però això no treu gens 
de gravetat al fet que en algun lloc del món hi hagi 
infants que hagin de demanar caritat per a viure; i 
en el cas de Grècia -país de la Unió Europea- es-
devé molt més greu perquè és fruit de la corrupció i 
dels abusos polítics.
Els nens que he vist demanar caritat al tren que va 
des del Pireu al centre d’Atenes, es veu clar que no 
en saben de demanar.... ni haurien saber-ne mai. 
Els ve de nou no ser a l’escola i, sovint amb instru-
ments de joguina, demanen caritat a uns viatgers 
que, en general, tampoc entenen com han arribat 
a aquesta situació. En ple segle XXI cap nen del 
món hauria de patir misèria, ni al tercer món, ni a la 
civilitzada Europa.
Els polítics europeus s’han afanyat a donar suport 
a Nova Democracia o al Pasok -cadascun als seus- 
per frenar Syriza, en un intent desesperat d’evitar 
que la situació comenci a canviar i, també, per 
evitar el contagi. Personalment desconec les polí-
tiques que ha aplicat el Pasok o Nova Democràcia 
des de la caiguda del règim dels coronels, però pel 
que he vist als carrers de Grècia, que ni uns ni al-
tres han servit al poble. Els nivells de corrupció a 
Grècia són similars als d’Espanya i que si seguim 
per aquest camí, les grans diferències i situacions 
d’exclusió social que es donen tant a Espanya com 
a Grècia, seguiran augmentant.
No sé què farà ni què pot fer Syriza a Grècia, però 
tinc molt clar que ni Nova Democràcia, el Pasok o 
Alba Daurada donaran una oportunitat de futur als 
seus nens. Com ni PP ni PSOE -campions en cor-
rupció i demagògia- ens la donaran mai als nostres.

(He escrit aquesta columna, escoltant “Vaixell 
de Grècia” de Lluís Llach)

Els nens d’Atenes

JAUME SINGLA 

A peu pla.

Somiar costa poc

Somiar costa poc. Convertir els somnis en realitats 
costa més. S’ha de treballar i superar les adversitats. 
Esmerçar-hi esforç. Calen recursos que sovint no es 
tenen i que són difícils d’aconseguir. Però hi ha qui 
els agafen, sense que els importi què siguin d’altres. 
No donen valor a la propietat. Així un col·lectiu de jo-
ves va ocupar el Casal Interparroquial per donar-hi 
una “millor ocupació”. El departament de Joventut de 
l’Ajuntament va endegar el  ‘Projecte de Cal Badia’ i 
els van oferir integrar-s’hi. Però els membres de “l’Es-
pai pels Somnis” han considerat que no s’adapta a 
“les seves necessitats”, malgrat ser “un bon projecte”. 
Això que valoren positivament “que des de la regido-
ria de Joventut s’hagi pres la decisió valenta d’iniciar 
un canvi en les polítiques juvenils fent-les més partici-
patives i obertes al jovent de la ciutat”. Però no és el 
seu. I no hi aniran, perquè ells ara “són un projecte de 
codi obert, en constant mutació i transformació”. Per 
què haurien de renunciar a un espai al bell mig de la 
ciutat com aquest? Els altres edificis en què tampoc 
no s’hi fa res, trobarien més dificultats. Molts han tapi-
at portes i finestres per evitar ‘intrusos’. 
Les activitats que ara es fan al Casal no són exclu-
sivament juvenils. S’hi fan reunions de la PAH, de 
Paranoia Accions, sessions de cinema, cant coral, un 
projecte de Hacklab de noves tecnologies, els projec-
tes juvenils d’ARRAN i el SEPC, la CUP d’Igualada, 
la Unitat contra el feixisme i el racisme de l’Anoia, la 
botiga gratis, i totes les activitats puntuals que s’estan 
desenvolupant com kafetes, tallers temàtics, i jorna-
des formatives. En el seu comunicat diuen ser 250 
persones cada setmana.
Saben de lleis. Però essencialment d’aquelles que 
se’n diuen ‘de l’embut’. Ample per a mi i estret per 
als altres. Com la que practiquen els polítics que 
s’embutxaquen diners, mentre empaiten els que es 
retarden en pagar alguna cosa. O la que utilitzen els 
bancs, que persegueixen a qui no paga i demanen (a 
tots nosaltres) fons per continuar fent el seu negoci. 
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I no ens enganyem, ho fan aquests ocupes, que es 
queden el dels altres per les seves “necessitats”. Tots 
defensen la mateixa justícia. La que els va bé.
Alguns ja diuen que agafar un cotxe que està aparcat 
no és tampoc cap delicte. El propietari l’ha deixat en 
‘desús’ i ells li poden donar servei anant a passejar. 
Potser no cal ni reomplir el dipòsit, ni pagar les des-
peses de manteniment. Això que ho pagui aquell “que  
és ric”, perquè va comprar el cotxe que ells no tenen. 
I si algú es queixa, sempre se li pot respondre que ells 
no tenen feina, ni treballen, ni guanyen diners. I no és 
la ‘culpa seva’. Per això ‘treballen per la societat’ sen-
se guanyar un duro. I per això fan el que els sembla i 
com els sembla.
Avui molts són ‘redemptors socials’. Líders nascuts 
en bressols acomodats. Prediquen una societat ètica 
i basada en la justícia distributiva. Però no sempre la 
practiquen. El dels altres és de tots, però el que jo tinc 
no es toca “perquè m’ho he guanyat”. S’atreveixen 
amb l’Església, perquè saben que els interlocutors 
són grans i s’arronsen quan els diuen que és per un 
‘bé social’. I és que ells tenen raó. I somnis. I neces-
siten un “espai ampli”. No el que ofereix l’Ajuntament 
que és de tots, sinó aquell que és millor i se’l fan seu. 
No volen normes, ni els interessa seguir-ne. Diuen 
“tenim el que volem, un espai que aglutina i transfor-
ma, on es debat i es construeix”. Estan convençuts 
que són “agents actius de participació i decisió”. Cre-
uen que “no són consumidors, sinó arquitectes de les 
pròpies vivències i dels projectes col·lectius”. Produ-
eixen present, però no sé si futur.
Molts però, pensen que farien molt més si es compor-
tessin com bons ciutadans. Que respectin les idees 
i el quefer dels altres, encara que no els agradi. La 
tolerància és una virtut, però es practica d’anada i tor-
nada. Certament els somnis bateguen, però cadascú 
té els seus. I té dret a intentar-los realitzar, però sense 
interferir els dels altres.

PERE ESCOLÀ

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA



D E  L ’ A N O I A
04 DIVENDRES

23 de gener de 2015

LOTTO 6/49
· Dissabte 17/01/2015

2-3-9-10-27-40
Complementari: 5
Reintegrament: 0

· Dimecres 21/01/2015
9-14-22-33-40-49
Complementari: 12
Reintegrament: 8

TRIO
· Dijous 15                  463  
· Divendres 16          894
· Dissabte 17     661
· Diumenge 18          488
· Dilluns 19               172
· Dimarts 20       357
· Dimecres 21      332

ONCE
· Dijous 15              10539
· Divendres 16       93095
· Dissabte 17    74093
· Diumenge 18       44397
· Dilluns 19             27792
· Dimarts 20    85524
· Dimecres 21    56391

· Dijous 15   4-12-13-24-35-43   C: 44  R: 6
· Dissabte 17   13-20-22-29-30-48  C: 4   R: 8

· Diumenge 18   22-30-32-34-42  Núm. clau: 8 

· Dimarts 20   15-33-41-44-47  Estrellas: 8/10

GENER
23: Ildefons; Francesc Gil de Frederic 
24: Francesc de Sales; Felicià.
25: Bretanió; Elvira.
26: Timoteu; Titus; Paula; Robert, Alberic.  
27: Àngela Mèrici; Enric d’Ossó i Cervelló
28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Julià
29:  Pere Nolasc; Valeri; Sulpici Sever.

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU 
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la 
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Nadal a l’Hospital de Dia 
de la Fundació Sant Jo-
sep
•• JOAN GRACIÀ

Amb la il·lusió aquest any també es-
peràvem les festes de Nadal  per com-
memorar aquesta festa tan entranya-
ble per reunir-nos els pacients i viure 
l’esplendor de la festa.
El local va resultar petit per acollir tot el 
públic assistent que demostra l’ interès 
que aquesta demostració era espera-
da i que els pacients varem aplaudir 
intensament.
Felicitats  a tots fins nova ocasió.
És una oportunitat que una vegada 
més va mostrar el verdader sentiment 
de fraterna amistat que tenim entre no-
saltres.

Posicionament de les lle-
vadores en referència a la 
figura de la doula
•• LLEVADORES DE L’ASSIR ANOIA I HOS-
PITAL D’IGUALADA

Les llevadores de l’Anoia volem ex-
pressar la nostra opinió sobre un tema 
que se’ns planteja actualment en refe-
rència a la figura de la doula. Com a 
col·lectiu professional estem d’acord 
amb el posicionament que des de 
l’Associació Catalana de Llevadores 
(ACL) i la Federació d’Associacions 
de Matrones d’Espanya ( FAME) han 
publicat recentment i que es detalla a 
continuació.
L’Associació Catalana de Llevado-
res, juntament amb la Federación de 
Asociaciones de Matronas de España 
(FAME) i els Col·legis Oficials d’Infer-
meres i Infermers de Barcelona, Gi-
rona, Lleida i de Tarragona, volen fer 
arribar a la societat i a totes les pro-
fessions sanitàries, el seu posiciona-
ment i la seva opinió sobre l’aparició 
recent a Espanya de la figura de la 
doula, que existeix des de fa temps en 
altres països, anglosaxons i nòrdics fo-

namentalment, amb unes atribucions 
diferents a les que aquí està prenent 
aquest col·lectiu.
Les primeres doules van aparèixer a 
la Grècia Clàssica, i eren dones que 
ja eren mares i que n’aconsellaven a 
altres que ho serien, basant-se en les 
seves vivències.
La societat ha evolucionat molt des 
de llavors i les professions sanitàries 
també. L’especialització i la qualifica-
ció és alta i això permet a les dones 
obtenir uns serveis sanitaris garantits 
pels professionals, en primer terme i 
pels organismes governamentals en 
últim lloc.
La llevadora és un dels professionals 
de la salut de referència de les dones, 
parelles i família, pel que fa a:
- Proporcionar atenció integral en l’em-
baràs, part i puerperi, com també del 
nadó en la seva etapa neonatal.
- Desenvolupa coneixements, actituds, 
habilitats i valors per acompanyar a la 
dona en totes les etapes de la seva 
vida sexual i reproductiva, amb una 
formació regulada en l’àmbit internaci-
onal i reconeguda en l’àmbit nacional 
mitjançant el seu programa formatiu 
definit per competències.
- Compagina els seus coneixements 
científics i la seva proximitat a la ciu-
tadania.
- Garanteix cures de qualitat i es res-
ponsabilitza de les conseqüències de 
les seves accions regulades compe-
tencialment.
- Proporciona atenció en salut sexual 
i reproductiva en l’àmbit de la sanitat 
pública i de la privada.
Considerem important l’existència de 
grups d’ajuda mútua que actuen de 
manera voluntària i altruista, contribu-
int juntament amb les llevadores a la 
millora de la salut.
No obstant això, l’intent de professio-
nalització d’un col·lectiu que no està 
regulat competencialment, té certs ris-
cos, ja que en determinades ocasions 
equivoquen el seu comès excedint en 
les seves tasques, arribant a oferir a 

les famílies serveis per als quals, real-
ment no estan formades, acreditades 
ni capacitades.
Des de l’Associació Catalana de Lle-
vadores, juntament amb la Federaci-
ón de Asociaciones de Matronas de 
España (FAME) i els Col·legis Oficials 
d’Infermeres i Infermers, demanem a 
la Conselleria de Sanitat i al Ministe-
rio de Sanidad que posin en marxa els 
mecanismes necessaris per evitar ac-
cions intrusives d’aquest col·lectiu que 
poden provocar errors fatals per a la 
dona i el seu nadó.
D’altra banda, instem a les dones a 

què s’informin rigorosament a l’ho-
ra de triar qui es responsabilitza amb 
elles del seu embaràs, part i puerperi. 
D’aquesta manera prendran una de-
cisió conscient i responsable sabent 
que al seu costat hi ha un/a professio-
nal amb formació universitària basada 
en l’evidència científica (llevadora) i al 
mateix temps, propera, o una persona, 
en molts casos sense cap preparació 
sanitària, amb un bagatge basat en la 
seva pròpia experiència sobre la ma-
ternitat (doula), o amb formació en al-
tres camps que no formen part de la 
salut pròpiament.

Dia 23: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 24: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 25: ESTEVE/JUVE/ Av. Montserrat, 27
Dia 26: ESTEVE./ Av. Països Catalanas, 101
Dia 27: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 28: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 29: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director

El carrer oblidat
•• M. EMPAR CASTELLS

Sóc una persona ja jubilada i minusvàlida (deficiència visual). El metge re-
comana caminar una estona cada dia. Jo ho faig, però només sortir de casa 
hem trobo amb una vorera on és estrany trobar un tros pla i amb un ferm de 
la carretera ple de clots i amb parts enfonsades. Parlo del carrer del Repòs, 
al costat de l’antic cementiri d’Igualada i a prop d’un hotel de 4 estrelles. Això 
sol no es prou motiu per a fer les millores pertinents?.
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La setmana passada Mas i Junqueras van arribar a 
una entesa per a la convocatòria d’eleccions el pro-
per 27 de setembre, i en les seves intervencions pos-
teriors tots dos van començar demanant disculpes. 
Avui em centraré en els motius d’aquestes discul-
pes, és a dir, en el que ha passat en el període que 
va de la consulta ciutadana del 9N a l’acord assolit 
ara. Està molt estesa l’opinió que no ens hem agra-
dat, que aquest episodi és per oblidar-lo. A veure, no 
estem parlant d’uns passavolants, Mas i Junqueras 
són els principals líders polítics de Catalunya. Però 
si ens basem en les declaracions públiques que han 
fet en els últims dos mesos, amb uns pobres argu-
ments polítics o, si més no, poc coherents, només es 
pot concloure que tot plegat ha esdevingut un vode-
vil sense cap gràcia. Només en una cosa coincidien 
Mas i Junqueras: les seves estratègies polítiques 
semblaven tenir com a únic objectiu afeblir l’adver-
sari, oblidant que l’adversari era i és, a la vegada, el 
soci imprescindible. 
Al marge que sobre l’objectiu d’una Catalunya in-
dependent semblen anar d’acord, sovint tendim a 
oblidar que Mas i Junqueras són adversaris polítics, 
amb models de societat molt diferents. Així, segur 
que en aquesta negociació hi ha molta lletra petita, 
i té tot el sentit que n’hi hagi. Fins i tot hem d’estar 

Un vodevil sense cap gràcia
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

disposats a admetre que potser encara no és el mo-
ment de fer-la pública. Però d’aquí a comunicar-se 
entre ells via SMS o Twitter, a la vista de tothom, 
ho trobo d’un infantilisme que frega la frivolitat. Els 
catalans que durant aquests mesos van arribar a la 
conclusió que la política catalana semblava estar en 
mans de persones irresponsables estaven carregats 
de raó. 
Els ultimàtums públics són a les antípodes del que 
se suposa que ha de ser una negociació mínima-
ment seriosa entre dos socis. Així, costa d’entendre 
que Junqueras tractés d’imposar a Mas una data per 
convocar les eleccions. També es fa difícil d’enten-
dre que Mas s’hagi fet tan pesat amb la llista unità-
ria, o de país, o transversal, o del president o com 
la vulguem anomenar. No calia ser un gran expert 
en política per concloure que l’exigència d’una llista 
única independentista estava condemnada al fracàs. 
Sortosament Mas ho va acabar entenent. Doncs bé, 
arribats a aquest punt encara resulta més increïble 
que el President pretengués condicionar com s’ha-
via de configurar la llista electoral del seu contrin-
cant. Això ja va ser el súmmum dels despropòsits 
d’un període polític tan esperpèntic que a ningú con-
vé que es repeteixi.

Aguanta Luis! Hacemos lo que podemos.
Aquesta deu ser l’única veritat de tot el podrimasser 
dels casos de corrupció del Partit Popular. Ben cert 
que van fer el que van poder: van robar, van men-
tir, van cobrar comissions, van esborrar informació 
dels ordinadors, van despatxar gent en diferit, això 
sí, mantenint-los un despatx, secretària, cotxe i xofer; 
fins i tot van tirar confeti de tan contents que estaven. 
Ara, amb l’excarceració de Bárcenas -dono per supo-
sat que pagarà la fiança de 200.000€ amb la xava-
lla que li sobra dels paradisos fiscals- només faltarà 
que l’extresorer ens faci un Roldán, toqui el dos i costi 
més de trobar que el Willy del dibuix atapeït.

Barack Obama
Aquest premi nobel de la pau -ho poso en minúscules 
perquè aquest i el que li van donar al Kissinger són 
els nobel de la pau més galdosos que hi ha-, s’adonà, 
tard, que a París hi havien anat una pila de mandata-
ris per manifestar-se contra l’atemptat a Charlie Heb-
do i defensar les llibertats. I aleshores va pensar que 
això de les llibertats és perillós i mai t’has de precipi-
tar, sinó mireu Guantánamo, a poc a poc, poc a poc. 
I fent dues coses a la vegada (serà una dona?) va dir 
Shit! i va pensar que havia de fer quelcom. Cridà al 
Kerry que parla idiomes i  li va dir que agafés l’avió i 
es deixés veure per allà, i el fes quedar bé... o que 
com a mínim ho fes veure.

I l’altra galta?
Un altre, el Jorge Maria Bergoglio, aquest argentí que 
ara és el cap de l’església catòlica i per tant Sobirà de 
la Ciutat Estat del Vaticà, o sigui cap d’estat. Tampoc 
s’hi va presentar, però en comptes d’intentar arreglar-
ho enviant-hi a un subaltern vestit de seda salvatge, 
ho va espatllar amb aquelles declaracions de “si algú 
diu una paraula dolenta contra la meva mare es pot 
esperar un cop de puny, això és normal”.
«En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: ja 
sabeu que es va dir “Ull per ull, dent per dent”. Doncs 
jo us dic: no us hi torneu contra qui us fa mal. Si algú 
et pega a la galta dreta, para-li també l’altra...» Mateu 
5, 38-42, referint-se al Sermó de la Muntanya de Je-
sús de Nazaret. Això és el que està escrit als Evan-
gelis i ens han dit sempre des de la trona els predi-
cadors catòlics intentant edificar-nos. Doncs ara... ja 
ho veieu. Potser sí que aquest Papa ha vingut per 
canviar coses com tornar a la llei del Talió...

Podemos
Extret textual del diari asturià El Comercio.es: “Para 
mi un asturiano es el que ama a Asturias y quiere 
hacer una España unida y no separada por las len-
guas”. Maria Eugenia Suárez Gutiérrez, secretaria 
general de Podemos en Gozón, se ha convertido en 
protagonista este lunes en las redes sociales por un 
comentario publicado en Facebook. En su post, en el 
que asegura que “ya tengo bastante con saber algo 
de inglés o de francés para salir al extranjero” cuesti-
ona que “sabiendo todos castellano, alguno me hable 
en asturiano y tenga que esforzarme para compren-
der”. Sus declaraciones no han pasado desaperci-
bidas en las redes sociales. En Twitter, numerosos 
usuarios asturianos han expresado su malestar con 
tales afirmaciones. Sus palabras han sido acogidas 
con especial polémica en Cataluña. En su mensaje, 
Suárez Gutiérrez se muestra esperanzada porque 
«los asturianos no sigamos el ejemplo nacionalista» 
y tacha de «irrespetuosos» a los catalanes. «Me pa-
rece de muy mal gusto que esta gente se exprese en 
su dialecto en televisión y haya que traducir sabiendo 
español».
Déu n’hi do. Em dona la impressió que Podemos és 
una barreja de activistes, arribistes, populistes i fins i 
tot malabaristes. Algú es recorda de Lerroux? 

Coses
JOSEP M. RIBAUDÍ · Membre de l’ANC   
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Hem d’admetre els catalans que la unió del Regne 
d’Aragó i el Principat de Catalunya va ser la causa, o 
el factor decisiu, que permeté que el comte de Barce-
lona adquirís la categoria de Rei. També hem d’adme-
tre que la seva confederació adquirís el nom de la part 
que ostentava la millor categoria, que és rei per sobre 
de comte, per això la història en diu Regne d’Aragó en 
lloc de Regne de Catalunya i que els historiadors des 
de la Renaixença, per aplacar les ànsies de protago-
nisme dels catalans, van canviar  el nom compost de 
Regna de Catalunya i Aragó o a l’inrevés. Aquestes 
reflexions vénen de la meva visita a la magnífica seu 
actual de les Corts aragoneses, a la gran ciutat de Sa-
ragossa: El palau de l’Alfajeria. Una monumental for-
talesa medieval començada a construir al segle XI pel 
reietó musulmà de la Taifa Saragossana, anomenat 
Al-Muqtadir. És la fortalesa d’origen musulmà més al 
Nord d’Europa. Una edificació que ha esdevingut es-
pectacular al llarg del temps, després de successives 
modificacions i usos. Alfons I d’Aragó, rei anomenat 
el bataller o batallador, va conquerir la ciutat el 1118 
i va habilitar la fortalesa com a seu reial per a ell i els 
seus successors. Pobre home! La feina que va tenir 
per aconseguir descendència! Docns diu la història 
que era misogin i no li agradaven les dones, només 
fer batalles i guerres. Sort del seu germà Ramir, que 
no obstant  ser monjo va ser obligat per la noblesa a 
exclaustrar-se i tenir una filla anomenada Peronella o 
Petronil·la que, per atzars de la història, es va casar 
amb un home molt més gran que ella anomenat Ra-
mon Berenguer IV comte de Barcelona i autor de les 
conquestes que van donar al Principat quasi bé les di-
mensions actuals. D’aquest casament reial va nàixer 
la Corona d’Aragó o de Catalunya i Aragó. Un dels úl-
tims successors dels comtes reis del casal barceloní 
va ser Pere el Cerimoniós, a qui els aragonesos diuen 
Pere IV i els catalans Pere III (ell es titulava com a ter-
cer). Aquest monarca va fer grans reformes a la forta-

El Regne d’Aragó i l’Alfajeria
GALO BALL I RATÉS ·    

lesa de l’Alfajeria i va residir més temps en ella que al 
palau barceloní. Els reis Catòlics, Isabel  I Fernando 
d’Aragó, van modificar l’Alfajeria de forma important, 
i també hi van residir. A la sala del tron dels reis ca-
tòlics hi ha la següent inscripció (en llatí a l’original): 
“Fernando, rei  de les Espanyes, Sicília, Còrsega i 
Balears, el millor dels prínceps, prudent, valerós, pia-
dós, constant , just, feliç, i Isabel, reina, superior a tota 
dona por la seva pietat i grandesa d’esperit, insignes 
esposos victoriosíssims  amb l’ajuda de Crist, des-
prés d’alliberar Andalusia de moros, expulsat l’antic 
i feréstec enemic, ordenaren construir aquesta obra 
l’any de la Salvació de 1492”. Aquesta fortalesa de 
l’Alfajeria, una vegada abandonat l’edifici com a seu 
reial, va ser destinada a altres usos, com ara seu de 
la Inquisició, o seu d’edificis destinats a usos militars 
pels reis espanyols dels àustries i sobretot pels bor-
bons i en concret pel gran rei il·lustrat Carles III, que 
li va donar una bona part de l’aspecte actual. Com és 
natural al ser centre militar, la fortalesa de l’Alfajeria 
va participar en la Guerra de la Independència; el po-
ble revoltat sota el comandament militar de Palafox 
va obtenir el control de la gran fortalesa i es va apro-
visionar de l’armament que hi havia dins el recinte. Al 
llarg del temps, la fortalesa va perdre interès militar 
i es va anant deteriorant fins el punt que la famosa 
reina Isabel II, filla de Ferran VII i mare d’Alfons XII va 
donar fons per a la seva restauració, donat el llegat 
històric i cultural de l’edifici. La resurrecció de la for-
talesa va venir després en el retorn a la democràcia, 
en què el Parlament aragonès va decidir ubicar-hi la 
seva seu. Fins i tot ha estat declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la Unesco el 2001, com a part molt im-
portant del l’arquitectura mudèjar d’Aragó. És per això 
que recomano visitar la capital de l’Ebre, una gran ciu-
tat, i aquest important monument que, juntament amb 
la Catedral, gran edifici proper a l’Església del Pilar, 
constitueixen dues obres d’art d’importància cabdal.
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El president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, 
va visitar dimecres la comarca 
de l’Anoia.
A primera hora del matí, va 
inaugurar la jornada “De la 
tasca de la Mancomunitat de 
Catalunya a la gestió actual de 
la xarxa viària de la Diputació 
de Barcelona”, organitzada 
per l’Àrea de Territori i Sos-
tenibilitat i que va tenir lloc al 
Campus Motor de Castellolí. 
Hi eren l’alcalde d’Igualada 
i diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, Marc 
Castells; el coordinador gene-
ral de la Diputació, Xavier For-
cadell, a més del president del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Xavier Boquete, i l’alcalde de 
Castellolí, Joan Serra.
Després el president va ser 
rebut a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Masquefa, va 
visitar el nou parc dels Tres 
porquets i l’Escola Bressol 
Francesc Mata i Sanghés de 
la Beguda Alta.
El plat fort de la visita, però, 
era a Igualada. Allí el president 
de la Diputació de Barcelona 
va presentar el projecte bàsic 
i executiu per a la reobertura 
del portal lateral de la Basílica 
de Santa Maria d’Igualada.
Esteve, va assegurar que la 
institució que ell representa 
segueix el mandat clar de Prat 
de la Riba, primer president 
de la Mancomunitat de Cata-
lunya, quan va crear l’actual 
Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL). 
Esteve també va recalcar  
que la missió de la Diputació 
és servir als ciutadans a tra-
vés dels ajuntaments, remar-
cant que una part important 
d’aquesta tasca és la de con-
servar el patrimoni.
L’alcalde Marc Castells, 
va destacar la importància 
d’aquesta obra, ja que, com va 
definir, Santa Maria és un dels 
emblemes de la ciutat.
L’acte, celebrat a la rectoria, 
va començar amb la interven-

La basílica de Santa Maria recuperarà l’entrada lateral 
que va tenir des del segle XVII fins la Guerra Civil

Fotografia on es pot apreciar l’entrada lateral de l’església, l’any 1904, ara fa 111 anys.

ció del cap de l’ SPAL, Joan 
Closa, qui va fer un repàs 
històric del portal lateral de la 
Basílica de Santa Maria de la 
capital de l’Anoia. També va 
comptar amb la intervenció 
del rector Mossèn Massana, 
que va definir com un motiu 
de gran satisfacció poder dur 
a terme aquest projecte de re-
obertura. La presentació del 
treball va acabar amb una vi-
sita a la zona on es realitzaran 
les obres a partir d’aquest di-
lluns vinent.

Obres per a 
recuperar el portal
Aquest treball té l’objectiu de 
recuperar la primigènia entra-
da al temple per donar res-
posta als nous requeriments 
funcionals, de seguretat i 
d’accessibilitat. Redactat per 
l’arquitecte Jaume Riba i Sa-
marra i gestionat pel Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local 
de la Diputació, preveu reobrir 
el portal que, des del segle 
XVII fins la guerra civil espa-
nyola (1936-1939), comunica-
va l’interior amb el carrer de 
Santa Maria, en el lloc que ara 
ocupa la capella dedicada a 
Sant Ignasi i allà on hi havia 
hagut l’antiga entrada lateral.
Per aconseguir-ho, es preveu: 
traslladar el retaule; obrir un 
nou portal adaptat a les pree-
xistències; reformar la capella, 
per transformar-la en un can-
cell i fer unes modificacions a 
l’exterior, que resoldran l’ac-
cessibilitat a la Basílica. L’es-
glésia està declarada Bé Cul-
tural d’Interès Nacional. 
Aquest portal lateral va quedar 
tapiat després de la Guerra Ci-
vil, un temps en què el temple 
va ser utilitzat com a mercat i 
garatge. A banda de l’obertu-
ra d’aquest accés, s’aprofitarà 
també per posar en valor una 
antiga maqueta del retaule, 
que es va trobar en un taller 
de Manresa i que s’ha restau-
rat durant els darrers quatre 
anys. Les obres s’allargaran 
uns tres mesos.

Igualada
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A l’esquerra, vista del portal des de l’interior de l’església. A la dreta, el portal exterior vist des d’un altre angle, al carrer Santa Maria.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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En roda de premsa, el passat 
dilluns la Plataforma per una 
Vegueria Pròpia va reclamar 
al president Mas la creació de 
la vuitena vegueria, la del Pe-
nedès, abans de les eleccions 
del proper 27 de setembre.
El president Mas s’hi va com-
prometre per carta, ara fa mes 
de quatre anys, el 30 de juli-
ol del 2010, quan era cap de 
l’oposició, en resposta a una 
carta oberta de la Plataforma, 
després que s’aprovés la llei 
de Vegueries, ( 27.07.2010 ) 
amb els vots del tripartit, quan 
uns dies abans s’havia aprovat 
l’Àmbit Penedès,(14.07.2010 ) 
amb el suport, aquest, de tots 
el grups parlamentaris.
La Plataforma, per boca del 
seu president Fèlix Simon, li 
demana al President Mas “que 
compleixi els compromisos 
adquirits i impulsi la creació 
d’aquesta Vegueria abans de 
que acabi l’actual legislatura”.
És per això que la Platafor-
ma demana “el seu reconei-
xement, ja que la no inclusió 
del Penedès  en la Llei de Ve-
gueries, aquesta Vegueria no 
existeix, com així ja se li va 
recordar a la vice-presidenta 
Sra. Ortega després del 9N, 

Fèlix Simón, president de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, mostrant la carta del president

La CUP Igualada 
convoca per demà 
una assemblea oberta 
sobre les eleccions

Reclamen al president Mas la Vegueria 
Penedès que va prometre per escrit

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 24, a les 11h 
del matí a l’Espai pels Somnis, 
la CUP d’Igualada celebrarà 
una assemblea oberta a la 
que convida a participar a tota 
la ciutadania sota la pregunta 
“Cal una candidatura per can-
viar-ho tot a Igualada?”.
Durant la trobada, la CUP vol 
intercanviar opinions amb al-
tres persones i col·lectius de 
la ciutat per comprovar si la 
voluntat de presentar-se a 
les eleccions municipals del 
proper mes de maig és com-
partida per la ciutadania i per 
intentar sumar més esforços i 
punts de vista al grup de tre-
ball impulsor.
La CUP constata que “durant 
la darrera legislatura el de-
bat polític municipal ha estat 
mancat de veus crítiques que 
exercissin d’oposició al go-
vern de CiU i ERC, i és per 
això que valora l’oportunitat 
de presentar-se com una eina 
que ha d’enfortir el control de-
mocràtic, el debat i l’emergèn-
cia d’alternatives polítiques i 
socials transformadores a la 
ciutat”.
És en aquest camí, i de cara 
a detectar un ventall ampli de 
necessitats i temàtiques a trac-
tar, que la CUP “obre aquest 
dissabte la seva assemblea 
a tothom qui vulgui assistir-hi 
i contribuir a aportar idees de 
cara a l’elaboració dels seus 
continguts programàtics i del 
codi ètic que haurà de guiar la 
seva acció política basada en 
el municipalisme al servei de 
les classes populars”.

El PSC Anoia 
pregunta al Parlament 
sobre diversos temes 
socials

REDACCIÓ / LA VEU

El PSC Anoia ha presentat 
diverses preguntes al govern 
de Catalunya sobre quina és 
la llista d’espera que hi ha per 
les places de residència i cen-
tre de dia de gent gran a cada 
un dels centres de la comarca 
de l’Anoia, i en cas afirmatiu, 
quin és el calendari previst per 
portar a terme l’ampliació del 
nombre de places. 
A més, arrel de la visita de 
la diputada Eva Granados al 
centre de dia i residència per a 
gent gran de la Fundació Con-
sorts Guasch de Capellades, 
s’ha preguntat específicament 
pel cas de Capellades. 
També, al mes de desembre 
es van presentar preguntes 
sobre el deute de la Generali-
tat amb la Fundació Àuria, per 
conèixer la quantitat d’aquest 
deute i saber quins són els ter-
minis de pagament del mateix. 
Les respostes a les primeres 
preguntes ja haurien de dis-
posar-se, i el PSC “lamentem 
que el govern tardi tant en 
respondre; esperem que amb 
l’anunciada voràgine d’inicia-
tives legislatives el govern de 
CiU i el seu soci ERC recordin 
respondre i atendre aquestes 
preguntes, i aportar-hi soluci-
ons”.

ERC inicia avui les 
trobades als barris, 
començant per 
Sesoliveres, la Massa 
i l’antic Escorxador

REDACCIÓ / LA VEU

Tal i com Esquerra Republi-
cana a Igualada va anunciar, 
avui divendres 23 de gener, 
s’inicien les trobades amb 
veïns en el marc del projecte 
que ha anomenat Procés Par-
ticipatiu 2013-2023. 
En les reunions convocades 
per a tots els veïns de cada 
barri, el partit republicà vol 
parlar de tres eixos principals, 
basats en “Com ens movem 
pel barri”, “Com vivim el bar-
ri” i “Com sentim el barri”, per 
tractar, entre d’altres temes, 
els serveis, les infraestructu-
res, els comerços, les associ-
acions, el transport, el mobili-
ari urbà... de cada barri de la 
ciutat. 
Avui a les 20h al pati interi-
or de la Cafeteria Balmes, 
avinguda Balmes, 13, hi són 
convocats els veïns de Sant 
Jaume Sesoliveres, Pla de la 
Massa, Molí Nou i Escorxador 
que vulguin compartir aquest 
espai amb l’equip d’ERC i l’al-
caldable, Josep Maria Palau.

ICV reclama 
finançament 
autonòmic per a les 
escoles bressol

REDACCIÓ / LA VEU

La Generalitat va afirmar que 
deixaria de finançar les llars 
d’infants municipals, però da-
vant la continuïtat del pacte 
CiU-ERC des d’ICV s’ha de-
manat “als republicans que 
siguin conseqüents i que ara 
que tenen la capacitat, acon-
segueixin uns pressupostos 
més socials que incloguin la 
partida econòmica necessà-
ria”. Iniciativa ja va presen-
tar al desembre una moció a 
l’Ajuntament d’Igualada que 
ha acabat prosperant amb els 
vots a favor de tot els grups, a 
excepció del de CiU. 
Per a la regidora d’Iniciativa, 
Montserrat Mateu, “és el mo-
ment que ERC mostri la seva 
faceta més d’esquerres”. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’assemblea de militants del 
PSC Igualada, amb una as-
sistència molt baixa, va decidir 
que Jordi Riba sigui l’alcalda-
ble de la formació en les pro-
peres eleccions municipals, 
avalant el seu projecte “Socia-
listes d’Igualada”, però sota la 
marca del PSC.
La intenció inicial de Riba era 
crear una formació més oberta 
de mires, sota la marca blanca 
del PSC, en la que també hi 
cabessin persones d’esquer-
res properes al socialisme més 
sobiranista, però la proposta 
va topar amb el sector més 
històric del PSC local, que s’hi 
va oposar frontalment, entre 
ells l’exalcalde Jordi Aymamí, 
que, per cert, no va assistir a 
l’assemblea decisiva de dijous 
passat al vespre. 

Abstencions en l’elecció
Finalment, Riba va rebaixar 
les seves pretensions inicials 
per trobar més aliats, compro-
metent-se públicament a de-
fensar el projecte del PSC du-
rant el futur mandat municipal, 
i mirant de combinar en tot el 

Jordi Riba serà finalment el candidat 
de “Socialistes d’Igualada-PSC”

quan donava els resultats de 
les votacions, obviant el Pene-
dès tot hi ser reconegut com 
a Àmbit”.
Ara es celebren 10 anys de la 
fundació de la Plataforma, que 
en aquest temps ha aconse-
guit,  gràcies al suport popular, 
el reconeixement d’un territori, 
amb l’aprovació de l’Àmbit, el 
qual tímidament i amb molt de 
retard per part de l’administra-
ció, es comença a desenvolu-
par, amb la creació d’un grup 
de treball per a la Planificació 
Territorial. 
Tot i això, i si bé l’ Àmbit Pe-

nedès és un fet real sobre el 
paper, el desenvolupament de 
les seves atribucions, com te-
nen funcionant els altres àm-
bits, no les contempla per ara 
l’administració catalana amb 
el del Penedès, tot i que la Llei 
de Vegueries està suspesa.
Simón va recalcar que “cal 
doncs, que el president Mas 
faci honor a la seva paraula, a 
allò a que es va comprometre 
en la seva carta, ja que per fer-
ho disposa de suficient recol-
zament al Parlament, i podria 
comptar com a mínim amb el 
suport d’ERC i de la CUP”.

Jordi Riba.

possible les opcions més naci-
onalistes amb les federalistes 
que defensa el PSC. Essent 
l’únic candidat a encapçalar la 
candidatura, Riba va ser es-
collit, però no per unanimitat, 
ja que es van produir algunes 
abstencions.
El ja candidat a l’alcaldia el 
proper 24 de maig, i actual Pri-
mer Secretari del PSC a Igua-
lada, va rebre també d’entre 
la militància algunes crítiques 
per la seva actitud suau durant 
el present mandat municipal, 

en entendre algunes persones 
que el grup del PSC a l’Ajunta-
ment havia fet poca oposició a 
CiU i ERC.
Riba ja va dir la setmana pas-
sada a La Veu que amb Socia-
listes d’Igualada “es vol agluti-
nar un espai d’esquerres més 
ampli, no cenyit únicament al 
PSC”. Ara el candidat es de-
dicarà a buscar les persones 
que l’acompanyaran a la llista, 
i a confeccionar el programa 
electoral.
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Entrevista a Juan Manuel López, secretari general de Podemos a Igualada

“No n’hi ha prou amb 
fer un campet de fut-
bol, i amb això pensar 
que ja s’ha resolt el 
problema d’un ba-
rri. De què serveix, 
vianalitzar el centre 
i dibuixar ratlletes al 
terra, si hi ha gent a 
la teva ciutat que no 
en té ni per sopar?”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Podemos és una formació que 
ha engegat amb molta força 
arreu d’Espanya. El partit que 
lidera Pablo Iglesias es perfila 
com una alternativa sòlida a 
PP i PSOE, desfent a miques 
l’habitual bipartidisme estatal. 
Podemos, però, també està 
agafant força als municipis. A 
l’Anoia han sorgit “cercles” lo-
cals a Piera, Cabrera d’Anoia, 
Vilanova del Camí, Igualada, 
la Torre de Claramunt i, aviat, 
a Santa Margarida de Mont-
bui. A la capital de la comarca, 
van escollir a principis d’any el 
seu primer secretari general, 
l’advocat Juan Manuel López 
Villatoro.
Sevillà de naixement, Juan-
ma López en fa 10 que és a 
Igualada. Hi va arribar com a 
advocat de la desapareguda 
constructora Emcofa. Abans 
va estar-se una bona colla 
d’anys a València, també en el 
mateix sector. 

Per què sorgeix Podemos a 
Igualada?
Per necessitat ciutadana. 
Senzillament per això. No-
saltres no som polítics, som 
gent del carrer, treballadors, 
aturats, jubilats, mestres, doc-
tors en farmàcia, filòsofs, es-
tudiants, advocats.... Hi ha de 
tot, perquè formem part de la 
societat. Ara hi ha una oportu-
nitat per fer una nova política. 
La que hi ha, no s’aguanta per 
enlloc. El país no es recupera, 
ens enfonsem cada dia més. 
Entenem que és possible ar-
reglar-ho des d’abaix, des del 
carrer, des de la participació 
ciutadana, que és el nostre 
ADN. S’ha d’aprofitar el mo-
ment.
Que estiguem en una co-
marca molt castigada per 
l’atur influeix en el creixe-
ment de Podemos, aquí?
És clar, òbviament. Però és 
que és paradoxal que aquí hi 
hagi retallades quan hi ha molt 
atur i moltes necessitats soci-
als. No és estrany que la gent 
estigui lluny dels polítics, de 
la política tal i com l’hem vista 
fins ara. Ha desistit. No creu 

“La gent de Podemos estem valorant de presentar-nos 
a les eleccions com a agrupació d’electors”

Juan Manuel López Villatoro.

“A mi se’m fa difícil, 
veure un pacte en-
tre CiU i Esquerra a 
Igualada. Un partit de 
la burgesia conserva-
dora, de noms i cog-
noms... amb un partit 
d’esquerres? No ho 
entenc”

nia General. Es van fer moltes 
concessions. No es va fer re-
alment un procés constituent 
com el que volem i demanem 
ara.
Podemos molesta a molts, 
suposo que en sou consci-
ents, a nivell espanyol. Creu 
que la situació es repetirà 
també en clau local?  
Segur, serà una lluita dura. 
Però no contra ningú con-
cretament. El que serà més 
complicat és convèncer a la 
gent que ha de participar de 
la política. Ara la gent la veu 
com quelcom en mans de gent 
que és pseudoprofessional 
d’això,  que s’aprofita d’ella. 
El  concepte “política” es re-
butja, i costarà molt recuperar 
la política per a gent. Aquest 
és un dels nostres principis. 
Miri, nosaltres tenim tres do-
cuments que cal aplicar, polí-
tic, organitzatiu i ètic, però tots 
ells es basen en la participació 
assembleària. El nostre òrgan 
més important és l’assemblea 
ciutadana, és a dir, tots els 
inscrits de Podem-Podemos a 
Igualada. Ara som quasi 200. I 
no sé qui són; de fet, aquesta 
és una de les grandeses de la 
formació. Sé que som tants 
perquè sinó, no haguéssim 
optat a tenir un secretari ge-
neral. Cada dia ve més gent, i 
el cercle és més potent.
Us presentareu a les elecci-
ons municipals?
Ja s’ha dit que, a nivell de tot 
Espanya, Podemos no es pre-
sentarà a les municipals del 
24 de maig. Ara bé, la gent del 
cercle d’Igualada ha de decidir 
si es presenta a les eleccions 
com una Agrupació d’Electors, 
tot i que, evidentment, serà 
gent de Podemos. La decisió 

l’hem de prendre de forma im-
mediata.
Què voleu fer, a curt termini, 
a Igualada?
Una de les nostres obligacions 
és fer un mapa de les neces-
sitats locals, un mapeig ètic, 
moral, del què li manca a la 
gent dels diferents barris. A 
Igualada les entitats veïnals 
són molt febles, no hi ha ha-
gut mai moviments socials de 
debò que hagin impulsat la 
participació. D’aquí ha de sor-
gir el programa electoral d’una 
formació com Podemos.
A Igualada hi ha un pac-
te bastant sòlid entre CiU i 
ERC.
Doncs que vol que li digui, a mi 
se’m fa difícil, veure un pacte 
entre CiU i Esquerra. Un partit 
de la burgesia conservadora, 
de noms i cognoms... amb un 
partit d’esquerres? No ho en-
tenc. No.
Vosaltres sou d’esquerres.
Nosaltres volem ocupar l’es-
pai de la centralitat política.
Això ho diuen tots.
No, no és això. Ara hi ha una 
línia, des de l’esquerra, fins a 
la dreta. O a l’inrevés. Nosal-
tres pensem més en un tau-
ler, una quadrícula, on el joc 
d’esquerres i dretes és més 
confós. I penso que ha de ser 

així. Això de les esquerres i 
les dretes forma part d’un es-
cenari molt antic, on en les as-
semblees s’assentava la gent 
en un cantó o l’altre segons la 
seva ideologia, i començava 
una certa competició per veu-
re qui guanyava i imposava 
les seves idees. Avui en dia no 
està tan clar, això. Qui és més 
o menys blau, o més o menys 
vermell? 
Però els instruments seguei-
xen essent els mateixos. En 
l’urbanisme, per exemple. 
Sí, els POUM’s, les normes 
subsidiàries, els plans parci-
als... tot això són eines so-
cialitzadores d’un poder que 
vol planificar pobles i ciutats, 
intervenir en les realitats ur-
banes, amb danys coŀlaterals, 
com l’especulació. L’esquerra  
utilitza aquestes eines per in-
tervenir sobre el territori, i la 
dreta fa un urbanisme a la car-
ta, donant resposta a interes-
sos privats. Mateixa eina, dos 
conceptes diferents. Doncs 
miri, per Podemos el primer 
que s’ha de fer és saber les 
necessitats. Sense això, no hi 
ha urbanisme. No pot ser no-
més l’eina que és al cap d’un 
polític o d’un tecnòcrata. 
Això també s’aplica aquí?
A Igualada, per exemple, no 
pot haver-hi desigualtats en-
tre barris. No pot ser que es 
concentri tot al centre. S’apli-
quen els recursos de tots, per 
centrar-los en un lloc concret. 
No està bé. Hi ha barris aban-
donats. No n’hi ha prou amb 
fer un campet de futbol, i amb 
això pensar que ja s’ha resolt 
el problema. I si resulta que 
hi ha gent que no en té ni per 
menjar, en aquell barri? De 
què serveix, vianalitzar el cen-
tre i dibuixar ratlletes al terra, 
si hi ha gent a la teva ciutat 
que no en té ni per sopar? És 
immoral fomentar la desigual-
tat, a tots els nivells. No seria 
hora, ja, d’haver superat el 
mantra aquest dels polítics 
d’anar tallant cintetes?

als polítics que li parlen. El 
llenguatge habitual ja no qua-
lla, i la gent ha de sobreviure.
En les vostres reunions, de 
què es parla més?
De l’atur. De les mancances 
socials. Veig gent que està 
ofegada, que ve a Podemos 
perquè creu que cal un can-
vi definitiu. Quines opcions hi 
ha, si no? La independència 
garanteix que això s’acabarà? 
Segur? Nosaltres no som so-
biranistes, però creiem en un 
procés constituent, a Catalu-
nya, i a Espanya. Que la gent 
digui el que vol. Volem obrir en 
canal la Constitució de 1978.
No demana res, vostè!
S’ha fer, sí o sí. Miri, jo estu-
diava la carrera de Dret l’any 
1982, encara no hi havia gai-
re bagatge de la Constitució, 
i vaig tenir la fortuna de tenir 
de professor de Dret Polític i 
Constitucional a Javier Pérez 
Royo. Ja ens explicava que 
aquella “Carta Magna” era 
quelcom que s’havia de de-
senvolupar, que no era quel-
com tancat, sinó obert, als 
pobles d’Espanya, a les seves 
nacionalitats. El que passa 
és que la Constitució la van 
escriure quatre, i prou. No va 
sorgir del poble. Alguns arti-
cles es van escriure a Capita-

“No volem anar no 
contra ningú. El que 
serà més complicat 
és convèncer a la 
gent que ha de par-
ticipar de la política, 
perquè molta gent ja 
ha desistit. El terme 
política es rebutja”

“Ara som quasi 200 a 
Igualada. I no sé qui 
són, de fet, aquesta 
és una de les gran-
deses de la formació.  
Cada dia ve més gent, 
i el cercle és més 
potent”



10
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de gener de 2015 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El vell “Saló Nuvis” s’ha rein-
ventat per a convertir-se en el 
“Saló de les Celebracions”, un 
sentit més ampli on hi caben 
tot tipus de festes, més en-
llà de les que tenen a veure 
amb casaments. D’aquesta 
manera, Fira d’Igualada vol 
donar una mirada més àmplia 
a un certamen que arriba a la 
15a edició i que obrirà portes 
aquest dissabte i diumenge, 
de 10 a 14h i de 16 a 20h. 
A més, en aquesta edició, els 
visitants poden aprendre as-
sistint a una sèrie de tallers 
gratuïts repartits durant tot 
el cap de setmana, de cui-
na, scrapbooking, de balls de 
saló…  
En total, al saló comptarà amb 
3.000 metres quadrats de su-
oerfície, a l’habitual recinte fi-
ral Carner. La mostra creix: es 
passa de 64 a 72 expositors, 
una prova de l’embranzida 
que Fira d’Igualada vol donar 
a aquesta cita. 
Els tallers són els següents:
Dissabte 24:
11:00h Retoc fotogràfic de 
boda (Fotógrafo de la boda)
12:00h Classes ball de saló 
(Ball Anoia)
13:00h Tapes (El Cullerot)
16:00h Simulació d’una boda 
zombi (Fotografo de la boda)
17:00h Demo Decoració Pas-
tís Foundant (Per molts pas-
tissos)
19:00h Com preparar una invi-
tació (Atena 2000)

El recinte firal Carner acull una nova edició del Saló de 
Celebracions, Festes i Nuvis, amb creixement d’expositors

Agències de Viatges
Fer Frans Sa
Nautalia Viajes
Animació
Kangurs
Mon d’Oci
Automoció
A M Anoia
Pujol Cavalls
Servisimo
Sydecar
Detalls
Mar Detalls
El Gusi Dulce
Floristeria
Floristeria Roset
Fotografia
El Fotografo De La Boda
El Nostre Record
Enfoc-Arte Studio
Jenviva Fotograf
L’Art De La Llum
Lora Baar Fotografia
Mon Produccions
Roig Fotograf’s
Sergi Martos Fotògraf
Visualseyra

Diumenge 25:
10:00h Pasta per una figura de 
ballarina (Per molts pastissos)
11:00h Mini Album Scrapboo-
king (Alfil.be Igualada)
12:00h Desfilada Kids (La Isa-
bela)
13:00h Assessorament imat-
ge, perruqueria, complements 
(Ana Tocados by Ana Estape
18:00h Cuina afrodisíaca (El 
Cullerot)
19:00h Fofuchas Llapis (infan-
til) (Alfil.be Igualada)
Segons que va explicar Joan 
Domènech, president de Fira 
d’Igualada, “el canvi de con-
cepte de fira respon a la ne-
cessitat d’adaptar-nos als 
nous temps, nous rituals i di-
ferents maneres de celebrar 
els esdeveniments de sempre 
i altres nous que arriben amb 
força”.
A més, la junta directiva de 
Fira d’Igualada s’organitza per 
comissions. “Hem establert 
aquest sistema de treball més 
efectiu, amb un grup de gent 
per a cada fira”, expliquen. 
Les responsables del Saló de 
Celebracions són la Sussanna 
Maldonado, Alba Osuna i Miri-
am Salazar.
L’any passat, el saló va re-
bre 3.500 visitants, cinc-cents 
més que en l’edició del 2013. 
Tot i que la majoria de visi-
tants (70%) eren d’Igualada i 
comarca, cal remarcar el 20% 
de visitants que hi van acudir 
eren d’altres ciutats de la pro-
víncia de Barcelona i el 10%  
de Lleida i Tarragona. 

Joieria i Rellotgeria
Joieria Trias
Maquillatge
Mary Kay Cosmetics
Música
Gestions Musicals Núria Morera
Lleida Clàssica
Organització de Celebracions
Ella Weeding Planners
Pastisseria Creativa
Girabel Dulces Creaciones
La Boutique dels Cupcakes
Per Molts Pastissos
Sibarum Cakes & Catering
Perruqueria
Ana Estapé Perruqueria 
i Complements
Restaurant
Can Carol
Carol Gastronomia
El Creuer
Grup Jardi Sesoliveres
Hotel Ciutat d’Igualada
Hotel Restaurant Sol i Vi
Mas de la Sala
Mas del Vivencs
Moli Blanc Hotel
Restaurant 4 Vents

Rest. Mirador del Montserrat
Restaurant Scorpia
Sant Lluís de Ristol
Mas de Pedrafita
Cal Blay Gastronomia
Revista Especialitzada 
En Nuvis
Bodas Digital Magazine
Roba de Vestir
Glamour
La Isabela
Roba d’Home
Serveis Diversos
Atena 2000
Ball Anoia
Choco-Art
Dm Abracadabragrup
Dream & Cocktails
El Cullerot
Fotomatón Catalunya
Fotomaton Events
Glow Secrets
L´Espectacleria
Odena Village
Radio Sala
Sweet Centre
Vorwerk - Kobold
Yafotomaton

Expositors
El Saló de Celebracion es farà al recinte firal Carner.

El certamen ha deixat de tenir una vessant únicament centrada en les bodes.

En conveni:

Organitza: 

15 Igual
ada

24-2
5/01

/201
5

ED
ICIÓ

celeb
racion

s

Saló dels

esdevenim
ents

entrada lliu
re

Recinte Firal Cal Carner

Carrer Doctor Pujadas, 8
3

Horari:

de 10:00  a 14:00 

i de 16:00 a 20:00

Dissabte
Diumenge

Tallers

 
12:00 CLASSES BALL DE SALÓ (BALL ANOIA)

 
13:00 TAPES (EL CULLEROT)

 
16:00 SIMULACIÓ D’UNA BODA ZOMBI (F

OTOGRAFO DE LA BODA) 

 
17:00 DEMO DECORACIÓ PASTÍS FOUNDANT (PER MOLTS PASTISSOS) 

 
19:00 COM PREPARAR UNA IN

VITACIÓ (ATENA 2000)

 
10:00 PASTA PER UNA FIGURA DE BALLARINA (PER MOLTS PASTISSOS) 

 
11:00 MINI ALBUM SCRAPBOOKING (ALFIL.BE IGUALADA) 

 
12:00 DESFILADA KIDS (LA ISABELA)

 
13:00 ASSESSORAMENT IM

ATGE, PERRUQUERIA, COMPLEMENTS

 

 (ANA ESTAPÉ PERRUQUERIA I COMPLEMENTS)

 
18.00 CUINA AFRODISÍACA (EL CULLEROT)

 
19:00 FOFUCHAS LLAPIS (IN

FANTIL)(A
LFIL.BE IGUALADA)

25

24

GRATUÏTS
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El curs gratuït, de 300 hores, s’iniciarà el febrer, i permetrà especialitzar-se en tissatge en punt.

La fira BSTIM, que ja 
té tot l’aforament ple, 
es farà a l’antic 
Escorxador els dies 
25 i 26 de febrer

REDACCIÓ / LA VEU

El Servei d’Inserció Especiali-
tat (SIE), punt formatiu del pro-
grama Incorpora de La Caixa, 
organitza un curs gratuït en 
tècniques de tissatge en mà-
quines tricotoses rectilínies. El 
curs s’adreça a persones en 
situació de major vulnerabilitat 
social, amb dificultats d’accés 
al mercat de treball ordinari i 
amb dificultat  per accedir a al-
tres tipus de formacions. 
La formació neix de la neces-
sitat de les empreses tèxtils 
per tenir professionals espe-
cialitzats en patronatge del 
teixit de punt i compta amb la 
col·laboració de l’agrupació 
tèxtil d’Igualada FAGEPI  i de 
la Fundació per a la Innovació 
Tèxtil, FITEX. 
Actualment, el sector del tèxtil 
de la comarca de l’Anoia torna 
a ressorgir amb un clar incre-
ment de la demanda de pro-
ducció per abraçar totes les 
tasques del procés de confec-
ció amb un alt nivell de qua-
litat, flexibilitat en les deman-

des, eficiència i  proximitat en 
el territori.  
El curs  pretén facilitar contin-
guts teòrics del perfil professi-
onal i proporcionar pràctiques 
no laborals a les empreses 
que permetin l’aproximació a 
la realitat del treball als alum-
nes i que les mateixes empre-
ses coneguin les capacitats 
dels participants per tal d’aug-
mentar les opcions per a una 
posterior contractació.  
El curs, de tres-centes hores, 
s’iniciarà el 9 de febrer i finalit-
zarà amb pràctiques incloses, 
el 14 de maig. Les persones 
interessades es poden posar 
en contacte amb el Servei 
d’Inserció Especialitzat (SIE),  
ubicat a l’Avinguda Andorra, 
28 o bé al telèfon 618520014.  
El passat 19 de gener es va 
fer una sessió informativa a 
la sala d’actes de la Fundació 
Privada Àuria amb la finalitat 
d’ampliar la informació a les 
persones interessades. Les 
pre inscripcions es faran fins 
el 29 de gener.  

Les bones perspectives del 
tèxtil fan necessari fer un curs 
de tissatge en gènere de punt

REDACCIÓ / LA VEU

La fira BSTIM confeccionarà 
les peces de punt ideades per 
25 joves estudiants de disseny
El concurs és organitzat pel 
Clúster Tèxtil i Moda de Cata-
lunya, l’escola La Salle Felici-
dad Duce i la Fira BSTIM.
Amb l’objectiu de promoure 
la creació i el disseny, la fira 
de producció tèxtil BSTIM que 
se celebra a Igualada els dies 
25 i 26 de febrer exposarà les 

peces creades per 25 joves 
estudiants de disseny. Les 
peces de punt seleccionades 
han estat dissenyades pels 
alumnes de l’escola La Salle 
Felicidad Duce de Barcelona i 
seran produïdes per diferents 
empreses tèxtils d’Igualada i 
exposades dins el recinte firal, 
com a part del projecte ano-
menat “Knitting Dreams” (“Tei-
xint els Somnis”). 
Dels diferents dissenys pre-

BSTIM crearà peces de punt ideades 
per 25 joves estudiants de disseny

sentats, el jurat format pel 
Grup d’Advisors de la Fira n’ha 
seleccionat 25 tenint en comp-
te aspectes com la creativitat 
i l’originalitat, la capacitat de 
desenvolupament industrial 
de la peça, la capacitat de co-
mercialització, l’innovació dins 
del procés creatiu i el missat-
ge o storytelling.
Els organitzadors del con-
curs -Clúster Tèxtil i Moda de 
Catalunya, l’escola La Salle 
Felicidad Duce i la Fira BS-
TIM- ja han posat els dissenys 
en mans de l’oficina de pro-
totipatge d’Igualada, que els 
distribuirà entre els diferents 
productors locals perquè en 
comencin el procés de con-
fecció. Els alumnes estaran 
en contacte amb el taller que 
produeix la seva peça i podran 
conèixer de prop el procés de 
fabricació de la seva obra.  
Les peces acabades s’expo-
saran a la Fira BSTIM, i duran 
la fira el Grup d’Advisors se-
leccionarà un alumne guanya-
dor, que rebrà una beca per 
incorporar-se a l’equip creatiu 
d’alguna de les marques de 
moda catalanes.
La Fira BSTIM (Best Soluti-
ons in Textile Manufacturing) 
és un saló professional  or-
ganitzat per Fira d’Igualada 
i l’agrupació tèxtil FAGEPI 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada que té per objectiu 
estimular la fabricació de pro-
ximitat i enfortir la indústria lo-
cal. Se celebrarà els dies 25 i 
26 de febrer i es calcula que 
reunirà 50 expositors i prop de 
300 visitants a Igualada. 

La fira BSTIM ha de servir per a ”vendre” la capacitat del textil d’Igualada a les grans marques.

Cerquem per a :
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A

ENGINYER ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC 
PER A SUPORT TÈCNIC

Ref. 3058

ENGINYER ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC 
PER A SUPORT TÈCNIC

Ref. 3058

Cerquem un professional dinàmic, jove, amb iniciativa i 
ganes d’ aprendre que pugui donar suport tècnic als clients 
d’ Espanya i Portugal.

FUNCIONS:
-Instal·lar i programar la part elèctrica i electrònica de la 
maquinària de Graphic Packaging en les instal·lacions dels 
seus clients, incloent PLCs, HMIs, Servos, PC industrials i 
altres de múltiples marques i tipus.
-Dissenyar i actualitzar esquemes elèctrics i pneumàtics i 
confeccionar llistes de materials.
-Detectar, reparar i informar sobre qualsevol qüestió que 
pugui provocar el mal funcionament de la maquinària.
-Encarregar-se de la part elèctrica dels nous projectes i 
instal·lacions així com de les proves de funcionament 
prèvies a l’enviament de la maquinària.

ES REQUEREIX:
- Formació: Enginyeria o FP elèctrica/electrònica
- Es valorarà experiència en lloc similar.
- Anglès nivell mig.
- Disponibilitat per a viatjar la major part de la setmana pel 
territori nacional.

S’OFEREIX:
- Contracte laboral estable i retribució totalment negociable 
en funció de l’experiència i valors aportats sense descartar 
cap candidatura per motius estrictament econòmics. 

Els candidats interessats que reuneixin les condicions 
hauran d’enviar el seu CV a: 
montse.clemente@gcarles.com 
 

Grup Carles, gestió i projectes, S.L
Rambla Sant Ferran, 45.08700 Igualada. www.gcarles.es- Tel.938017237

· Guarniment 
  d’esglésies
· Guarniment 
  de cotxes
· Rams de núvia
· Adornament en general

c. Òdena,14 • 93 803 58 05 • Mòbil 666 46 87 86 • IGUALADA
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La nostra ciutat va viure, un 
any més, la festa dels Tres 
Tombs amb la participació de 
nombrosos carruatges, carros 
i cavalleries que van fer els 
tres tombs al circuit habitual 
per a gaudi de petits i grans 
que es van aplegar pels car-
rers d’Igualada per veure’ls 
passar. La climatologia va 
acompanyar i malgrat el fred 
que feia, el tímid sol va alegrar 
el matí.
El tret de sortida de la festivi-
tat de sant Antoni Abat es va 
donar divendres al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament que 
va acollir l’acte de presentació 
de la Festa Patronal de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da. Enguany la celebració dels 
Tres Tombs, que va arrencar 
el 1822 arribava a la seva 
193a edició. Divendres es van 
lliurar les banderes als seus 
nous portadors: la Bandera 
Gran del Gremi a Jordi Pons i 
Genovès i la Bandera Petita a 
Jaume Pons i Genovès. Tam-
bé es van imposar les bandes 
a la Pubilla d’aquesta edició 
de la Festa, Blanca Jorba i 

Ahmed Selmoun, Immam de la Mesquita d’Igualada.

202 cavalls, 61 carruatges i molta 
gent a la festa dels Tres Tombs

CARLES PALET / LA VEU

Arran de l’atemptat a la publi-
cació satírica francesa ‘Char-
lie Hebdo’, la Mesquita d’Igua-
lada ha volgut mostrar el seu 
rebuig a aquest atac, defen-
sant l’islam com una creença 
que vetlla per la convivència 
pacífica entre les persones i 
que en cap cas promou la vi-
olència. 
Ahmed Selmoun, Immam de 
la Mesquita, ha volgut deixar 
ben clar que l’islam no te res 
a veure amb tot això, sinó tot 
el contrari: “ens sentim molt 
dolguts pel que va passar a 
França. En el ‘verdader islam’ 
no existeix la violència ni el 
terrorisme.” En el mateix Alco-
rà, afegeix, “es diu, en primer 
lloc, que el teu deure com a 
bon musulmà és fer que els al-
tres es beneficiïn de tu, sense 
esperar res a canvi i, en segon 
lloc, que no has de fer mal a 
ningú, mai utilitzaràs la violèn-
cia, ni física ni verbal”, valors 
plenament incompatibles amb 
el que va ocórrer a França.
En l’islam tampoc trobem re-
presentacions de la imatge de 
Déu o del Profeta i malgrat ex-

L’Immam d’Igualada es 
pronuncia contra el terrorisme

plica obertament que la mofa 
d’aquests els pot molestar, 
també ens diu que la respos-
ta mai ha de passar per la vi-
olència: “sí, tenim dret a res-
pondre: ensenyant tot allò bo 
que tenim” i insisteix en que el 
camí pacífic és l’única opció 
possible. 
Per últim, l’Ahmed ha mostrat 
la seva por al rebuig de l’islam 
que s’està generant després 
de l’atemptat “Quan passa 
això, vol dir que no em treba-
llat prou, ni bé. No em treballat 
perquè la gent sàpiga real-
ment com som, i això em dol”. 
Explica que és necessari que 
es produeixi aquest acosta-
ment enmig de la desconei-
xença i té la certesa que les 
noves generacions, els més 
joves, són qui han de produir 
aquest canvi. 
En aquest sentit, convida a 
tota la ciutadania a apropar-se 
a la mesquita: “de tant en tant, 
fem portes obertes, que ens 
vinguin a veure, a preguntar, 
sense por, hem d’enriquir-nos 
mútuament” i és que al cap i a 
la fi; som veïns. 

màtics com són la Diligència 
d’Igualada, el carro de la pa-
lla, el de les bigues. La pubilla 
i les dames, vestides d’època, 
van fer el circuit en un carruat-
ge. En finalitzar el tercer tomb, 
i després de la benedicció dels 
animals i el repartiment del pa-
net beneït, va tenir lloc el di-
nar dels traginers al restaurant 
Sesoliveres.
Demà dissabte, 24 de gener hi 
haurà el ball de socis al teatre 
de l’Ateneu Igualadí. Diumen-
ge, l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada es dirigirà a Mataró 
i a Martorell a participar en els 
Tres Tombs. 

Riba, i a les Dames d’Honor, 
Magda i Berta Jorba i Riba. La 
cloenda de l’acte la va posar 
una conferència acadèmica a 
càrrec de l’enginyer industrial 
i expresident de Fira d’Iguala-
da durant vint-i-dos anys, Pere 
Carles i Freixes.
Dissabte, dia de Sant Antoni 
Abat, va tenir lloc l’ofici solem-
ne a Santa Maria i així com 
la cercavila pels carrers de 
la ciutat per acompanyar els 
banderers a casa seva.
202 cavalls i 61 carros van 
participar diumenge als Tres 
Tombs en què es van donar 
cita els carros més emble-

Pubilles i banderers, a l’esglèsia de Sta. Maria. A baix, dues imatges de la desfilada dels Tres Tombs. Fotos: Joan Guasch.

Cursos gratuïts al Casal del 
Passeig Verdaguer
REDACCIÓ / LA VEU

Des del Casal Cívic Montser-
rat, organitzem de nou el curs 
de confecció de bosses de 
mà. Es tracta de combinar 
diverses textures, objectes 
i colors d’una manera fàcil i 
creativa.
Les dates seran del 12 de fe-
brer al 26 de març, els dijous 
de 18.30 a 20h. L’activitat és 
gratuïta (es paga cost del ma-
terial ). La monitora serà la Sò-
nia Mateu. Per a més informa-
ció i inscripcions poeu trucar el 
tel. 93 804 36 61.
També s’organitza un taller 
nou, el de fer dolços amb xo-
colata, aprendrem a fer brow-

nies, tarta sacher, etc. Les da-
tes són del 2 de febrer al 23 
de març, els dilluns de 18.30 
a 20.30h. L’activitat és gratuï-
ta (es paga cost del material). 
Per a més informació i inscrip-
cions podeu trucar el tel. 93 
803 33 12.
També torna el curs de ce-
ràmica impartit per  la Mary 
Gumà. Curs per a iniciar-se 
en l’antiga tècnica de la cerà-
mica, per experimentar l’ofici 
més vell del món.
Es farà els dimecres de 18 a 
19.30h, del 4 de febrer al 25 
de març. L’activitat és gratuïta 
(es paga cost del material). 
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David Andrés, xef del restau-
rant Somiatruites, ha estat es-
collit un dels 10 millors cuiners 
menors de 30 anys d’Espanya 
i Portugal, segons els concurs 
S. Pellegrino Young Chef 2015 
que s’està celebrant durant el 
primer semestre d’aquest any. 
Aquest concurs convocat per 
Fine Dining Lovers, la revista 
més prestigiosa del món de la 
restauració, està dividit en 20 
àrees geogràfiques que aple-
guen 191 països. A la primera 
fase s’hi han presentat 3.620 
participants, tots ells xefs me-
nors de 30 anys. D’aquests, 
se n’han seleccionat 10 per 
cada àrea geogràfica.
L’igualadí de només 27 anys 
i que es postula com una de 
les joves promeses de la cui-
na catalana, competirà a les 
semifinals amb 9 cuiners més 
d’Espanya i Portugal dels res-
taurants Gravin (Barcelona), 
Salterius (Majadaonda), Villa 
Joya (Albufeira), Finca el Re-
creo (Almeria), Casa Elena 
(Toledo),  Garabato (Albace-
te), Sautatey (Las Palmas de 

David Andrés, amb la recepta “ceba fumada”.

El xef del Somiatruites, David Andrés, entre 
els millors del món menors de 30 anys

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de l’Assemblea 
Nacional de Traspàs de les 
Joves Cambres de Catalunya 
del passat dissabte 17 de ge-
ner a Igualada, Magí Senser-
rich Guitart, de JCI Igualada, 
va iniciar el seu mandat com 
a President Nacional 2015. 
En Senserrich vol que aquest 
2015 sigui un any per consoli-
dar la JCI Catalunya com una 
entitat referent en la millora de 
les nostres ciutats i que sigui 
un vehicle per canalitzar les 
idees dels joves actius orga-
nitzant projectes de desenvo-
lupament Social, Econòmic i 
Cultural.  
Senserrich va presentar el seu 
Pla de Treball pel 2015 ,on 
destaquen accions previstes 
com ara impulsar les JCI Lo-

Magí Senserrich, nou president 
de Jove Cambra de Catalunya

cals, tenir presència internaci-
onal com  per exemple en el 
JCI World Congress a Japó, 
col·laborar amb altres organit-
zacions  com l’ANUE, poten-
ciar el Directori Professional, 
l’Acadèmia de JCI i el Progra-
ma Nacional relacionat amb la 
salut i la promoció del volunta-
riat entre els joves. Finalment 
celebrar el 100 aniversari de 
la JCI Mundial i el 50 anys de 
JCI a Catalunya en Congrés 
Nacional.
L’equip de Junta Nacional 
està composada per dos al-
tres membres també de la JCI 
Igualada;  en Pep Morera com 
a  Assessor Legal i  Míriam 
València  al càrrec de la Vice 
Presidència d’ Oportunitats 
Professionals. 

Gran Canaria), Café Jaime 
Beriestain (Barcelona) i Sim-
ply Fosh (Palma de Mallorca). 
En aquesta primera fase que 
ha consistit en la presentació 
d’una recepta i d’una fotogra-
fia del plat han quedat des-
cartats cuiners de restaurants 
de primer nivell premiats amb 
estrelles Michelin. 
David Andrés competeix com 
a cap de cuina del restaurant 
Abac de Barcelona amb dues 
estrelles Michelin i amb el xef 
Jordi Cruz al capdavant. An-

drés compagina la seva tasca 
a l’Abac de Barcelona amb la 
direcció de la cuina al Somia-
truites d’Igualada.
La recepta que porta per nom 
ceba fumada, farcida de la 
seva aigua i angules amb 
composició d’anguiles cuina-
des amb holandesa de ceba 
caldrà defensar-la a Barcelo-
na el proper 16 de febrer, sent 
l’última fase abans de compe-
tir a la final mundial que es ce-
lebrarà a Milà.
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TICAnoia organitza aquest 
proper 3 de febrer la sisena 
edició del Dinar Networking 
TICAnoia, una trobada per a 
professionals i responsables 
d’empreses TIC de la comarca
de l’Anoia en la que es debat 
temes d’interès per al sector. 
En aquesta ocasió el dinar 
explorarà els reptes que les 
eines TIC deparen a aquests 
professionals i les oportunitats 
per a les empreses. Ho farà de 
la mà d’Ivan González, Direc-
tor de Penteo i analista TIC.
La trobada està adreçada a 
empreses TIC i als caps i di-
rectors dels departaments TIC 
de petites i mitjanes empreses 
de la comarca. Ivan González 
enumerarà en aquesta ocasió 
les tendències i reptes que 
l’entorn tecnològic té prepa-
rats per aquest 2015. Gon-
zález assessora a empreses i
insPtucions a assolir amb èxit 
la presa de decisions en l’àm-
bit TIC, per minimitzar riscos, 
temps i costos en la presa de 
decisions.

Imatge del Dinar Networking del 2013.

El sisè Dinar Networking analitzarà els 
reptes de les eines TIC per al 2015

Sabíem que el diner era lí-
quid. Incolor, inodor i insípid, 
encara que sigui negre i sor-
tit de les clavegueres. Cos-
ta capturar-lo i conservar-lo. 
Per això, encara que Hisenda 
està a l’aguait, controla poc 
més que l’originat pel treball. 
La part més petita. Se li es-
capa aquell que volta per la 
xarxa globalitzada i sorteja 
fronteres i legislacions. Però 
ara tot el món s’està tornant 
líquid. Sorpreses que acaben 
liquidificant actius econòmics 
i humans. Així, la depreciació 
de l’euro que es feia per be-
neficiar els exportadors -ven-
dre més barat- i perjudicava 
les importacions -eren més 
cares- ha portat conseqüèn-
cies inesperades. El terra-
trèmol provocat per Thomas 
Jordan, director general del 
Banc Nacional de Suïssa, 
anunciant la fluctuació del 
Franc. Canvistes fent fallida i 
empobrint tots els que tenien 
deutes en aquesta moneda.  
Tothom sabia que el franc suís 
es mantenia artificialment da-
vant l’euro i el dòlar. Però el 
cert és que a la majoria aques-
ta mesura els va agafar per 
sorpresa. Creien que es man-
tindria per sempre, després 
de tres anys d’aguantar la pa-
ritat. Però l’economia sempre 
acaba trobant els equilibris. I 
si l’euro baixa -llastrat per les 
ineficiències administratives 
i dels estats perifèrics- no es 
poden seguir comprant euros 
per mantenir un equilibri im-
possible. Els mercats tornaran 
a estabilitzar-se. Però caldrà 
temps. I tots els que havi-
en decidit prendre crèdits en 
francs suïssos - perquè els in-
teressos eren més baixos que 
en la seva moneda pròpia – 
ara es lamenten. Però també 
patiran els suïssos. Compra-
ran el petroli més barat, però 
les exportacions se’ls posaran 
difícils. La borsa ja ha pena-
litzat les principals empreses 
del país, siguin d’alimentació, 
farmacèutiques i turístiques. 
Les divergències en les políti-
ques monetàries i les diferèn-
cies en les eficiències, són la 
causa principal d’haver de fer 
ajustos traumàtics. L’econo-
mia es pot condicionar durant 
un temps, però té massa força 
per fer-ho sempre i s’acaben 
corregint encara que no es 
vulgui.
És evident que l’economia es-
panyola va millor que en els 
darrers anys. Però els fona-
ments requerien actuacions 
que no s’han realitzat. Seguim 
en aquella estructura social 
on l’Estat és la salvaguarda 

PERE PRAT

de l’equilibri. Ja no és sufici-
ent poder accedir als serveis 
bàsics, com la formació, la 
sanitat i la seguretat. Ara es 
necessita estar a cobert de 
qualsevol contingència, si-
gui l’atur o la dependència. I 
també ajuts a la cultura, a les 
infraestructures i tantes al-
tres. Però les empreses s’han 
convertit en multinacionals. 
Massa sovint deshumanitza-
des. Sotmeses a legislacions 
diferents, trien instal·lar-se 
on més convé als seus in-
teressos. Els treballadors ja 
no tenen els mateixos drets 
i obligacions. S’han convertit 
en recursos utilitzables i subs-
tituïbles per altres ‘millors’ (no 
més qualificats, sinó menys 
cars per fer la mateixa feina). 
I així es torna a planteja-
ments, que en el segle XIX 
havien estat la lluita obrera i 
ara s’anomena desequilibri 
global. Molts estats, abans 
industrials, es troben des-
bordats davant una situació 
que encara no entenen. I ens 
encaminem vers el desar-
relament del treballador de 
l’empresa com a assalariat o 
dependent. I també seran tre-
balladors líquids que perdran 
vinculacions laborals i protec-
ció social. I els estats també 
el principal recurs dels seus 
pressupostos. El tributari i im-
positiu, que es queda major-
ment en el tràfec comercial. 
Així es veuen incapaços de 
redreçar la despesa social, i 
l’amaguen darrere un deute 
creixent i sense fi. 
L’efecte positiu de la depre-
ciació de l’euro durarà poc 
temps. Tot són vasos comu-
nicants. I la realitat, tossuda, 
reclama que es treballi i es 
guanyin diners per poder te-
nir i comprar coses. No es pot 
viure llescant sempre del ma-
teix pernil, perquè un dia s’ar-
riba a l’os i després s’acaba. I 
s’ha de preveure posar-ne de 
nous.  
I en aquest camí d’ajusta-
ments, encara ha de desapa-
rèixer molta riquesa fictícia, 
que avui creiem real i que 
ens dóna seguretat, però que 
és líquida i s’escola entre els 
dits. Probablement veurem 
un futur en el que haurem de 
mirar el mòbil i fer de taxistes, 
tenir dispesers a casa, ser 
professionals externs (autò-
noms), sense compromisos 
estables, ni lleialtats que per-
durin més enllà de la poten-
cial renovació del contracte, 
que assegura uns ingressos 
incerts, pels que hi haurà mol-
ta gent lluitant. 

Un món líquid

La trobada servirà també per 
conèixer les accions que TI-
CAnoia té previst per aquest 
2015, com ara la segona edi-
ció del FiraBIT, la trobada tec-
nològica de la comarca. Les 
inscripcions ha aquest dinar 
són limitades i s’han de fer al 
web de TICAnoia (www.Pca-
noia.cat/dinarnetworking). El 
dinar es farà al restaurant Se-
soliveres a partir de les 13h i 
el seu preu és de 30€ per co-
mensal.

Amb aquesta trobada, TICA-
noia recupera el Dinar Ne-
tworking, les trobades anuals 
on es presenten temàPques, 
oportunitats empresarial i al-
tres temes d’interès relacionat 
amb les TIC, les tecnologies 
de la informació i de la comu-
nicació. En l’última edició, ce-
lebrada a l’abril de 2013 es va 
comptar amb la presentació 
d’Agusan Cordón, vicepresi-
dent execuPu de la Fundació 
Mobile World Capital. 

REDACCIÓ / LA VEU

A la Unió Empresarial de 
l’Anoia es poden cursar en les 
properes setmanes un parell 
d’estudis força interessants.
Un d’ell és un curs teòric-pràc-
tic de preparació per accedir a 
l’examen oficial de la Genera-
litat de Catalunya d’operador 
industrial de calderes. 
Aquesta titulació és necessà-
ria per a totes aquelles perso-
nes encarregades de vigilar, 
supervisar i fer el manteniment 
d’empreses amb calderes in-
dustrials, per als tècnics que 
hagin de supervisar el funci-
onament d’aquests aparells i 
per a totes aquelles persones 
que vulguin obtenir el carnet 

Cursos a la UEA d’operador de calderes 
i de gestió de la innovació en el metall

professional.
El curs anirà a càrrec de Jo-
sep Mª Macià, Enginyer tècnic 
industrial, Tècnic Superior en 
Riscos Laborals i Auditor de 
Sistemes. Es farà del 3 de fe-
brer al 28 d’abril, els dimarts 
de 3 a 7. Preu associats: 600 
€. Preu no associats: 750 € 
(bonificables per la FTFE, la 
UEA fa tots els tràmits de for-
ma totalment gratuïta).
D’altra banda, també es farà 
un curs de gestió de la inno-
vació, específic del sector del 
metall, dirigit a tècnics i/o di-
rectius que pertanyin a Depar-
taments d’I+D+i o amb la ca-
pacitat de promoure projectes 
dins de l’empresa. El curs de 

24 hores es farà els dies 26, 
27 i 28 de gener i 2, 3 i 4 de 
febrer de 17:00 h. a 21:00 h, a 
Ig-Nova Tecnoespai.
El Centre Transnacional per 
a la promoció de projectes 
d’innovació en el sector me-
tall (Projecte Metal-Innova) 
busca potenciar la promoció 
de projectes que millorin i op-
timitzin sistemes de producció 
més econòmics i competitius 
dins de les empreses del sec-
tor metall. És per això, que la 
Unió Patronal Metal·lúrgica ha 
elaborat una formació especí-
fica per al desenvolupament 
de projectes.
Inscripcions: 938052292 / for-
macio@uea.cat

La botiga gratuïta de l’Espai pels 
Somnis, oberta i reformada
REDACCIÓ / LA VEU

Des de fa unes setmanes,  la 
Botiga Gratuïta de l’Espai pels 
Somnis està oberta i reforma-
da. La Botiga és una iniciativa 
de l’Obra Social de la Plata-
forma d’Afectades per la Hi-
poteca de l’Anoia i del mateix 
Casal. L’objectiu de la botiga 
gratuïta és potenciar l’inter-
canvi d’objectes i de roba en-
front del consumisme. Davant 

del model de consum “d’usar i 
tirar”, la seva aposta és l’inter-
canvi de roba i objectes entre 
aquelles persones que se’n 
volen desfer i aquelles perso-
nes que ho poden aprofitar. 
Així fomenten la reutilització, 
la sostenibilitat i teixeixen xar-
xes de suport mutu. 
La botiga està oberta els di-
vendres a la tarda i sempre 
que hi hagi activitats al Casal. 

El seu funcionament és sen-
zill: qui té roba o objectes que 
ja no utilitza, els pot deixar; i 
qui necessiti o pugui aprofitar 
roba, simplement l’ha d’aga-
far sense haver de deixar res 
a canvi. Des de la Botiga fan 
una crida a venir a agafar roba 
ja que, darrerament, tenen 
molt material, especialment 
roba i objectes de la canalla.
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Els Mossos d’Esquadra de la 
Unitat d’Investigació han de-
tingut un home de 24 anys, de 
nacionalitat marroquí i veí de 
l’Hospitalet de Llobregat com 
a presumpte autor dels delic-
tes de robatori amb violència i 
intimidació, furt, usurpació de 
funcions públiques i estafa.
El modus operandi emprat pel 
detingut era fer-se passar da-
vant les víctimes per un assis-
tent social de la Generalitat o 
de la Creu Roja i, mostrant un 
bon coneixement del procedi-
ment per a obtenir ajuts soci-
als, es guanyava la confiança 
de les seves víctimes, totes 
elles persones d’edat avança-
da.
Quan ja els havia convençut 
que era un assistent social i 
que els podia ajudar a obte-
nir un ajut econòmic lligat a la 
seva situació de vulnerabilitat 
social, obtenia dades bancà-
ries de les víctimes argumen-
tant que les necessitava per 
saber si podien o no obtenir 
els ajuts en funció dels seus 
ingressos i saldos bancaris. 
Acte seguit, els deia que amb 
el diners que tenien en el banc 
no els concedirien l’ajut, acon-
sellant-los que traiessin una 
quantitat relativament impor-

El detingut, en una imatge d’una càmera de seguretat.

A la presó un home marroquí acusat de fer-se passar per 
assistent social i estafar gent gran d’Igualada i altres poblacions

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i la di-
recció de l’hospital simulat 4D 
Health han tancat un acord de 
col·laboració amb la Fundació 
per la Investigació, Docència i 
Innovació en seguretat del pa-
cient (FIDISP).
Tant la Fundació FIDISP com 
el Centre 4D Health tenen un 
objectiu comú: millorar la se-
guretat del pacient. Per això 
han acordat que ambdues ins-
titucions desenvoluparan acti-
vitats conjuntes de formació, 
investigació o assessorament 
com ara l’organització de cur-
sos, congressos i seminaris, 

Acord del 4D Health amb la  
fundació estatal FIDISP

tant de diners del compte ban-
cari.
Amb la intenció d’esvair els 
possibles dubtes que pogués 
tenir en aquell moment la víc-
tima, aquesta rebia trucades, 
sempre des de telèfons amb 
identitat oculta i fetes per ter-
ceres persones, mitjançant les 
quals es podia corroborar que 
efectivament treballava com a 
treballador social per a la Ge-
neralitat o la Creu Roja.
Una vegada que la víctima 
queia en l’engany i retirava la 
quantitat de diners requerida, 
que en un dels casos va ser 
de 3.000 euros, l’estafador 

els hi furtava del domicili quan 
realitzava visites posteriors, 

tot seguint el simulat procés 
d’emplenament dels docu-
ments necessaris per a obte-
nir els ajuts ficticis. Fins i tot en 
un dels casos l’estafador no 
va dubtar en utilitzar la intimi-
dació per sostreure els diners 
a la víctima.
En els tretze casos imputats, 
les víctimes tenien entre 56 
anys la més jove i 87 anys la 
més gran i moltes d’elles eren 
especialment vulnerables com 
a conseqüència de les malalti-
es o minusvàlues que patien, 
com és el cas de la víctima 
més jove que patia una dismi-
nució visual del 90% i una al-
tra que amb 72 anys tenia una 
disminució física i psicològica 
del 79%.  

Finalment, les investigacions 
policials realitzades al voltant 
de les denúncies de les víc-
times juntament amb la col-
laboració de qui finalment va 
desconfiar de l’individu i va 
trucar als Mossos va permetre 
la identificació de l’estafador i 
la seva detenció.
L’estafador ha actuat a les po-
blacions de Cornellà, Esplu-
gues, l’Hospitalet, Sant Feliu 
de Llobregat i Igualada des 
de l’octubre de 2014 i no es 
descarta la seva imputació per 
altres infraccions similars.
El detingut té 14 antecedents 
i després de passar a disposi-
ció judicial, el jutge va decretar 
el seu ingrés a presó.

o  bé projectes d’investigació. 
Les dues institucions també 
s’han compromès a intercan-
viar informació i documentació 
i a assessorar-se mútuament 
amb temes relacionats amb la 
millora del servei sanitari.
El conveni signat té una vi-
gència d’un any, però les dues 
parts ja han manifestat la 
seva voluntat d’allargar-lo en 
el temps si la col·laboració és 
fructífera. Per garantir el com-
pliment de l’acord i fer-ne un 
seguiment s’ha creat també 
una Comissió de seguiment 
integrada per representants 
dels dos centres.

La regidora Àngels Chacón, el director del 4D Health Enric Macarulla, i Santiago Tomàs, de 
FIDISP
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Aquest dissabte, 17 de ge-
ner, s’han lliurat formalment 
els horts urbans municipals 
d’Igualada, situats a tocar del 
riu Anoia, al vessant Sud de la 
ciutat. Aquesta és una iniciati-
va d’estímul de l’activitat hortí-
cola i de recuperació de la fa-
çana fluvial però, a banda, té 
una finalitat marcadament so-
cial. Els horts arrenquen amb 
gairebé un 80% de les parcel·
les ocupades, concretament 
27 de les 34 disponibles. Ma-
joritàriament, els adjudicataris 
han estat ciutadans majors de 
18 anys, que gestionaran di-
nou parcel·les. Cinc parcel·les 
han estat sol·licitades per jubi-
lats i aturats i, finalment, tres 
són gestionades per entitats 
de la ciutat. 
Les parcel·les s’han lliurat per 
sorteig i els terrenys se cedei-
xen per quatre anys amb un 
cost anual al voltant dels 50 
euros. Les persones i entitats 
beneficiàries rebran formació 
i, en tots els casos, es com-
prometen a seguir un model 
d’agricultura ecològica. Els ob-
jectius dels horts passen per 
estimular valors ambientals, 
facilitar la recuperació d’es-

Els horts municipals estan ubicats a la zona del Rec.

Els horts -n’hi ha 34- 
s’han concedit per 
un període màxim de 
4 anys, a raó de 50€ 
anuals

Els horts municipals del Rec 
comencen al 80% d’ocupació

REDACCIÓ / LA VEU

El I Monitor de Reputación 
Sanitaria (MRS), que es va 
publicar a finals de l’any 2014, 
situava al Dr. Pere Brescó Tor-
ras, cap de servei de Gineco-
logia i Obstetrícia de l’Hospital 
d’Igualada, entre els 10 met-
ges especialistes en aquesta 
branca de la medicina més 
ben valorats de l’estat espa-
nyol.
Aquest estudi inclou 8 ràn-
quings de reputació sanità-
ria: millors hospitals, serveis 
clínics, professionals metges 
i infermers, laboratoris farma-
cèutics, fàrmacs, fabricants de 
productes sanitaris de l’àmbit 
infermer, productes sanitaris i 
companyies d’assegurances 
sanitàries.
Es tracta d’un estudi inde-
pendent, que compta amb un 
Consell Assessor format pels 
presidents dels Consells Ge-
nerals de Metges i Infermers, 
Associacions de Pacients i 
Periodistes sanitaris, així com 
persones de reconegut pres-
tigi i una àmplia trajectòria en 
llocs de responsabilitat de la 
sanitat estatal.
L’estudi integra la valoració de 
membres de tots aquests àm-
bits, i incorpora l’anàlisi de 214 
indicadors objectius de quali-
tat i rendiment assistencial, a 
més d’una avaluació de mèrits 
reputacionals, realitzada pels 

El Dr. Pere Brescó, entre els 10 
millors especialistes d’Espanya

pais verds amb l’horta com a 
protagonista, la promoció de 
l’alimentació saludable, la cre-
ació de xarxes de relacions 
socials i la pràctica de l’acti-
vitat física regular que incre-
menta l’autonomia personal i 
l’autoestima. A banda, part de 
la producció anirà destinada al 
Banc de Queviures d’Iguala-
da, dotant·lo de producte fresc 
amb regularitat. 
L’any 2005, l’Ajuntament va 
completar la urbanització del  
carrer del Rec, millorant la 
mobilitat interior de la ciutat i 
facilitant l’enllaç amb els mu-
nicipis veïns. Aquesta acció, 
però, va implicar l’ocupació de 
part de terrenys dedicats fins 
aleshores a l’agricultura i, per 
tant, l’abandonament dels pe-
tits camps de conreu que sem-
pre havien existit a tocar del 
riu Anoia. El consistori, però, 
es va plantejar ara fa dos anys 

recuperar els usos tradicionals 
de l’espai mitjançant la implan-
tació de nous horts. A més, la 
seva creació es contemplava 
també en el Pacte Social per 
Igualada 2012·2014, el recull 
d’iniciatives destinades a fer 
costat a les famílies que més 
ho necessiten. 
El terreny on s’ha actuat per a 
implantar els horts té una su-
perfície aproximada de 2.637 
m2 i s’ha adequat també part 
del solar de l’antiga adoberia 
de Cal Badia, situat a 90 me-
tres de distància, per ubicar·
hi mòduls prefabricats amb 
vestidors, serveis i magatzem 
d’eines. És obligada la utilit-
zació d’un sistema de conreu 
respectuós amb el medi am-
bient i l’entorn, amb mètodes 
d’agricultura ecològica, amb 
una producció destinada a 
l’autoconsum i on no s’utilit-
zaran adobs ni pesticides de 
síntesi química. S’hi accedirà 
per un camí paral·lel al mur 
d’escullera del riu Anoia. 
La voluntat del govern muni-
cipal passa per seguir incenti-
vant aquesta pràctica i, quan 
la demanda creixi, poder esti-
mular l’aparició de nous horts 
com aquests a la zona. 
 

tècnics de l’Instituto Análisis 
e Invetigación, empresa dedi-
cada a estudis de mercat, res-
ponsable del treball de camp.
Aquest reconeixement públic 
és fruit d’un treball de molts 
anys en la pràctica de la gi-
necologia i l’obstetrícia, des 
de l’àmbit hospitalari i d’as-
sistència primària, i que ha 
anat combinat amb una llarga 
i extensa trajectòria en el món 
de la formació en noves tec-
nologies i procediments tant 
diagnòstics com quirúrgics, 
destinats des d’estudiants de 
medicina a metges amb expe-
riència però que necessitaven 
una actualització en el seu dia 
a dia professional.
Tant en el grup en el que s’in-
clou al Dr. Brescó com a la 
resta de grups de metges per 
especialitats, els integrants 
són professionals de primer 
nivell, reconeguts tant per la 
seva tasca assistencial com 
docent i la seva dedicació a 
tasques de divulgació científi-
ca.
En el rànquing d’hospitals pú-
blics, el primer és l’Hospital 
Universitario la Paz, de Ma-
drid, i el segon lloc l’ocupa 
l’Hospital Clínic de Barcelona.
Val a dir que en totes les cate-
gories, tant de metges com de 
centres hospitalaris, la sani-
tat catalana ocupa molts dels 
llocs nominats. 

El ginecòleg igualadí Pere Brescó.

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 67 53

www.marcelclaramunt.com

El sbscriptor/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 RAILHOME a 
incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis 
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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10%  De descompte

15%  De descompte

25%  De descompte

2x1

De dilluns a diumenge dia de l’espectador

Viatges amb autobús

20%  De descompte

 

Menys mobiliari i cotxets

excepte màquines
i reportatges

 

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables 

+ sorteig
mensual

 5%  De descompte

 

fi ns al  50%  De descompte

20%ulleres graduades10% ulleres de sol

 10% a 30%  de descompte

 3%, 5% i 10% 
excepte  rebaixes

excepte vestits
de nuvi

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

excepte rebaixes

en instal·lacions
en seguretat

en material per
a l’audició

excepte rebaixes
i altres promocions

en material esportiu 

en perfums i cosmètcia 

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

excepte merceria

en determinats
articles

en cosmètica i serveis

excepte promocions

no acumulabe a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

Passió Esparreguerra + excursó ceràmiques
Teatre a Barcelona 
Pastorets de Calaf

en vins i caves
excepte promocions

excepte rebaixes
Amb Club la Veu
3% en reserves

i altres promocions

excepte rebaixes

Revista de caça
de Catalunya
www.cinegetica.cat
edició bimestral

i altres promocions

excepte rebaixes

excepte promocions

i altres promocions

excepte llibres
i col·leccionisme

en mobiliari i aixetes
 

en productes de
dietètica

de descompte en
brodats

 en sabates
de seguretat

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

en tints i metxes

excepte productes

 en roba i complements

en roba i complements

 en tots els serveis

Museu de la Pell i
Museu Paperer

En temporada 
de la Passió

en aliments i
accessoris

 de descompte

 Avantatges del Club del Subscriptor                         
   

 En les entrades

33%  De descompte
Adults 10 
nens 5

+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat

publianoiadisseny@gmail.com

en neteja al
tren de rentat

il·luminació
Yanso

Ortopèdia Almenar
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Dilluns vinent, 26 de gener, 
s’obrirà el termini d’inscripci-
ons per a la Rua de Carnaval 
d’Igualada 2015, que tindrà 
lloc el dia 14 de febrer. L’esde-
veniment l’organitza l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) de 
l’Ajuntament d’Igualada, en-
guany amb el lema Per Car-
nestoltes totes les bèsties van 
soltes. D’aquesta manera es 
vol animar a entitats, famílies, 
colles d’amics, associacions i 
escoles a participar en la fes-
ta més transgressora de l’any. 
Els interessats a prendre-hi 
part hauran de formalitzar la 
seva inscripció adreçant-se a 
les oficines de l’IMC, a la pla-
ça Sant Miquel número 12, 
2n, de 8 a 15h  de dilluns a di-
vendres. El termini per apun-
tar-s’hi s’acabarà el dia 9 de 
febrer.  
El 14 de febrer la rua co-
mençarà a les 18:30h, amb 
el recorregut habitual des de 

Diumenge vinent, 
mercat d’antiguitats 
al Passeig Verdaguer

Comencen les inscripcions per a 
la rua del Carnaval d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest diumenge 25 de gener 
se celebrarà la primera edi-
ció de l’any del Mercat d’An-
tiguitats, Col·leccionisme, Art 
i Artesania, una fira que creix 
animada per la petxada que 
deixà la darrera Fira de Reis, 
un certàmen que va omplir de 
parades el Passeig Verdaguer 
de punta a punta. 
La fira se celebra cada últim 
diumenge de mes, a excepció 
dels mesos de juliol i agost. 
Com a novetat d’aquest curs, 
des d’aquest mes de setem-
bre la fira se celebra al Pas-
seig Verdaguer en lloc del 
nucli antic com s’havia fet fins 
ara, un canvi que respon a 
una voluntat de millora de l’ac-
cessibilitat, tant per part dels 
firaires com dels visitants. 
La Fira d’Antiguitats i Col-
leccionisme es va iniciar l’any 
1980 i des del 1993 es va 
completar amb la Mostra d’art 
i artesania. El mercat és un 
punt de trobada per a tots els 
amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme (monedes, 
postals, xapes de cava, discs 
…) realitzant vendes, com-
pres i fins i tot d’intercanvi de 
materials entre els mateixos 
expositors. Es tracta d’un sec-
tor molt fidel amb més de 100 
expositors que es donen cita 
cada últim diumenge de mes 
a Igualada. 

Dijous, xerrada 
de l’AFAB sobre 
alimentació i nutrició 
de la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

L’AFAB organitza pel proper 
dijous 29 de gener una xerra-
da sobre Alimentació i nutrició 
en la tercera edat, que es farà 
al  Centre Cívic Montserrat, c/
orquidees 7, a les 6 de la tar-
da, i serà conduïda per a la 
infermera Gloria Casadesús 
Tort. Es parlarà sobre la dife-
rència entre alimentació i nu-
trició i sobre les necessitats 
energètiques i nutricionals de 
la gent gran.  Cóm alimentar-
nos, cóm alimentar a la per-
sona gran que està al nostre 
càrrec, oferint l’aportació dels 
nutrient necessaris...

El CAP Igualada Nord 
presenta la seva 
unitat per ajudar a 
deixar de fumar

REDACCIÓ / LA VEU

El tabaquisme és una de les 
principals causes de mort en 
el nostre país. Per aquest mo-
tiu, el CAP Igualada Nord vol 
donar a conèixer la seva Uni-
tat especialitzada de deshabi-
tuació del tabac i els diferents 
recursos dels que disposa per 
ajudar a deixar de fumar com 
per exemple,  les teràpies gru-
pals. 
Per això, es farà una xerrada 
informativa i motivacional per 
a tothom que estigui pensant 
o es proposi deixar de fumar 
en el 2015. Els referents de 
tabac del centre, la infermera 
Ester Castillo i la doctora Ana 
Cid, facilitaran informació so-
bre el tabac, consells de salut, 
recursos disponibles al centre 
per deixar de fumar i resol-
dran dubtes relacionats amb 
aquest hàbit tòxic.
La xerrada tindrà lloc el di-
vendres 30 de gener, a l’aula 
d’educació sanitària del CAP, 
a les 15’30h amb una durada 
d’unes 2 hores. L’accés serà 
lliure i gratuït. Us podeu apun-
tar al taulell del CAP o trucant 
al 93.807.58.00 o enviant un 
correu a capnord@csa.cat.

Sopar solidari de 
Mans Unides
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dia  31 de gener, a 
les 9 del vespre, i al col.legi de 
Les Mares Escolàpies  (c/ del 
Vidre) Mans Unides portarà a 
terme el Sopar solidari.  Com 
cada any es retrobem socis i 
amics de la entitat per com-
partir el treball solidari en un 
sopar de germanor. Durant el 
sopar es comptarà amb la pre-
sència del Missioner Combo-
nià   Dario Balula Chaves que 
ha estat a Malawi i Zambia. El 
preu és de 7€.  Per apuntar-se  
podeu trucar a la coordinadora  
Dolors Mateu  (93 803 31 20).

Sessió del grup de la 
UOC sobre la crisi

REDACCIÓ / LA VEU

La propera xerrada del grup 
UOCTalk-Alumni Igualada es 
farà el proper 27 de gener, a 
les 7 de la tarda, a la bibliote-
ca central, sota el suggerent 
títol “la crisi econòmica en 12 
preguntes”. Anirà a càrrec del 
Dr. Albert Puig Gómez, profes-
sor de la UOC, autor de diver-
sos treballs en els àmbits de  
la política de R+D en temps 
d’austeritat. A la xerrada 
s’analitzarà la crisi econòmica   
de forma didàctica tot donant 
una visió clara i comprensible.

la Plaça de la Masuca fins a 
la Plaça de Cal Font. Estarà 
encapçalada per la Xaranga 
Quatre Vents i la participació, 
tancant la comitiva, de la Car-
rossa del Rei Carnestoltes i el 
seu seguici a càrrec de l’en-
titat Bitrac Dansa, coincidint 
amb el seu 25è aniversari. 
És destacable, novament, la 

participació de diferents en-
titats, col·lectius i empreses, 
que contribueixen al desenvo-
lupament de la festa. L’Antic 
Gremi de Traginers, com és 
habitual, prepararà el pa amb 
tomàquet amb la botifarra que 
se serveix posteriorment a to-
tes les comparses. El Gremi 
de Flequers cedeix tot el pa 
necessari i l’empresa Carre-
four d’Igualada hi col·laborarà 
un any més amb 200 quilos de 
botifarra. 
Es lliuraran un total de 4.500 
euros en premis, a banda 
de diferents trofeus a les mi-
llors comparses. L’endemà, 
diumenge 15 de febrer, a les 
12h del migdia, a la plaça de 
l’Ajuntament tindrà lloc l’es-
pectacle Revolució, a càrrec 
del grup Pentina el Gat, amb 
la col·laboració de la Xarxa 
d’Igualada. 
Es pot consultar més informa-
ció al web www.igualada.cat. 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres, 16 de ge-
ner, l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i el regidor de Joven-
tut, Joan Requesens, van re-
bre els nous Corresponsals de 
la Zona Jove de La Kaserna, 
per tal d’escoltar les iniciatives 
i projectes que tenen entre 
mans i animar-los en la seva 
tasca d’informadors i dina-
mitzadors entre els ciutadans 
joves de la ciutat. Amb aques-
ta recepció es dóna el tret de 
sortida a les primeres beques 
de Corresponsals de la Zona 
Jove, un projecte que pretén 
apropar els centres d’ense-
nyament i els espais juvenils 
del municipi i, alhora, fomentar 
la participació ciutadana entre 
els joves. 
La recepció es va dur a terme 
en un ambient distés que va 

Tret de sortida a les primeres beques 
de Corresponsals de la Zona Jove

permetre els nois i noies ex-
plicar el seu projecte i dialogar 
amb l’alcalde i el regidor al vol-
tant de les seves realitats i les 
inquietuds als centres educa-
tius i a la ciutat.   
En aquest projecte hi partici-
pen deu joves de tercer i quart 
d’ESO, representants de l’Ins-
titut Pere Vives i Vich, l’Institut 
Joan Mercader, l’Escola Ano-
ia i l’Acadèmia Igualada. Tots 

ells han passat un procés de 
selecció i, posteriorment, han 
rebut una formació sobre ei-
nes comunicatives, de liderat-
ge i d’elaboració de projectes. 
A partir d’aquest gener i fins a 
final de curs, els correspon-
sals duran a terme als seus 
centres tasques de difusió de 
noves propostes i iniciatives 
adreçades al col·lectiu de jo-
ves de la ciutat. 
 

ES VEN GRUA 
ELÈCTRICA 

PER A PERSONES 
AMB MOBILITAT 

REDUÏDA

RAÓ: 679 61 77 09

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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ÒDENA / LA VEU

Torna la “Fira de Sant Sebastià 
EcoFira d’Òdena”, la fira de la 
sostenibilitat ambiental social  
i econòmica del planeta, que 
enguany celebra la seva terce-
ra edició el pròxim dissabte 24 i 
diumenge 25 de gener. Aquest 
any, una de les novetats és la 
introducció del guix, en la seva 
vessant ecològica, com a ele-
ment identificatiu del municipi. 
Així, s’ha organitzat una de-
mostració d’una cuita de guix i 
una exposició de maquetes de 
forns de guix de diferents llocs 
de Catalunya.  Una altra de les 
novetats que cal destacar és el 
sopar EcoGastronòmic de dis-
sabte i el Tast de diumenge al 
migdia que permetran degus-
tar la cuina ecològica i bio. En-
guany també, el municipi vol 
rendir un petit homenatge al 
fotògraf Santi Carbonell, que 
ens va deixar el passat any, 

amb una exposició de fotos 
seves d’eines de treball.
La fira començarà dissabte 
a les quatre de la tarda amb 
l’obertura oficial dels estands  
que hi haurà ubicats a la Plaça 
Major i el seu entorn. A la ma-
teixa hora també es donarà el 
tret de sortida a les conferènci-
es, xerrades, demostracions i 
tallers que continuaran durant 
tot el matí de diumenge.
En total participaran més de 
50 expositors, vinculats tots 
ells amb l’ecologia, sostenibili-
tat i medi ambient, i de sectors 
com l’alimentació amb fruites, 
verdures, cervesa, fruits secs, 
oli, la construcció, l’automoció, 
les energies, la jardineria, etc.
A més, els visitants podran 
gaudir de diverses conferèn-
cies sobre temes tan diversos 

com el bio cultiu urbà, la bioen-
ginyeria, les propietats de l’ai-
gua de mar, consell per estal-
viar consum energètic a casa, 
energies renovables, el Feng-
shui i participar dels tallers 
d’eco cuina i d’horticultura, de 
demostracions de l’ús del xer-
rac i de la màquina d’estellar, 
entre d’altres. Pels més petits, 
també s’han programat dife-
rents actes com tallers d’hor-
ticultura i també podien pujar 
a un carrusel ecològic o jugar 
amb peces de fusta.
Pel que fa als actes més tra-
dicionals de la Fira de Sant 
Sebastià tindrà lloc el 12è 
Aplec de la Sardana, la Cur-
sa Popular d’Òdena amb molt 
bona participació, les bitlles 
catalanes, el joc de la cucanya 
on els més joves faran mans 
i mànigues per grimpar i arri-
bar a dalt del pal i la missa en 
honor a Sant Sebastià copatró 

d’Òdena.
Diumenge al matí es compta-
rà amb la visita del conseller 
d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Ramon Espadaler. 
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
valora molt positivament la 
consolidació d’aquesta fira, 
una evolució de la Fira de Sant 
Sebastià, que sense perdre la 
tradició, s’ha aconseguit afegir 
l’especialització d’un tema tan 
important i actual com l’eco-
logia i la sostenibilitat. A més, 
l’alcalde posa en valor la re-
lació del municipi amb el món 
de l’ecologia i es congratula 
de trobar tants vincles –com 
aquest any el del guix- entre 
el municipi i el sector. D’altra 
banda, assegura que “l’EcoFi-
ra ens permet tenir un impacte 
econòmic local important alho-

ra que promovem el municipi 
més enllà del propi territori”.

Activitats de tota mena
Dissabte a la tarda, a les 4, 
tindrà lloc la inauguració de 
l’EcoFira.
De les 5 a les 8 del vespre tin-
dran lloc diverses demostraci-
ons d’EcoCuina a càrrec d’Eva 
Oliva, del restaurant la Cuina 
del mercat de Calaf i d’Isabel 
Albiñana.
També a partir de les 5 de la 
tarda hi haurà el Concurs de 
xerrac mecànic, la demostra-
ció de la màquina d’estellar. A 
les 7 del vespre l‘ADF d’Òdena 
farà una encesa i apagada de 
foc.
A més, durant tota la tarda de 
dissabte i el matí del diumenge 
a la sala de plens de l’Ajunta-
ment, tindran lloc diverses con-
ferències sobre temes basat 
en l’ecologia. Totes aquestes 
ponències seran amb entrada 
gratuïta i cal tenir en compte 
que l’aforament és limitat.
Dissabte a vespre, a partir de 
2/4 de 9, tindrà lloc una Ves-
prada melòdica amb Albert 
Gàmez acompanyant el sopar 
EcoGastronòmic. Es tracta 
d’un sopar amb degustació de 
cuina ecològica i vegetariana 
a càrrec del restaurant la Cui-
na del Mercat de Calaf. Amb 
la compra del tiquet del sopar 
es podran degustar sis plats 
triats.
El diumenge les activitats co-
mençaran amb la Caminada 
popular i la sembra de llavors 
de la tècnica Nendo Dango. La 
sortida serà des del parc de la 
Font a les 9.

Creix l’EcoFira d’Òdena amb noves activitats 
relacionades amb l’ecologia i el municipi
El tractament del guix, matèria primera identificativa del municipi, apareix com a temàtica de tallers i exposicions

A dos quarts de 10 del matí 
tindrà lloc un esmorzar de pa 
amb tomàquet i viandes de 
porc acompanyat d’un bon vi 
i a la mateixa hora es donarà 
la sortida de la XXII Cursa po-
pular d’Òdena, amb sortida i 
arribada a la pista de l’escola.
També a les 10 del matí co-
mençarà una demostració de 
Bitlles catalanes.
Diumenge és el dia del XII 
Aplec de la Sardana d’Òdena 
que es durà a terme a la pla-
ça del Mestre Vila Vell i que 
és organitzada per l’Ajunta-
ment d’Òdena. “La Principal 
de Tarragona” s’encarregarà 
de la primera part de la balla-
da a partir de les 11h del matí 
i a partir de les 12:30 tocarà el 
Punt Cat Cobla. 
A 1/4 d’1 del migdia tindrà lloc 
la missa en honor de Sant 

Sebastià, copatró d’Òdena i 
cap a les 3 es clourà l’EcoFira 
d’enguany.
Durant el dissabte i el diumen-
ge hi haurà diverses demos-
tracions, com la construcció 
d’una tàpia seguint les anti-
gues tècniques i l’ús de ma-
terials com la calç, al pedra, 
les teules, els maons... fets 
a mà. També es podrà veure 
una demostració d’una cuita 
de guix en un forn que dissab-
te s’omplirà de pedra i fogots 
i diumenge es podrà observar 
la cuita. Paral.lelament hi hau-
rà una exposició de maquetes 
de forns de guix de diferents 
llocs de Catalunya de la qual 
en farà una explicació en Jo-
sep Rovira, propietari del Mu-
seu de Geologia de Viloví del 
Penedès, diumenge a 2/4 d’1 
del migdia.



Entrevista a Joan Serra, alcalde de Castellolí (PuC, Plataforma units per Castellolí)

“Hem fet canvis, 
tant des del punt de 
vista de la gestió 
municipal, com en 
altres coses, 
potenciant noves 
entitats, per 
exemple. Al final 
s’acaba demostrant 
que els relleus 
són positius”
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Conca d’Òdena

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Joan Serra va arribar fa tres 
anys i mig a l’alcaldia en una 
sorpresa absoluta. Com a cap 
de llista de la Plataforma Units 
per Castellolí, formació que 
va treure 2 dels 7 regidors del 
consistori, ningú no esperava 
que, en el ple d’elecció de l’al-
calde, sortís escollit. Però va 
ser així. Coses de la política 
local. Amb només dues per-
sones, la PUC ha hagut de 
fer front a la gestió municipal. 
Tota una aventura. Ara que 
acaba el mandat, en parlem 
amb l’alcalde amb el govern 
més minúscul de l’Anoia.

Què li ve al cap, ara, quasi 
quatre anys després, quan 
pensa que els van escollir 
per governar l’Ajuntament?
Que el temps ha passat molt 
ràpid. Nosaltres no esperà-
vem pas governar. Som no-
més dos regidors, no havíem 
pactat res amb ningú, no te-
níem ni la majoria simple... Va 
ser una sorpresa majúscula, 
crec que fins i tot pels que ens 
van votar. Recordo algun cop 
d’esquena de persones que 
reconeixien que la situació se-
ria complicada, i que podríem 
comptar amb ells. Però també 
recordo una persona que em 
va dir que Castellolí hauria 
d’esborrar els propers 4 anys 
de la seva història...
Vaja, un ressentit.
Ara jo parlo amb veïns, amb 
amics, i crec que s’ha fet mol-
ta feina, en tots aquests anys. 
L’èxit, però, ha estat també 
perquè aquelles persones 
que em van dir que no estaria 
sol, que ajudarien si fes falta, 
realment han estat allí quan 
ha calgut. Nosaltres som dos 
regidors, però el cert és que 
darrere hi ha molta gent, i això 
és del que més orgullós estic. 
Cada quinze dies ens reunim, 
parlem dels temes del poble, 
cadascú aporta les seves ide-
es. Això té molt valor. Molt.
Heu evidenciat que un can-
vi a Castellolí era possible, 
després d’anys i panys amb 
un govern de CiU?
És que feia 31 anys que go-
vernaven, els darrers amb 
més polèmiques i amb debats 
al poble. No és fàcil comen-
çar a gestionar i a decidir des 
de l’Ajuntament d’un dia per 
l’altre, després de tan temps 
amb un mateix govern. Crec 
que sí, que hem fet canvis, 
tant des del punt de vista de 
la gestió municipal, com en al-

“Al govern només som dos regidors, però darrere 
hi ha molta gent, és del que més orgullós estic”

Joan Serra.

“No se si em torna-
ré a presentar com 
alcaldable per la PUC. 
Penso que tothom ha 
de tenir la seva opor-
tunitat.  Pot haver-hi 
persones millors que 
jo per posar-s’hi”

tres coses, potenciant noves 
entitats, per exemple. Al final 
s’acaba demostrant que els 
relleus són positius. El mateix 
ha de passar amb nosaltres. 
Algun dia n’entraran d’altres. 
L’important és estar motivat, 
tenir ganes de fer coses pel 
poble.
Heu aconseguit fer tot el 
que us proposàveu?
Si et fixes, al despatx tinc 
penjat un llistat on hi ha tot 
de coses subratllades. Són 
les coses que volíem fer. Com 
pots veure, hi ha un 80% de 
les coses que ja les hem po-
gut fer. I això que estem vivint 
una època molt complicada. 
Penso que vam ser realistes a 
l’hora de prometre, i per això 
hem pogut complir.
Què és el més important?
Des del punt de vista urbanís-
tic, el POUM. Redactar-lo era 
necessari, perquè les normes 
subsidiàries que teníem eren 
dels anys noranta. Ordenar 
el territori és molt important, 
i s’ha aprovat un POUM sen-
se cap vot en contra. També 
hem volgut transformar el po-
ble amb l’arranjament de les 
voravies, o millorar l’unió amb 
els barris, asfaltant un tros del 
camí de Sant Feliu, o ara pa-
vimentant-ne un de vianants 
el dels Penyarets. També es 
farà per arribar a Can Alsina.

Al poble també s’ha creat una 
entitat nova, La Falera, els ge-
gants. Se n’han creat uns, que 
representen el poble. També 
s’han portat les festes als bar-
ris, ajudant els veïns. S’ha re-
cuperat l’església vella, a dins  
s’havia fet servir de deixalle-
ria. S’ha netejat, cobert... Des 
d’abans de la Guerra Civil no 
s’hi havia fet missa.
Era realment necessari, una 
acció contundent, de canvi 
de debò?
Crec que sí. Sobretot a nivell 
d’urbanisme. La planificació 
era necessària, sí, però tam-
bé poder accedir bé, amb 
llum, als barris, o arranjar les 
voravies.
Parcmotor ja fa anys que 
està construït. Ha valgut re-
alment la pena?
I tant. Jo sóc optimista de 
mena. Ens beneficiarà molt. 
Al poble som 582 habitants, i 
diria que un 10% de la pobla-
ció activa ja ha estat treballant 
directament a Parcmotor. I en 
treballs indirectes segurament 
molts més. Això és un valor 
afegit pel poble. Està clar que 
és una instaŀlació estratègica 
per a la comarca i per al país,  
però per al poble també. Si-
tuar Castellolí al món és molt 
important. Aquí no fa gaire 
ha vingut la plana major de 
Porsche, d’Infinity. És un luxe. 
Però també ens comporta in-
gressos extra, com en l’IBI.
Teniu la revisió cadastral al 
dia?
Va ser una de les primeres 
coses que es va fer, perquè 
feia molts anys que no s’havia 
tocat. Havíem de posar-nos 
al dia. Des de l’any passat ja 
es passen els nous coefici-
ents. Miri, Parcmotor eren uns 
camps, abans. Ara no. I això, 
amb l’IBI, es nota. Són molts 

diners que repercuteixen en 
millors serveis per al poble. 
No està al nivell dels ingres-
sos que arriben gràcies a 
l’abocador, però Déu n’hi do.
Què li sembla el Campus 
del Motor?
Se’n parlarà molt. Cal agrair 
l’esforç que ha fet el Consell 
Comarcal, aconseguint una 
subvenció molt important 
dels pressupostos de l’Estat, 
i gestionant el centre. L’Ajun-
tament ha cedit els terrenys 
gratuïtament, no ha cobrat 
cap impost de construcció. La 
Seat ja l’utilitza força vegades. 
Aquesta setmana la Diputació 
hi ha fet unes jornades sobre 
carreteres.
El Campus diria que és 
l’únic inquilí del polígon in-
dustrial de Can Parera. Cos-
tarà d’omplir, oi?
Ajudaria molt que les parceŀ-
les fossin unificades. A tot 
arreu passa el mateix, et vé-
nen empreses que necessiten 
uns metres que no tens. La 
unió dels polígons de la Po-
bla, Òdena i Vilanova ha estat 
molt positiva. Crec que, a la 
llarga, se’n trauran fruits...
Parlava abans de l’aboca-
dor de residus especials. 
Quants anys li queden?
Depèn de la producció. Ara, 
com passa en moltes coses, 
ha baixat. Crec que estaríem 
parlant d’entre 10 i 20 anys 
més. Avui, els ingressos grà-
cies al dipòsit representen 
una part molt important del 
pressupost ordinari de l’Ajun-
tament. Jo crec que aquests 
diners haurien de ser un luxe, 
quelcom de més a més, de 
manera que ens poguéssim 
mantenir sense ells, aconse-
guir un equilibri i nous ingres-
sos. Avui no és així.
Recordo una agre polèmica, 

fa anys, per la voluntat de 
fer un polígon de serveis al 
costat de l’A-2. Es farà?
La pròpia Generalitat no ens 
va recomanar fer-lo tal i com 
estava previst. Es va expli-
car al poble. El que s’ha fet 
és reubicar-lo, en uns camps 
al costat de Can Alzina, amb 
una dimensió molt més ade-
quada, i annex al Parcmotor.
El 24 de maig toquen elec-
cions municipals. Fa quatre 
anys la PUC es va presen-
tar amb la marca blanca del 
PSC, que és PM. Ara sembla 
que no serà així.
Fa quatre anys va ser amb 
PM  perquè ja hi havia can-
didatures de CiU i d’ERC, i 
d’aquesta manera sortejàvem 
la Llei de Partits, que és molt 
complicat dur-la a terme en 
un poble tan petit. Però tení-
em identitat pròpia. Ja fèiem 
les xerrades amb una Este-
lada ben gran al darrere. En 
les properes eleccions la PUC 
continua, però amb la marca 
blanca d’ERC, que és AM. 
Ara, que el país ens ho dema-
na, ens sentim molt més ben 
representats per Esquerra, 
i continuem igualment amb 
identitat pròpia.
Es tornarà a presentar com 
alcaldable?
No ho sé. Penso que tothom 
ha de tenir la seva oportunitat.  
Pot haver-hi persones millors 
que jo per posar-s’hi. Ara toca 
viure la Festa Major.
La de Sant Vicenç, patró de 
Castellolí.
I la d’hivern. Hi ha actes força 
interessants, per a totes les 
edats. Hi ha exposició d’un 
arxiu fotogràfic del poble, que 
és d’un veí, que promet molt. 
També el concurs de cuina, 
que arriba ja a la 20a edició, i 
una exposició de la Diputació 
que ens permetrà veure com 
són les escoles en diferents 
indrets del món.
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-16h a La Brillante 

 Curs de percussió per nens* 

-al vespre a La Brillante 

           Concurs de Cuina 

-19:30h a 20h recepció de plats 

-20h a 21h valoració del jurat 

   -21h entrada de participants i del 
públic, veredicte i entrega de premis 

Inscripcions a l’Ajuntament  

fins el dijous 22 de gener 

-22h Sopar de Tast         

-23h a La Brillante 

Actuació de Quim Vila amb 
l’espectacle “Algun altre suggeriment 
resolutiu i coherent que no sigui un 

estat independent? Reloaded!! 

 
 

  - 19h a La Cooperativa  
Inauguració de  

l’exposició "Escoles del Món"  

 
 

 - 18h fins les 21h al consultori 
Acapte de sang 

-20h a La Brillante 

2a. Nit de l'Esport  

Tot seguit  sopar pica pica  

-23h a La Brillante  

Ball amb Josep Martinez 

 
 - 10.30h al paintball “Adrenalina” 

2n Campionat de Paintball 
Inscripcions 10 euros persona a l’Ajuntament  

fins el dijous 22 de gener 

- 11.30h a 13.30h al Centre 

Taller de cuina saludable per nens*

 

ENS HO 
MENGEM TOT!!! 

Dijous 22 Sant Vicenç  

Divendres 23 

Dissabte 24
 

Organitza : 

 
 

-11h a l’Església de Sant Vicenç 

Missa de Sant Vicenç cantada per  

la Coral D’Aulí 

-12h  a La Brillante 

Vermut “Fem Memòria” 

-12h a la Plaça de les Escoles Velles 

Inflables 

-19h  a La Brillante 

Teatre amb l’obra “AMB PILOTES” 

 del grup teatral Quadrat Màgic 
Entrada 5 euros majors de 12 anys. 

LA BOTIGA MÉS 
DIVERTIDA 

Com l’any passat, qui porti una truita per 
compartir tindrà entrada gratuïta al tast-sopar del 

concurs de cuina (caldrà comunicar-ho a 
l’ajuntament fins el divendres 23 de gener) 

*Inscripcions a l’Ajuntament                               

fins dijous 22 de gener 

Diumenge 25 

FESTA MAJOR 
SANT VICENÇ 

2015 



22
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de gener de 2015 Comarca

Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ple, reunit dilluns en ses-
sió ordinària, va aprovar el 
pressupost del 2015. Va ser 
una sessió en la que ja es va 
deixar notar la proximitat de 
les eleccions municipals tant  
pel to d’algunes intervencions 
com per l’afluència de públic.
L’ajuntament disposarà de 
prop de 10 milions d’euros per 
gestionar el municipi durant 
aquest exercici, 111.000 euros 
menys que respecte l’any pas-
sat. Precisament aquest es-
forç per l’estalvi va ser un dels 
aspectes que van destacar 
des del govern que, per contra 
a continuat prioritzant els ser-
veis socials, les polítiques de 
promoció econòmica encami-
nades al foment de l’ocupació 
i la creació de noves activitats 
econòmiques.
La portaveu del grup munici-
pal socialista, Pepita Còdol, 
va enumerar les partides que 
han experimentat una baixada 
més important: el trasllat del 
jutjat de Pau a l’edifici d’En-
titats suposarà un estalvi de 
8.000 euros, així com el con-
curs del butlletí municipal que 
també ha suposat un estalvi 
de 8.000 euros; la partida de-
dicada a estudis i treballs que 
s’ha reduït en prop de 74.000 
euros i les indemnitzacions 
als càrrecs electes que també 
s’han reduït en 21.000 euros.
El govern, va dir Pepita Còdol, 
ha fet un gran esforç d’aus-
teritat i ha demanat a tots els 
departaments la contenció de 
la despesa. “Hem hagut de fer 
front a la davallada de recur-
sos externs i donada la situ-
ació actual, hem prioritzant la 
prestació de serveis de quali-
tat, sobretot els que s’adrecen 
als col·lectius més vulnera-
bles. 

L’Ajuntament preveu una 
inversió de prop de 850.000 
euros
La regidora també va destacar 
les inversions previstes per 
aquest exercici i que sumen 
prop de 850.000 euros. Les 
actuacions més importants 
contemplen la finalització de 
l’aparcament soterrat de la 
plaça del Mercat amb un pres-
supost de 287.000 €; l’aca-
bament de la urbanització del 
carrer Major, dotat amb més 
de 382.000 € o l’arranjament 
de l’aparcament del carrer 
Montserrat que s’ha dotat amb 
una partida de 20.000 euros.
El capítol d’inversions també 
contempla diferents partides 
per millorar el manteniment de 

la zona esportiva, dels edificis 
escolars, alguns equipaments 
culturals com el Centre Cívic 
del barri La Pau o Can Pa-
passeit i les dependències de 
la Policia Local i el Registre. 
Partides que superen, en el 
seu conjunt  els 70.000 euros.

La ciutadania podrà esco-
llir quins projectes vol que 
l’Ajuntament porti a terme
Una de les novetats que incor-
pora aquest pressupost és la 
possibilitat que la ciutadania 
pugui triar part dels projec-
tes que s’executaran durant 
aquest 2015. El Ple va aprovar 
una partida de 30.000 euros 
per invertir en aquells projec-
tes que decideixi la ciutadania. 
Les bases i els terminis per a 
participar en aquest pressu-
post participatiu s’estan aca-
bant de redactar i també s’ha 
donat la possibilitats als grups 
municipals que incorporin els 
projectes que considerin opor-
tuns. La llista definitiva dels 
projectes es publicarà al web 
municipal i en els mitjans que 
l’Ajuntament consideri opor-
tuns perquè la informació arri-
bi a la ciutadania i pugui fer la 
seva tria. 

ICV, ERC i PP dónen suport 
al govern de PSC, CiU i Mar-
ta Trullols
ICV, ERC, PP van donar su-
port als pressupostos presen-
tats pel govern del PSC, CiU i 
la regidora Marta Trullols. IPV 
–VV, malgrat la seva contun-
dent crítica al govern s’hi va 
abstenir  i VA i PxC, van votar-
hi en contra malgrat afirmar 
durant el Ple que compartien 
molts del punts del pressu-
post.
Des del govern, Marta Trullols, 
va defensar un pressupost 
que ha estat especialment 
sensible amb els temes edu-
catius. 

Jordi Barón, de CiU, també va 
coincidir en destacar el pres-
supost participatiu que per-
metrà apropar la política mu-
nicipal a la ciutadania. D’altra 
banda va defensar les inver-
sions que permetran acabar 
obres encallades durant molts 
anys, com és la urbanització 
del carrer Major, un compro-
mís contret amb la Generalitat 
en el marc de la Llei de Barris, 
l’any 2007.
Francina Gabarró, d’ICV–
EUiA també va defensar el 
pressupost i va destacar es-
pecialment el procés partici-
patiu que s’obrirà en pocs dies 
i les inversions previstes per 
al 2015. El regidor republicà, 
Xavier Bermúdez, va donar 
suport al pressupost tot desta-
cant “la sensibilitat que havien 

tingut vers els centres edu-
catius” i la incorporació d’una 
partida per col·laborar amb la 
compra dels llibres dels alum-
nes de l’Institut. També va va-
lorar positivament la incorpo-
ració d’algunes propostes com 
la que va fer el PP, adreçada 
a donar suport al comerç vila-
noví i que complementa altres 
ajudes de foment de l’ocupa-
ció i creació de noves activi-
tats econòmiques.
Mari Luz Martínez, del PP, 
també va donar suport al pres-
supost i va destacar la seva 
austeritat. 

Plataforma i VA en contra 
del pressupost  
El regidor de Plataforma x 
Catalunya, Sergi Balcells, va 
criticar la premura de temps 

amb la que havien rebut el 
pressupost: 170 pàgines que 
van rebre dimarts passat i que 
van haver d’estudiar a corre-
cuita, segons assegurava ahir 
al Ple. Una crítica que també 
li van fer arribar al govern, els 
regidors d’IPV, del VA i d’ERC. 
Tot i  el seu vot en contra, Bal-
cells va assegurar estar molt 
content de la contenció de la 
despesa i de l’estalvi aconse-
guit. 
Francisco Palacios, portaveu 
de VA, va criticar algunes de 
les obres previstes en el capí-
tol d’inversions com la finalit-
zació del pàrquing de la plaça 
del Mercat, la urbanització del 
carrer Major o el canvi de com-
portes del riu, (previstes ja en 
el pressupost del 2014). Pala-
cios considera que es tracta 
d’una mesura electoralista i no 
que no responen a necessitats 
reals ni planificades.

IPV-VV critica el govern però 
s’absté en el pressupost
Juan Manuel Cividanes, d’IPV, 
va fer diferents retrets a l’Al-
caldessa perquè tractant-se 
del darrer pressupost abans 
de les eleccions, l’hauria d’ha-
ver obert a tots els grups mu-
nicipals. 
A banda del pressupost de 
l’entitat, el Ple també va apro-
var en sessió ordinària el pres-
supost de la plantilla orgànica, 
la seva massa salarial i les ba-
ses d’execució per a l’exercici 
2015.

Vilanova aprova un pressupost de prop de 10 milions 
d’euros per al 2015

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El +QCineClub Familiar Vila-
nova va tornar a reunir el pú-
blic familiar al voltant d’una 
nova projecció d’animació 
infantil. Diumenge es va pro-
jectar a Can Papasseit la 
pel·lícula Los Pitufos 2. Més 
de 115 persones van acu-
dir a la sessió de cinema per 
veure aquesta divertidíssima 
seqüela, on el malvat bruixot 
Gargamel crea una parella de 
criatures, una còpia fraudulen-
ta dels barrufets, anomenats 
“Malotes”, que espera li per-
metin aprofitar-se de la seva 
poderosa i màgica essència.
Al final de la projecció es va 
realitzar el sorteig del DVD del 
film gràcies a YOIGO, patroci-
nador oficial del club vilanoví; 
des del passat mes de setem-
bre regala les pel·lícules que 
es projecten l’últim diumenge 
de cada mes. 

També al principi de la sessió 
es van fer diverses passades 
de tràilers de diferents curt-
metratges que participaran en 
el festival Rewind Festival de 
Vilanova del Camí del 20 al 22 
de març. A més, es van poder 

Los Pitufos 2 apleguen més d’un centenar 
d’espectadors al +QCineClub

veure alguns vídeos promoci-
onals del certamen.
Per aconseguir tota la informa-
ció del Rewind Festival podeu 
entrar a la pàgina web de l’en-
titat  masquecine.radionova.
cat i veure tots els nominats. 
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El proper dijous dia 29 de ge-
ner, tindrà lloc la presentació 
del candidat a les properes 
eleccions municipals per Con-
vergència i Unió a l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, 
en Jordi Barón i també comp-
tarem amb les intervencions 
del President del grup Parla-
mentari de CiU en Jordi Turull 
i la Diputada al Parlament de 
Catalunya per la comarca de 
l’Anoia Maria Senserrich. L’ac-
te de presentació serà obert al 
públic per qui vulgui assistir-hi, 
i tindrà lloc al Centre Polivalent 
de Can Papasseit de Vilanova 
del Camí a les 8 del vespre. 

Presentació del 
candidat a l’alcaldia 
de Vilanova per CiU

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A les 8 del matí, aquest pas-
sat diumenge dia 18 de gener, 
40 caminaires ens trobem per 
anar amb els cotxer fins Cla-
riana on comencem la nostra 
caminada. És una matinal 
senzilla de 12 kilòmetres pel 
terme municipal d’Argençola, 
on visitem Contrast amb la 
seva torre de guaita i la seva 
esglesiola de Sant Maur, on 
ens fem la foto de grup, també 
podem fer un recorregut per 
l’interior, encara que menuda 
està en perfectes condicions 
i ens estem una estona. Hem 
passat una matí tranquil i hem 

fet una bonica sortida per la 
nostra comarca, i ho volem 
agrair als nostres vocals Jo-
sep Marimón i Francesc Viera.
La propera sortida serà el diu-
menge 1 de Febrer  pels vol-
tants de Cerdenyola (Vallés 
Occident) Sortim a les 7:30h. 
del matí i tornem a les 14h. 
Per a inscripcions cal adreçar-
se tots els dilluns i dijous de la 
setmana de l’excursió, de 19 
a 20:45 hores, a la seu social. 
Els socis poden fer la reserva 
telefònicament o per correu 
electrònic. cevcami@hotmail.
com i 93 803 43 88.

La colla excursionista va sortir 
a Contrast

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El servei de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, seguint la 
tendència dels últims anys de 
potenciar l’emprenedoria, ha 
donat tret de sortida a la ter-
cera edició dels tallers de ge-
neració d’idees i el foment de 
la cultura emprenedora sota 
el lema “Imagina’t Emprene-
dor”.
Durant els mesos de gener a 
juny els alumnes de 4t d’ESO, 
1r i 2n de Batxillerat de l’Insti-
tut Pla de les Moreres partici-
paran en diferents tallers per 
tal de tenir un primer contacte 
amb el que anomenem cultu-
ra emprenedora. 
De cara al tercer trimestre 
del curs 2014-2015 es tre-
ballaran temes com l’estruc-
tura del Pla d’Empresa, les 
possibles formes jurídiques, 
l’anàlisi DAFO del negoci, 
etcètera, exclusivament amb 
alumnes de 2n de batxillerat. 
Finalment, aquests alum-
nes hauran d’elaborar un Pla 
d’Empresa seguint aquests 

aspectes. L’objectiu és intro-
duir elements de valor afegit 
a la formació acadèmica, a la 
vegada que es fomenta una 
major participació i motivació 
entre els estudiants.
Després, les tècniques de 
Promoció Econòmica i l’equip 
docent avaluaran cada una de 
les iniciatives aportades pels 
alumnes i es valorarà la pos-
sibilitat d’atorgar un reconei-
xement o premi tecnològic als 
participants més destacats. 
Els tallers estan dirigits per 
Juanjo Pérez Amador de l’em-
presa DEL CONSULTORS. 
Durant una hora, per cada 
taller, els alumnes tindran un 
primer contacte amb les da-
des bàsiques d’emprenedoria 
a Catalunya: per quines raons 
s’emprèn, pensament lateral, 
innovació, què és una idea de 
negoci, la generació d’idees i 
les habilitats i aptituds per em-
prendre. També realitzaran un 
test d’habilitats emprenedores 
per tal de veure quines són 
les aptituds que tenen més 
consolidades. 

“Imagina’t emprenedor” a 
l’Institut Pla de les Moreres
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Dijous passat va tenir lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
de Montbui la votació per 
seleccionar els finalistes als 
Premis Bou 2014, els quals 
es lliuraran durant el mes de 
febrer en una gala que es farà 
al nou equipament cultural 
Mont-Àgora. Cal que recordar 
que aquests premis, que en 
un principi eren anuals, ara es 
celebren cada dos anys.
El jurat, format per represen-
tants de les entitats del muni-
cipi va acordar que els finalis-
tes d’aquesta edició fossin els 
següents:
A la categoria Individual els fi-
nalistes són:
- El doctor Raül Vallès: Metge 
del CAP Montbui. Per la seva 
gran tasca fora de l’àmbit la-
boral, i per la realització cons-
tant d’activitats. 
- Pau Carol. Membre i direc-
tor la Coral Si Fa Sol. Per la 
seva tasca en aquesta entitat 
durant 30 anys.  
- Carles Albors: Per la seva 
tasca de creació del Grup de 
Tabals de l’Institut Montbui. 
Tammateix va ser impulsor 
del grup de Teatre de l’Insti-
tut. També es vol reconèixer 
la seva tasca de dinamització 
cultural al municipi.
- Maria del Carmen Quijano: 
Per ser fundadora de l’entitat 
“Artesanas de Corazón”, una 
associació que s’ha convertit 
en un espai social de trobada 
destinat al voluntariat.   
Pel que fa a la categoria de 
Premi Bou a la millor activitat 
de l’any els finalistes són:
- Tallers d’Estudi Assistit: Acti-
vitat en la qual els joves estu-
diants de l’Institut Montbui, de 
manera voluntària i solidària, 
ofereixen el seu temps lliure 
per donar suport acadèmic als 
nens de totes les escoles del 
municipi.
- Escolaritat Compartida: Inici-
ativa que des de fa uns anys 
es realitza a l’Institut Montbui, 
i on alumnes amb dificultats 
d’aprenenatge combinen les 
classes amb suport a les ac-
tivitats de consergeria o en el 
mateix centre en general. L’ob-
jectiu és que aquests alumnes 
adquireixin hàbits laborals.
- Recapte d’Aliments: Reco-
llida d’aliments per part de 
les entitats i persones que 
van col·laborar en la recolli-
da d’aliments a benefici de la 
Fundació Banc dels Aliments. 
Cal destacar que a Montbui 
aquesta activitat va ser orga-
nitzada per la coordinadora 
d’entitats “Som Poble”, amb 
la col·laboració de molts vo-
luntaris i d’altres entitats que 

fomenten el voluntariat com 
Artesanas de Corazón.
- Cros Popular Garcia Lorca: 
El Cros Garcia Lorca és una 
de les proves atlètiques més 
importants que es duen a 
terme al municipi. Puntuable 
pels Jocs Escolars de l’Anoia, 
és una prova organitzada per 
l’AMPA del centre. 
Pel que respecta a la catego-
ria de Premi Bou a l’Entitat de 
l’Any les entitats finalistes són:
- Artesanas de Corazón: En-
titat que en poc més de dos 
anys d’història s’ha constituït 
com un referent en els àmbits 
de l’associacionisme i el vo-
luntariat en el municipi. 
- Comissió Reis Nucli Antic: 
Per la tasca realitzada durant 
els darrers 40 anys en el de-
senvolupament de la tradicio-
nal cavalcada de Reis al Nucli 
Antic.
- AMPA Antoni Gaudí: Per tota 
la tasca d’organització d’ac-
tivitats, per la implicació dins 
la comunitat educativa i per 
realitzar una gran tasca soci-
alitzadora tant amb els infants 
com amb les famílies.
- SOM Poble: Coordinadora 
d’entitats que treballa en l’àm-
bit social de Montbui i que és 
l’encarregada de canalitzar 
diferents iniciatives de suport 
a les persones que més ho 
necessiten. És l’entitat que or-
ganitza el Gran Recapte dels 
Aliments.
I pel que fa a la categoria de 
Premi Bou Comarcal els fina-
listes són:
- Moixiganguers Igualada: 
Colla castellera de la ciutat 
d’Igualada que es troba ja en-
tre les quinze millors de Ca-
talunya. Amb quasi 20 anys 
d’història al darrera i més de 
400 persones.
- Plataforma Afectats Hipoteca 
(PAH) Anoia: Per la tasca as-
sociativa realitzada en suport 
de les persones i famílies amb 
problemes derivats de les hi-
poteques-escombraria. Per la 
lluita contra els desnonaments 
i per les accions realitzades en 
suport de les persones afecta-
des.
- Memorial Bernat Gabarró 
Ventura: Per la realització d’un 
seguit d’activitats solidàries 
de difusió de la sèpsia. Per 
haver recollit fons destinats a 
la investigació de la sèpsiam, 
i adreçats a la Fundació Sant 
Joan de Déu.
- Fundació Sòciocultural Atlas: 
Per la seva tasca d’integració 
dels nouvinguts i especial-
ment per la seva campanya 
“Jo també sóc d’Igualada”.

Ja es coneixen els finalistes 
dels Premis Bou

MONTBUI / LA VEU

Divendres passat va tenir lloc 
al Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola l’acte de lliurament de 
distincions i condecoracions 
als components de la Policia 
Local de Montbui, un dels ac-
tes més destacats de la Festa 
Major d’Hivern. L’acte va ser 
dirigit i presentat pel sergent 
en cap de la Policia Local de 
Montbui José Andrés Gon-
zález, i va comptar amb la pre-
sència de destacats dirigents i 
membres dels cossos i forces 
de seguretat de la comarca de 
l’Anoia, així com les autoritats 
del municipi.
Durant l’acte es van guardo-
nar conductes professionals 
brillants, i de risc, realitzades 
durant l’últim any pels cossos 
policials a Montbui. Es van 
lliurar diferents felicitacions 
públiques col·lectives  per a 
membres de la Policia Local 
de Montbui i també per a in-
tegrants dels altres cossos 
policials de la Conca d’Òde-
na,  sempre per haver realitzat 
a Montbui ràpides i brillants 
actuacions i intervencions en 
matèria de seguretat ciutada-
na. 
D’entre els diferents homenat-
ges, cal destacar el lliurament 
d’una medalla de bronze amb 
distintiu blau a l’agent dels 
Mossos d’Esquadra Mariano 
Díaz per haver destacat en el 

compliment de les seves obli-
gacions professionals i per la 
seva gran tasca d’implicació i 
investigació en la resolució de 
diferents fets delictius esde-
vinguts al municipi. 
Tammateix un dels moments 
més emotius de l’acte va ser 
el nomenament de Membre 
Honorari a títol pòstum de la 
Policia Local de Montbui i el 
lliurament de la medalla d’or 
amb distintiu tricolor per a la 
vídua i el fill de Juan Antonio 
Lázaro García, membre vo-
luntari de Protecció Civil, gran 
col·laborador i persona que 
sempre va realitzar una gran 
tasca en l’organització d’acti-
vitats a Montbui.
Durant l’acte l’alcalde Teo 
Romero va destacar “que és 

Lliurades les distincions del Patró de la policia 
local de Montbui

molt important fer un acte com 
aquest de reconeixement a 
totes les persones que estan 
treballant en l’àmbit de la se-
guretat, en uns moments difí-
cils”. L’alcalde va assenyalar 
que “més que mai s’escau 
que valorem la tasca que fa 
la nostra Policia Local. És un 
cos que està les 24 hores del 
dia al servei dels ciutadans. 
Gràcies per la feina que feu. 
I aquest agraïment va per tots 
els cossos i forces de segu-
retat que de forma meritòria i 
professional treballen al servei 
de la comunitat”. L’alcalde va 
comentar que des de l’Ajunta-
ment es continuarà treballant 
per garantir la “millor formació 
dels membres del cos policial 
montbuienc”.

MONTBUI / LA VEU

Continuant amb els actes cul-
turals de la Festa Major d’Hi-
vern, el proper dimecres Oriol 
Solà i Prat, periodista i escrip-
tor montbuienc presentarà dos 
dels seus darrers llibres: “Tota 
una vida de regal” i “Llunà-
tics, descabalats o caparruts”. 
L’acte es durà a terme a partir 
de les 7 de la tarda i en ell l’au-
tor repassarà les motivacions 
que el van portar a escriure 
ambdós llibres.
A “Llunàtics, descabalats o 
caparruts”, Oriol Solà plante-
ja fins a una cinquantena de 
situacions quotidianes que 
aborden diferents problemà-
tiques i realitats socials, amb 
un fi sentit de l’humor i un 
tractament irònic que permet 
aconseguir uns relats consis-
tents i molt ben vinculats amb 
la realitat que ens envolta.
De la seva banda, a “Tota una 
vida de regal”, el seu primer lli-
bre en ordre cronològic, l’Oriol 
combina en testimoni de Mos-
sèn Ballarín –fruit de diferents 

entrevistes- amb la història 
d’un personatge a qui comuni-
quen que només li queda un 
any de vida i que treu coratge 
del testimoni de Ballarín per 
afrontar el seu dia a dia.

I el divendres 30 de gener, 
7è Concurs de Monòlegs
El proper divendres 30 de ge-
ner a partir de les 11 de la nit 
tindrà lloc al CCC La Vinícola 
la setena edició del Concurs 
de Monòlegs, que es estarà 
amenitzat com és habitual pel 
monoleguista Miguel Angel 
Marin. Hi haurà un primer pre-
mi de 150 euros per al gua-
nyador, mentre que el segon 
i el tercer classificat aconse-
guiran un guardó de 75 euros. 
Les inscripcions per a aquest 
certamen continuen obertes, 
i es podran formalitzar fins el 
dia 29 al Departament de Cul-
tura de l’Ajuntament de Mont-
bui. Per a més informació es 
pot trucar al telèfon 93 803 05 
01.

Continuen les activitats de la 
Festa Major d’hivern

MONTBUI / LA VEU

Ja està obert el termini de par-
ticipació en el 6è Concurs de 
Contes “Castell de La Tossa”. 
En aquesta edició s’establei-
xen diferents categories: in-
fantil (de 6 a 13 anys), juvenil 
(de 14 a 18) i la categoria ge-
neral (majors de 18 anys). Po-
dran participar totes aquelles 
obres de tema lliure, escrites 
en català o castellà. Han de 
ser inèdites i cada concursant 
podrà presentar fins a dos ori-
ginals.
Les obres s’han d’adreçar a 
“Concurs de Contes Castell 
de La Tossa”, Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
(Dept. de Cultura); Carretera 
de Valls, 57, 08710 Montbui.
El termini de presentació dels 
originals finalitza el 13 d’abril 
de 2015. Els contes s’hauran 
de presentar per quadriplicat: 
en paper, còpia en CD i amb 
lletra Arial 12 a doble espai i 
amb un màxim de cinc pàgi-
nes. 

Convocat el 6è 
Concurs de contes 
Castell de la Tossa
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MASQUEFA / LA VEU

El president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Este-
ve, va fer dimarts una visita 
oficial a Masquefa. Després 
de ser rebut per les autoritats 
locals i signar en el Llibre 
d’Honor, Esteve va recórrer 
Masquefa i La Beguda Alta 
per poder veure, sobre el 
terreny, diverses actuacions 
que s’hi estan fent, o que 
s’engegaran properament, 
amb el suport de la Dipu-
tació. El president va estar 
acompanyat de l’alcalde, 
Xavier Boquete, de regidors 
de l’Ajuntament, i del diputat 
delegat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació, Marc Castells.
El recorregut es va iniciar a 
la Plaça Josep Maria Vila, 
la Plaça de l’Estació, on des 
d’aquesta mateixa setmana 
s’hi estan fent les obres de 
remodelació, i va continuar 
a l’antic camp de futbol, on 
també acaben de donar el 
tret de sortida els treballs de 

la primera fase de la piscina 
coberta. En totes dues actua-
cions hi treballaran persones 
en situació d’atur que l’Ajun-
tament ha pogut contractar 
temporalment amb un pla 
d’ocupació finançat amb una 
subvenció de 166.289,17 eu-
ros de la Diputació de Barce-
lona.
Esteve també va poder co-
nèixer el projecte per fer un 

Salvador Esteve visita diverses actuacions que s’estan fent a 
Masquefa i La Beguda amb el suport de la Diputació

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Aquest dissabte, 24 de ge-
ner a les 17.00, l’Oficina de la 
Gent Gran dels Hostalets de 
Pierola presentarà als veïns 
els dos projectes previstos per 
aquest any. L’acte, dirigit a la 
gent gran hostaletenca i els 
seus familiars, comptarà amb 
la presència de la regidora de 
Benestar social, Marta Casas, 
que dirigirà l’acte, i de la co-
ordinadora de l’Oficina de la 
Gent Gran, Glòria Fité.

Els dos projectes són els se-
güents:
- Voluntariat per a la gent gran: 
Creació d’una xarxa de volun-
tariat per a les persones grans 
del municipi que treballaran 
amb suport tècnic i organitza-
tiu de l’oficina de la Gent Gran 
i una comissió gestora creada 
per a aquesta finalitat.
- Centre de Serveis a la gent 
gran: Presentació del projecte 
de l’edifici on se situaran els 
diferents serveis especialit-
zats adreçats a les persones 
majors de 65 anys. L’edifici, i 
els serveis que s’hi presten, 
és un recurs que pretén donar 
resposta a la voluntat majori-
tària de la gent gran de roman-
dre al domicili propi mentre els 
sigui possible i oferir una gran 
diversitat de serveis i activitats 
durant el dia adaptats a la po-
blació.
L’acte anirà acompanyat de 
dues petites exposicions que 
mostraran el futur d’ambdós 
projectes: Per una banda 
una exposició dedicada als 
diferents serveis de voluntari-
at existents a la comarca de 
l’Anoia i, per l’altra, una expo-
sició amb el projecte del Cen-
tre de Serveis a la gent gran.

L’Oficina de la Gent 
Gran dels Hostalets 
de Pierola presenta el 
seu futur

itinerari de vianants al mar-
ge de la carretera B-224z, el 
qual unirà el centre urbà de 
Masquefa i el polígon de La 
Pedrosa. L’actuació comen-
çarà al febrer i també compta 
amb un ajut de la Diputació.
Ja a La Beguda Alta, va vi-
sitar el recentment estrenat 
Parc dels Tres Porquets, una 
actuació finançada per l’ens 
provincial, i també la Llar 

d’Infants Municipal Francesc 
Mata i Sanghés, on l’alcal-
de li va mostrar el projecte 
per asfaltar diversos carrers 
d’aquest nucli i fer un camí 
de vianants fins a l’estació 
dels Ferrocarrils. Aquestes 
actuacions, que comença-
ran en breu, les impulsa la 
Mancomunitat de La Beguda 
Alta amb una subvenció de 
170.000 euros de la Diputa-
ció.
En la seva visita a Masque-
fa, Salvador Esteve va po-
sar aquests projectes com a 
exemple de la voluntat de la 
Diputació “de servir als ciuta-
dans, i fer-ho mitjançant els 
Ajuntaments, proporcionant-
los els recursos necessaris”. 
De la seva banda, l’alcalde, 
Xavier Boquete, va agraïr 
l’interès del president per vi-
sitar el municipi “i poder to-
car de prop les actuacions en 
què participa”, els quals, va 
afegir, “es tradueixen en una 
millora en el dia a dia dels 
veïns”.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat dissabte 17 de ge-
ner a la tarda va tenir lloc, al 
teatre del Casal, la represen-
tació de l’obra de teatre ‘Tr3s 
maletes amunt i avall’ a càrrec 
de la Companyia El Ciervo 
de Sabadell. Donava la coin-
cidència que el seu director, 
Lluís Muchart, era un dels ac-
tors del grup hostaletenc Talia 
78 que, fa 20 anys, va inter-
pretar aquesta mateixa obra 
amb Pere González, Jaume 
Gatnau, Montserrat Carcas-
sona, Margarita Casanovas, 
Montserrat Mora, Marta Cucu-

rella, Jordi Domènech i Núria 
Fabrés. Per celebrar aquesta 
efemèride, un cop acabada 
l’obra, alguns d’aquests actors 
van compartir escenari amb 
els de la companyia sabade-
llenca. 
L’acte, organitzat pel Casal 
Català i l’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola, va comptar 
al voltant de 70 persones que 
van assistir per veure aquesta 
comèdia on un ric empresari 
veu com tres maletes poden 
fer canviar una vida acomoda-
da amb la seva dona i la seva 
filla. 

Teatre als Hostalets: d’actors a espectadors 20 anys després

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
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86 avis de Capellades utilitzen 
el servei de teleassistència, 
que gestiona la Diputació de 
Barcelona. A través d’un con-
veni entre aquest organisme 
i l’Ajuntament de Capellades, 
els veïns empadronats a la 
vila, que tenen més de 80 
anys i que viuen sols o bé amb 
alguna persona que també si-
gui gran o tingui alguna dis-
capacitat, en poden fer ús de 
manera gratuïta. L’Ajuntament 
de Capellades és qui abona a 
Diputació els 8’66 euros que 
costa aquest servei mensu-
alment. La teleassistència és 
una petita alarma que l’usuari 
porta penjada al coll i que, en 
cas de necessitat, apreta avi-
sant a la central. Aleshores, si 
l’usuari no respon a la trucada 
de la central, des del servei de 
teleassistència es posen en 

contacte amb el familiar que hi 
ha de referència, que s’ha de 
traslladar al domicili per com-
provar la situació.
Aquest és un servei que té 
molt bona acollida entre les 
persones que l’utilitzen, enca-
ra que no és conegut per tots 
els majors de 80 anys. Això 
s’ha pogut constatar gràcies a 
les 164 entrevistes que s’han 
realitzat a finals del 2014, a les 
persones majors de 80 anys. 
Dins el programa “Serveis 
Socials + a prop”, s’ha anat 
personalment a domicilis ca-
pelladins de persones grans, 
que no són usuaris habituals 
de serveis socials. D’aquesta 
manera, gràcies a les entre-
vistes, s’ha pogut fer una radi-
ografia de les persones grans 
del municipi. Les dades defini-
tives es coneixeran durant les 
properes setmanes.

La gent gran de Capellades 
utilitza el servei de 
teleassistència

CAPELLADES / LA VEU

El proper dilluns 26 de gener 
és previst que es faci a l’Es-
cola Bressol Vailets una xer-
rada informativa i formativa 
sobre els primers auxilis i la 
prevenció  dels accidents en 
la infància. Les encarregades 
de donar les explicacions se-

ran la pediatra Susana Janer 
i la infermera Edith M. Ninaya-
huar, del CAP de Capellades.
Es previst que l’acte duri apro-
ximadament una hora, a partir 
de les sis de la tarda. El servei 
d’acollida és d’un euro per in-
fant.

Xerrada sobre primers auxilis i 
prevenció d’accidents

CAPELLADES / LA VEU

El passat divendres 16 de ge-
ner van tenir lloc a l’empresa 
capelladina J. Vilaseca, elecci-
ons al comitè d’empresa.
A aquestes eleccions hi eren 
convocats uns 200 treballa-
dors, gairebé un 90% de la 
plantilla que havien d’escollir 
els seus representants, un total 
de nou. Les votacions es van 
realitzar en tres torns per tal de 
no alterar el procés productiu i 
conciliar la vida familiar i al vol-
tant d’un 70% de treballar van 
exercir el seu dret a vot sense 
cap mena d’incident.

La llista presentada per FITAG-
UGT va obtenir la majoria ab-
soluta dels vots en obtenir sis 
dels nou delegats. 
Segons fonts sindicals aquest 
resultat es deu principalment 
a la tasca que porta a terme 
la Secció sindical en aquest 
centre de treball. Aquesta tas-
ca ha portat que a la taula de 
negociació del Conveni Esta-
tal del Paper, que se celebra a 
Madrid, hi hagi un representant 
del territori, Juan Blas Garcia, 
president del comitè d’empre-
sa de J. Vilaseca SA i veí de la 
Pobla de Claramunt.

Eleccions al comitè d’empresa a 
J. Vilaseca

MASQUEFA / LA VEU

Aquesta setmana han comen-
çat les obres de remodelació 
de la Plaça Josep Maria Vila, 
la Plaça de l’Estació, a Mas-
quefa. La reforma és obligada 
a causa del mal estat d’un col·
lector d’aigües residuals i plu-
vials que travessa de banda 
a banda la plaça i que pateix 
fugues que afecten fins i tot el 
soterrani de l’edifici de l’Alzi-
nar.
Davant de la necessitat d’ai-
xecar la plaça per substituir 
aquest col·lector, l’Ajuntament 
va convocar un procés de 
participació ciutadana, amb 
caràcter vinculant, perquè 
els veïns tinguessin veu i vot 
a l’hora de decidir com havia 
de ser la remodelació. A par-
tir de les diferents aportacions 
que van fer els veïns durant el 
procés de participació, i també 
en un taller posterior amb la 
presència de vilatans, entitats 
i col·lectius, es van elaborar 
dos dissenys de la reforma, 
que posteriorment es van 
sotmetre a votació popular. 
El projecte de les obres que 
ara s’han iniciat s’ha elaborat 
d’acord al disseny que va re-
sultar guanyador en aquesta 
votació popular.
L’actuació ha començat amb 
els treballs previs de des-
brossament i preparació del 
terreny a càrrec de la Brigada 
Municipal. A partir de dime-
cres continuaran amb l’obra 
de substitució del col·lector, 
que anirà a càrrec d’Anaigua 
i té un pressupost de gairebé 
40.000 euros.
Una vegada finalitzada la 
substitució del clavegueram, 
s’endegaran la resta de tre-
balls d’adequació de la plaça. 

En aquests treballs hi partici-
paran part de les 17 persones 
en situació d’atur que l’Ajun-
tament contractarà tempo-
ralment, entre aquest gener i 
febrer, amb un pla d’ocupació 
subvencionat per la Diputació. 
D’aquesta manera, l’actua-
ció permetrà també a l’Ajun-
tament fomentar l’ocupació 
directa, i reduir el cost de 
l’actuació pel que fa a la mà 
d’obra. El Consistori destinarà 
160.000 euros a la compra de 
tots els materials necessaris 
per a la reforma de la plaça.
A banda de solucionar la 
problemàtica del col·lector, 
la remodelació de la plaça 
eliminarà les barreres arqui-
tectòniques que dificulten 
l’accessibilitat, i millorarà la 
seguretat en la zona dels ac-
cessos a l’andana del tren. Al 
mateix temps, es mantindrà el 
simbolisme i l’essència de la 
plaça. La previsió és que tota 
l’actuació estarà enllestida 
per la Festa de Sant Isidre, al 
maig.
L’Ajuntament ja va dur a ter-
me, l’any passat, una primera 
fase de reforma d’aquest in-

Masquefa inicia la reforma de la Plaça Josep 
Maria Vila per consolidar-la com el centre 
neuràlgic

dret, que es va poder estrenar 
per la Festa Major. Els treballs 
van centrar-se aleshores en 
l’espai dels jardins de la Torre 
dels Tenas. Aquesta segona 
fase culmina un projecte que 
vol consolidar l’històric conjunt 
que formen els jardins i la pla-
ça com el centre neuràlgic de 
l’activitat cultural, d’oci i també 
de dinamització econòmica. 
L’espai s’adequa per tal que 
pugui acollir, en les millors 
condicions, tant les activitats 
de la Festa Major com la res-
ta d’esdeveniments populars 
que s’hi celebren, els quals 
atrauen avui molt més públic 
que anys enrere. També faci-
litarà que s’hi puguin celebrar 
noves activitats culturals, així 
com l’ampliació del mercat 
setmanal a l’aire lliure.
Precisament, a causa de les 
obres d’aquesta segona fase, 
el mercat a l’aire lliure que 
cada dimarts es fa a la Plaça 
Josep Maria Vila s’haurà de 
traslladar provisionalment a 
l’avinguda Catalunya, davant 
del CTC, a partir de dimarts 
vinent, 27 de gener.

MASQUEFA / LA VEU

Aquest dimarts van començar 
a treballar 9 de les 17 perso-
nes en situació d’atur a les 
que l’Ajuntament de Masque-
fa donarà feina temporalment 
gràcies a l’ajut que ha aconse-
guit de la Diputació de Barce-
lona per convocar un nou pla 
d’ocupació. A totes aquestes 
persones se’ls fa un contracte 
de 6 mesos de durada a jorna-
da complerta.
Les 9 persones que ja s’han 
contractat ·1 paleta oficial de 
primera, 4 paletes oficials de 
segona, i 4 peons- es van in-
corporar aquest dimarts a la 
Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis, on realitzen tasques 

de reparació i manteniment 
dels carrers i els espais pú-
blics. També treballaran en les 
obres de remodelació de la 
Plaça Josep Maria Vila, cone-
guda popularment com la Pla-
ça de l’Estació, i en els treballs 
complementaris de l’obra de la 
primera fase de la piscina co-
berta.
El mes de febrer l’Ajuntament 
convocarà un nou procés de 
selecció per contractar unes 
altres 8 persones en situació 
d’atur, les quals se sumaran 
a aquestes primeres 9 con-
tractacions. La contractació 
d’aquestes 17 persones en 
atur mitjançant aquest pla 
d’ocupació és possible gràcies 

a la subvenció de 166.289,17 
euros atorgada per la Diputa-
ció de Barcelona mitjançant el 
Programa complementari de 
foment de l’ocupació local.
Durant l’any passat l’Ajunta-
ment ja va poder donar feina 
temporalment a unes altres 
20 persones que es trobaven 
en situació d’atur mitjançant 
plans d’ocupació subvencio-
nats pel SOC de la Generalitat 
i altres plans finançats amb 
aportacions de la Diputació 
i el mateix Consistori. Amb 
aquestes iniciatives, l’Ajunta-
ment vol fomentar l’ocupació 
directa i contribuir, així, a pal·
liar la problemàtica de l’atur 
derivada de la crisi.

Nous plans d’ocupació a Masquefa
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Piera celebra la festivitat de 
Sant Antoni amb els tradicio-
nals Tres Tombs, que comen-
cen amb una concentració de 
cavalls i animals de compa-
nyia al Gall Mullat. 
Aquest diumenge, Piera ce-
lebra la tradicional festa de 
Sant Antoni Abat amb els Tres 
Tombs, organitzats per la Co-
missió d’Amics de la Festa de 
Sant Antoni.
La jornada comença a les 10 
hores amb la concentració de 
cavalls i animals de compa-
nyia al Parc del Gall Mullat, 
seguida d’un esmorzar per als 
participants. A les 12.15 hores 
començaran els tres tombs se-
guint l’itinerari marcat, amb ini-
ci des del parc del Gall Mullat, 
que enguany presenta una pe-
tita variació en el recorregut, 
amb un primer tomb una mica 
més llarg que els altres dos, 
i que s’allargarà fins a la pla-
ça de la Creu. (Consulteu els 

plànols adjunts facilitats per la 
comissió organitzadora).
Els tres tombs comptaran amb 
l’acompanyament musical 
de la xaranga Set de So, de 

Diumenge, tornen els Tres Tombs a Piera

Terrassa. En acabar els tres 
tombs, es farà la benedicció 
dels animals domèstics en un 
espai habilitat al carrer Piere-
ta.

PIERA / LA VEU

Ja estan obertes les inscrip-
cions per participar a la Fira 
del Sant Crist, una fira multi-
sectorial i un dels esdeveni-
ments més importants i que 
atrau més visitants a la nos-
tra Vila. 
La 26a Fira del Sant Crist es 
farà els dies 25 i 26 d’abril, 
el cap de setmana previ a la 
festivitat del Sant Crist de Pi-
era. La Fira té com a objec-
tiu potenciar el comerç de la 
nostra Vila però també està 
oberta a la participació de 
totes aquelles propostes de 
fora de Piera que mostren el 
seu interès en aquest esde-
veniment i hi poden aportar 
un valor afegit.
Com cada any, hi ha dues 
opcions per participar activa-
ment en la Fira:
Un estand de diferents mi-
des i que oferta l’empresa 
col·laboradora a l’organit-
zació, MIDE (Management i 
Disseny d’Espectacles), amb 
una proposta estàndard de 
glorieta de 3x3, color vaini-
lla, amb tarima, quadre de 
llum amb endoll, il·luminació, 
retolació i cortines de tanca-
ment. El preu és de 300 € 
(IVA inclòs). Consulteu altres 
mides i opcions trucant al 93 
310 53 62.
Una parada sol·licitant els 
metres lineals segons el que 
s’hi vulgui exposar, al preu 
de 25 €/m lineal (IVA inclòs). 
En la inscripció cal especi-
ficar el producte a exposar, 

els metres lineals i la fondà-
ria, les característiques de la 
parada i indicar si és remolc 
o parada. L’organització pro-
porciona un punt de corrent 
cada 50 m. És recomanable 
que porteu bombetes de baix 
consum i allargadors elèc-
trics. Si és possible envieu 
fotografia a mide@mide.cat.
Les empreses i els particu-
lars que estigueu interessats 
a participar en l’aspecte més 
comercial de la Fira, heu 
d’emplenar el formulari d’ins-
cripció i des de l’empesa que 
gestiona les parades (MIDE) 
rebreu resposta. Per tal de 
donar una imatge el més 
acurada possible de la Fira, 
l’organització donarà pre-
ferència a les parades amb 
bona presència.

Ja estan obertes les inscripcions 
per participar a la Fira del Sant Crist

PIERA / LA VEU

La rua de Carnaval se celebra 
el dissabte 14 de febrer i el 
Carnaval Infantil el diumenge 
15 de febrer. En aquest mo-
ment ja estan disponibles les 
bases per participar als con-
cursos de pregons, carrosses 
i comparses. 
Bases del concurs de pregons
- Si vols participar en el con-
curs de pregons només has 
de presentar el teu escrit a 
l’Ajuntament, fins al 6 de fe-
brer de 2015
- El text ha de ser inèdit i escrit 
en català
- Ha de tenir una extensió de 
40 a 100 versos
- El premi podrà quedar desert 
si així ho considera el jurat
L’autor del pregó premiat ob-
tindrà un premi de 100 euros 
i l’opció de llegir el pregó a la 
festa que tindrà lloc a la Plaça 
del Peix durant la rua de Car-
naval

Bases del concurs de carros-
ses i comparses
- Si voleu participar en el 
concurs de carrosses i com-
parses, us heu d’inscriure a 
l’Ajuntament com a carrossa 
i/o comparsa, fins a l’1 de fe-
brer de 2015
- S’hi podran inscriure totes 
les carrosses que participen a 
la rua i les comparses que tin-
guin un mínim de 10 persones 
(les comparses hauran de de-
mostrar participar com a grup 
sota una mateixa temàtica)

- Tots els grups inscrits en 
aquestes modalitats (carros-
ses i comparses) rebran un 
premi a la participació de 20 € 
per grup sempre que no hagin 
obtingut cap dels premis (1r i 
2n de carrosses i comparses)
- El jurat estarà format per un 
representant de l’Ajuntament i 
un representant de cada grup 
(si no hi ha disponibilitat es 
completarà el jurat amb els 
membres d’associacions del 
municipi)
- Els membres del jurat rebran 
de l’Ajuntament una butlleta 
per anotar les seves puntu-
acions, que es lliurarà el dia 
14 de febrer de 2015, en el 
moment en què acabi la rua. 
Posteriorment, es llegirà el ve-
redicte i es lliuraran els premis
PREMIS
A LES CARROSSES: Primer 
premi de 175 euros - Segon 
premi de 100 euros
A LES COMPARSES: Primer 
premi de 100 euros - Segon 
premi de 50 euros
Un mateix grup no podrà tenir 
dos premis, essent l’escollit el 
de major quantia. El lliurament 
de premis es farà al finalitzar 
la rua.
Informació més detallada so-
bre el Carnaval a la reunió 
informativa el dilluns 19 de ge-
ner de 2015, a les 20 hores, al 
Casal per a Joves i Grans.
La programació i el cartell del 
Carnaval es publicaran pròxi-
mament a la pàgina web www.
viladepiera.cat/carnaval2015.

Concursos de pregons, 
carrosses i comparses

PIERA / LA VEU

Gràcies a la col.laboració de 
l’Obra Social “la Caixa”, (Of. 
Piera), l’Associació Dispiera 
ha pogut adquirir una partida 
de material de suport per les 
activitats lúdicoestimulatives 
que organitza tot l’any per a 
nens i joves amb discapacitat 
intel·lectual.
Entre el material adquirit hi ha 
un teclat electrònic, un xilofon 

per l’activitat de musicoteràpia 
així com material divers de 
psicomotricitat que permetrà 
posar en marxa “L’espai de 
jocs”, una nova activitat set-
manal que començarà el pro-
per mes de febrer. “L’espai de 
jocs” anirà adreçat a infants 
de 2 a 6 anys que presentin 
dificultats maduratives o tras-
torns del desenvolupament.

Dispiera adquireix material 
gràcies a la col.laboració de 
l’Obra Social la Caixa

Recordem que la participació 
a la Fira implica ser-hi pre-
sent tots dos dies. En aques-
ta edició el termini per a fer 
inscripcions acaba el dia 
20 de març i, per tant, fora 
d’aquesta data no es podrà 
acceptar cap més sol·licitud. 
Per a més informació i qües-
tions sobre les parades i es-
tands podeu contactar direc-
tament amb l’empresa MIDE 
(93 310 53 62).
Si voleu participar a la Fira 
com a entitats amb alguna 
activitat heu de contactar 
amb el Departament de Co-
municació de l’Ajuntament de 
Piera, tel. 93 778 82 00 (ext. 
451), perquè pugui ser inclo-
sa al programa de la Fira i les 
Festes del Sant Crist 2015.
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MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa 
continua promovent i impul-
sant l’emprenedoria. Aquest 
mes de gener posarà en marxa 
l’Espai Emprèn amb l’objectiu 
de potenciar el suport i l’acom-
panyament que ja ve oferint a 
totes aquelles persones que 
tenen una idea de negoci i vo-
len crear el seu projecte pro-
fessional i també als emprene-
dors i les empreses que ja el 
tenen en funcionament.
A l’Espai Emprèn, les perso-
nes emprenedores hi trobaran 
diversos serveis i recursos de 
suport, totalment gratuïts:
● Suport tècnic: l’Espai Em-
prèn ofereix informació i as-
sessorament per crear el propi 
negoci (tràmits per a la capi-
talització de l’atur, tràmits de 
constitució de l’empresa, for-
mes jurídiques, fons de finan-
çament...). També dóna suport 
en la creació del Pla d’Em-
presa i elabora el certificat de 
viabilitat que permet sol·licitar 
préstecs bancaris. A les per-
sones que ja tenen el projecte 
en marxa, les acompanya en 
el procés de consolidació per 
aconseguir els objectius inici-
als.
● Networking empresarial: 
l’Espai Emprèn vol ser un 
espai de trobada on les per-
sones que estan generant o 
han generat el seu projecte 
professional puguin trobar-se 
periòdicament per compartir 
coneixements i experiències, 
crear sinèrgies i establir con-
tactes professionals.
● Més formació: l’Espai Em-
prèn ofereix cursos i tallers 
per a adquirir coneixements 
específics i millorar les habili-
tats com a empresari. Una de 
les novetats serà l’organització 
de píndoles formatives: ses-
sions de curta durada sobre 

coneixements molt pràctics i 
necessaris en el dia a dia de 
l’activitat professional. 
● Difusió del projecte empre-
sarial: l’Espai Emprèn vol con-
tribuir a donar a conèixer els 
projectes dels emprenedors.
L’Espai Emprèn es presentarà 
aquest divendres, 23 de gener, 
a partir de 3/4 de 12 del mig-
dia, en un acte al CTC (avin-
guda Catalunya, 60) obert a 
emprenedors, empresaris i 
persones que tinguin en ment 
crear el seu propi projecte em-
presarial o negoci. 
L’acte s’iniciarà amb la ben-
vinguda de l’alcalde, Xavier 
Boquete, i continuarà amb la 
presentació de l’Espai Emprèn 
i dels diversos serveis i recur-
sos que l’Ajuntament posa a 
disposició dels emprenedors, 
a càrrec de la tècnica d’Em-
prenedoria i Empresa, Sílvia 
Mas. 
Posteriorment la consultora, 
formadora i coach masquefina 
Laia Pascual, de Vitis Consul-
ting, farà el taller ‘Com ser un 
emprenedor d’èxit?’. El semi-
nari s’adreça a empresaris, 
emprenedors i professionals 
de microempreses i pimes, 
als quals oferirà coneixements 
bàsics sobre les habilitats im-
prescindibles que ha de tenir 
una persona emprenedora.

Masquefa presenta, 
avui, l’Espai Emprèn

Es tracta d’un punt 
de trobada, formació i 
altres serveis gratuïts 
per a emprenedors 

En l’acte es donaran 
a conèixer els dife-
rents recursos que 
l’Ajuntament posa a 
disposició de les per-
sones emprenedores

MASQUEFA / LA VEU

El masquefí Daniel Santiño 
ha estat el guanyador de la 
novena edició del Premi In-
ternacional de Novel·la Negra 
L’H Confidencial, convocat per 
l’Ajuntament de l’Hospitalet i 
Roca Editorial i promogut per 
la Biblioteca la Bòbila. El jurat 
ha escollit l’obra d’aquest mas-
quefí – tot just la seva ‘opera 
prima’- entre els 73 originals 
que van presentar escriptors 
de Catalunya i l’Estat, i tam-
bé de països estrangers com 
l’Argentina, Mèxic, Panamà, El 
Perú, Alemanya, el Regne Unit 
i Israel. El guardó està dotat 
amb 12.000 euros i la publi-
cació del llibre en la col·lecció 
‘Criminal’ de Roca Editorial.
A més de l’autor, la novel·la–
que porta per títol provisional 
‘Los crímenes del opio’- té 
també altres importants vin-
culacions amb Masquefa. 
D’entrada, el seu protagonis-
ta principal és masquefí: un 
imaginari sergent de la divisió 
d’investigació criminal dels 
Mossos d’Esquadra, Víctor 
Santino, que haurà d’encar-
regar-se de resoldre “un cas 
absolutament surrealista, llui-
tant contra la ment privilegiada 
d’un criminal, i sota una gran 
pressió mediàtica nacional i in-
ternacional”, explica l’escriptor. 
A més, Masquefa és l’escenari 
“d’uns fets determinants” per a 
la trama de la novel·la. 
‘Los crímenes del opio’ arran-
ca amb la troballa, a l’Hospi-
talet, d’unes restes humanes 
disposades misteriosament en 
una macabra escenografia. A 
partir d’aquí, s’inicia una inves-
tigació policial sense prece-
dents que enganxa el lector i 
que acaba desembocant en un 
final sorprenent, molt diferent 
al que inicialment havia pre-

vist Daniel Santiño. “El mateix 
procés d’anar escrivint em va 
portar a aquest final, no podia 
ser un altre”, afirma.
Precisament, el desenllaç final 
ha estat un dels aspectes que 
ha valorat el jurat per atorgar-
li aquest premi internacional, a 
més de l’excel·lent estructura 
de la trama, la fortíssima ten-
sió que desplega la novel·la, i 
l’habilitat de l’autor en el pro-
veïment i la dosificació de de-
talls i dades de la investigació. 
Daniel Santiño, que és policia 
dels Mossos d’Esquadra, en-
tén que la seva professió l’ha 
ajudat a dotar d’un gran realis-
me la novel·la, malgrat que tots 
els fets que s’hi expliquen són 
pura ficció. Però, d’on treu la 
inspiració? “Des que tenia 13 o 
14 anys llegeixo tres o quatre 
novel·les al mes”, explica.
Santiño, que aquests dies no 
para d’atendre mitjans de co-
municació, confessa que el 
premi L’H Confidencial l’ha 
agafat absolutament per sor-
presa. “No m’ho esperava, i 
menys encara després de lle-
gir les darreres novel·les gua-
nyadores i veure que són totes 
d’una gran qualitat”.
L’autor va escriure el llibre en 
poc més de mig any, des de fi-
nal de 2011 fins a mitjan 2012. 

L’obra destaca pel seu llen-
guatge planer, una estructura 
àgil i un ritme trepidant: “està 
pensat per a enganxar perso-
nes que no tenen l’hàbit de lle-
gir habitualment”, diu. A més, 
pretén que el lector es posi 
en la pell dels policies i expe-
rimenti les seves sensacions i 
sentiments: “La tensió i la por 
són uns constant en aquesta 
feina; que és molt diferent al 
que s’acostuma a veure en les 
pel·lícules”.
El 21 de març Daniel Santiño 
rebrà el premi en un acte a la 
Biblioteca la Bòbila de l’Hospi-
talet en què també es presen-
tarà al llibre. Posteriorment ja 
es podrà trobar a les llibreries. 
A partir d’aquí, l’espera una 
agenda frenètica: per Sant 
Jordi signarà exemplars de la 
seva novel·la en una parada 
a la Rambla de l’Hospitalet, i 
l’any que ve  l’editorial presen-
tarà la seva ‘opera prima’ als 
premis de la Semana Negra 
de València, Getafe o Gijón, 
aquest darrer el certamen més 
important de novel·la negra del 
món.
Actualment, Santiño ja té força 
avançada una segona novel-
la, amb el mateix protagonista, 
però amb un altre cas diferent, 
“molt més complex encara”.

El masquefí Daniel Santiño guanya el Premi 
Internacional de Novel·la Negra L’H Confidencial 
amb la seva primera obra

REBAIXES           REBAIXES      
BICICLETES

BH QUARTZ CARBON 105-RS30   2.500€ MERIDA O-NINE CARBON XT-SE 2.500€

1.200€
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CARME / LA VEU

Els arqueocasals d’estiu re-
alitzats a l’antiga església de 
Cal Ros i el seu entorn van 
suposar 3 intervencions ar-
queològiques diferents. L’any 
2011 s’actuà específicament 
a l’interior de l’església perdu-
da; el 2102 de nou  a l’esglé-
sia i també a la part amagada 
d’aquesta sota el camí i el 
terreny colindant. El 2013 es 
feren intervencions a la zona 
propera a la riera, lloc on hi 
trobaren indicis dels primers 
assentaments medievals de 
Sant Martino de Chazmo, nom 
que tenia la població ja a l’any 
1.005, segons el Cartolari de 
Sant Cugat del Vallès.
En aquesta zona es trobaren 
restes d’habitatges medie-
vals i també fora de murs una 
tomba en caixa de lloses. A 
aquesta troballa se li va donar 
importància pel fet de deduir-
se en un primer moment per 
part de l’Òscar Varas, director 
de l’excavació, l’arqueòloga 
Judit Vico i els professionals 
de Tríade, serveis culturals, 

que segurament la tomba era 
anterior a les primeres cases 
properes a l’església ja que 
estava fora murs. Es va cata-
logar com a CR1 (Cal Ros 1)
Un petit os de CR1 va ser en-
viat al Centro Nacional de Ace-
leradores de Sevilla per a la 
seva datació. Els resultats de 
la prova del carboni 14 ens di-
uen que es tracta d’una dona, 
musculada, d’uns 40 anys i 
que es pot datar entre el 862 i 

Datada la “Carmina” trobada l’estiu 
2013 a Carme

el 992. La que ara anomenem 
carinyosament, Carmina, va 
ser una de les primeres po-
bladores de Carme quan en-
cara era “terra de ningú” una 
vegada conquerit el territori 
als musulmans i abans dels 
assentaments medievals: l’es-
glésia i el primer poble. També 
ajuda a confirmar la hipòtesi 
que l’església de Sant Martino 
de Chazmo era preromànica.

CARME / LA VEU

El diumenge 18 de gener, la 
seva zona esportiva de Carme 
es va omplir de participants de 
totes les edats amb les seves 
famílies. Acudien al 6è Cros 
escolar que se celebra a la 
població. L’esdeveniment està 
organitzat pel Consell Esportiu 
de l’Anoia i  l’Ajuntament de 
Carme.
Les curses s’han allargat du-
rant tot el  matí en un ambient 
tranquil, acompanyades d’un 
bon dia de sol. L’afluència de 
participants va ser de 111, 22 
dels quals eren de Carme.
El punt de sortida i arribada 
fou el camp de futbol munici-
pal, organitzant-se les curses 
al voltant de la zona esportiva 
amb quatre circuits habilitats: 
dos seguint els caminals que 
voregen la riera de Carme, 
dos entre les zones de la pista 
esportiva i el camp de voleibol 
i dos al mateix camp de futbol. 
Amb aquests circuits s’han 
realitzat les dotze curses se-
gons les diferents categories 
atenent l’edat i el gènere dels 
participants, des dels més pe-
tits de P3 fins a cadets i infan-
tils. La darrera cursa ha estat 
la popular que incloïa pares i 
mares i d’altres participants.
A quarts de 2 del migdia l’al-
calde Carme, acompanyat del 
regidor d’esports i les professi-

onals del Consell Esportiu de 
l’Anoia feren el lliurament de 
trofeus i medalles als 3 primers 
classificats de cada categoria 
així com al primer classificat 
del poble per cada categoria. 

6è Cros escolar de Carme
En les categories inferiors es 
repartiren medalles a tots els 
nens i nenes participants.
Podeu consultar les classifica-
cions a: www.ceanoia.cat

EL BRUC / LA VEU

L’Ajuntament del Bruc ha ini-
ciat aquests dies la millora 
de diferents trams de carrers 
de la urbanització Montserrat 
Parc, on s’està estenent una 
capa de reg asfàltic. L’ac-
tuació s’està fent en diver-
sos trams situats als carrers 
Reina Sofia, De La Guàrdia, 
Bruc, Igualada i Verge de 
Montserrat.
L’alcalde, Carles Castro, ha 
comentat que “som consci-
ents que hi ha moltes man-
cances històriques i sabem 
que hi ha molts forats, però 
hem de prioritzar i realitzar 

les actuacions per fases”. 
L’actuació estava prevista 
per mitjans de l’any passat, 
però degut a circumstancies 
alienes al govern municipal, 
s’hagué d’endarrerir fins ara 
que s’ha pogut aconseguit la 
disponibilitat econòmica.
Segons fons municipals, una 
vegada finalitzada aquesta 
actuació es continuarà este-
nent una capa de reg asfàl-
tic pel carrer Montserrat del 
nucli i carrers propers a l’es-
cola, llocs on és produeix di-
àriament més del 30% de la 
circulació rodada.

L’Ajuntament del Bruc engega 
les obres de millora dels  
carrers de Montserrat Parc

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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COPONS / LA VEU

Aquest cap de setmana tindrà 
lloc la Festa de Sant Sebastià, 
que és la Festa Major d’hivern 
de Copons i per a l’ocasió 
s’han preparat durant un se-
guit d’actes.

Dissabte 24
- 17.00 h
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL
Recopilatori de les entrevistes 
realitzades pel grup motor Me-
moral
 - 20.30 h
CONCURS  DE POSTRES
Recepció  dels postres  con-
cursants
Pa amb tomàquet  i pernil gra-

tuït per a tothom i degustació 
dels postres amb DOS TO-
IEVSKI
 
Diumenge 25
- 12.00 h
OFICI SOLEMNE EN HONOR 
A SANT SEBASTIÀ
- 12.30 h
4a TROBADA DE MÚSICS 
COPONENCS
VERMUT de FESTA MAJOR
- 19.00 h
BALL DE FESTA MAJOR
Amb  COCOBAND
Ball de la Crespella

Tots els actes tindran lloc a la 
sala Polivalent 

Festa de Sant Sebastià a 
Copons

PUJALT / LA VEU

Aquesta setmana és conegu-
da com la Setmana dels Bar-
buts i tradicionalment durant 
aquests dies fa molt fred. I 

efectivament a la zona nord 
de la nostra comarca van cau-
re els primers flocs de neu que 
van deixar el paisatge enfari-
nat.

L’Alta Anoia, enfarinada

BELLPRAT / LA VEU

L’Associació d’Amics de Be-
llprat convoca el segon con-
curs públic per tal d’escollir 
la imatge del cartell de la 8a 
edició de “Bellprat, Vila del 
Llibre”, una diada cultural que 
es fa anualment al municipi de 
Bellprat (Anoia). Enguany, se 
celebrarà al llarg del cap de 
setmana del 6 i 7 de juny de 
2015.
Bellprat és la primera Vila del 
Llibre de Catalunya, a l’estil 
d’altres pobles del món que 
s’agrupen dins del concepte 
de Book Town. El primer cap 
de setmana de juny podreu 
veure com un indret rural d’in-
terès històric i de bellesa natu-
ral es transforma en un espai 
de trobada literària de primer 

ordre, omplint els seus carre-
rons de pedra de parades de 
novetats editorials per a tots 
els públics, de venda de lli-
bres d’ocasió als baixos de les 
centenàries cases de Bellprat, 
de música en directe, d’escrip-
tors que parlen amb els seus 
lectors envoltats de ruralisme, 
d’intercanvi de punts de llibre, 
d’exposicions d’il·lustradors i 
d’activitats per a tota la famí-
lia.
En les darreres set edicions 
de Bellprat, Vila del Llibre, a 
part de donar protagonisme al 
llibre vell i a les noves creaci-
ons editorials, també hem do-
nat un paper destacat al món 
de la il·lustració. És per aquest 
motiu que, en aquest afany de 
potenciar aquest eix, volem 

continuar obrint als joves crea-
dors visuals del nostre país la 
possibilitat de participar-hi, re-
alitzant la imatge de la vuitena 
edició amb l’objectiu d’ajudar 
a difondre l’esperit de l’esde-
veniment, promoure’n la difu-
sió i incentivar l’assistència de 
públic.
A la pàgina web de l’associa-
ció www.amicsdebellprat.cat, 
podreu trobar tota la informa-
ció de les set darreres edici-
ons i de Bellprat, el seu entorn 
i alguns fets històrics relle-
vants del municipi. També en 
aquesta mateixa adreça, us 
podreu descarregar una me-
mòria de les set edicions de la 
Vila del Llibre i, si hi esteu in-
teressats, descarregar-vos els 
set cartells dissenyats.

II Concurs de creació de la imatge del cartell
“Bellprat, vila del llibre, 8a edició”

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc 
l’Assemblea general ordinària 
de l’associació Els Amics de 
Tous.
L’assemblea, en primera con-
vocatòria a 3/4 de 12 del matí 
i en segona a 1/4 d’1 del mig-
dia, es farà al local dels Amics 
de Tous i en ella es farà la pre-

sentacó de la memòria de les 
activitats del 2014 així com la 
presentació de les activitats 
previstes per al 2015. També 
s’aprovaran els comptes dle 
2014 i es presentarà el pres-
supost per al 2015. Un altre 
dels punts de l’ordre del dia 
serà la renovació dels mem-
bres de la junta.

Assemblea ordinària dels 
Amics de Tous

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Després de l’excel·lent acolli-
da dels dos primers anys, el 
diumenge 8 de febrer vinent 
es disputarà el tercer Canicròs 
de Vallbona d’Anoia – La Tru-
fa, aquesta vegada amb la no-
vetat que passa a integrar-se 
a la Lliga Catalana organitza-
da per la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern (FCEH).
D’aquesta manera, es conver-
teix en una de les nou proves 
puntuables –la cinquena- que 
inclou aquest campionat d’àm-
bit nacional on prenen part els 
millors especialistes del país. 
S’hi esperen participants de 
la talla de Daniel Artero Vila 
i Javier Torres Carrasco, en 
categoria masculina i, en fe-
menina, Lali Masriera Arnau 
i Olga Alvarez Rubió, actual 
campiona d’Europa en el dar-
rer campionat a França en la 
modalitat de veterans. A més 
dels corredors federats, la 
cursa continua oberta també 
als aficionats d’aquesta disci-
plina que no estan federats i 
que vulguin prendre part en la 
competició. 
En aquesta tercera edició, les 
categories venen dictades pel 
reglament de la Federació. 
Hi haurà les categories junior 
(masculí i femení, categoria 
agrupada), sènior mascu-
lí, sènior femení, veterans A 
masculí, veterans B masculí, 
veterans A femení, i veterans 
B femení.
La prova, que començarà a 
2/4 de 10 del matí al recin-
te poliesportiu de Vallbona, 
serà molt semblant a la de 
l’any passat, quan ja es va 
dissenyar un traçat destinat 

a convertir-se en una prova 
puntuable de la Lliga Cata-
lana. En concret, es tractarà 
d’un circuit de 8,5 quilometres, 
amb alguns trams molt tècnics 
i revirats, plans de velocitat, i 
pujades intenses, tot plegat en 
un entorn envejable com el de 
Vallbona. 
Al final de la cursa hi haurà 
un sorteig d’obsequis per a 
tots els participants. A més al 
llarg del matí es podran veure 
diverses exhibicions de la mà 
de l’Associació Protecció Civil 
de Montornès del Vallès. 

Inscripcions obertes
Les inscripcions ja estan ober-
tes i es poden fer fins al 4 de 
febrer. Els corredors federats 
poden fer-la mitjançant els 
seus respectius clubs. Pel que 
fa als no federats, han d’envi-
ar un correu a l’organització 
(victor.vallbona@gmail.com) 
amb dades personals i fer un 
ingrés de 20 euros al numero 
de compte 2013 - 0215 - 93 – 
0200520633. Cal indicar-hi el 

concepte i el nom i cognoms.
El tercer Canicròs de Vallbona 
està organitzat per Greyster 
Racing Kennel, l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia i la Fede-
ració. Cal destacar també la 
col·laboració de Tuga Active 
Wear, La trufa canina, Nordic 
Esport, Non-stop dogwear i 
A.E.M – Catalunya Club.
El canicròs és una discipli-
na que compta cada vega-
da amb més adeptes. Inclòs 
dins del mushing i els esports 
d’hivern, consisteix en la dis-
puta d’una cursa en què el 
corredor porta un gos lligat a 
la cintura. Corredors i gossos 
fan una gran tasca conjunta i 
coordinada: l’animal tiba amb 
un arnés especial i el corredor 
s’hi uneix mitjançant una línia 
de tir amortidora i un cinturó 
especial. Es tracta d’un esport 
reglamentat del qual se’n cele-
bren campionats de Catalunya 
i fins i tot del món amb la par-
ticipació de reconeguts espe-
cialistes. 

El 8 de febrer, tercer Canicròs de Vallbona 
d’Anoia, ara puntuable per a la Lliga Catalana
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CALAF / LA VEU

El proper dijous, 5 de febrer, 
Calaf celebrarà la seva Festa 
major d’Hivern, en honor a la 
seva patrona, Santa Calaman-
da. Un dels actes destacats 
dins de la programació serà 
la inauguració del nou Centre 
de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç (CEDIAP), a 
2/4 de 6 de la tarda.
El centre està ubicat als bai-
xos dels pisos socials VISO-
REN, al carrer Josep Tarrade-
llas, S/N. Uns locals propietat 
de l’Ajuntament.
El CEDIAP de Calaf neix de 
la voluntat d’apropar al nord 
de la comarca, un servei que 
està donant ja una molt bona 
resposta a Igualada o Mas-
quefa, on ja hi ha CDIAPs en 
funcionament.
La intenció és que les famílies 
de Calaf i dels municipis del 
voltant no hagin de desplaçar-
se a la capital de la comarca 
per fer ús d’aquest servei, que 
té com a objectiu donar  suport 
als infants amb problemes i 
transtorns tan a nivell psíquic 
com físic, a través de psicò-
legs, logopedes, fisioterapeu-
tes o neuropediatres. 
El projecte és el resultat de 
la col·laboració público-pri-
vada entre la Diputació de 
Barcelona que ha lliurat a la 
Mancomunitat  Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca una 
subvenció de 112.684 euros, - 
a través de la qual s’han fet les 
obres i s’ha equipat el servei-; 
l’Ajuntament de Calaf, que ce-
deix el local;  i l’entitat sense 
ànim de lucre APINAS, que se 
n’encarregarà de la gestió i es 
farà a càrrec de les despeses 

de manteniment.
L’equipament discosa de tres 
sales de consulta d’atenció 
personalitzada, una sala d’es-
pera, un espai de recepció, un 
lavabo adaptat, i un espai de 
magatzem o auxiliar.
Aquest centre podrà donar 
servei de proximitat tant a les 
escoles bressol, com a les es-
coles, els pediatres, el Centre 
d’Atenció Primària, els serveis 
socials, i a les famílies de la 
zona.
L’objectiu del CEDIAP és 
l’atenció a les consultes de les 
famílies amb fills que presen-
tin algun problema en el seu 
desenvolupament ja sigui físic 
(respiratori/motriu/sensorial) 
o psicològic; la realització de 
diagnòstics, tractaments i se-
guiments dels casos que ho 
requereixin i la coordinació 
amb la xarxa de professionals 
que treballen en els diversos 
àmbits d’atenció a la infància 
per a la prevenció, detecció i 
tractament.
La inauguració comptarà amb 

la presència de Joaquim Fer-
rer Tamayo, Diputat de Coo-
peració Local de la Diputació 
de Barcelona.

Altres actes de la Festa ma-
jor d’Hivern
A banda d’aquesta inaugura-
ció la festa Major d’Hivern de 
Calaf comptarà amb altres ac-
tivitats, com la Missa Solem-
ne que tindrà lloc a l’església 
parroquial a les 11’30h. A les 
12’30h, a la Plaça Barcelona 
92, hi haurà ballada de Sar-
danesa mb la Cobla Ciutat 
de Cervera, i a les 18’30h a 
la Unió Calafina, hi haurà ball 
amb Stres Band.
A més, durant tot el dia, hi 
haurà atraccions infantils a la 
Plaça dels Arbres.
La programació continuarà 
dissabte, dia  7 de febrer a 
les 20:30 h, al Casal de Calaf 
amb el Concert especial “Can-
tem Mil Anys” amb la coral Cor 
Trinvant i l’acompanyament 
de Laia Pàmies, Jordi Morera i 
Isaac Fonoll.

Calaf inaugurarà el Centre de 
Desenvolupament Infantil i atenció precoç 
(CEDIAP) per la Festa Major d’Hivern

CALAF / LA VEU

El passat dissabte, 17 de ge-
ner el pavelló municipal va 
acollir una nova edició del tra-
dicional Sopar de Reis, una 
trobada que té com a objectiu 
reconèixer la tasca desenvo-
lupada per totes les persones 
que voluntàriament fan possi-
ble la festa de la nit màgica del 
5 de gener.
Unes 250 persones van assis-
tir a aquest sopar, que es va 
desenvolupar com cada any 
en un clima festiu i familiar, i 
que va comptar amb tortell de 

Reis i ball.
Durant l’acte l’alcaldessa del 
municipi, Ma Antònia Trullàs 
va agrair públicament la tasca 
duta a terme per la Comissió 
de Reis, i pels voluntaris, que 
“un any més va tornar a supe-
rar-se en l’organització d’una 
de les festes més lluïdes dels 
últims anys”. Trullàs va afegir 
que la Comissió de Reis sap 
sumar esforços “per fer arribar 
la il·lusió a tots els calafins i 
calafines i manté una de les 
tradicions més arrelades”.

Agraïment a la implicació dels 
voluntaris durant el Sopar de Reis

CALAF / LA VEU

La calafina Conxita Solà serà 
l’encarregada el proper diven-
dres, 30 de gener, d’oferir la 
nova conferència dins del cicle 
“Calaf, 1000 anys d’història”, 
que s’ofereix a Calaf en motiu 
de la celebració del Mil·lenari 
de la vila. 
Solà parlarà de les tradicions 

i el folklore calafins, i a conti-
nuació s’oferirà una breu actu-
ació musical de Jaume Fonoll 
(veu i guitarra).
En acabar la xerrada, que tin-
drà lloc a les 8 del vespre a la 
sala de Fusta del Casal de Ca-
laf, es servirà un petit refrigeri 
pels assistents.

Les tradicions i el folklore 
calafins, tema central de la 
propera xerrada del Mil·lenari  

CALAF / LA VEU

El Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf ha obert 
les inscripcions per a aque-
lles persones a l’atur que vul-
guin formar-se gratuïtament 
en dos àmbits concrets, el de 
les activitats administratives i 
el de l’atenció sociosanitària.
A partir del mes de febrer es 
duran a terme dos cursos, 
que seran gratuïts i subven-
cionats pel SOC, el Fons 
Social Europeu i la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil 
El 9 de febrer és previst que 
s’iniciï el curs d’activitats ad-
ministratives en relació amb 
el client, que pretén formar a 

aquelles persones interessa-
des en treballar d’auxiliar ad-
ministratiu comercial; d’au-
xiliar administratiu de suport 
a la gestió en vendes o de 
telefonista – Recepcionista 
d’oficina. 
Durant el curs es realitzaran 
operacions de recepció i su-
port a la gestió administrati-
va derivada de les relacions 
amb el públic o client, utilit-
zant els mitjans informàtics 
i telemàtics, i en cas neces-
sari, una llengua estrangera 
(anglès) i aplicant els proce-
diments interns i la normativa 
vigent. 
El curs, amb un nivell 2 de 

qualificació professional tin-
drà un total de 820 hores, i 
inclourà pràctiques en em-
presa. L’horari serà de di-
lluns a divendres, de 8h a 
14h. El curs finalitzarà  el 30 
d’octubre de 2015.
El 23 febrer és previst que 
comenci el curs d’atenció 
sociosanitària a persones 
dependents en institucions, 
que vol formar a totes aque-
lles persones que vulguin 
treballar cuidant minusvàlids 
físics, psíquics i sensorials, 
persones dependents en ins-
titucions, o que vulguin con-
vertir-se en gericultors.
El curs està orientat a de-

senvolupar intervencions 
d’atenció sociosanitària i 
psicosocial dirigides a per-
sones dependents en l’àm-
bit institucional i recolzar les 
intervencions d’atenció a les 
persones i al seu entorn en 
l’àmbit institucional indicades 
per l’equip interdisciplinari. 
El curs té un nivell 2 de qua-
lificació professional, i tindrà 
una durada de 470 hores 
amb pràctiques en empresa 
. L’horari serà de dilluns a di-
vendres, de 9h a 14h i el final 
de curs serà el 30 d’octubre 
de 2015

Inscripcions obertes al CRO per al curs d’auxiliar 
administratiu i el curs de gericultor, gratuïts per a aturats    

CALAF / LA VEU

En el Sorteig de la Lotería Na-
cional celebrat el dia 17 de ge-
ner de 2015, el Primer Premi 
del núm. 22497 ha estat con-
signat al Punt de Venda núm. 
13.870 de Calaf (Anoia), situat 
al carrer Sant Jaume, 31.

Un primer premi de la 
Loteria Nacional ha 
caigut a Calaf



El Monbus Igualada anirà a Itàlia 
amb un resultat favorable, però curt
HOQUEI / DAVID VIA

El passat cap de setmana, nit 
europea a Les Comes. Tam-
bé nit de records. L’Igualada 
Hoquei Club, aquest dissabte 
passat, es disputava el partit 
d’anada dels vuitens de final 
de la Copa CERS contra el pri-
mer rival de la història de l’IHC 
en competició continental, el 
Trissino, ara fa ja 26 anys. 
L’Igualada va eliminar de la 
competició al Turquel, on els 
arlequinats varen fulminar la 
eliminatòria  a Les Comes gua-
nyant per 6-0, però perdent 4-3 
a casa dels portuguesos. 
El Trissino va haver de supe-
rar al conjunt francès Noisy Le 
Grand per accedir als vuitens 
de final.
En lliga, ambdós equips estan 
en posicions nobles de les se-
ves respectives lligues. Els ita-
lians són el conjunt que menys 
gols ha encaixat en l’actual 
temporada italiana, sent un 
dels seus punts claus.
Com a últim punt del Trissino, 
els italians tenen un equip molt 
experimentat, amb un Dario 
Rigo com a jugador més veterà 
del planter: 45 anys, més de la 
meitat d’aquests, jugant per el 
conjunt italià. 
El partit semblava que anava a 
començar a les 20:30, però els 
col·legiats es varen veure en 
l’obligació d’iniciar el partit més 
tard del previst per culpa que 
l’equipació d’ambdós equips 
era massa semblant: va ha-

i Ton Baliu va transformar la 
falta directa, marcant el 3-2 a 
falta d’un minut per al final del 
partit, un gol que va fer aixecar 
tota l’afició arlequinada. 
El partit va acabar amb un 3-2 
molt petit, que obliga als arle-
quinats guanyar o empatar el 
pròxim partit de vuitens a casa 
del Trissino. Aquest es jugarà 
el pròxim 7 de febrer. 
El proper partit dels igualadins, 
però, serà demà dissabte a 
les 20.30 hores, de nou a les 
Comes, davant el Voltregà, en 
partit de la 18a jornada de l’OK 
Lliga. Els d’Osona són quarts a 
la classificació.
MONBUS IHC 3 (2/1) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Jaume Mo-
las, Ton Baliu (2), Sergi Pla (1) 
i Daniel López. Equip Suplent: 
Joan Muntané, Jassel Oller, Nil 
Garreta, Albert Querol i Àlex 
Ferrer
TRISSINO 2 (2/0) Equip Inici-
al: Edi Nicoletti, Diego Nicolet-
ti, Dario Rigo, Carlo Bertinato 
i Pallarés (1) Equip Suplent: 
Manuel Pasquale (1), Randon.
GOLS: PRIMERA MEITAT: 1-0 
Sergi Pla (Minut 11), 2-0 Ton 
Baliu (Minut 12), 2-1 Pallarés 
FD (Minut 13),  2-2 Pasquale 
(Minut 24.50) SEGONA MEI-
TAT: 3-2 Ton Baliu FD (Minut 
24).
Més info a http://ihc.blog.cat

Imatges del partit davant Trissino, dissabte a les Comes. Fotos: Joan Guasch.

Jornada 17
Vilafranca - M. Igualada  4 - 3
Moritz Vendrell - Reus Dep.  6 - 3
Calafell - FC Barcelona   0 - 8
Noia Freixenet - Club Pati Vic  3 - 5
C.H. Mataró - HC Liceo   4 - 9
Voltregà - Enrile Alcoy   3 - 2
C.P. Manlleu - ICG Lleida   2 - 2
Cerceda - Tordera    5 - 3

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 49 17 16 1 0 103 25 78
2 HC Liceo 46 17 15 1 1 96 44 52
3 Club Pati Vic 34 17 10 4 3 69 47 22
4 Voltregà 28 17 8 4 5 58 46 12
5 Reus Dep. 28 17 9 1 7 65 57 8
6 Cerceda 26 17 7 5 5 61 68 -7
7 Moritz Vendrell 26 17 8 2 7 63 74 -11
8 Vilafranca 23 17 6 5 6 58 55 3
9 M. Igualada 21 17 6 3 8 51 52 -1
10 Enrile Alcoy 21 17 6 3 8 59 66 -7
11 ICG Lleida 19 17 5 4 8 63 67 -4
12 Noia Freixenet 19 17 5 4 8 40 60 -20
13 Calafell 18 17 5 3 9 46 73 -27
14 C.P. Manlleu 10 17 2 4 11 43 64 -21
15 C.H. Mataró 10 17 3 1 13 55 80 -25
16 Tordera 7 17 2 1 14 41 93 -52

OK Lliga masculina

Jornada 18
FC Barcelona - Vilafranca
Enrile Alcoy - C.P. Manlleu
M. Igualada - Voltregà
Noia Freixenet - Cerceda
Reus Dep. - Calafell
HC Liceo - Moritz Vendrell
Club Pati Vic - C.H. Mataró
ICG Lleida - Tordera

Vuitens de final, anada
M. Igualada - GS Hockey Trissino (ITA)   3-2
UD Oliveirense (POR) - CGC Viareggio (ITA)   7-3
Candelária SC (POR) - RHC Diessbach (SUI)   3-2
RHC Lyon (FRA) - Saint Omer (FRA)   1-5
IGR Remscheid (ALE) - Reus Deportiu    0-13
Follonica (ITA) - SA Merignac (FRA)   3-3
RHC Basel (SUI) - HC Turquel (POR)   3-4
RSC Cronemberg (ALE) - OC Barcelos (POR)   2-5
Tornada el 7 de febrer

Copa CERS

Esports
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Copa CERS, vuitens de final anada

ver-hi ràpida solució a aquest 
problema i Elagi Deitg es va 
canviar la samarreta. El partit, 
així, va començar. 
Els primers minuts varen ser 
molt disputats: tant els igua-
ladins com els italians teni-
en bones oportunitats i varen 
mostrar una elevada intensitat 
durant els primers deu minuts 
de joc. La primera oportunitat 
clara dels del Monbús Iguala-
da va ser un pal (un dels vuit 
que els arlequinats veurien en 
aquella mateixa nit) de Ton Ba-
liu. 
Per sort, qui va obrir la llauna 

La següent gran oportunitat 
per tornar a posar aquella dife-
rència de dos gols en el mar-
cador va ser una falta directa 
per acumulació de faltes (10). 
Per mala sort, els arlequinats 
varen fallar aquella oportunitat 
d’or per augmentar la distància 
en l’electrònic.
La primera part semblava aca-
bar amb el 2-1, però a falta de 
deu segons per el final, els ita-
lians varen aprofitar un tir que 
va rebotar a la xarxa de darrere 
la porteria d’Elagi per transfor-
mar aquell 2-0 en un empat. 
Els segons vint-i-cinc minuts 
van començar amb una mica 
de polèmica: un possible penal 
favorable a l’IHC i que els col-
legiats no varen decidir xiular. 
A partir d’aquell instant, tot va 
ser un conjunt de jugades de 
mala sort: sis pals dels arlequi-
nats durant tota la segona part, 
una falta directa fallada per 
Sergi Pla gràcies a la quinzena 
falta del Trissino, entre altres 
oportunitats dels igualadins. 
Els locals es mereixien gua-
nyar per més d’un, dos i segu-
rament, tres gols. Però a falta 
de dos minuts de partit, l’empat 
a dos encara es mantenia en 
el marcador. Fins que la vinte-
na falta del Trissino va arribar 

van ser els locals. Aquest cop 
Sergi Pla va saber com fulmi-
nar la porteria italiana des de 
prop de l’àrea, un gol que va 
significar el primer de la nit. 
Cinquanta segons després, 
Ton Baliu feia que la distància 
augmentés després d’un gran 
gol al primer pal, després de 
passar-se a un parell de de-
fensors. Semblava que el Igua-
lada tenia el partit controlat, 
però una targeta blava de Joan 
Muntané involuntària va donar 
la falta directa al Trissino amb 
la qual varen escurçar distàn-
cies. 

L’IHC torna demà 
a l’OK Lliga, rebent 
el Voltregà a les 
Comes



Albert Moreno, tercer 
en els 10 kms. de 
Tarragona

33
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de gener de 2015Esports

El CAI masculí, en el tercer lloc del podi.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles Marc 
Sànchez, va assolir un nou rè-
cord d’Igualada absolut indoor 
en la prova del salt d’alçada, 
en el decurs del control abso-
lut de pista coberta disputat a 
Sabadell el passat dissabte.   
Marc Sànchez era 2n. en el 
salt d’alçada amb un millor in-
tent de 2,11 m. que millora en 
1 cm. els 2,10 m. del mateix 

Marc Sánchez, durant la prova a Sabadell.

Marc Sánchez, nou rècord d’Igualada indoor en salt d’alçada (2.11)
atleta del 2014 en la pista co-
berta sabadellenca.
Altres participants del CAI en 
aquest control eren Sheila 
García, guanyadora de la final 
dels 60 m.ll. amb 7”77,  Aleix 
Marín amb 13,60 m. en el triple 
salt, Oscar López, amb 7”40 
en 60 m.ll. i 23”33 en 200 m.ll., 
Gemma Ortega - 8”17 en 60 
m.ll. i 27”43 en 200 m.ll. -Judit 
Bascompte - 8”17 en 60 m.ll. 
i 28”67 en 200 m.ll. - i Cristi-

na Gabarró - 8”24 en 60 m.ll. 
i 27”56 en 200 m.ll. El Veterà 
Antoni Jorba marcava 8”72 en 
60 m.ll. i 28”70 en 200 m.ll..
Diumenge, en una nova Jor-
nada de Control absolut, Edu-
ard Viles guanyava els 60 m.ll. 
amb 6”86 a la final, Oscar 
López marcava 51”08 en 400 
m.ll., i Gemma Ortega assolia 
un millor registre de 8”26 en 
els 60 m.ll.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes de l’equip masculí 
Sub-20 del CAI Petromiralles, 
van assolir una magnífica 3a. 
posició diumenge passat al 
matí, al Camp. de Catalunya 
Sub-20 indoor, disputat a la 
pista coberta catalana de Sa-
badell.
Els atletes del CAI pujaren al 
podi, essent 3ers. i Bronze 
amb 104 punts, en la compe-
tició guanyada pel F.C. Barce-
lona  amb 133 punts, seguits 
de l’A.A. Catalunya, 2ns. amb 
125 punts, i  per davant de la 
J.A. Sabadell, 4ts. amb 102 
punts. Eren 5ens. els atletes 
de l’Avinent Manresa amb 86 
punts, el LLeida U.A. 6ens. 
amb 83,5 punts, L’ISS-L’Hos-
pitalet 7ens. amb 74 punts, 
el Cornellà Atl. 8ens. amb 73 
punts, i fins a 12 equips par-
ticipants. 
Individualment, dintre de la 
gran actuació global dels at-
letes del CAI, que van millorar 
diverses marques personals 
en les proves respectives, van 
sobresortir les victòries d’Aleix 
Marín en salt de llargada amb 
6,59 m., i d’Eduard Fàbre-
gas en el salt d’alçada amb 
2,00 m.,  en gras actuacions 
d’aquests atletes.
Van sobresortir també el 2.ns. 
llocs de Jan Roca en els 60 
m.ll. amb 7”27, i de Francesc 
Adrià Bertran en el llançament 
del pes, amb 13,17 m..
Altres destacades actuacions 
dels anoiencs, eren les de 
Guillem Carner, 3er. en els 
3.000 m.ll., amb 9’04”66, i de 
Rafael Hompanera, 3er. en els 
800 m.ll., amb  2’00”66.
Eren 4ts. els components del 
relleu de 4x200 m. del CAI for-
mat per Aleix Marín - Guillem 
Carner - Roger Castells i Jan 
Roca, amb 1’33”81.
Roger Castells era 5è en 400 
m.ll. amb 52”46, i Héctor Ra-
mos 6è en triple salt amb 
12,08 m.. Jaume Marín era 7è 
en 1.500 m.ll. amb 4’22”24, i 
eren 9ens. Albert Rovira en 

Excel·lent actuació del Club Atlètic Igualada 
al campionat de Catalunya sub-20 indoor

els 200 m.ll. amb  24”57, i Vi-
cenç Pulido en el salt de per-
xa, amb 3,10 m.
Cal ressaltar l’esforç dels 
anoiencs, que va possibilitar 
aquesta magnífica 3a. posi-
ció del jove equip masculí del 
CAI Petromiralles, únicament 
superat per 2 dels grans con-
junts de l’atletisme català de 
la categoria, i que com els 2 
anys anteriors els classifica 
directament pel Campionat 
català del 2016.  

Les fèmines, setenes
Les atletes femenines tenien 
també una destacada actua-
ció, assolint una molt destaca-
da 7a. posició.
Les components de l’equip del 
CAI Petromiralles assoliren un 
total de 81 punts, situant-se en 
7a. posició, darrere de l’A.A. 
Catalunya, guanyadores amb 
130 punts, essent 2es. les no-
ies de l’ISS-L’Hospitalet amb 
108,5 punts, i eren 3eres. les 
atletes de l’Avinent C.A. Man-
resa amb 106 punts. Eren 4es. 
les noies del F.C. Barcelona 
amb 98 punts, seguides de 
la J.A. Sabadell, 5enes. amb 
87,5 punts. Eren 6enes. les at-
letes de la U.A. Terrassa amb 
82 punts. A continuació de les 
anoienques, foren 8enes. les 
components del C.A. Cana-
letes amb 74 punts, i 9es. les 

atletes del Cornellà Atl., amb 
68 punts, i fins a 12 conjunts 
classificats.
Individualment, i dintre de la 
destacada actuació global de 
les anoienques, que assoliren 
un Rècord d’Igualada i diver-
ses marques personals en les 
proves respectives, van sobre-
sortir  les 2es. posicions d’An-
na Asensi en els 200 m.llisos 
amb 25”42, i de Laia Moix en 
salt d’alçada, amb 1,58 m.
Van sobresortir també els 4ts. 
llocs de Marta Llagostera en 
800 m.ll. amb 2’26”77, Rècord 
d’Igualada absolut, millorant 
els 2’26”92 de Paquita Pé-
rez del 2013 a St. Sebastià, i 
d’Èlia Ibarra en els 3.000 m.ll. 
amb 11’10”24, i el 5è de Shei-
la García en triple salt, amb 

10,67 m., retirant-se per lesió 
en la prova.
Eren 7enes. Paula Deirós en 
el salt de perxa, amb 2,65 m., 
Emma Sarret en el salt de 
llargada, amb 4,40 m., i Núria 
Rey en el llançament del pes, 
amb 8,42 m. Lydia Rodríguez 
era 8a. en els 1.500 m.ll., amb 
5’30”41, i també eren 8.nes. 
les components del relleu del 
CAI de 4 x 200 m. format per 
Gemma Ortega - Judit Bas-
compte - Cristina Gabarró  i 
Anna Asensi,  amb 1’46”93. 
Eren 11es. Judit Bascomp-
te en els 60 m.ll. amb 8”26, i 
Cristina Gabarró en els 60 m. 
tanques, amb 11”54, i era 12a. 
Gemma Ortega en els 400 
m.ll. amb 1’04”14

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Albert Moreno, va 
assolir el passat diumenge 
una gran 3a posició general 
en la prova dels 10 Km. dis-
putats conjuntament amb la 
5a. edició de la Marató Cos-
ta Daurada Tarragona 2017 
- Campionat de Catalunya de 
Marató, i que van comptar 
amb una multitudinària partici-
pació, amb 544 classificats en 
la cursa dels 10 Km.
Albert Moreno era 3r. absolut 
en els 10 Km. amb un registre 
de 31m. 54 seg., darrere de 
Camilo Santiago (Adidas Fer-
rer Sport Center) guanyador 
amb 30m. 26 seg., i de Marc 
Roig (C.A. Laietània) 2n. amb 
31m. 46 seg.. La guanyadora 
fem. va ser Silvia Ferrer (Intec 
Zoiti) 38a. general amb 38m. 
25 seg.. 
Els campions catalans de 
Marató van ser Pedro Orte-
ga (C.A. Tarragona) amb 2h. 
31m. 31 seg., i Mireia Sosa 
(C.A. Runners) amb 3h. 05m. 
14seg.

Ton Badia, segon 
aleví al cros de Sabadell
L’atleta  Aleví del C.A. Iguala-
da Petromiralles Ton Badia, va 
assolir una gran 2a posició en 
la seva categoria al 54è Cros 
de Sant Sebastià, disputat 
el passat diumenge al Parc 
de Catalunya de Sabadell, i 
que enguany acollia també el 
Campionat de Catalunya de 
Cros  Curt per a les categ. su-
periors.
El Veterà Jordi Badia era 12è 
en la seva categoria, comple-
tant la gran actuació dels atle-
tes del CAI a Sabadell. Eduard Fàbregas va saltar 2.00 metres.



HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

Intensitat, entrega, esforç, 
concentració, emoció... pas-
sió. Espectacular partit aquest 
diumenge a Les Comes cor-
responent a la jornada 9 de 
l’OKlliga femenina, que dispu-
taven l’Igualada FHCP i el CP 
Vilanova.  Les vilanovines ne-
cessitaven els tres punts per 
expulsar-se el mal inici de lliga 
-amb només una victòria- i es 
van “buidar”. Les igualadines 
volien, almenys, esborrar el 
mal record de la temporada 
passada on les del Garraf es 
van imposar per un contun-
dent 0-8. Sens dubte ho van 
fer. I amb escreix! 
Competició: OKlliga femeni-
na. Jornada 9. Les Comes: 80 
persones. Entrada gratuïta. 
Igualada FHCP 3 
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta, Judith Baldris, Laura Sal-
vador (2) i  Marta Soler. També 
Sílvia Borràs -P-, Clara Ferrer, 
Laura Torres i Raquel Berna-
das (1). Entrenador: Raül Ra-
mírez i Harry Mora 
CP Vilanova 3 
Cate Ortega -P-, Patrícia Mi-
ret (2), Maria Figuerola, Ma-
ria Córdoba i Clàudia Miret 
(1). També Mònica Ferrer -P-, 
Paola Pascual, Laia Jiménez 
i Helena de Sivatte. Entrena-
dors: Jordi Mier i Joan Canals. 
Àrbitre: Enrique Manuel Díaz 
Sánchez. Bé. Tot i tenir un 
criteri particular alhora d’inter-
pretar peus, va estar correcte 
en línies generals. 
El 0-8 de la temporada pas-

L’Igualada Femení FHCP d’hoquei, espectacular!
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sada encara estava present 
aquest diumenge a Les Co-
mes. Però en aquesta ocasió 
el context era diferent. Les 
igualadines, amb una dinà-
mica positiva, més pel bon 
joc dels darrers partits que 
pels resultats, on alguns no 
han acompanyat, encaraven 
aquest partit conscients de 
que en aquesta ocasió, teni-
en arguments i recursos per 
lluitar pels punts. Mentrestant 
les del Garraf, venien amb una 
dinàmica negativa però ma-
quillada per la primera victòria 
a la lliga assolida la setmana 
passada contra un bon Sferic 
de Terrassa a Vilanova. 
Els primers minuts vam veure 
per primera vegada aquesta 
temporada un Igualada amb 
ganes de posar-se per davant 
al marcador només començar 
el partit i en els primers tres 
minuts ja havien fet cinc llan-
çaments a porteria. Però les 

del Garraf no els va inquietar 
en excés i al minut 4 la Patrí-
cia Miret aprofitava una bola 
“morta” dins l’àrea per inaugu-
rar el marcador, (0-1). 
L’Igualada encaixava un altre 
gol en els primers minuts. Una 
xacra aquesta temporada. 
Però en aquesta ocasió no va 
ser per falta d’intensitat o con-
centració. Així, les igualadines 
van “collar” més per igualar el 
partit. Però quatre minuts des-
prés, l’altra germana Miret, la 
Clàudia, augmenta la diferèn-
cia després d’una perfecta fin-
ta fruit d’un contraatac; (0-2). 
El fantasma del 0-8 va treure 
el cap. 
Però l’equip de Raül Ramírez 
i Harry Mora no creu en fan-
tasmes, és molt lluitador i no-
més dos minuts després, en 
un allunyat, col·locat i potent 
xut de la Laura Salvador en 
una falta, la bola entrava per 
l’escaire esquerre de la por-
teria defensada per la portera 
vilanovina, i internacional per 
Espanya, Cate Ortega; que 
només va poder treure la bola 
del fons de la porteria per a fer 
la sacada de centre. (1-2). 
Amb l’equip lluitant i reduint 
diferències, les locals es van 
abocar en atac amb l’ànsia 
d’empatar el partit. Les oca-
sions arribaven però aquest 
punt d’ansietat feia que no es 
definissin en gol en els metres 
finals. Mentrestant el CP Vila-
nova, més regular en el seu 
joc, intentava en les seves 
possessions donar el toc de 
tranquil·litat. Era evident que 
volien conservar l’avantatge 
veient el perill de les locals. 
Tot i així, les ocasions que ar-
ribaven a porteria les desfeia 
eficientment la portera iguala-
dina Laia Navarrete. 
Quan semblava que el partit 
arribaria al descans amb el 
mínim avantatge per a les vi-
sitants, a tres minuts del final, 
l’àrbitre gallec Enrique Manuel 
Díaz Sánchez, xiula uns peus 
d’una defensora visitant dins 
l’àrea; penal. La pena màxi-
ma la llançaria la Laura Torres 
però sense sort. Un minut des-

prés la Raquel Bernadas mar-
caria el seu golet -i ja en van 
vuit- després de materialitzar 
un contraatac i superar per 
abaix a la portera Cate Orte-
ga, (2-2). 
Ara sí arribaríem al descans. 
L’Igualada, que aquesta tem-
porada encaixa gols en els pri-
mers minuts, també els marca 
en els darrers. Recordem que 
en el darrer desplaçament a 
Bigues i Riells, les de l’Anoia 
van marcar el gol de la victòria 
a 11 segons del final.
L’inici de la segona part tam-
bé va ser intensa i als cinc mi-
nuts, l’àrbitre gallec castigaria 
amb un penal a l’Igualada per 
peus. El penal el transformaria 
amb un xic de sort la Patrícia 
Miret, pel fet que la bola va 
quedar frenada per les protec-
cions de la portera Laia però 
que no evitar que superés la 
línia de gol, (2-3). 
El partit ja estava sent molt 
vistós, però d’aquí fins al final 
va ser un “Uuuiii” constant per 
ambdós equips. L’Igualada 
es veia capaç de superar un 
equip que feia uns mesos el 
va humiliar a la pista amb el 
ja esmentat 0-8. L’Igualada no 
volia perdre aquest partit per-
què eren conscients de què el 
podien guanyar. A l’espectacle 
s’hi va sumar també la portera 
de l’Igualada, Laia Navarrete, 
de només 15 anys, que amb 
les seves intervencions va 
exasperar a tota l’expedició 
vilanovina. 
L’Igualada estava lluitant per 
no perdre el partit, les ocasi-
ons arribaven però no es de-
finien en gol. Les incisions de 
la Raquel Bernadas creaven 
molt perill, les contres eren 
mig gol però tampoc es defini-
en. Ara un rebot, ara un estick 
que desvia l’assistència defini-
tiva, ara un pal, ara la Cate.... 
Calia sumar-li les clares ocasi-
ons de les visitants que anava 
desfent amb solvència la Laia. 
El temps s’esgotava i entrà-
vem en els darrers cinc mi-
nuts... però és quan marca 
l’Igualada. Tornaria a passar? 
Les locals feien la falta 10 i 
la pertinent falta directa pel 
CP Vilanova la picaria la Ma-
ria Córdoba. La Laia va mal-
baratar el xut i els posteriors 
remats de la vilanovina, a qui 
també va exasperar. Especta-
cular. 
La Laia feia molt bé la seva 
feina, ara faltava marcar el gol 
que no volia entrar. Quedava 
poc més d’un minut i les visi-
tants amb nou faltes aguan-
taven la bola als “fondus” per 
perdre temps mantenint la 
bola. Era, potser, una manera 
de reconèixer la superioritat 
local. 

L’Igualada va forçar la desena 
falta de les vilanovines. Era 
l’ocasió perfecta, el moment 
perfecte... era el moment. La 
capitana Laura Salvador es va 
prendre el seu temps per pre-
parar-se el llançament de la 
falta directa. Tots esperàvem 
un petit toc i un fort xut de la 
capitana.... així va ser, xut fort, 
on la bola, sense tocar a terra, 
va picar en els dos pals i va 
entrar. Era l’empat en un xut 
perfecte. Era l’empat fruit de la 
fe i del sacrifici de tot l’equip, 
(3-3). 
Quedava un minut. En l’an-
terior partit, a Bigues, en els 
darrers seixanta segons es 
van marcar dos gols... però tot 
i intentar-ho, ara ja no es mou-
ria més el marcador i el partit 
acabaria amb empat a 3 gols. 
Els espectadors de Les Co-
mes eren tots conscients que 
havien assistit a un gran par-
tit, jugat per dos bons equips, 
i amb dues grans porteres, la 
Cate Ortega i la jove Laia Na-
varrete. 
Després d’aquest partit l’Igua-
lada FHCP manté la 7a posi-
ció a la OKlliga amb 10 punts 
i en aquests moments estaria 
classificat per a la Copa de la 
Reina. Queden 4 jornades per 
definir-ne els 8 classificats de-
finitius. 
L’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins anima a tots els 
seus socis i seguidors a pre-
senciar el partit de la següent 
jornada -la 10a- a Terrassa (a 
40 minuts), contra un altre rival 
directe, l’Sferic de Terrassa. 
Serà el dissabte dia 24 de ge-
ner a les 18:00 h. El club ega-
renc ocupa la 8a posició amb 
8 punts i un partit menys que 
les de l’Anoia. L’Sfèric s’ha 
reforçat aquesta temporada 
amb dues jugadores xilenes i 
és un dels menys golejats de 
la lliga. Serà difícil guanyar-
li els tres punts a casa seva, 
però si els lluitem fins al darrer 
segon... 
Per a tots els que voleu acom-
panyar l’equip des d’Igualada, 
us fem saber que sortirem des 
de Les Comes el dissabte vi-
nent a les 16:00 h. Estem se-
gurs que valdrà la pena. 

 
Jornada 9
Hostelcur Gijón - CP Alcorcón CAT’s Best   3-0
CP Voltregà - Girona CH  
PHC Sant Cugat - Palau de Plegamans   2-5
CH Mataró - CHP Bigues i Riells   6-3
Igualada FHCP - CP Vilanova   3-3
CP Manlleu - Sferic Terrassa               28/1/2015 21:00

         PT j g e p     gf     gc
1. P. Plegamans 25 9 8 1 0 40 16
2. CP Voltregà 18 6 6 0 0 23 2
3. CP Manlleu 15 7 5 0 2 33 14
4. CP Alcorcón  15 10 4 3 3 17 16
5. Hostelcur Gijón 13 8 4 1 3 27 19
6. CH Mataró 13 9 4 1 4 20 22
7. Igualada FHCP 10 8 3 1 4 21 27
8. CP Vilanova 8 9 1 5 3 21 25
9. Bigues i Riells 8 9 2 2 5 21 32
10. Sferic Terrassa 8 7 2 2 3 16 15
11. Sant Cugat 7 9 2 1 6 12 33
12. Girona CH 6 9 1 3 5 17 32
13. Sta Maria Pilar 6 8 2 0 6 11 26

OK Lliga femenina

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2



Foto: Anna Mª Zenón. La Janet robant una pilota.
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FUTBOL / CFI

Diumenge l’Igualada es des-
plaçava a Viladecans, en un 
partit on els 3 punts tenien 
molt de valor per ambdós 
equips.
Des de l’inici, el partit va ser 
molt disputat. L’Igualada va 
estar molt bé en defensa i el 
joc que s’estava desplegant 
en el terreny de joc era sòlid. 
Tot i així, cap dels dos equips 
va assetjar amb gaire insistèn-
cia les porteries contràries.
No va ser fins al minut 33 
quan, en una sortida d’un cór-
ner, el Viladecans es va avan-
çar posant l’1-0 al marcador. 
Pocs minuts més tard, a falta 
de tant sols 5 minuts per aca-
bar la primera meitat, Peña 
hagués pogut aconseguir 
l’empat en un espectacular xut 

El CFI acaba cuer la primera volta 

   PT. p j e p gf  gc df
1 Morell 36 17 10 6 1 28 17 11
2 El Catllar 32 17 10 2 5 21 16 5
3 Santboià 29 17 8 5 4 29 19 10
4 St. Ildefons 28 17 7 7 3 27 18 9
5 Almacelles 28 17 8 4 5 24 17 7
6 Vilanova 27 17 8 3 6 22 18 4
7 Rapitenca 25 17 7 4 6 22 17 5
8 Reddis 24 17 7 3 7 26 19 7
9 Balaguer 23 17 5 8 4 21 18 3
10 Viladecans 22 17 6 4 7 21 22 -1
11 Lleida Esp. B 22 17 6 4 7 12 27 -15
12 Amposta 21 17 4 9 4 23 21 2
13 Tàrrega 21 17 4 9 4 15 15 0
14 Torredembarra 19 17 4 7 6 21 25 -4
15 Juv. 25 Sep. 15 17 4 3 10 19 23 -4
16 Mollerussa 15 17 4 3 10 17 28 -11
17 Torreforta 14 17 3 5 9 24 38 -14
18 Igualada 14 17 4 2 11 14 28 -14

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 17
Morell - St. Ildefons    1 - 1
Torredembarra - Mollerussa  3 - 2
Reddis - Rapitenca    0 - 0
El Catllar - Vilanova    1 - 0
Tàrrega - Santboià    0 - 1
Viladecans - Igualada   1 - 0
Juv. 25 Sep. - Torreforta   5 - 0
Almacelles - Balaguer   2 - 1
Amposta - Lleida Esp. B   1 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Can Vidalet 38 17 12 2 3 34 18 16
2 Vista Alegre 35 17 11 2 4 34 19 15
3 Unif. Bellvitge 34 17 10 4 3 26 12 14
4 Suburense 31 17 8 7 2 32 23 9
5 San Mauro 29 17 8 5 4 24 18 6
6 Gornal 27 17 7 6 4 29 23 6
7 Moja 26 17 7 5 5 33 29 4
8 Marianao P. 25 17 7 4 6 21 19 2
9 Sant Cugat 23 17 6 5 6 20 17 3
10 Prat B 21 17 6 3 8 21 22 -1
11 Martorell 21 17 5 6 6 23 26 -3
12 Olivella 19 17 5 4 8 25 35 -10
13 St. J. Despí 18 17 4 6 7 19 25 -6
14 Júnior 17 17 5 2 10 20 26 -6
15 Espluguenc 15 17 4 3 10 21 27 -6
16 Begues 15 17 3 6 8 20 32 -12
17 PUD Málaga 14 17 4 2 11 23 41 -18
18 St. Andreu B. 13 17 3 4 10 19 32 -13

Jornada 17
Olivella - Unif. Bellvitge   1 - 1
Júnior - Moja    1 - 3
Can Vidalet - Suburense   3 - 0
Martorell - Prat B    0 - 1
Espluguenc - Sant Cugat  3 - 1
Vista Alegre - Begues    2 - 1
Gornal - PUD Málaga    2 - 1
St. J. Despí - Marianao P.   0 - 1
San Mauro - St. Andreu B.  2 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 45 17 14 3 0 70 23 47
2 FE Vilafranca 40 17 12 4 1 38 16 22
3 Piera 36 17 12 0 5 43 22 21
4 Anoia 32 17 10 2 5 51 26 25
5 Cubelles 30 17 9 3 5 38 25 13
6 Calaf 29 17 9 2 6 45 35 10
7 La Granada 28 17 8 4 5 42 24 18
8 M. Igualada 23 17 6 5 6 27 31 -4
9 Sitges 23 17 7 2 8 28 33 -5
10 St. Pere M. 21 17 5 6 6 29 24 5
11 Ribes 21 17 6 3 8 20 28 -8
12 Les Roquetes 18 17 4 6 7 31 34 -3
13 St. Cugat S. 18 17 5 3 9 29 48 -19
14 Base Espirall 16 17 5 1 11 32 44 -12
15 Pª Jove Roq. 16 17 5 1 11 22 50 -28
16 Riudebitlles 15 17 4 3 10 27 39 -12
17 Carme 14 17 4 2 11 26 55 -29
18 La Múnia 7 17 1 4 12 18 59 -41

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 17
Odena - M. Igualada    3 - 1
Sitges - Anoia    1 - 2
Cubelles - Les Roquetes   5 - 1
Riudebitlles - FE Vilafranca  0 - 1
La Múnia - Piera    0 - 4
St. Pere M. - La Granada   1 - 1
Pª Jove Roq. - Carme    5 - 2
Base Espirall - St. Cugat S.  3 - 4
Calaf - Ribes    1 - 3

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 18
Almacelles - Tàrrega
Viladecans - Balaguer
Torredembarra - Igualada
Reddis - Mollerussa
Lleida Esp. B - Santboià
Juv. 25 Sep. - St. Ildefons
El Catllar - Torreforta
Amposta - Vilanova
Morell - Rapitenca

Jornada 18
St. J. Despí - Vista Alegre
San Mauro - Marianao P.
Olivella - St. Andreu B.
Martorell - Unif. Bellvitge
Suburense - Begues
Gornal - Moja
Espluguenc - PUD Málaga
Can Vidalet - Sant Cugat
Júnior - Prat B

Jornada 18
Riudebitlles - Sitges
FE Vilafranca - Pª Jove Roq.
St. Pere M. - Carme
Odena - La Granada
St. Cugat S. - Anoia
Cubelles - Piera
Les Roquetes - Calaf
Base Espirall - Ribes
La Múnia - M. Igualada

que, malgrat tot, va topar amb 
el pal i va trencar l’opció d’arri-
bar al descans amb el marca-
dor en taules.
L’Igualada va sortir a aconse-
guir el gol a la segona meitat, 
però, tot i que el domini del joc 
va ser més de la mà dels ho-
mes de blau, hi va haver po-
ques ocasions clares de gol, 
tant per part del Viladecans 
com de l’Igualada.
Finalment, 3 punts més que 
es van escapar després que 
l’Igualada encaixés una un 
gol en jugada d’estratègia. 
El treball de l’equip és cons-
tant i molt intens, la qual cosa 
fa presagiar que l’Igualada 
aconseguirà, després de tot, 
resultats positius i podrà tirar 
endavant.
VILADECANS UD: Christian 

Tomas, Edgar Domingo, Mi-
guel Angel Sandival, Borja Es-
teve, Gerard Martinez, Eveli 
Noguera, Aaron Adams, Raul 
Martinez, Yeray El-Arass, Car-
los Lerin, Marcos Montoya. 
Suplents: Daniel Lledo, Carlos 
Martinez, Daniel Ontiveros, 
Aitor Sanchez, Xavier Carbo, 
Jordi Vea, Ahmed Ighane. En-
trenador: David Campillo
C.F.IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano, Roger 
Peña, Robert Palau, Ton Ca-
sas, Fran Arevalo, Jonathan 
Fernandez, Carles Güell, 
Frank Martinez, Bachana Lo-
minadze, Oriol Dalmau. Su-
plents: Antoni Moya, Enric 
Palet, Àlex Zamora, Jonatan 
Lopez, Jordi Castellano, Martí 
Lliró. Entrenador: Martí Alave-
dra.

Amb 18 gols:
Xavier Valls  Òdena  18
Amb 17 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  17
Amb 16 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  16
Amb 14 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  14
David Garrido  Masquefa  14

Amb 13 gols:
Gerard Jorba  Òdena  13
Joan Mabras  Pobla Clar.  13
Amb 12 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  12
Miguel Andreu  Anoia  12
Amb 11 gols:
Xavi Mas  Piera  11
José M. Sillero  Capellades  11
Amb 10 gols:
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  10
Badre el Barnaoui  Hostalets  10
Edgar Maldonado  San Mauro B  10
Amb 9 gols:
David Martínez  Anoia  9
Carlos Simon  San Mauro  9
Josep López  La Llacuna  9
Gerard Márquez  Rebrot  9
Amb 8 gols: 
Josep Solà  Jorba  8
Alejandro Garzo  La Llacuna  8
Carlos González   Fàtima  8
José Luis Fajardo  Òdena  8
Gerard Márquez  Rebrot  8 

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 42 15 14 0 1 42 8   
2 Pobla Clar. 36 15 12 0 3 55 16     
3 Masquefa 30 15 9 3 3 46 10     
4 PM Tossa 30 15 9 3 3 41 12     
5 San Mauro B 30 15 10 0 5 43 17    
6 Hostalets 29 15 8 5 2 29 12     
7 Ateneu PBI 28 15 9 1 5 42 22    
8 Tous 21 15 6 3 6 26 27    
9 Capellades 18 15 4 6 5 22 26    
10 La Llacuna 17 15 4 5 6 30 28     
11 Vilanova C. 12 15 3 3 9 19 28    
12 Jorba 12 15 3 3 9 28 39     
13 Rebrot 12 15 3 3 9 26 49     
14 La Paz 12 15 4 0 11 20 53    
16 Torre Clar. 0 15 0 0 15 8 92

Jornada 15 
Pobla Clar.  - Ateneu PBI   5-0
Hostalets P. - Fàtima    2-4
La Paz  - San Mauro B    1-2
La Llacuna  - Tous    1-0
Jorba  - Rebrot    2-2
PM Tossa - Masquefa    2-0
Capellades - Vilanova C.   0-0
Cabrera - Torre Clar.    4-0

Jornada 16 
Capellades-Cabrera
PM Tossa-Vilanova Camí
Jorba-Masquefa
La Llacuna-Rebrot
La Paz-Tous
Hostalets de Pierola-San Mauro B
Pobla de Claramunt-Fàtima
Ateneu PBI-Torre Claramunt

Ensopegada a Badalona del CFI femení
FUTBOL / CFI

Si la setmana passada l’empat 
semblava curt, aquesta set-
mana la derrota de les noies 
de l’Igualada al camp del Sea-
gull ha estat justa.
L’equip local té algunes noies 
de les que marquen diferència 
i, sobretot, hi va posar molta, 
molta intensitat. El Seagull va 
intentar dominar el joc des de 
l’inici, desplegant un futbol de 
toc i de molta qualitat, la qual 
cosa va posar difícil a les igua-
ladines desplegar el seu joc.
Al minut 15 de la primera part, 
les de casa es van avançar 
amb un gol producte d’una 
falta a la lateral de l’àrea. A la 
represa, l’Igualada va apretar 
més, i, tot i dominar els primers 
minuts, va ser el Badalona qui, 
als 5 minuts de l’inici del joc, 
va ampliar el marcador.
Només un parell de minuts 
més tard, la Míriam escurçava 
distàncies rematant la sortida 
d’un córner, un gol que dona-
va una mica d’aire a l’Iguala-
da. Les noies igualadines van 
buscar la remuntada, però un 
gran gol del Seagull va deixar 
sentenciat el partit.

Diumenge que ve, a les 5 de la 
tarda, l’Igualada rebrà l’Euro-
pa amb la missió de conservar 
els tres punts.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Araceli Barroso, 
Marta Cuadras, Janet Men-
doza, Ari Rius (defenses), 
Núria Miquel (Míriam Solias 
46′), Jèssica Pablos (Elena 
Alert 46′), Marta Sáez (Carla 
Navarro 46′), (migcampistes), 
Stefany Ferrer, Mariona Mar-
sal, Marina Salanova (Judit 
Pablos 46′) (davanteres). En-

trenadors Santi Ramos i Paco 
Pablos.
C.E. SEAGULL: Mireia Nagel; 
Georgina Casals, Xènia Royo, 
Alba Gordo, Alba García (Me-
ritxell Clupés 77′); Sara Na-
varro, Mar Torras, Eulalia Abe-
llanet, Peke (Clara Manent, 
60′); Albita (Beatriz Tudela, 
86′) i Josselin González.
GOLS: 1-0, Mar (18′). 2-0, 
Mar (51′). 2-1, Míriam Solías 
(53′). 3-1, Sara (72′).
Àrbitre: César García. Targeta 
groga a Núria (23′) i Ari (82′). 

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Levante Planas 37 14 12 1 1 43 11     
2 Barcelona B 35 14 11 2 1 51 11     
3 L’Estartit 24 14 7 3 4 24 19    
4 Seagull 24 14 7 3 4 26 24    
5 Son Sardina 22 14 6 4 4 30 22    
6 Espanyol B 22 14 6 4 4 27 14    
7 Europa 22 14 7 1 6 31 27 
8 Igualada 18 14 5 3 6 21 20     
9 Sant Gabriel B 16 14 4 4 6 21 28    
10 Tr. Alcaine 15 14 4 3 7 18 41     
11 Aem 14 14 3 5 6 20 27     
12 Lloret 10 14 3 1 10 19 56 
13 Vic  9 14 2 3 9 12 25  
14 Sant Andreu  7 14 2 1 11 15 33

Jornada 14 
Seagull-Igualada    3-1
Europa-Lloret    7-2
Levante Las Planas-Tr. Alcaine  2-0
Barcelona B-Vic    2-0
St. Andreu-L’Estartit    2-3
AEM Lleida-Espanyol B   2-1 
St. Gabriel B-Son Sardina    3-1

Jornada 15
Son Sardina-Seagull
Igualada-Europa
Lloret-Levante Las Planas
Tr. Alcaine-Barcelona B
Vic-Sant Andreu
L’Estartit-AEM Lleida
Espanyol B-St. Gabriel



HOQUEI  LÍNIA / IHL

Nova victòria de l’equip sèni-
or en el partit de lliga catalana 
que l’enfrontava al MO Tucans 
a la pista de La Pau a Bar-
celona. L’equip està donant 
bon rendiment aquest 2015, 
amb un empat i una victòria 
la setmana passada, el sis-
tema de joc es va implantant 
i la forma física dels jugadors 
És gairebè òptima. A més, en 
aquesta ocasió comptem amb 
el Sami a la pista per acabar 
de posar les coses al seu lloc. 
Així, doncs, es podia fer un 
bon partit i amb una superfície 
de joc ràpida és quan millor 
anem. El partit va començar 
amb la possessió del puck re-
partida entre els dos conjunts 
i ben ràpid veiem porteria, el 
puck que entra quan només 
portem dos minuts i mig de 
joc. Pressionem encara més i 
ens fem amos i senyors de la 
pista, amb control absolut del 
puck i el rival ben tancat a la 
seva pista sense possibilitats 
de fer-nos cap atac amb cert 
perill. El partit estava molt ben 
controlat i tres minuts després 
tornem a marcar, posant 0-2 al 
marcador i, el més important, 
amb moltes oportunitats de 
gol i molta coordinació entre 
les línies.
En plena demostració de su-
perioritat i domini, un xut de 
mitja distància i fem el tercer 
per l’esquadra, 0-3, quan en-
cara no som ni a la meitat del 
primer temps. Amb aquest 
marcador es baixa la intensitat 
de joc, per guardar forces, i es 
deixa al rival que prengui la ini-
ciativa, tot buscant el seu des-
gast físic i que, sota pressió, 
faci errades que ens permetin 
jugar al contraatac. Certament 
que els Tucans passen a tenir 
més possessió del puck però 
compta que estem molt alerta 
i els nostres contraatacs són 

Gran partit del sènior 
de l’Igualada Hoquei Línia

BÀSQUET / LA VEU

El sènior masculí A del CBI, 
s’enfrontava al Grup Barna, 
un dels millors equips en la 
classificació, per trobar no-
vament la victòria a casa. El 
partit va començar amb una 
gran demostració d’encert 
per part dels dos equips. Un 
primer quart amb molts atacs 
fàcils gràcies a la forta defen-
sa individual dels dos equips, 
i una bona pressió de la pilota 
per intentar robar el màxim de 
pilotes.
Gràcies a un molt bon primer 
quart dels igualadins, amb 
l’anotació de tres triples, i situ-
acions fàcils de bàsquet, els va 
permetre avançar-se un punt 
al marcador, arribant al final 
del període amb un resultat de 
26-25. En el segon quart, els 
locals van seguir amb un bon 
ritme de joc, i una forta pres-
sió que permetia situar-los 
a set punts del visitant en el 
minut vuit de joc, tot i que CB 
Grup Barna A va reaccionar i 
va aconseguir retallar distàn-
cies per tal d’arribar a la mitja 
part amb la mínima diferència 
possible. Finalment el parcial 
va ser de 19-16, que feia ar-
ribar amb un marcador de 45-
41 a la mitja part. Després de 
la mitja part, els jugadors del 
Physic CB Igualada A, van 4 
minuts molt bons al principi, 
situant-se a 8 punts de l’equip 
visitant, però ràpidament els 
jugadors de F. Tellez es van 
col·locar en zona per així di-
ficultar l’atac dels igualadins, 
que es van veure saturats per 
la situació, restant quasi 4 mi-
nuts sense anotar.
El tercer parcial va ser d’11-
15, posant en el marcador 
56-56. En l’últim quart, la gran 
anotació de l’equip visitant va 
posar-los 5 punts per davant, 
amb una bona defensa, i ro-
bant pilotes fàcils als iguala-
dins, els van aconseguir treure 
del partit amb gran facilitat. No 
va ser fins al minut 8 de quart 
que els jugadors de Raül Ca-
ballero es van posar les piles 
per donar la cara, posant-se a 
només un punt del rival, però 
no va ser suficient per guanyar 
el partit. El resultat del període 
va ser de 16-21. Finalment el 
matx va acabar amb un resul-
tat de Physic CB Igualada A 
72 – CB Grup Barna A 77.

Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (0), R. Riu (2), E. Burgès 
(8), M. Moliner (8), J. Torres 
(22), C. Fons (6), A. Gual (6), 
A. Roca (0), M. Padrós (0), E. 
Tejero (11), S. Laguarta (5), M. 
Benito (4).
Grup Barna A: A. Oleart (10), 
D. Pines (6), P. Ferragut (7), 

Derrotes dels primers equips 
del Bàsquet Igualada
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C. Gil (2), M. Rabaseda (22), 
B. Ramos (10), N. Catterino 
(0), D. Capellas (11), M. Mal-
donado (9), A. Costa (0).
Parcials: 26-25, 19-16 (45-41), 
11-15 (56-56), 16-21 (72-77).

El femení cau amb el Sama 
Vilanova (55-39)
El Depimés CB Igualada A va 
perdre per 55 a 39 davant el 
Samà Vilanova A. Les igua-
ladines van deixar escapar el 
partit en el darrer quart vícti-
ma dels seus propis errors i 
d’un mal arbitratge. El primer 
quart el va dominar el conjunt 
igualadí tant en defensa com 
en atac, però amb un marca-
dor massa curt pels errors en 
atacs igualadins. En el segon 
igualtat en el joc i gran defen-
sa per part dels dos equips, al 
descans les igualadines en-
cara dominaven el marcador, 
13-17. A la represa les iguala-
dines amb més encert i bona 
defensa van marxar en el mar-
cador fruit del bon joc defen-
siu, 16-26 el minut 6 del tercer 
quart. Però els errors greus en 
defensa van donar possibilitat 
de retallar a l’equip local, 28 a 
31 fi del tercer quart. En el dar-
rer quart les coses van canvi-
ar radicalment. Per començar 
l’arbitratge va donar facilitats a 
les locals: 15 punts de tir lliure 
de 18 tirs llençats. Tota falta 
era de tir i a favor local. Cosa 
que el mateix tipus de falta a 
l’altre defensa ni es xiulava. I 
segon factor clau, les iguala-
dines van deixar de treballar i 
van començar a perdre pilotes 
donant cistelles fàcils al seu 
rival. Al final derrota en un dar-
rer quart per oblidar. Proper 
partit: diumenge a les 19h a 
les Comes contra un rival di-
recte TGN Tarragona.

Parcials: 7-10,13-17,28-
31,55-39.
Carner (11),M. Quintana (2), 
N. Soler(6), J. Salanova (0), E. 
Compte (6), M. Amatlle baixa 
per lesió greu, A. Acevedo (4), 
B. Sellarès (6), C. Bargalló (4), 
J. Fuertes (0).

ràpids i molt perillosos. Els 
minuts que van passant i la 
nostra defensa és molt orde-
nada tot desfent les ocasions 
del rival sense gaires proble-
mes i és així que ens acostem 
al final del primer temps. Els 
darrers minuts cometem una 
errada i quedem en inferiori-
tat, situació que aprofita el ri-
val per marcar i posar 1-3. Es 
passa una mica d’ofec al dar-
rer minut però xiula el clàxon i 
anem a la mitja part amb el 1-3 
i molt bona sensació, el partit 
sembla controlat.
La segona meitat comença 
com el final de la primera, amb 
uns Tucans que pressionen i 
porten el puck, però amb poc 
perill per a la nostra porteria. 
La velocitat del joc és elevada 
i es preveu un final de partit on 
el factor físic serà important, 
cal regular molt bé les forces 
per no perdre tota la feina feta 
en els darrers minuts. En una 
jugada molt desafortunada 
es produeixen una sèrie de 
rebots just davant de la nos-
tra porteria i el puck que en-
tra, posant el 2-3 al marcador 
i molta emoció al partit. Però 
ara cal tornar a treure els re-
cursos i només 25 segons 
després ens plantem davant 
la porteria contrària i marquem 
un gol importantíssim, 2-4. En-

cara queda molt de partit però 
qui controla el marcador és HL 
Igualada i qui fa l’esforç és el 
rival. Molt bona estratègia, ja 
que el cansanci entra en joc i 
el rival que comença a perdre 
els papers, fent faltes i que-
dant en inferioritat dues vega-
des, cosa que aprofitem per 
deixar passar el temps i acos-
tar-nos al final del partit amb 
certa tranquiŀlitat. Un darrer 
minut de tràmit i final del partit 
amb 2-4.
Amb el bon inici d’any que 
mostra l’equip i aquesta vic-
tòria s’encara el proper cap 
de setmana on es disputa lli-
ga Nacional amb tres trans-
cendentals partits, el resultat 
dels quals marcarà el tenir o 
no opcions d’ascens a final de 
temporada. Pel que s’ha vist 
en els darrers partits l’equip 
evoluciona molt i el joc és as-
serenat, es manté el control 
de la situació i s’arriba als mi-
nuts finals amb un bon nivell 
de forces, cal esperar, doncs, 
una seu de lliga Plata molt dis-
putada. 
Jugadors: Albert Muntadas, 
Isaac Robles, Jaume Doncel,  
Marc Valls, Nil Doménech, 
Samuel Ferrera, Héctor Ro-
dríguez, Marc Torrents, Sami 
Inkilainen. Porter: Pol Valls. 

Jornada agredolça del VdC Endavant
BÀSQUET / LA VEU

L’infantil  masculí continua pro-
porcionant alegries i encadena 
la seva 3a victòria consecutiva, 
ara davant l’Abrera (56-26). Van 
jugar: Byron Holguin(2), Adrià 
Sala(20), Carlos García(6), 
Carlos Lorenzo(10), Víctor 
Larrache(10), Arnau Cano(2), 
Marcos García(2), Christian 
Martínez(2) i Pau Serrano(2). 
Entrenador Héctor Castillo.
L’infantil femení, tot i jugar un 
bon partit, no va tenir cap op-
ció davant del líder Monalco A 
(51-14). Van jugar: L. Moreno, I. 
Leno (2), A. García, J. Robles, 

M. Navarro(2), A. Palacios(6), 
C. Bocache (2) i M. Palacios(2). 
Entrenador Óscar Borrega.
El sots25 masculí va fregar la 
victoria davant el Capellades en 
un dels millors partits de la tem-
porada (62-51). Van jugar: Ed-

gar Cabra(2)l, Fernando Leno, 
Víctor Ajenjo(6), Albert More-
no(2), Héctor Castillo, Adrià Llo-
ret (15), Óscar Gómez, Stalin 
Rodríguez (23) i Pol Ropero(3). 
Entrenador Pep Ferrer.
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SLOT / LA VEU

Una setmana després d’ha-
ver arrencat la nova tempo-
rada aquest divendres se’n 
va disputar la segona cursa, 
en aquest cas de la categoria 
Scaleauto GT Cup. Si la set-
mana passada els protagonis-
tes eren els cotxes clàssics, 
aquesta eren els Gran Turis-
mo contemporanis els que 
prenien la pista.
Aquesta vegada van ser 25 
els pilots presents, provinents 
no només de la província de 
Barcelona sinó també del club 
amic Associació Slot Mollerus-
sa, a banda dels locals. L’es-
quema de la cursa fou com de 
costum, és a dir, primer verifi-
cacions, de tot seguit mànega 
cronometrada i cursa.
Abans, però, es va dur a ter-
me el lliurament de premis de 
la temporada 2014 conduït 
pel Ricard Latorre, president 
del club. El vilanovenc Joan 
Tapiolas és el flamant campió 
en curs, seguit d’un altre vila-
novenc, però en aquest cas 
de Vilanova i la Geltrú, David 
Mira, i tercer classificat el jove 
manresà Pítia Claret, la gran 
revelació de l’any.
Tot seguit es va procedir a 
descobrir la Fusta dels Cam-
pions, una placa de fusta (en 
referència al material de que 
és feta la pista) on es grava el 
nom del campió de cada tem-
porada des del 2007, any en 

Tim Comarca lliura els premis 
de la temporada 2014

que es va encetar el campio-
nat social.
Un cop més es va comptar 
amb la col·laboració de Punto 
Blanco, i es van rifar pijames 
i mitjons entre tots els partici-
pants, la qual cosa va accen-
tuar el caràcter festiu de la 
vetllada.
La competició es va configurar 
en una cursa de set i tres de 
sis pilots. El parc tancat era 
format per espectaculars es-
portius com el Dodge Viper, 
l’Audi R8, BMW M3, Mercedes 
SLS i Porsche RSR.
Amb una adherència un xic 
per sota de l’òptim els pilots 
es van haver d’esmerçar en el 
pilotatge. Fruit de la igualtat de 
prestacions pròpia d’aquesta 
categoria la cursa va tornar 
a ser molt disputada, amb els 
cinc primers classificats agru-
pats en quatre voltes.
La victòria va ser pel campió 
en títol, en Joan Tapiolas, amb 
una volta d’avantatge sobre el 
seu perseguidor, que com en 
la temporada passada era en 
Pitia Claret. El tercer lloc fou 
per en Rocard Latorre, se-
guit a una volta per l’Eduard 
Gomà, de Mollerussa i en Da-
vid Mira, un altre dels habitu-
als de les primeres posicions.
En un apretat inici d’any, la 
propera cursa serà demà di-
vendres 23 de gener, la sego-
na de Sport-prototips.

Albert Torres i Marta Segura, a 
la Copa Catalana de duatló

DUATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 18 de 
Gener es va disputar a Vilobí 
Mataró 3a. edició de la Duat-
ló de muntanya, amb un total 
de 210 inscrits i amb un traçat 
molt exigent.
Tant Albert Torres com Marta 
Segura (CNI-Best-Pallarès-
Belles) van realitzar el seu 
millor parcial de córrer a peu 
de tota la lliga de duatlons dis-
putada, arribant Albert Torres 
27è absolut. Marta Segura, en 
la seva segona duatló va con-
firmar que la seva especialitat 
és el córrer a peu i va entrar 

en una més que exceŀlent i 
supertreballada tercera posi-
ció absoluta. El segon sector, 
la bici, no va afavorir a Albert 
Torres, entrant en 24a. posi-
ció. Segura va acabar 11a.
Finalment els exigents 3km fi-
nals a peu van servir perquè 
Albert Torres i JC. Castellà es 
disputessin el tercer lloc, amb 
un final agònic i al límit que 
es va resoldre a favor d’Albert 
Torres. Marta Segura va fer el 
millor 4t temps de fèmines, en-
trant 11a. absoluta i 6a. de la 
seva categoria. Un exceŀlent 
resultat.  

HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la tret-
zena jornada de lliga, dispu-
tat dissabte a dos quarts de 9 
del vespre a Santpedor, que 
enfrontava el Santpedor amb 
l’Igualada, desè i segon clas-
sificats respectivament. 
Tot i la gran diferència res-
pecte la posició en la taula, 
el Santpedor és un equip que 
sempre ha portat mal de caps 
als igualadins, i més encara 
a la seva pista, ja que sem-
pre despleguen un joc força 
agressiu.
La primera part va començar 
amb els dos equips ben con-
centrats i disposats a posar 
les coses difícils al rival. L’atac 
igualadí donava els seus fruits 
tot i la dura defensa que van 
desplegar els del Bages des 
del primer minut de joc. Calia 
mantenir la concentració, que 
seria vital per arribar al final 
del partit amb opcions de vic-
tòria, i així ho van fer tot i tenir 
algunes badades defensives 
en moments importants. Tot i 
així, el Santpedor aconseguia 
anar sempre per davant en el 
marcador gràcies a la seva in-
sistència. Una diferència d’un 
o dos gols que en cap moment 
es va eixamplar i per tant no 
va fer preocupar als iguala-
dins, això sí, el ritme del partit 
el portaven els santpedorencs. 
Es va arribar al final d’aquesta 
primera meitat amb un resultat 
desfavorable pels igualadins 
de 17 a 15.

Victòria molt ben treballada de 
l’Handbol Igualada a Santpedor (27-29)

A la represa, l’Igualada va sor-
tir amb la intenció de posar-se 
d’una vegada per totes davant 
en el marcador i poder portar 
així ells el ritme del partit. Així 
doncs, a base d’atacs ràpids i 
de seguir ben posicionats en 
tasques defensives, els visi-
tants van poder remuntar els 
dos gols de diferència i po-
sar-se per davant un cop ja 
s’havia superat l’equador de la 
segona meitat. A partir d’aquí, 
van arribar uns minuts de do-
mini visitant tot i que els de 
Santpedor no havien llançat 
pas la tovallola i seguien ben 
a prop en el marcador tot i no 
oferir un gran joc. Cal destacar 
la bona feina tant en defen-
sa com en la porteria, ja que 
durant tota la segona meitat 
només van encaixar 10 gols. 
L’Igualada va saber adminis-
trar la poca diferència de gols 
fins arribar al final del partit per 
emportar-se una altra victòria, 
amb el resultat de 27 a 29. 
Sortir amb una victòria a casa 
del Santpedor sempre és se-
nyal d’haver fet un bon partit. 

Gràcies a aquests dos punts 
l’Igualada es referma en la se-
gona posició de la lliga. És im-
prescindible no perdre punts 
a l’hora d’enfrontar-se amb 
els equips de sota de la tau-
la si es vol arribar al final de 
la competició com a líders. La 
setmana vinent l’Igualada visi-
tarà la pista del Sant Andreu, 
dotzè classificat. 
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar: Jordi Ber-
mejo (7 a.) i Víctor Garcia (6 
a.), com a porters. José Ra-
mallo, Esteban Lezama (2), 
Rubén Álvarez, David Cubí, 
Pol Cantero (4), Adrián Suero 
(10), Miquel Albareda (6), Ser-
gi Garcia, Jordi Grado, Roger 
Calçada, Òscar Visa (4) i Raül 
Ubia (3).
Resultats del base
CHI juvenil m. 28 – La Salle 
Bonanova 42 
Handbol Cooperativa Sant Boi 
21 – 30 CHI cadet f.
Handbol Sant Quirze 15 – 29 
CHI infantil m.
Handbol Cooperativa Sant Boi  
39 – 22 CHI infantil f.   

PÀDEL / LA VEU

La setmana del 10 al 18 de 
gener en les instal·lacions de 
Infinit es va celebrar el primer 
torneig de l’any de pàdel. Van 
participar 85 parelles en mas-
culí, femení i mixta; l’ambient 
no va poder ser millor, el nivell 
cada vegada més alt.
L’organització vol agrair els 
sponsors següents perquè 
sense ells mai es podria fer un 
un torneig d’aquest. Jip, Els 
Cubs, Moli Blanc, Alain Affle-
lou, The Best Padel, Cristales 
Iglesias, Grupcat, Peugeot, 
Remm Guitart, Els Carrers i 

85 parelles al torneig de pàdel CNI Infinit

Cal Taribó.
Els guanyadors i finalistes de 
cada categoria van ser:
1a. Masculina: 
Campions:  Mito/Ortega. Sots-
campions: Sanchez/Figuerola.
2a. Masculina: C a m p i o n s :  
Vazquez/Palmés. Sotscampi-
ons:  Perez/Diez.
3a. Masculina: C a m p i o n s :  
Cruz/Isaac. Sotscampions:  
Yebra/Sabater.
4a. Masculina: C a m p i o n s :  
Zaim/Zaim. Sotsampions:  
Martorell/Olive.
1a. Femenina: C a m p i o n s :  
Escude/Olaria. Sotsampions:  

Stosslein/Grau.
2a. Femenina: C a m p i o n s :  
Sorolla/Sanchez. Sotsampi-
ons:  Torres/Hidalgo.
3a. Femenina: C a m p i o n s :  
Hernandez/Cabot. Sotsampi-
ons:  Sanchez/Piñero.
1a. Mixta: Campions: Escude/
Angoy. Sotsampions:  Ortega/
Sola.
2a. Mixta: Campions: Stoss-
lein/Miramunt. Sotscampions: 
Marsal/Criado
3a. Mixta: Campions:  Her-
nandez/Mensa. Sotsampions:  
Rica/Raja.

TENNIS TAULA / LA VEU

1a Estatal : Cpp Igualada 
Ctai 3 – Ctt Esparraguera 4
Partit de gran joc i emoció, 
amb partides molt disputades 
que es va acabar decantant 
per l’equip visitant. Tot i així 

molt bon partit dels nostres 
jugadors en el retorn a la com-
petició desprès de la parada 
nadalenca. Jugaren : Joan 
Masip (2), Albert Kenji Matsu-
oka (1) i Jordi Satorras (0). En 
el doble Masip/Satorras (0)
3a Estatal : Cpp Igualada 

Ctai 0 – Ctt Encamp De An-
dorra 6
Partit sense historia al disputat 
a Les Comes, en que el rival 
va esser molt superior. Juga-
ren : Joan Moriana, Miquel 
Moriana i Ricard Alert.

Resultats del Ping Pong Igualada



Pep Requena gaudeix d’una gran experi-
ència a nivell organitzatiu. 
Foto Jordi Vidal

Pep Requena, màxim 
responsable de 
classificacions del 
Ral.li Monte-Carlo

MOTOR / JMV-MÒNACO

A dos quarts de set de la tarda 
d’ahir dijous va començar des 
de la Plaça del Casino de Mò-
naco el 83è Ral·li Monte-Carlo 
primera prova puntuable pel 
campionat del món.
L’igualadí Pep Requena de 
Moto Club Igualada és el mà-
xim responsable de classifica-
cions del ral·li enquadrat dins 
l’empresa SIT. Hi la possibilitat 
que a partir del Ral·li de Portu-
gal participin en el mundial el 
pilot osonenc Xevi Pons copi-
lotat per l’odenenc Àlex Haro 
de Moto Club Igualada que 
competirien a la categoria del 
WRC2, de moment però es-
tan en conversacions amb els 
seus possibles patrocinadors.
En total són quinze els trams 
cronometrats de que consta 
aquesta edició a disputar des 
de ahir i fins aquest diumenge. 
Pel que fa als principals favo-
rits hi ha els tres equips de 
VW amb els Polo R1 WRC de 
Ogier, Latvala i Mikkelsen, els 
Hyundai de Neuville i el càn-
tabre Dani Sordo copilot pel 
català Marc Martí amb els i20 
WRC, els Ford de Fiesta RS 
WRC de Evans i Tanak i els 
Citroën DS3 WRC de Loeb, 
Meeke i Ostberg.

Extraordinari Dakar d’Albert Llovera i Àlex Haro de pell “creats” a Igualada.

El copilot odenenc Àlex Haro, amb 
l’andorrà Albert Llovera, herois del Dakar

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A la tercera va la vençuda tal 
com diu el refrany, i és que 
el pilot andorrà Albert Llovera 
amb la seva constància i per-
severança ha vist recompen-
sat el seu objectiu d’acabar el 
Dakar.
Llovera a l’any 1984 va com-
petir en els Jocs Olímpics 
d’Hivern a Sarajevo i un any 
més tard mentre participava a 
la Copa d’Europa d’esquí va 
patir un greu accident que li va 
provocar una lesió meduŀlar 
que el va deixar en una cadira 
de rodes. A partir d’aleshores 
la seva lluita i tenacitat l’han 
portat a participar conduint 
tant sols amb les mans a l’au-
tomobilisme d’alta competició 
participant en ral·lis dels cam-
pionat català, espanyol i mun-
dial.
Aquesta era la seva parti-
cipació al Dakar, la primera 
quan es disputava a l’Àfrica, 
la segona ja a Sud-Amèrica i 
aquesta amb la que hi ha par-
ticipat portant de copilot l’ode-
nenc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada, amb el buggy de 
l’equip MD Rallye.
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El suport al seient a la dreta 
d’Haro va ser vital per tal de 
portar el projecte a bon port 
doncs Haro a més de ser un 
experimentat copilot afegeix 
les seves grans nocions de 
mecànica que foren impres-
cindibles per solucionar els 
contratemps sorgits durant les 
dues setmanes.
El Dakar a la categoria de cot-
xes fou per Nasser Al-Attiyah 
amb Mini i a la de motos per 
Marc Coma company a KTM 
de l’igualadí Jordi Viladoms de 
Moto Club Igualada que sens 
dubte en els propers raids 
tornarà a portar grans èxits a 
l’esport del motor anoienc. A 
destacar també i molt l’exceŀ-
lent novè lloc final de la pilot 
catalana Laia Sanz amb KTM.
Al final del Dakar, Llovera i 
Haro comentaven: “Hem aca-
bat i estem molt contents d’ha-
ver aconseguit la prioritat que 
ens havíem marcat en iniciar 
el viatge a Buenos Aires. Hi 
ha hagut moments molt durs, 
sobretot a la recta final de la 
prova quan vèiem el final a 
prop però la mecànica sem-
blava que no aguantaria. Al 

final tot ha sortit bé i repeteixo, 
molt satisfets per haver supe-
rat aquest repte tan complicat. 
Abans d’iniciar el Dakar ens 
comentaven que era impos-

MOTOR / LA VEU

La Federació Catalana d’Au-
tomobilisme va celebrar di-
vendres passat la festa anual 
de lliurament de premis a més 
d’un centenar d’esportistes i 
entitats col·laboradores cor-
responent a la temporada 
2014. L’acte, celebrat a les 
instal·lacions del Consell Ca-
talà de l’Esport a Esplugues 
i va aplegar unes 400 perso-
nes entre pilots, responsables 
d’escuderies, clubs i entitats, 
així com familiars i amics dels 
més del centenar de premiats 
en els Campionats, Copes, 
Trofeus i Challenges de la 
temporada passada.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de les diferents auto-
ritats com el President de la 
Federació Catalana d’Auto-
mobilisme, Joan Ollé, i el de 
l’espanyola d’Automobilisme, 
Carlos Gracia.
Moto Club Igualada, Entitat 
Organitzadora de la passada 
edició del Ral.li Ciutat d’Igua-
lada, va ser premiada amb el 
guardó a la millor prova Or-
ganitzada del 2014. La Cursa 
Igualadina ha obtingut la millor 
puntuació en l’informe que 
elabora l’Observador de la 
FCA en les visites que efectua 
a les curses del Campionat 
Català, informe que valora els 
diferents aspectes d’Organit-
zació i Seguretat de la cursa 
així com el bon desenvolupa-
ment d’aquesta.
El premi el va recollir l’Enric 
Ruiz com a Vicepresident de 

sible que acabéssim tal com 
l’organització havia plantejat 
aquesta edició de la prova i 
hem passat per segona ve-
gada (o sigui de tornada) pel 
podi de la plaça de Maig a Bu-
enos Aires.
Sense cap dubte, Albert Llo-
vera ha completat la gesta 
més important del seu palma-
rès esportiu. Albert emocionat 
dóna les gràcies a: Àlex Haro 
el meu suport imprescindible a 
les pistes, a l’equip MD Rallye 
Team que han cuidat de la me-
cànica en les assistències, els 
patrocinadors imprescindibles 
per iniciar l’aventura i a tots 
els afeccionats en general que 
m’han animat, tant in-situ com 
per altres mitjans mentre hem 
competit en aquest Dakar, a 
tots moltes gràcies”.
Extraordinària doncs la gesta 
aconseguida en aquest Dakar 
per Albert Llovera i Àlex Haro.

El Ral.li Ciutat d’Igualada, 
premi a la millor prova del 2014

l’Entitat i President de la Co-
missió Organitzadora de la 
Cursa.
David Usón, copilot del Moto 
Club Igualada, també va ser 
un dels altres Igualadins guar-
donats a Esplugues, en aquest 
cas com a guanyador del Grup 
N del Campionat d’Espanya 
de Copilots de Ral·lis de Terra.
L’Entitat vol compartir aquest 
Guardó amb tots els Oficials 
que actuen de manera altruis-
ta en aquesta prova, així com 
amb les diferents Escuderies 
(Auto Sport Igualada, Escude-
ria Costa Daurada, Escuderia 
Baix Empordà, Motor Club Sa-
badell i Auto Sport Sabadell) 
que col·laboren en l’Organit-
zació. Tanmateix reconeix el 
suport obtingut d’Institucions, 
Municipis, Ajuntaments i es-
ponsors i veïns afectats per la 
seva inestimable ajuda.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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RUGBI / LA VEU

El passat dissabte 17 de gener 
a les 10 hs es va fer al parc del 
Xipreret una trobada d’escoles 
de rugbi infantil organitzat pel 
Anoia Rugby Club.
S’esperava la presència a la 
capital de l’Anoia de més de 
100 nens i nenes d’entre 6 i 14 
anys, que practiquen aquest 
esport. 
Els clubs que participaren 

Trobada d’escoles de rugbi infantil

BÀSQUET / XAVI FANEGA

Una jugada de 2+1 al final 
del primer quart del partit que 
l’equip SOTS-25 jugava a Sant 
Sadurní d’Anoia contra l’equip 
local, va propiciar que el base 
de l‘equip, en Sergi García, 
encistellés el punt número 12 
del partit i que significava el 
punt número 50.000 de la his-
tòria del bàsquet odenenc.
Al final del partit, clara derro-
ta dels odenencs per 67 a 39 
contra un equip de la part alta 
de la classificació, però amb 
l’anècdota d’haver arribat a 
la xifra màgica, tant especi-
al que si mirem enrere i bus-
quem quan es va encistellar 
el primer punt, fa uns 25 anys, 
concretament el 29 de juny de 
1990, en Sergi, encara no ha-
via nascut !! 
L’equip aficionat de l’Òdena 
Club Bàsquet va jugar entre 
els anys 1990 i 2004 un total 
de 365 partits, encistellant un 
total de 21.152 punts.
Un equip, inicialment integrat 
al 100 % per jugadors del po-
ble, que va tenir un inici ben 
complicat: va necessitar un to-
tal de 20 partits per guanyar el 
primer, i 13 més per guanyar 
el segon... 
Al final del camí, l’any 2004, 
l’equip va dir adéu amb 3 
campionats a Vilanova del 
Camí (1998, 2001 i 2002) i 2 
campionats d’Igualada (1999 i 
2000) en un total de 11 finals 
disputades.
Durant els següents anys i fins 
a un total de 5 edicions, cada 
estiu i dintre dels actes de la 

El Bàsquet Òdena arriba 
als 50.000 punts

Setmana de l’Esport i la Jo-
ventut d’Òdena, ex-jugadors 
de l’equip es retrobaven en-
frontant-se en un partit i com-
petint en concursos populars 
de tir com el de triples i tirs 
lliures, organitzats per ells ma-
teixos.
I va arribar l’any 2010, on un 
grup de joves del poble va de-
cidir crear un club de bàsquet 
federat, l’Òdena Club Bàs-
quet, curiosament, el mateix 
nom que anys enrere i sense 
tenir cap tipus de vinculació 
entre uns i els altres, van triar 
l’equip d’aficionats per anome-
nar el seu equip.
En aquests moments, el club 
ha crescut fins a tenir un total 
de 6 equips, 3 d’ells federats, 
i l’escola de bàsquet, doblant 
els 3 equips (1 federat) de la 
primera temporada.
Durant aquest període de 
temps, s’han aconseguit 2 
ascensos per part de l’equip 
sènior masculí, i l’equip sè-
nior femení ha jugat 3 “finals 
a quatre” consecutives, es 
va organitzar un clínic de for-
mació conjuntament amb la 
FCBQ, entre d’altres ....
En només 4 temporades i mit-
ja, els equips del club ja acu-
mulen un total de 580 partits 
jugats i 28.911 punts.
En resum, els números glo-
bals d’aquests dues etapes 
ens porten fins als 50.063 
punts actuals en un total 945 
partits.
Esperem que d’aquí poc po-
dem celebrar el següent ob-
jectiu estadístic: els 1.000 par-
tits jugats.  

eren el Manresa Rugbi, Oso-
na RC, Club Rugby Tarragona 

i l’Anoia Rugby Club també 
com a organitzador.  

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Presenciarem en bon encon-
tre, disputat esportivament. 
Que contingué tots el trets que 
caracteritzen el futbol. Lluita, 
avantatge del visitants, empat 
local, desenllaç i set gols. Es 
pot demanar més? 
(0-1) Minut 23: Es produí un 
contraatac dels barcelonins 
que originà varis rebots dins 
l’àrea petita i en el que final-
ment anar l’esfèrica a peus 
d’un davanter, que xutà ras. 
(0-2) Minut 31: El lateral Farré, 
intentà tallar l’avanç del millor 
home del partit i l’àrbitre asse-
nyalà penal, l’acció del atacant 
fou acompanyada de teatre 
del bo. El xut entrà pel cen-
tre després de descol·locar al 
meta Domènech.
(1-2) Minut 45: Els igualadins 
escurcen distàncies mercès a 
una perfecta triangulació Ro-
bert, Planell, Robert. Aquest 
cedeix a l’espai a Segura, que 
escurat a la banda esquerra 
tira amb rosca a mitja altura. 
Jugada perfecte i remat impa-

L’AVI perd a casa amb el Martinenc 
per 3-4 en un partit molt disputat

rable. Final primer temps.
(1-3) Minut 48: Segon període. 
Després d’una falta a Ricart, 
que no és xiulada, l’atacant 
queda en una posició d’avan-
tatge, avança sol i col·loca el 
baló, ras, al pal esquerra.
(2-3) Minut 60: Excel·lent ju-
gada par la banda dreta de X. 
Moyes que arribà fins prop la 
línia de fons i feu una centrada 
rasa i enverinada a un metre 
de la porteria i per evitar el re-
mat dels davanters un defen-
sor desvià al fons de la xarxa.
(3-3) Minut 70: Els blaus fruit 
de  la seva perseveració igua-
laren el marcador. Lele rebé 
fora l’àrea una bona passada 
de X. Moyes, inicià una juga-
da personal de gran classe, es 
desmarcà, cercà l’espai més 
òptim, aixecà el cap, i marca 
un gol de fantasia. 
(3-4) Minut 73: Tot feia pensar 
que els de Les Comes acon-
seguirien la victòria però tan 
sols, con he indicat abans, 
tres minuts després, el Marti-
nenc, en un atac llampec per 

mediació del seu extrem que 
centrà perfecte per alt, habilità 
un company seu que  rematà 
de cap.
Cal assenyalar que els igua-
ladins, al minut 90, tingueren 
l’empat a l’abast en una meri-
tosa jugada de Lele,  cedint a 
Sevilla, qui en una  esplèndida 
passada per alt posà la pilota 
dins l’àrea petita, on sols hi 
eren Padró i el porter, però el 
central llençat a l’atac, ajustà 
tant el remat de cap, que sortí 
fora després de botar l’esfèri-
ca a l’herba a un pam del pal 
dret. Fou una llàstima. També 
en defensa Canals i Calsina, 
i amb Roger i Biscarri al mig 
camp, lluitaren amb tots els 
seus companys per a aconse-
guir un millor resultat. No po-
gué ser.  
Paradell, alineà: Domènech, 
Farré, Padró, Canals, Calsina, 
Robert, Roger, Segura, Ricart, 
Planell, Sevilla, Lele, Biscarri i 
X. Moyes. El proper partit ens 
visitarà El Prat a Les Comes.

La Penya Madridista de Vilanova 
organitza un viatge al Bernabéu
PENYES / LA VEU

La Penya Madridista de Vila-
nova del Camí organitza un vi-
atge al Santiago Bernabéu per 
a presenciar el partit entre el 
Real Madrid i el Villarreal.
El viatge consisteix en el se-
güent: se sortirà des de la pe-
nya el dissabte 28 de febrer de 
matinada per arribar a Madrid 
d’hora; un cop allà es té el dia 
lliure fins l’hora del partit per 
fer turisme per la ciutat; el diu-

menge 29 després d’esmorzar 
es tornarà cap a casa.
El preu és de 135€ el soci i 
145€ el no soci.
Per informació sobre el viatge 
i reserves cal trucar al pre-
sident Toni Gonzalez o pas-
sar de dilluns a diumenge de 
18:00 a 21:30 h i els dies de 
partit pel seu local situat al 
carrer Jacint Verdaguer nº56 
de Vilanova del Camí. 

MUNTANYA / LA VEU

Marc Pinsach i la igualadina 
afincada a l’Alt Urgell Lau-
ra Orgué han complert els 
pronòstics i s’han proclamat 
campions d’Espanya de cro-
noescalada en la prova dispu-
tada aquest dissabte passat 
a Cerler. L’estació de la Riba-
gorça també era l’escenari del 
campionat estatal d’esprint. 
Oriol Cardona i Nil Cardona 
en homes, i Clàudia Galicia i 
Gemma Arró –malgrat que en 
no estar federada ha cedit el 
bronze a Marta Garcia-Far-
rés-, en dones, han completat 
uns podis absoluts 100% ca-
talans.
Les dues proves, organitza-
des pel club Montañeros de 
Aragón Barbastro, es disputa-

Laura Orgué també guanya el campionat 
d’Espanya de cronoescalada

ven a la pista del Molino. Dis-
sabte va ser el torn de la verti-
cal –amb un desnivell de 872 
metres-. Les proves són espe-
cialment importants ja que, a 
banda de les de la Copa del 
Món d’Andorra del 24 i 25 de 
gener, serviran a la FEDME 
per seleccionar els esquiadors 
que competiran als Campi-

onats del Món de Verbier, a 
Suïssa.
En categoria femenina Laura 
Orgué manté el 100% de vic-
tòries en la disciplina ja que 
ha guanyat la tercera cursa 
que ha disputat –les anteriors 
són el Campionat d’Espanya 
del 2013 i la Cronovallter d’en-
guany-.



ESQUAIX i PÀDEL / DAVID JAUME

La tercera jornada de lliga 
catalana celebrada al CN St. 
Andreu es va saldar amb una 
victòria davant el Nick de Bar-
celona i una derrota amb el 
Malibú de Sabadell.
En la jornada de matí, va obrir 
partit el Joel Jaume davant 
l’Enric Creus. El anoienc des-
près de la parada de Nadal va 
tenir les seves opcions però 
va acabar cedint per un dis-
putat 3-1. Per la seva part, el 
Bernat Jaume que es troba en 
plena pretemporada i feia més 
un mes i mig que no competia, 
va perdre amb el Iker Pajares 
per 9-11, 8-11, 10-12 en un 

Sort diversa dels equips de 
Lliga Catalana de l’Esquaix IGD
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partit molt igualat, que podria 
perfectament haver acabat 
molt diferent. Finalment Nasi 
Herms no va poder sumar ca-
ient amb Victor Montserrat per 
4-11, 4-11, 7-11.
A nivell femení, cada equip ha 
de presentar per normativa 
una noia, de moment, fora de 
competició. Per la part igua-
ladina hi ha ser present la jo-
veníssima Mar Aguirre caient 
amb la Maria Pajares per 8-11, 
2-11, 6-11.
En la sessió de tarda, Joel 
Jaume, va ensopegar davant 
Dani Ramírez 10-12, 7-11, 14-
12, 4-11, però el seu germà 
petit Bernat Jaume va guanyar 
al gallec resident a Valencia, 
Victor Reguera per 11-3, 11-3, 
11-7. Finalment Nasi Herms 
va donar la victòria al nostre 
equip guanyant Dani Quian 
10-12, 11-5, 11-5, 11-3.
Mar Aguirre va fer un notable 
partit davant Núria Pache-
co caient en un igualadíssim 
partit de 5 jocs i cedint en el 
decisiu per 11-8. De moment, 
l’equip Radio Sala es troba en 
cinquena posició, en zona de 
play-off però amb un calendari 
dur per endavant.

Derrota de l’equip de pàdel
Igualadíssim partit de lliga del 
Baix Llobregat davant l’Espiral 
de Pallejà.
Josep Buron/Ramón Reyes 
van obrir partit caient per un 
doble 3-6 amb Chus Rodrí-
guez/Sergi Ros, els anoien-
ca van empatar a 1 gràcies 
al gran partit jugat per Santi 
Òdena/Andy Franco guanyant 
per 7-5, 7-6 Victor Mosquera/
Pablo Molero. Però en els de-
cisiu, els nostres Carles Cas-
tro/David Muñoz ho van tenir 
però finalment la parella Xavi 
Aguilar/Oriol Carbonell es van 
imposar 6-4, 4-6, 4-6.
 

JOCS ESCOLARS / CE ANOIA

Els valors són importants en 
tots els aspectes de la nostra 
vida perquè ens ajuden a for-
mar i a millorar la nostra condi-
ció de persones i perfeccionen 
la nostra naturalesa humana.
És important tenir ben identifi-
cada una bona escala de va-
lors perquè ens ajudi a pren-
dre les decisions adequades 
per a nosaltres i resoldre els 
conflictes que se’ns presentin.
Per això, des del Consell Es-
portiu de l’Anoia engeguem 
un nou programa destinat a 
treballar, divulgar i oferir recur-
sos a tots els professionals de 
l’esport. Una de les actuacions 
és: Valors en Joc.
Ampliem el rol dels àrbitres, 
que passen a tenir un paper 
d’educador/dinamitzador/tutor 

rar són les següents:
• Saludar esportivament a l’ini-
ci i al finalitzar el partit.
• Respectar i valorar els com-
panys de l’altre equip.
• Valorar i animar les accions 
dels companys i dels contra-
ris.
• Ignorar les provocacions.
• Respectar les instal·lacions 
esportives, les decisions de 
l’entrenador, de l’àrbitre...
• Bon comportament de l’afec-
ció.
• Gaudir fent esport.
Depenent de les actituds, al 
finalitzar el partit, els equips 
reben una targeta per a donar 
valor al seu comportament: 
targeta verda 8 punts, targe-
ta blava 5 punts, targeta lila 3 
punts, targeta blanca 0 punts i 
no targeta -3 punts. 

Els Jocs Escolars de l’Anoia fomenten els valors

de joc, valorant les actuacions 
més destacades, tant individu-
als com dels equips i del pú-
blic.
Es premiarà als equips al final 
de cada partit valorant el seu 
comportament així com dels 
agents que hi intervenen de 
forma directa. 
Els equips més “esportius”, de 
cada esport i categoria, rebran 
una distinció a l’Esportivitat. 
Les actituds concretes a valo-

CURSES / LA VEU

Des del 19 de gener la Botifa-
runner, la cursa de muntanya 
de La Llacuna, ha obert ins-
cripcions. Hi ha un total de 350 
places disponibles per als pri-
mers que s’inscriguin a través 
de la web de championchip. El 
preu de la inscripció serà de 
17€, amb descompte per als 
socis del Centre Excursionista 
de La Llacuna i els federats a 
la FEEC amb almenys llicèn-
cia C.
Per a aquesta 7a edició, que 
se celebrarà el 22 de febrer, 
es manté un recorregut similar 
al de l’any anterior, amb una 

La 7a Botifarunner obre inscripcions

distància de 21,8 km i 1000m 
de desnivell positiu. L’inici i el 
final seran a la plaça Major del 
poble, on no faltarà un bon 
entrepà de botifarra després 
de l’arribada. Els corredors de 
muntanya que vulguin gaudir 

de naturalesa, gastronomia i 
bon ambient ja poden apuntar-
se la data a l’agenda.
Podreu trobar tota la informa-
ció a la web: www.botifarun-
ner.com

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.
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TEATRE / LA VEU

Després de l’èxit de públic as-
solit amb les funcions d’El llarg 
dinar de Nadal, el Teatre de 
l’Aurora reprèn la Programa-
ció Gener/Maig 2015 amb una 
nova proposta que ha tingut 
molt bona acollida a les sa-
les de petit format catalanes: 
Krapp, de Samuel Beckett, 
posada en escena per Gataro. 
Víctor Álvaro, director de Ga-
taro –una de les millors com-
panyies d’aquest segle al nos-
tre país- i director de l’Almeria 
Teatre –una de les sales bar-
celonines on es poden veure 
algunes de les millors propos-
tes de teatre de petit format al 
país- ha traduït i posat en es-
cena L’última cinta de Krapp 
(coneguda popularment com a 
Krapp), del cèlebre dramaturg 
alemany Samuel Beckett, en 
una original proposta teatral 
que ell mateix interpreta. 
Per a Víctor Álvaro, “Beckett 
és algú que sap dir, mitjançant 
la seva obra, coses que jo he 
rumiat en la intimitat del meu 
pensament; emocions i senti-
ments estranys i contradicto-
ris, que difícilment es poden 
expressar de manera lineal i 
argumentada”. L’obra pren el 
nom de Krapp, un home solita-
ri que passa el temps reclòs al 
seu pis rememorant el passat i 

vivint dels records que guarda 
en cintes magnetofòniques. 
Les gravacions que escolta 
són la veu de l’altre Krapp, el 
de la seva joventut. Tal i com 
explica Víctor Alvaro “Krapp és 
una introspecció dels records 
per obtenir un balanç sobre 
la vida viscuda que ens aju-
di a redefinir-nos cap al futur. 
Krapp és un home solitari, que 
va decidir prescindir del món 
social, però que no té prou va-
lor per abandonar el món ter-
renal. És algú que passa les 
hores rememorant i jutjant els 

seus pecats de joventut des 
de la decadència de qui esgo-
ta els seus darrers moments 
d’existència”. Aquest text de 
Beckett és, doncs, segons Àl-
varo, “un viatge pels penedi-
ments i per les emocions que 
acompanyen el darrer viatge, 
que inevitablement haurem 
d’afrontar sols”. 
Aquest monòleg de Beckett ha 
estat portat a teatres d’arreu 
del món i el paper del vell i so-
litari Krapp ha estat interpretat 
per cèlebres actors com Max 
Wall, John Hurt, Harold Pin-

El Teatre de l’Aurora presenta “Krapp”, 
un fascinant monòleg de Samuel Beckett
Interpretat per Víctor Alvaro, de Gataro, una de les millors companyies catalanes dels darrers anys.

ter o Robert Wilson. “El meu 
Krapp personal prové direc-
tament del món dels clowns, 
del pallasso blanc, d’un clown 
dramàtic que pateix la seva 
solitud des d’una implicació fí-
sica propera a la pantomima, 
i que no pot renunciar mai de 
la vida a deixar un missatge 
d’optimisme, perquè quan ja 
no hi siguem, de nosaltres 
només en quedarà el record” 
explica Víctor Alvaro. 
Gataro és una de els compa-
nyies més aplaudides del tea-
tre català dels darrers anys. Al 

llarg dels seus setze anys de 
trajectòria, han portat a l’es-
cenari una trentena d’espec-
tacles, amb èxits com La mort 
d’August, Tres sombreros de 
copa, The Black Rider, Los 
sueños de la prima Aurelia, El 
casament dels petitburgesos, 
¡Ay, Carmela!, Invasió subtil i 
altres contes o el cabaret Flor 
de nit, de Dagoll Dagom, amb 
la cantant Beth, que es pot 
veure actualment a l’Almeria 
Teatre amb una gran èxit de 
públic i de crítica. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Krapp 
tindran lloc divendres 23 i dis-
sabte 24 de gener a les 21 h. 
i diumenge 25 de gener a les 
19h. Com és habitual, després 
de la funció de divendres, els 
espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades 15€ (adults) i 
12€ (nens) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. També es 
poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

Albert Riba presenta el seu segon llibre “La parálisis que 
activa”, claus per prevenir o superar les adversitats
IGUALADA / LA VEU

Avui divendres té lloc la pre-
sentació del nou llibre d’Albert 
Riba, La parálisis que activa, 
després de l’èxit del seu ante-
rior llibre Mamut o sàpiens.
La presentació serà a les 7 de 
la tarda a la sala d’actes de la 
Biblioteca Central d’Igualada.
Presentarà l’acte Ramon Cos-
ta, soci de ImPreneur i es 
comptarà amb la presència de 
l’autor.
Aquest llibre pretén oferir un 
nou enfocament sobre la ges-
tió de les adversitats i ens ofe-
reix les eines necessàries per 
reconduir la nostra situació vi-
tal, descobrir què és realment 
el que ens motiva i inspira en 
la vida i superar els frens que 
ens impedeixen assolir els 

nostres objectius.
Albert Riba, l’autor, ens expli-
ca en La parálisis que activa, 
la seva pròpia experiència 
paralitzadora, de quan va pa-

tir un paràlisi facial parcial i 
temporal producte de l’estrès. 
En el llibre l’Albert ens explica 
les causes que el van portar 
a aquesta situació, reflexiona 
sobre les emocions sentides i 
realitza un balanç de les lliçons 
apreses. A més, en el llibre ha 
reunit un conjunt de testimonis 
de persones com Pedro Ruiz, 
Fabian Martín, Elena Gadel o 

Miriam Diaz Aroca i empreses 
com Vichy Catalan o Munich 
que també exposen com han 
viscut elles les seves crisis 
vitals i com han ressorgit des-
prés de l’experiència.
Una vegada passar el tràngol 
Albert Riba va modificar la ma-
nera com treballava, va priorit-
zar projectes i va començar a 
treballar de manera més efici-
ent i inteŀligent. Després de la 
paràlisi es va adonar que es-
tava més actiu que mai, però 
sense l’estrès que l’havia por-
tat a aquesta situació.
Això li va permetre investigar 
sobre el tema i en el llibre es 
recullen una sèrie de conclu-
sions i consells per ajudar els 
altres a treballar amb més efi-
càcia.

Sense cap mena de dubte La 
parálisis que activa es con-
vertirà en una eina clau i vital 
per saber afrontar les nostres 
experiències paralizadores i 
saber aixecar-nos de nou des-
prés d’haver patit una experi-
ència  complexa.
Albert Riba Trullols és Co-
Founder d’InPreneur i soci 
de Kinetical Bussines, a més 
d’assessor de diverses empre-
ses. També fa tasques de co-
municador a diversos mitjans 
escrits i parlats: actualment és 
columnista al diari Expasión.
Actualment està desenvolu-
pant la seva carrera com a 
conferenciant internacional 
especialitzat en emprenedoria 
corporativa.
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Amb el film Pluja de mandon-
guilles, que es podrà veure 
aquest diumenge, 25 de ge-
ner, a les 12h al Museu de la 
Pell, s’inicia a Igualada una 
nova edició de diumenges ac-
tius per a tota la família sota 
el paraigua del programa Cul-
tura en Família. Aquesta és 
una iniciativa de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC), de manera 
coordinada en aquesta ocasió 
amb el Museu de la Pell, la Bi-
blioteca Central, el Programa 
de Millora del Barri de Sant 
Agustí, la Mostra d’Igualada 
Fira de Teatre Infantil i Juve-
nil, i Xarxa Igualada. Té com 
a objectiu principal fer que les 
famílies puguin gaudir d’alter-

natives de tota mena com ara 
teatre, espectacles musicals, 
visites culturals, contes o cine-
ma en català. Es pot consultar 
íntegrament a www.igualada.
cat.
La programació s’estén des 
del 25 de gener fins el 21 de 
juny, amb activitats cada cap 
de setmana. En total, el pro-
grama inclou vint-i-dues inicia-
tives, moltes d’elles gratuïtes. 
Com a actes festius cal des-
tacar el Carnaval Infantil el 15 
de febrer i la Mostra a l’abril, 
amb propostes teatrals per a 
petits i joves. La programació 
de Xarxa, a més, afegeix una 
aposta decidida per la forma-
ció de públic de teatre. El cine-
ma, finalment, també hi tindrà 
un paper rellevant.

La pel·lícula infantil “Pluja de mandonguilles” dóna el tret de 
sortida diumenge a una nova edició de Cultura en Família

MÚSICA / LA VEU

Després de la bona acollida, 
diumenge passat, del concert 
de música barroca del grup 
Sekrets al voltant de les Nou 
àries alemanyes de Haendel, 
que va omplir l’Església dels 
Pares Caputxins de gom a 
gom, ara és el torn, el diumen-
ge 25 de gener, en el mateix 
escenari i a les 18h, del quar-
tet vocal Quatuor Vocum.
Aquesta formació és un pro-
jecte nou i engrescador amb 
una important projecció de 
futur. Creada fa escassament 
un any i mig amb l’objectiu 
d’abastar repertori vocal a ca-
pella per a quatre veus de to-
tes les èpoques i estils, acon-
segueix un so molt homogeni 
a través d’un treball molt acu-
rat, tant del conjunt com indi-
vidualment. Format per Júlia 
Sesé, actual directora del cor 
igualadí Exaudio, en la veu de 
soprano; Montserrat Bertral, 
fent de contralt, una veu que 
ja es va poder admirar el pas-

sat concert de Nadal; el tenor 
igualadí Carles Prat, de gran 
projecció internacional, i com-
pletant el conjunt, Germán de 
la Riva al baix, amb una àm-
plia trajectòria. Tots ells pos-
seeixen un ampli historial com 
a cantants, han participat com 
a solistes en múltiples projec-
tes i han estat components de 
prestigiosos grups vocals, tant 
a casa nostra com a l’estran-
ger.
El programa que oferiran en 
aquest tercer concert del Fes-
tival Ànima té la particularitat 
de presentar una comparativa 
històrica, oferint dues versions 
de sis coneguts textos sacres 
llatins. La primera versió, mu-
sicada per un autor del segle 
XVI i, la segona, per un altre 
del segle XX, entre els quals 
s’hi compta el mateix Car-
les Prat, compositor i com-
ponent del grup. Oferiran al 
públic la possibilitat de viatjar 
d’una època a l’altra, revivint 
el passat de manera diferent, 

La formació Quatuor Vocum serà protagonista, diumenge 
vinent, del tercer concert del Festival Ànima d’Igualada

des d’una uniformitat estilís-
tica clara. Del Renaixement 
a la diversitat de llenguatges 
que ofereix el segle XX, per-
metent veure’n l’evolució dins 
del camp compositiu, de la 
prototonalitat a la pantonalitat, 

mantenint el fil conductor del 
text. Un concert molt interes-
sant i engrescador que cap 
amant de la bona música i de 
la música coral de qualitat es 
pot perdre.
El festival està organitzat per 

l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada i produït per l’entitat Con-
trapunt, Plataforma per a la 
Promoció d’Activitats Cultu-
rals.

D’altra banda, els matins de 
diumenge també oferiran una 
àmplia formació didàctica a 
través de tallers relacionats 
amb exposicions. Cultura en 
Família convida a participar 
en els tallers de fotografia del 
certament FineArt o retocs 
fotogràfics relacionats amb 
l’exposició “La bellesa de la 
màquina. Fotografia industrial 
de Ramon de Baños (1890-
1980”. També s’inclouen ta-
llers creatius i visites guiades 
al patrimoni igualadí i anoienc, 
com ara la sortida dinamitza-
da a Sant Jaume Sesoliveres 

amb motiu del Dia Internacio-
nal dels Museus. El taller de 
tabalada de Grallers d’Iguala-
da clourà el semestre. 

Primera proposta: cinema 
en català
El proper diumenge, 25 de ge-
ner, el programa arrenca pro-
jectant la pel·lícula infantil Plu-
ja de mandonguilles. Aquest 
és un film basat en el llibre 
Ennuvolat amb probabilitat de 
mandonguilles, de l’escriptora 
Judi Barrett. En aquest film 
l’acció se centra en Flint, un 
jove amb vocació de científic 

i d’inventor que vol millorar la 
vida dels seus veïns. Després 
de fer tot tipus d’enginys que 
no serveixen per a res, acon-
segueix crear una màquina 
que converteix l’aigua en men-
jar que cau del cel. Però l’in-
vent se li acaba escapant de 
les mans.
La cinta va ser nominada a 
diferents premis el 2009, com 
ara els Globus d’Or, els Pre-
mis Annie o els Critics Choice 
Awards. Té una durada de 89 
minuts i està recomanada per 
a infants a partir de 6 anys
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El músic igualadí Red Pèrill - 
alter ego de Marc Mateu- va 
treure a l’estiu el seu primer 
disc en solitari, anomenat 
«Planeta Crunch», que es pot 
escoltar i adquirir de forma 
digital a la plataforma Band-
camp (https://redperill.band-
camp.com/) i a Spotify. Des-
prés de dir-nos literalment a 
la lletra de la cançó «Fuckin’ 
people» que jeia i emulava un 
vegetal, ha esperat a aquest 
inici de 2015 per presentar en 
societat el videoclip d’aques-
ta peça, que s’ha convertit en 
la cançó franquícia del disc 
sonant a mitjans nacionals 
com Icat FM o Rac1 o essent 
escollida «cançó del dia» al 
programa Cabaret Elèctric. El 
videoclip va ser presentat en 
societat en una sessió golfa 
al Hot Blues, el bar bressol de 
la música igualadina, el dia 17 
de gener davant d’una nom-
brosa assistència de fans, ex-
tres i parroquians en general.
El videoclip es va gravar entre 
l’Espelt, Igualada, i Vilanova 
del Camí durant els dies 13 
i 14 de desembre de 2014 
a partir d’una idea del propi 
Marc Mateu i els realitzadors 
Victor Rubio i Vicenç Torrent. 
Realitzat amb pocs mitjans 

però bevent de l’influencia cre-
ativa del propi músic, el vídeo 
presenta a Red Pèrill -vestit 
amb les icòniques ulleres de 
submarinisme i snorkel de la 
portada del disc- enfrontant-se 
a un exèrcit de ninjes anònims 
salvat per un solo de saxòfon 
ultra-funk. Un argument tan 
surrealista i absurd com les 
lletres del disc i de la cançó, 
que tal i com diu aquesta, po-
dria estar basat en algun som-
ni imbècil del propi Red Pèrill 
però que, d’altra banda, con-
vida a ballar irremeiablement 
el seu ritme funk. Ja sigui amb 

la coreografia descoordinada i 
simpàtica proposada pels tres 
ballarins del videoclip o per la 
li vingui de gust a cadascú.
El vídeo, que està dispo-
nible a la plataforma You-
tube en el següent enllaç 
https://www.youtube.com/
watch?v=XNkRw8JrS0Y porta 
unes 1500 reproduccions en 
tan sols 3 dies. El disc tam-
bé va sortir en format físic al 
novembre i es pot adquirir a 
Igualada (Hot Blues i Posa’l 
Disc) i a Barcelona (Disco100 
i Discos Castelló).

El músic igualadí Red Pèrill presenta el 
videoclip de la cançó “Fuckin’people” SARDANES / LA VEU

Diumenge, 25 de gener a Òde-
na, a la Pl. de la Vila, a les 10:30 
h. 11è. Aplec de la Sardana. Co-
bles, La Principal del Llobregat i 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

“Anys de Sardana”
Dintre els actes que se cele-
bren a Barcelona com a Capi-
tal de la Sardana, tindrà lloc el 
proper dimecres, 28 de gener a 
dos quarts de set de la tarda, a 
la Sala de la Caritat del carrer 
de l’Hospital, nº 56, Barcelona, 
l’acte titulat “Anys de Sardana”, 
serà un recital poètic que orga-
nitza la Biblioteca de Catalunya 
i la Coordinadora d’Entitats Sar-
danistes de Barcelona, el qual 
anirà a càrrec del grup Poesia 
Viva, amb motiu de la capitalitat 
de la Sardana a Barcelona. Pre-
sentarà l’acte Eugènia Serra, 
directora de la BC. Introduirà el 
recital el nostre compatrici, peri-
odista i rapsode, Jaume Ferrer 
i Piñol. Cal a dir que la entrada 

es lliure sent l’aforament limitat.

Mollerussa serà la Capital de 
la Sardana 2016
El passat 28 de novembre, al 
Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona, és donà a conèixer, 
en el marc de lliurament dels 
Premis Capital de la Sardana 
2014, la seu de la Capital de la 
Sardana 2016: Mollerussa. Al 
esdeveniment hi assistí l’alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias; 
l’alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona; l’alcaldessa de Cale-
lla, Montserrat Candini com a 
propera Capital de la Sardana 
2015 i el coordinador del projec-
te Capital de la Sardana, Víctor 
Sallés.
L’esdeveniment també comptà 
amb la presència del president 
de la Confederació Sardanista 
de Catalunya, Joaquim Ruca-
bado; el president de la Unió 
de Colles Sardanistes de Ca-
talunya, Santi Ferrerfàbrega i 
el president de l’Obra del Ballet 
Popular, Bartomeu Duran.

Aires sardanistes

EXPOSICIONS / LA VEU

La Sala L’Empremta de Grà-
fiques Vilanova acull des 
d’aquest dilluns dia 19 de 
gener l’exposició “Projectes 
finals de Gràfica Publicitària 
2013-2014”, que recull els tre-
balls realitzats pels alumnes 
que ja han completat el cicle 
formatiu de grau superior de 
Gràfica Publicitària del curs 
2013-2014 de l’escola munici-
pal d’art Gaspar Camps.
El cicle formatiu de grau supe-
rior de Gràfica Publicitària pre-
para els alumnes per desen-
volupar projectes de disseny 
gràfic i optar al món laboral 
com a autònoms o vinculats a 
empreses relacionades amb 
el disseny gràfic, les arts gràfi-
ques, les relacions públiques, 

la promoció d’articles diver-
sos, el grafisme editorial, l’am-
bientació d’espais, la imatge 
corporativa i senyalització i la 
imatge gràfica del producte.
L’exposició, inaugurada 

L’Empremta exposa els projectes de Gràfica 
Publicitària de l’escola d’art Gaspar Camps

aquest dilluns, es pot visitar 
a la sala l’Empremta (Carrer 
de Santa Maria número 12 
d’Igualada) i es podrà visitar 
fins el dia 13 de febrer.

LLENGUA / LA VEU

La Flama de la Llengua Cata-
lana és un símbol que, des de 
fa 46 anys, recorda la figura 
de Pompeu Fabra i esdevé un 
compromís amb la llengua, la 
cultura, l’esport i la natura del 
nostre país.
L’organització dels actes de Re-
novació de la Flama va a càrrec 
d’una entitat excursionista dife-
rent cada any, i el 2016 tindrem 
l’oportunitat de fer-ho conjunta-
ment dues associacions d’Igua-
lada: la Flama del Canigó i l’Al-
pi-nisme Club Esportiu. 
Mentrestant, des de l’associa-
ció hem organitzat autocar per 
assistir aquest any al primer 
acte de Renovació de la Fla-
ma, que tindrà lloc a Prada (a 
la tomba de Pompeu Fabra) el 
proper diumenge 1 de febrer. 
Completarem el dia amb una 
visita per Prada i Vilafranca de 
Conflent.
Us convidem a apuntar-vos 
amb nosaltres a l’autocar i 
unir-vos així a aquest dia de 
descoberta d’aquesta part de 
la Catalunya Nord que tant de 
significat té per al nostre país.
L’horari aproximat del dia serà 

el següent:
6:20h - Recollida de gent a la 
Plaça de Catalunya
6:30h - Sortida des de l’Estació 
d’Autobusos
8:30h - Esmorzar (cadascú es 
porta el seu) a l’àrea de servei 
del Poble Català
10:00h - Arribada a Prada. Ho-
menatge i encesa de la Flama 
de la Llengua a la tomba de 
Pompeu Fabra
11:30h - Acte folklòric a l’Ajunta-
ment de Prada
13:00h - Visita pel centre de 
Prada
14:00h - Dinar a Vilafranca de 
Conflent
15:30h - Visita a Vilafranca de 
Conflent
20:30h - Arribada a Igualada
Per dinar, oferim dues opcions: 
dinar de restaurant a Vilafranca 
de Conflent (lliure) o bé dinar 
de carmanyola, portant-vos el 
vostre propi menjar. En funció 
d’això, el preu per persona serà 
de 18 €
Per fer la inscripció, heu d’en-
viar un correu a igualada@
flamadelcanigo.com o trucar al 
telèfon 628 822 154 com a molt 
tard, fins el 29 de gener.

Acte de renovació de la Flama 
de la llengua

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
EL GRAN DICTADOR (1940) Una de les obres majúscules de Charles Chaplin
LA NIT DELS MORTS VIVENTS (1968) Títol clau del cinema de terror.
DIE NIBELUNGEN (1923) Llegenda i mítiques epopeies sobre la nissaga dels nibelungs
DAMES DE TEATRE (1937) Amb Katherine Hepburn, Ginger Rogers i Lucille Ball
LAMERICA (1994) Albània després de la caiguda de la Unió Soviètica.  
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CULTURA / LA VEU

La sessió de dilluns passat a 
l’AUGA va servir per constatar 
que el nostre Museu de la Pell 
i Comarcal és un museu jove i 
molt viu. Magí Puig, l’anterior 
president d’AUGA i memòria 
viva de la indústria adobera i 
de la creació del museu, expli-
cà molt bé els inicis plurals del 
Museu. Completà l’exposició 
de Magí Puig un documental 
sobre la història del Museu 
i la seva interacció constant 
amb l’indústria adobera i amb 
la ciutat. Un documental on hi 
desfilen moltes de les perso-
nes que el van crear i fer créi-
xer i també les que, posterior-
ment, en tingueren i en tenen 
cura.
Albert Tulleuda, l’actual direc-
tor, va remarcar aquesta bona 
trajectòria per explicar i mos-
trar en imatges com el Museu 

s’ha obert a la ciutat. Com el 
Museu acompanya i fa possi-
ble moltes activitats ciutada-
nes i de tipus molt diversos, 
sense oblidar la seva funció 
històrica. Aquesta obertura 
d’espais i aquest acompanya-
ment ha fet que l’any passat 
utilitzessin el recinte del Mu-
seu més de seixanta-mil ciu-
tadans per gaudir del propi 

Seixanta anys d’un Museu jove a l’AUGA

Museu o de les nombroses 
mostres i activitats que des 
d’un recinte privilegiat s’han 
fe possibles. Una bona tarda i 
una agradable sorpresa per a 
molts dels assistents.
Dilluns vinent l’arqueòloga 
Núria Cabañas ens parlarà del 
projecte de recuperació del 
Molí del Mig de Copons.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts tindrà lloc 
un nou Audiciona’t de l’Escola 
de Música de Capellades. Es 
tracta d’unes trobades musi-
cals escoltant música en di-
recte amb comentaris de les 
obres, els estils i els autors.
Per aquesta ocasió s’oferiran 
“Música i danses del 1714” 

amb l’Esbart Dansot de Ca-
pellades i la música a càrrec 
d’Eduard Antolí amb el flabiol 
i el tabal.
Els comentaris aniran a càrrec 
de Xavier Cassanyes.
L’acte començarà a les 9 del 
vespre i es farà a al sala d’ac-
tes de l’escola de Música de 

Nou Audiciona’t de l’Escola 
de Música de Capellades amb 
música i danses del 1714

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc, a la 
sala Paper de Música de Ca-
pellades un concert de jazz 
“L’Univers de Louis Arms-
trong”. 
El concert anirà a càrrec de 
Jean Pierre Derouard amb la 
trompeta i Ignasi Terraza, al pi-
ano que interpretaran obres de 
George Greshwin, Joe “King” 
Oliver, etc. El concert comen-
çarà, com és habitual, a les 7 
de la tarda.
En el concert podrem escoltar 
en Louis Arsmtrong ressusci-
tat a través de al trompeta de 
Jean Pierre Derouard, tot com-
partint escena amb el pianista 
Ignasi Terraza per revisar les 
melodies més representatives 
de la carrera de Satchmo amb 
un so actual i un llenguatge 
molt variat.
Derouard és conegut sobretot 

L’Univers de Louis Armstrong, 
demà a Paper de Música

com a bateria, però darrera-
ment se l’ha escoltat liderant 
els seus grups com a trom-
petista i s’ha convertit en un 
veritable especialista en Louis 
Armstrong.
El seu so brillant i la seva força 
rítmica combinen perfectament 
amb el llenguatge rítmic i les 
sonoritats variades a que Ter-
raza ens té acostumats con-
vertint el concert en un autèntic 
joc de complicitats.

El bateria i director d’orquestra 
francès Jean Pierre Derouard 
està considerat actualment per 
la premsa especialitzada com 
un dels millor bateries de jazz 
de la seva generació.
I Ignasi Terraza és un dels pi-
anistes de jazz més destacats 
de l’estat amb una gran projec-
ció internacional. En la seva 
música destaquen la força rít-
mica del swing i la sensibilitat 
de la seva expressió.

MÚSICA / LA VEU

Un any més Rotary Club Igua-
lada organitza el concert so-
lidari que dóna suport a una 
entitat o projecte social i tindrà 
lloc aquest diumenge 25 de ge-
ner a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Ateneu Igualadí. Es comp-
tarà amb l’actuació del grup 
coral MESSENGERS que l’any 
passat van tenir una reeixida 
actuació en el programa de TV 
“Oh happy day”.
Les entrades es poden comprar 
a l’Art de la Llum i qui ho vul-
gui també pot fer aportacions 
/ donatius de “fila 0” a través 
del numero de compte BBVA 

0182-8099-16-0201517451
Enguany l’entitat rotaria ha de-
signat com entitat beneficiària 
l’Obra de Sant Joan de Déu 
que investiga el càncer infantil. 
A més, en el marc del concert 
es posarà una urna per recollir 
diners per  el Programa d’Era-
dicació Total de la Polio al Món, 
iniciat i impulsat per la Funda-
ció de Rotary Internacional. 
Cada euro que es reculli en se-
ran tres,  gràcies a una campa-
nya de Bill Gates en la que es 
va comprometre a donar dos 
euros per cada euro.  
Aquesta és la 20a. edició del 
concert Rotary Igualada.

Aquest diumenge, concert 
solidari del Rotary amb el grup 
coral Messengers



En el context social de la França provinciana de 
principis del segle XVIII, sense que el país no 
s’hagués recuperat dels sotracs de la Revolució 
Francesa i en el marc del nou govern napoleònic, 
en què les dones de classe benestant es perpe-
tuaven (atesa la seva condició de gènere) en la 
pràctica de dedicar-se -entre d’altres afers famili-
ars o domèstics- a freqüentar els cercles culturals 
i artístics, com si fossin un element més del luxós 
mobiliari, però sense veu ni opinió; va transcórrer 
la joventut i la maduresa de l’Henriette Angeville, 
filla de Semur-en-Auxois (departament francès de 
Bugey) i nascuda el 1794. En definitiva, aquesta 
privilegiada (?) participació en la vida pública ben 
aviat va ser el destí inequívoc d’una dona que no 
tardaria a ser víctima d’un seguit de negacions 
a les seves inquietuds força transgressores per 
l’època. 
Des de 1794, Henriette havia exercit, doncs, amb 
suficiència el rol d’una dona quasi modèlica; dis-
tingida dignatària en l’esfera pública i molt fidel al 
seu noble llinatge. Mai no s’havia mogut més enllà 
del seu univers paradisíac, localitzat a la seva  po-
blació natal. Tanmateix, any rere any, ella matei-
xa observava que les seves expectatives de vida 
eren unes altres, atès que inaugurava una mena 
de mutació que l’apropava més al món de la Natu-
ra, que al dels resplendors urbans. I, en la pràctica 
habitual de la contemplació de les meravelloses 
estampes paisatgístiques de les muntanyes de 

CARMEL·LA PLANELL

Henriette d’Angeville, la passió per la conquesta del Mont Blanc
Jura, anava tastant el plaer d’unes freqüents i furti-
ves escapades. 
En poc temps, els cims encrestats de la peculiar 
silueta del Mont Blanc va apropiar-se’ls en tant que 
un personal paradís visual i, per què no, espiritual: 
l’inevitable destí que li atorgava el seu més íntim 
sentit de la vida. Així, una vegada inaugurats els 
seus quaranta-quatre anys, va resoldre definitiva-
ment, en un impuls audaç com pocs, a llançar-se a 
l’aventura del què havia de ser la seva carrera d’al-
pinista. Si bé aquesta decisió va obligar-la a plan-
tar cara a la seva pròpia família i a tota mena de 
prejudicis de gènere, no va dubtar a desentendre’s 
definitivament del seu món anterior i llançar-se de 
ple en la seva agosarada i valenta empresa. 
Amb moltes excursions a l’esquena i un bon bagat-
ge en la tècnica de l’alpinisme, un bon dia de setem-
bre del 1838, va deixar fet un previsible testament i 
va emprendre, totalment equipada per a l’ocasió, la 
llarga i atrevida marxa camí de Chamonix. En poc 
temps, a pesar de les sovintejades peripècies d’un 
itinerari llarg i difícil, tot i ser considerar alguns im-
passos de l’edat, va anar consolidant-se com a una 
experta alpinista en la travessia de la Gran Meseta 
fins a fer-se seva la triomfal i feliç ascensió als cims 
del Mont Blanc, essent la primera dona a escalar el 
punt culminant del continent europeu. Des d’aquells 
dominis va albirar altres horitzons que la transpor-
taven a un nou estadi de la immensitat i del poder; 
una majestuosa descoberta d’una altra concepció 

del món i de l’infinit. Posteriorment, el camí del re-
torn va obrir-li les portes a ser rebuda amb un re-
coneixement extraordinari; un tribut que va veure 
successius èxits en diverses ascensions al decurs 
de prop de dues dècades fins deu anys abans de 
la seva mort, el 13 de gener de 1871,  Lausanne. 

Entre nosaltres

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 24 de gener 
els Afraid to Speak in Public 
tornaran a Igualada després 
de la seva aclamada actua-
ció del passat mes de juny al 
festival Igualada Rock City. 
El concert serà a les 23:30h. 
a la sala Rec On Fire (carrer 
Creueta, 37) d’Igualada, i es-
tarà organitzat per l’associa-
ció ROCK CITY. Associació 
que va néixer el 2014 amb 
la voluntat de dinamitzar la 
ciutat promovent concerts, 
festivals i activitats culturals 
relacionades amb la música 
ROCK.
Després d’una separació de 
15 anys, el grup badaloní 
Afraid to Speak in Public es 
reuní el 2012 per oferir con-
certs puntuals i recordar-nos 
perquè són una de les mi-
llors bandes de crossover del 
país. Així, al concert d’Igua-
lada, no només interpretaran 
cançons dels 3 discos que 
van editar als anys 90 (Sub-
circus, Showcase i l’homò-
nim Afraid to speak in public), 
sinó que també presentaran 
el nou disc Dos minutos de 
odio, disc que es va publicar 

el passat 15 de gener.
Així doncs, els seguidors 
de gèneres com el hardco-
re, crossover, punk, metal, i 
queels agradin formacions 
com Faith No More, Sucidal 
Tendencies, Primus, Tool, 
Mr. Bungle, NoMeansNo o Li-
ving Colour, no es poden per-
dre el concert que els Afraid 
to Speak in Public oferiran el 
24 de gener al Rec on Fire 
d’Igualada.

Els Afraid to Speak in 
Public tornen a Igualada per 
presentar el seu nou disc “Dos 
minutos de odio”

LLIBRES / LA VEU

Aquest divendres 23 de gener 
tindrà lloc a Masquefa un acte 
molt especial. A la biblioteca 
de la població la contacontes 
Anna Garcia explicarà la his-
tòria d’en Ventilat i l’Espantall, 
protagonistes del conte infan-
til que acaba de publicar l’es-
criptor capelladí Joan Pinyol i 
que està il·lustrat per la jove 
artista igualadina Aina Xifré. 
Aquest conte explica una 
doble aventura protagonit-
zada per dos personatges, 
un ventilador i un espantao-
cells,  que tenen en comú el 
seu desig d’escapar del seu 
propi destí i condició. En un 
món on gairebé ningú no es 
conforma amb el que té, tots 

dos emprenen una fugida en 
direcció a les seves il·lusions, 
es troben, es descobreixen 
mútuament i desitgen co-
nèixer la realitat que fins ara 

“En Ventilat i l’Espantall” se sumen al quart 
aniversari de la biblioteca de Masquefa

acompanyava l’altre. Però no 
tenen sort i després de provar 
d’instal·lar-s’hi, també s’ado-
nen que hi ha coses que no 
es valoren fins que es perden 
i retornen als seus llocs inici-
als amb una bona lliçó apre-
sa.
La sessió de contacontes 
s’afegirà als actes de cele-
bració del quart aniversari 
de la Biblioteca Municipal 
de Masquefa, començarà a 
dos quarts de sis de la tarda 
a la mateixa biblioteca (car-
rer Rogelio Rojo, 5) i, a més 
de la contacontes, comptarà 
amb l’assistència de l’autor 
del conte i de la il·ustradora 
que també explicaran com 
van donar forma a aquesta 
obra infantil i signaran tots els 
exemplars que els demanin. 

FOTOGRAFIA / LA VEU

El pròxim 3 de febrer al local 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada de la plaça de la 
Creu, 18, baixos. Començarà 
el curs de fotografia de nivell 
II, és la continuació del curs 
que es va fer a principis de 
l’estiu i que consisteix en la 
manipulació de les imatges, 
tot i així els que no van po-

der assistir al primer curs, les 
dues primeres classes del ni-
vell II són de repàs on es toca 
la càmera i l’exposició. Per 
inscriure cal omplir la butlleta 
amb les dades i enviar per cor-
reu electrònic. 
Per més informació del curs i 
baixar la butlleta, entreu a la 
web de l’AFI www.afigualada.
com.

Curs de fotografia a l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada
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CINEMA / LA VEU

Donat l’èxit de públic  que va 
voler assistir a la preestre-
na de la pel·lícula El Camí 
de l’Escola i atenent a  totes 
aquelles persones que no va-
ren poder accedir a la sessió,  
amb la mediació de la Plata-
forma Unesco,  el Cinema de 
Tous i l’empresa distribuïdora 
de la pel.lícula han arribat a un 
acord perquè el proper cap de 
setmana es  puguin programar 
tres noves sessions.
- Dissabte dia 24 : a les 19:15 
hores i a les 21:00 hores. En 
les sessions d’aquest dia es 
mantindrà el preu especial de 
5 euros.
- Diumenge dia 25: a les 16:35 
hores, al preu habitual dels 
diumenges.
Aquest acord possibilitarà ofe-

rir aquest magnífic film a totes 
aquelles persones que no va-
ren poder entrar en la sala el 
dia de la preestrena, essent  a 
la vegada una excel·lent opor-
tunitat per arribar a més públic 
de la comarca.
Recordem que Camí a l’escola 
és un documental que narra la 
història real i extraordinària de 
quatre nens, herois quotidians 
-Jackson, Carlitos, Zahira i 
Samuel- que s’han d’enfrontar 
diàriament amb una multitud 
d’adversitats i perills per arri-
bar a l’escola. Aquests nens 
viuen en quatre punts molt 
distants de la Terra, però com-
parteixen les mateixes ganes 
d’aprendre i són conscients 
que només l’educació els obri-
rà les portes a un futur millor.

 

Aquest cap de setmana es 
podrà tornar a veure “Camí a 
l’escola” al cinema de Tous

FOTO: Jan Ortuño

LLIBRES / LA VEU

Els usuaris del servei de prés-
tec de la Biblioteca Central 
d’Igualada han “triat” amb els 
seus préstecs, els documents 
més prestats del 2014. En 
novel·la, encapçalen el ràn-
quing les sagues històriques, 
amb Dime quien soy de Julia 
Navarro al capdavant, seguida 
de Victus, d’Albert Sánchez 
Piñol i El tiempo entre costu-
ras. En aquests primers llocs 
també hi ha Al país del núvol 
blanc, la primera novel·la de la 
trilogia neozelandesa de Sa-
rah Lark.
I si els adults opten per la his-
tòria els lectors més joves han 
preferit les aventures fantàsti-
ques d’Els jocs de la fam, de 
Suzanne Collins, que coinci-
dint amb la seva arribada a la 
gran pantalla ha registrat un 
augment de préstecs al llarg 
del 2014. Les històries més 
realistes com Quantic love, de 
Sònia Fernández-Vidal, i Així 
és la vida, Carlota, de Gem-
ma Lienas, també han sortit 
molt de la Biblioteca. Sovint la 
tendència en els préstecs ve 
marcada per l’actualitat. I això 
es percep en el camp dels cò-
mics, on els llibres de la Mafal-
da van ser dels més prestats 
el 2014, coincidint amb el 50è 
aniversari de la publicació de 
la primera historieta d’aquest 
personatge creat per Quino.
També continuen a primera 

línia del rànquing els dvd de 
Los Soprano, la mítica sèrie 
de culte de televisió que va 
estar tan de moda fa uns anys 
i que va ser la precursora en 
el seu gènere. La Biblioteca 
té fins a la sisena temporada 
de la sèrie i, com a curiositat 
cal dir que el primer dvd es va 
adquirir a petició d’un usuari 
del centre. El fons de la sala 
Beatles ofereix, doncs, aques-
ta i altres sèries de culte en 
dvd com Friends, per tal de 
satisfer la demanda dels seus 
seguidors. Al rànquing de dvd 
més prestats també hi ha títols 
com Sin identidad i Los chicos 
estan bien. Pel que fa a la 
música, la varietat és la tòni-
ca. Entre els cd més prestats 
se situen dos títols de música 
clàssica. El llac dels cignes, 
de Txaikovski, i Un ballo in 

maschera, de Verdi. La músi-
ca clàssica comparteix prota-
gonisme amb artistes catalans 
com Sílva Pérez Cruz, Jordi 
Savall i La Troba Kung Fu, els 
treballs dels quals també van 
sortir molt en préstec.
Pel que fa als usuaris de la 
sala infantil de la Biblioteca, 
les seves preferències no va-
rien gaire d’un any a l’altre: el 
gran triomfador continua sent 
el ratolí periodista Geronimo 
Stilton, que ha aconseguit 
atrapar milers de lectors arreu 
amb un estil original i amè.
El foment de la lectura en tots 
els formats i entre tots els pú-
blics és un dels pilars de la 
Biblioteca Central d’Igualada, 
seguint les línies del programa 
3L Llengua, Literatura i Lectu-
ra que impulsa l’Institut Muni-
cipal de Cultura.

Els usuaris de la Biblioteca trien “Dime 
quien soy”, “Els jocs de la fam”, Los 
Soprano i Txaikovski

Temporada 2015 - 2016
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9.  Truca al:
93 803 75 56

Dia 7 de març del 2015              Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  18:40
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre ROMEA 
Entrades garantides a la Platea del teatre

Pels pèls és una obra de teatre poc convencional. Una comèdia, un thriller i un reality show, barrejats, segons el seu director, Abel Folk. Són 
tres vessants que es combinen en la versió que fa Guillem-Jordi Graells d'un clàssic de la comèdia contemporània: Shear Madness, de 
l’alemany Paul Portner (1925–1984), la peça de teatre no musical amb més continuïtat de la història. 
En cartell a Boston, Estats Units, des de �nals dels setanta. "Pels pèls" és la història d'un assassinat, comès en una perruqueria, que implica 
els seus sis protagonistes; el perruquer, la seva ajudant i els quatre clients. I per resoldre el cas, el públic juga un paper actiu, ajudant als 
Mossos d'Esquadra encarregats de solucionar el crim a la versió catalana, a trobar el culpable. I en cada sessió l'assassí pot ser un 
personatge diferent. Per això, la força de l'obra resideix en la improvisació dels actors i la seva interrelació amb el públic, que es converteix 
en un personatge actiu.

Dia 21de febrer del 2015     Viatge - Espectacle       Hora Sortida:  15:50

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

La productora Minoria Absoluta presenta Polònia, el musical: La independència tenia un preu. 
És una peça teatral escrita per Jordi Galceran, autor d’èxits internacionals com “El mètode Grönholm” i “El crèdit”, juntament amb els guionistes Júlia Cot, 
Jaume Buixó, Pau Escribano i Toni Soler, habituals de l’equip televisiu del Polònia.
Xavier Ricart dirigeix l’obra, protagonitzada per Bruno Oro, Queco Novell, Agnès Busquets, Mireia Portas, Ivan Labanda,  Xavi Serrano, Anna Bertran i David 
Olivares, que donen vida a alguns dels seus personatges televisius més cèlebres.
L’acció de l’obra arrenca amb una cimera convocada pel president Artur Mas (Bruno Oro) en un hotel, per tal de decidir el futur de Catalunya.
L’espectacle, esquitxat de versions humorístiques de grans èxits musicals, combinarà la sàtira política del Polònia amb ingredients més teatrals i 
vodevilescos.

PELS PÈLS
 Teatre CONDAL

POLONIA EL MUSICAL
Poliorama



La bella Split, el retir de Dioclesià

Envoltada per les serralades de Kozjak i de Mosor i banyada pel 
mar Adriàtic, Split apunta a ser una destinació inexcusable atès 
el seu passat història. En aquest sentit, en el sí de la Dalmàcia 
Central, el segell distintiu d’aquesta ciutat li ve d’un pregon vin-
cle amb l’Imperi Romà, a propòsit de la seva fundació, al segle 
IV, per part de l’emperador Dioclesià, en tant que indret ideal 
per al seu retir.
L’edificació d’un gran palau, doncs, va consolidar-se com a una 
de les majestuoses    realitzacions en vida d’aquell, més que 
qüestionable emperador, que havia establert les bases de la 
divisió de l’Imperi romà. Aquest Palau, on Dioclesià hi va pas-
sar els darrers anys de la seva vida, va servir posteriorment de 
refugi per al poble eslau fins a convertir-se més recentment en 
una respectable llegat de l’antiga Roma, que ha arribat molt ben 
conservat a l’actualitat.
D’una planta quadrada, tan pròpia de l’arquitectura romana, 
conformada per un imponent recinte emmurallat, se n’ha es-
devingut una mena de monument quasi  opac i impenetrable. 
En conseqüència, l’accés al seu interior tan sols és possible a 
través de quatre respectables portes, d’entre les quals la Porta 
Àurea (altrament Porta de bronze), davant del Port, n’era el punt 
principal d’ingrés al popular Card; alhora que obria pas a tot el 
complex residencial, amb unes fantàstiques dependències sub-
terrànies d’una gran riquesa arquitectònica. 
Al seu entorn, un Pati central rodejat de columnes se suma a 
unes restes arqueològiques d’interès especial com l’antic Tem-
ple de Júpiter, ara baptisteri, i el Mausoleu de Dioclesià; uns edi-
ficis que segles després albergarien la Catedral de Sant Diomo. 
Una mirada atenta a aquesta Seu et descobreix d’antuvi una 
magnífica representació de la vida de Jesús just a les seves 
portes. Més endavant,  un altar força ornamentat (si es té en 
compte l’època) constitueix una peça de valor incalculable; 
així com un estilitzat campanar que certifica el trànsit del 
romànic al gòtic. 
Portes enfora del Palau, un tomb pel Passeig Marítim et trans-
porta a un altre període esplendorós: els dies de les cons-
truccions del Renaixement, amb monuments com una vella 
fortalesa, el Museu Marítim, o aquells de la Plaça de la Repú-
blica i la Plaça del Poble; unes places que et conviden a em-
badalir-te per un entrellat de carrers interminables amb una 

successió atemporal de motius estètics plasmats tant 
a l’Ajuntament com al Museu Etnogràfic, o a la Llotja i 
especialment la monumental Torre del Rellotge. 
En una altra orientació, a quatre passes, un riquíssim 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 3Arquitectures i veïnatges
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TEATRE / CARLES MUNTANER

Dissabte passat es va cele-
brar el sopar i entrega de pre-
mis del 38 concurs de teatre 
de la vila de Piera. Els grups 
de la comarca van fer un bon 
paper guanyant diferent guar-
dons: 2n. premi de votació 
popular per Caràcters Teatre, 
3r. premi de presentació escè-
nica per al grup de teatre de 
Ca n’Aguilera, 2n premi millor 
actor per a Marc Picart de Ca 
n’Aguilera, 2n. millor direcció 
Caràcters Teatre de l’Anoia, 
3r millor grup Caracters Teatre 
de l’Anoia 
Els primers premis de les dife-
rents categories foren per:
- Votació popular: amb 4,61 
punts: AGRUPACIÓ TEA-
TRAL DEL CASAL DE CA-
LAF amb la representació  de 
El nom de Matthieu Departe i 
Alexandre de la Patelliere.
- Presentació escènica: amb 
55 punts: Premi Memorial 
Paco Villares: AGRUPACIÓ 
TEATRAL DEL CASAL DE 
CALAF amb la representació  

de El nom de Matthieu Depar-
te i Alexandre de la Patelliere.
- Millor actor de repartiment: 
amb 215 punts: MARTI 
VIÑAS de l’Agrupació Teatral 
del Casal de Calaf, interpre-
tant el paper de Pere Gali a 
la representació d’El nom de 
Matthieu Departe i Alexandre 
de la Patelliere.
- Millor actriu de repartiment: 
amb 191 punts: MARINA 
TORRA de l’Agrupació Teatral 
del Casal de Calaf, interpre-
tant el paper de Anna Janssen 
en la representació d’El nom 
de Matthieu Departe i Alexan-
dre de la Patelliere.
- Millor actor: amb 216 punts: 
ELOI HERNANDEZ de l’Agru-
pació Teatral del Casal de Ca-
laf, interpretant el paper de Vi-
cenç Orteu en la representació 
d’El nom de Matthieu Departe 
i Alexandre de la Patelliere.
- Millors actrius, amb 180 
punts: IVET DOMINGUEZ del 
Grup de Teatre Caràcters in-
terpretant Varis papers en la 
representació de Caràcters de 

Txèkhov de Caràcters Teatre.
I amb 180 punts: MARIA 
ROCA del Grup de teatre Ca-
ràcters interpretant Varis pa-
pers en la representació de  la 
representació de Caràcters de 
Txèkhov de Caràcters Teatre.

L’Agrupació Teatral del Casal de Calaf, grans 
guanyadors del 38è Concurs de Teatre de Piera

- Millor Direcció: amb 171 
punts: Premi Memorial Joan 
Quintana: ANGELICA QUIN-
GLES de l’Agrupació Teatral 
del Casal de Calaf, per la di-
recció d’El nom de Matthieu 
Departe i Alexandre de la Pa-

telliere.
- Millor grup: amb 170 punts: 
AGRUPACIÓ TEATRAL DEL 
CASAL DE CALAF amb la re-
presentació  d’El nom de Matt-
hieu Departe i Alexandre de la 
Patelliere.

embolcall natural al voltant de les prominències de 
Telegrin és tot una invitació a descobrir, a més de 
la veïna i històrica Trogir, la bellesa d’unes illes com: 
Hvar, Brac, Korkula o Vis.



DIVENDRES 23

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
L’empresari i emprenedor Al-
bert Riba presenta “La parálisis 
que activa. Claves para preve-
nir y superar adversidades”. Un 
llibre motivador que reflexiona 
sobre com s’han d’equilibrar els 
diversos projectes de vida.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “KRAPP”
- Igualada 
 Gataro, una de les companyies 
més prestigioses del teatre ca-
talà actual, ha posat en escena 
l’adaptació de “L’última cinta de 
Krapp”, del cèlebre dramaturg 
alemany Samuel Beckett.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa 
“El ventilat i l’espantall”, narra-
ció a càrrec de Joan Pinyol i 
anna Garcia.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda 
a la Biblioteca de Masquefa.

ESTONES DE CONVERSA EN 
ANGLÈS
- Capellades 
Estones de conversa en anglès 
obertes a tothom. sobre “Ch-
ristmas memories”.
Divendres a les 8 del vespre al-
Saló Rosa de la Lliga.

DISSABTE 24

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i de tertú-
lia a l’entorn de la lectura d’un 
text filosòfic. Els membres del 
club comentaran “Si això és un 
home”, de Primo Levi.

Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “KRAPP”
- Igualada 
 Gataro, una de les companyies 
més prestigioses del teatre ca-
talà actual, ha posat en escena 
l’adaptació de “L’última cinta de 
Krapp”, del cèlebre dramaturg 
alemany Samuel Beckett.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada
Els Afraid to Speak in Public 
tornen a Igualada per presen-
tar el seu nou disc “Dos minu-
tos de odio”.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a 
la sala Rec On Fire (carrer Cre-
ueta, 37).

ECOFIRA
- Òdena
Punt de trobada de persones 
i professionals que, des d’àm-
bits diversos, treballen per a la 
sostenibilitat ambiental, social i 
econòmica del planeta.
Dissabte durant tot el dia a 
Òdena.

NIT FLAMENCA
- Vilanova del Camí
El Centro Cultural Casa de An-
dalucia de l’Anoia celebra una 
nit dedicada al flamenc.
Dissabte a les 8 del vespre al 
Centro Cultura Casa de Anda-
lucía.

CONCERT DE JAZZ
- Capellades
“L’univers de Louis Armstrong” 
amb Jean Pierre Derouard, 
trompeta, i Ignasi Terrazza, pi-
ano.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

DIUMENGE 25

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Cultura en família proposa la 
visió de la peŀlícula per a tots 
els públics “Pluja de mandon-
guilles”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

MÚSICA. ÀNIMA III FESTIVAL 
DE MÚSICA SACRA
- Igualada 
Concert a càrrec de Quatuor 
vocum: déjà-vu. Una confronta-
ció estilística de textos sacres 
dels segles XVI i XX, per a 
quartet vocal a capella.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’església dels Caputxins. 

MÚSICA
- Igualada 
Concert solidari Rotary a càr-
rec de Barcelona Gospel Mes-
sengers. La recaptació anirà 
per la investigació del càncer 
infantil.
Diumenge a les 8 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE. “KRAPP”
- Igualada 
 Gataro, una de les companyies 
més prestigioses del teatre ca-
talà actual, ha posat en escena 
l’adaptació de “L’última cinta de 
Krapp”, del cèlebre dramaturg 
alemany Samuel Beckett.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TRES TOMBS
- Piera
Tradicional festa dels Tres 
Tombs pels carrers de Piera.
Diumenge a partir de les 10 del 
matí des del parc del Gall Mu-
llat.

ELS PASTORETS

ACTIVITATS CULTURALS

- Calaf
Darrera representació dels 
pastorets calafins.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Casal de Calaf.

12è. APLEC DE LA SARDANA
- Òdena
Hi tocaran les Cobles Llobregat 
i Sant Jordi Ciutat de Barcelo-
na.
Diumenge a partir de 2/4 d’11 
del matí al pavelló Mestre Vila 
Vell.

TEATRE
- Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova proposa l’es-
pectacle “Com gat i gos” de Te-
atre animal.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 26

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Moldre molt amb molt poca 
aigua” a càrrec de l’arqueòloga 
Núria Cabañas. El projecte de 
recuperació del Molí del Mig 
de Copons ha permès docu-
mentar les restes existents d’un 
conjunt arquitectònic. Organit-
zada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 27

CONFERÈNCIA
- Igualada
Conferència sobre la crisi eco-
nòmica: causes, conseqüèn-
cies i expectatives de futur. La 
xerrada anirà a càrrec d’Angels 
Fitó, Doctora en Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de 

la UB i directora dels Estudis 
d’Economia i Empresa de la 
UOC.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada
Xerrada sobre “A dormir! El 
massatge infantil (1a part)” a 
càrrec de Tània Gonzalez i 
Cristina Lucena, professores 
de l’escola Montclar. Activitat 
inclosa dins l’Escola de Famí-
lies. Oberta a tothom.
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda 
a l’edifici de la Llar d’infants de 
l’escola Montclar.

RUSQUITALLER. VA DE RO-
BOTS
- Piera
Aquest taller ofereix una prime-
ra aproximació als automatis-
mes de la robòtica i la progra-
mació.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

MÚSICA
- Capellades
Onzè Audiciona’t de l’Escola 
de Música. Es comptarà amb 
l’Esbart Dansot que oferirà Mú-
sica i danses del 1714.
Dimarts a les 9 del vespre a la 
sala d’actes de l’Escola de Mú-
sica.

DIJOUS 29

XERRADA
- Igualada
Xerrada sobre les “Dificultats 
de lectura per a nens amb 
TDHA” sobre la metodologia 
“Ready to Leam”
Dijous a les 8 del vespre al Ca-
sal cívic del barri de Montserrat.

EXPOSICIONS

VIII BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES 
Obres creades sobre suport 
de paper o que utilitzen el pa-
per com a matèria primera.
Del 29 de novembre al 25 de 
gener al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades.

TEMPUS FUGIT
Tina Rusiñol
Exposició de dibuixos.
Del 17 de gener al 28 de febrer 
a Artèria.

MATÈRIA AMB LLUM I 
FORMA
Lourdes Busquets
Mirar. Mirar de veritat i copsar 
una realitat sense límits i tras-
lladar-la als quadres.
Del 13 de gener al 14 de març 
al Punt de lectors de la Biblio-
teca Central.

PESSEBRES
Exposició col.lectiva dels 
Amics dels Pessebres.
Del 24 des desembre al 25 de 
gener a l’església de Santa Ma-
ria de Capellades.

EL MÓN DE BABA’S
Exposició pintura infantil de 
la igualadina Sara Cuadros. 
Obres plenes de llum, color i 
alegria.
Del 20 de desembre fins a fi-
nals de gener al restaurant 
Camí del Castell de la Pobla de 
Claramunt.

ANIMA’T
Mostra literària i fotogràfica so-
bre animals per difondre textos 
de la literatura popular.
Del 2 al 31 de gener al vestíbul 
de la Biblioteca Central.

GHANDI: L’HOME COM-
PROMÈS
El 30 de gener es commemora 
la mort de Mohandas Karamc-
hand Gandhi.
Del 2 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

D ’ I L . L U S T R A D O R S : 
CARME SOLÉ VENDRELL
Il·lustradora i pintora de pro-
jecció internacional, els seus 
llibres han tractat temàtiques 
molt diverses, per a diferents 
grups d’edat, explorant sempre 
noves tècniques i estils.
Del 2 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

ELS HORRORS DE LA 
MENT HUMANA
Breu exposició on l’espectador 
s’embarcarà en una odissea 

de misteri i intriga en la qual es 
deixarà influenciar per la nega-
tivitat, la foscor i el costat més 
ombrívol de la ment de l’ésser 
humà.
Del 7 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

OLIS I PASTELS
Montserrat Garcia
La capelladina Montserrat Gar-
cia ofereix les seves obres, olis 
i pastels en què destaca la vi-
vesa dels colors.
De l’11 al 25 de gener a la sala 
municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

DIBUIXOS I PINTURES
Juan Francisco Gonzalez
Selecció de dibuixos i pintures 
de temes fantàstics com ge-
gants, guerrers emmascarats, 
serps, felins...
Del 16 de gener a l’1 de febrer 

a la Sala Municipal d’Exposi-
cions.

FOTOGRAFIES
Josep Mensa
Selecció de diverses temàti-
ques dels treballs fotogràfics 
de l’artista.
Del 21 de gener al 20 de febrer 
a la sala d’exposicions de l’Es-
cola Gaspar Camps.

PROJECTES FINALS DE 
GRÀFICA PUBLICITÀ-
RIA
Recull els treballs realitzats 
pels alumnes que ja han com-
pletat el cicle formatiu de grau 
superior de Gràfica Publicità-
ria del curs 2013-2014 de l’es-
cola Gaspar Camps.
Del 19 de gener al 13 de febrer 
a l’Empremta.

Agenda
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Ràdio i televisió                            

Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8 a 10h  informació, opinió i entreteniment

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h, 
els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

Cuina Oberta, els dissabtes i diumenges de 12h a 13h, l'espai de
gastronomia i restauració de l'Anoia

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem 
d'emocions i experiències vitals

I el cap de setmana, segueix els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat 
i també a twitter i facebook.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30 a 15h, 
7 cançons en català

Actualitza't, de dilluns a divendres de 18h a 19h, 
la millor música de les llistes europees a la Ràdio que s'escola a la ciutat

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h, 
una hora per parlar del món casteller

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

Belles Lletres, divendres de 20.15h a 21h,
és moment d'obrir els llibres a Ràdio Igualada

Per als amants de la música country Postals de Nashville, 
divendres de 21h a 22h

What's going on! (dijous 22h-23h), Igdance (divendres 22h-24h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h-24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada



Estrena a Igualada •  Into the Woods

RAMON ROBERT.-

Het aquí una versió moderna, 
musical i peculiar dels contes 
de fades dels germans Grimm, 
que entrellaça les trames d’al-
guns coneguts relats infantils 
i un grapat d’exceŀlents can-
çons d’Stephen Sondheim.  
Aquest divertit i emotiu mu-
sical (es va poder veure als 
teatres de Broadway, assolint 
un èxit extraordinari) es centra 
en els contes clàssics de La 
Ventafocs, Caputxeta Verme-
lla, Jack i les mongetes màgi-
ques i Rapunzel, tots reunits 
per una història original que 
involucra a un forner i la seva 
dona, el desig de tots dos de 
formar una família i seva inte-
racció amb la bruixa que llan-
ça una maledicció sobre ells. 
Cal dir paper de la bruixa va a 
càrrec d’una de les millors ac-
trius de tots els temps, Meryl 
Streep.

Juntament amb la Meryl Stre-
ep, tenen paper destacat a Into 
the Woods (Dins del bosc), un 
grapat de notables actors, cas 
d’ Emily Blunt, James Corden, 
Anna Kendrick, Chris Pine, 
Johnny Depp, Lucy Punch i 
Christine Baranski. Tots ple-
gats han estat dirigits per Rob 
Marshall, qui ja va donar mos-
tres del seu talent en el cine-
ma musical amb les anteriors 
Chicago i Nine. Ha escrit Da-
vid Rooney a The Hollywood 
Reporter: “Aquesta retorçada 
barreja de contes de fades 
mostra estima per les virtuts 
de la narrativa a la manera an-
tiga, a més d’un benvingut toc 
d’enginy subversiu. Els llops 
udolen, els gegants rugeixen 
i un repartiment d’estrelles de 
conte de fades busca la llum 
en aquesta sòlida i satisfac-
tòria versió cinematogràfica 
del popular musical de Broad-
way”.
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Ventafocs, Caputxeta, Rapunzel i la bruixa

Estrena a Tous •  Jersey Boys

RAMON ROBERT.-

A punt de fer 85 anys, Clint 
Eastwood segueix al peu del 
canó. Ara mateix es a punt 
d’estrenar-se la seva darrera 
realització, El franctirador, i 
encara es recent la seva an-
terior peŀlícula Jersey Boys 
(2014), que aquest proper 
diumenge programa el Casal 
de Tous. Basada en un llibre 
de Marshall Brickman, la peŀ-
lícula centra la seva trama en 
la història de quatre joves de 
Nova Jersey, als anys seixan-
ta, que anaven per mal camí, 
però que es van unir per crear 

Nova Jersey, anys 60
l’icònic i molt famós grup de 
pop The Four Seasons, lide-
rat per Frankie Valli. Aquesta 
història d’esforços i triomfs va 
acompanyada de les cançons 
que van enamorar a tota una 
generació de joves nord-ame-
ricans.
Interpretada per John Lloyd 
Young, Vincent Piazza, Erich 
Bergen, Michael Lomenda i 
Christopher Walken, Jersey 
Boys esdevé un agradable es-
pectacle (d’ascens i decadèn-
cia) per els amants del cinema 
biogràfic i musical.

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 €.



YELMO CINES ABRERA 3D

LA ENTREGA
Estats Units. Drama amb intriga. De  Michael R. Roskam. Amb Tom Hardy, 
Noomi Rapace, James Gandolfini, Michael Esper i Lauren Susan.  A 
Brooklyn, un solitari cambrer rescata un cadell d´un cub d’escombraries. 
Els seus problemes comencen quan apareix l´amo de l’animal, un home 
amb problemes mentals que, a més, està involucrat en una conspiració 
criminal que es planeja al bar en el qual treballa el cambrer. 

CAMÍ A L’ESCOLA
França. Documental. De Pascal Plisson. S´hi narra la història real i 
extraordinària de quatre nens, herois quotidians –cadascun d´ells viu a 
Kenya, Marroc, Índia i Argentina- que han d´enfrontar-se diàriament amb 
una multitud d´adversitats i perills per arribar a l’escola. Aquests nens 
comparteixen les mateixes ganes d’aprendre i són conscients que només 
l´educació els obrirà les portes a un futur millor. 

THE IMITATION GAME
Regne Unit, USA. Drama Morten Tyldum. Amb Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley, Charles Dance, Matthew Goode. Durant l’hivern de 
1952, les autoritats britàniques van entrar a la llar del matemàtic, 
analista i heroi de guerra Alan Turing (Benedict Cumberbatch), amb la 
intenció d’investigar la denúncia d’un robatori. Van acabar arrestant 
Turing acusant-lo de “indecència greu”, un càrrec que li suposaria a una 
devastadora condemna per, el que en aquell temps es considerava una 
ofensa criminal, ser homosexual.

JERSEY BOYS
Estats Units. Biogràfica. De Clint Eastwood. Amb John Lloyd Young, 
Vincent Piazza, Erich Bergen, Michael Lomenda i Christopher Walken. 
Neward, Nova Jersey, a mitjan dels anys 60. El jove Frankie Valli lidera el 
grup Four Seasons. Aviat es donaran a conèixer i els seus els èxits seran 
sonats.  Però Frankie tindrà una vida molt polèmica, entre d´altres coses, 
perquè mantindrà sempre una relació fluïda amb la màfia, fet que li 
passarà factura.

LA SAL DE LA TIERRA
Alemanya-Brasil. Documental. De Wim Wenders i Juliano Salgado. Al llarg 
de la seva vida,  el fotògraf Sebastiâo Salgado ha recorregut el món amb 
l´idea de captar la llum dels continents, el drama dels conflictes i l´anima 
de les persones. Ho ha aconseguit, però finalment ha deixat de tenir fe en 
la raça humana. Se sent decebut per l´odi, les guerres i els genocidis dels 
humans. Premi especial del Jurat en el darrer Festival de Canes. 

LA TEORIA DEL TODO
Regne Unit. Biografia. De James Marsh. Amb Eddie Redmayne, Felicity 
Jones, Emily Watson i David Thewlis. Narra la relació entre el cèlebre 
astrofísic Stephen Hawking i la seva primera dona Jane, en l´època en què 
tots dos van lluitar contra la malaltia degenerativa que va postrar al geni 
científic en una cadira de rodes..  

INTO THE WOODS
Estats Units. Musical. De Rob Marshall. Amb Meryl Streep, Emily Blunt i 
James Corden. Un forner i la seva dona s’endinsen al bosc a la recerca 
d´una vaca, una capa vermella, unes sabatilles daurades i unes mongetes 
màgiques. Es el que necessiten per acabar amb la maledicció que no els 
deixa tenir fills. Però apareix una bruixa. 

V3NGANZA
França. Acció. D’Olivier Megaton. Amb  Liam Neeson, Forest Whitaker, 
Famke Janssen, Maggie Grace, Don Harvey,.  Liam Neeson torna com l’ex-
agent especial Bryan Mills. La seva reconciliació s’ha vist inesperadament 
truncada després del brutal assassinat de la seva exdona. Consumit per la 
ira i acusat de la mort de la seva exdona, Mills es veu obligat a fugir de la 
implacable persecució de la CIA, l’FBI i la policia.

1 INTO THE WOODS (7 anys)  
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 17:20/19:50/22:30
Dg.: 11:45/17:20/19:50/22:30
Dll a Dj.: 18:30/21:15

2 DORAEMON en català (apta) 
Dg.: 11:40
2 DORAEMON (apta) 
Ds. i Dg: 15.40
2 V3NGANZA (16 anys) 
Dv. a Dg: 17:40/20:00/22:20
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

3 LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (apta) 
Dg.: 12:05
3 PADDINGTON (apta) 
Dv.: 17:30
Ds i Dg.: 15:30/17:30 
3 FURY 
Dv a Dg.: 19:30/22:15
Dll a Dj.: 18:30/21:30

4 HOBBIT (12 anys)
Ds.: 15:45
Dg.: 11:30/15:45
4 BABADOOK (16 anys)
Dv. a Dg.: 18:30/20:30/22:30
Dll. a Dj.:18:00/20:00/21:55

5 TEORIA DEL TODO (apta) 
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 17:00/19:40/22:10
Dg.: 11:40/17:00/19:40/22:10
Dll a Dj.: 18:20/21:00

6 BIG HERO 6 (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 11:50/15:30/17:40
6 THE IMITATION GAME (7 anys)
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Dv. a Dg: 20:00/22:30
Dll a Dj.: 18:40/21:00

7 EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS (12 anys)
Ds.: 16:20
Dg.: 12:00/16:20
7 DIOS MIO, PERO QUE HEMOS 
HECHO (apta)
Dv a Dg.: 18:30/20:45
Dll a Dj.: 17:30/19:30
7 EL GRAN HOTEL BUDAPEST 
(apta)
Dv a Dg.: 22:50
Dll a Dj.: 21:45

8 NOCHE EN EL MUSEO 3 (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 11:40/15:30
8 BIRDMAN (16 anys)
Dv: 20:20/22:40
Ds: 20:05/22:25
Dg: 18:00/20:05/22:25
Dll a Dj: 18:20/20:45

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió.
Properament: MAGICAL GIRL

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 53 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
CAMÍ A L’ESCOLA (VOS) 
Preestrena (Preu especial 5€)
Dissabte: 19:15/21:00
Diumenge: 16:35
LA ENTREGA (16 anys) 
Diumenge: 18:00
JERSEY BOYS (7 anys) 
Diumenge: 19:50
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En record de

 Joana Maria Busquets i Domènech

Ha mort cristianament el passat diumenge  dia 18 de gener a l’edat de 73 anys.

A.C.S.
Els seus estimats: espòs, �lls, nétes  i  demés familiars  ho fem saber als amics i coneguts. La 

família volem agrair les mostres de condol rebudes. L’acte de comiat tingué lloc el passat dilluns 
dia 19 de gener a l’oratori de Funerària Anoia. 

Domicili de la �nada: C/Argent, 2- 4.
     
 Funerària Anoia S.L

Daniel Llorens i Morera

Sempre et recordarem i t’estimarem. 
Es farà una misa en el seu record dissabte dia 24 de gener a les 19h a 

la Parròquia de la Soledat.

Metge

1r Aniversari

Igualada, gener 2015

Igualada, gener de 2015

En record de

Antònia Cortadellas Carbonell
Vídua de Martí Marsal Codina

Ha mort cristianament el passat diumenge  dia 18 de gener a l’edat de 85 anys.
A.C.S.

Els seus estimats: �lls, néts, besnéts, cunyada  i  demés familiars  ho fem saber als 
amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes. 

L’acte de comiat tingué lloc el passat dimarts dia 20 de gener a l’Església de la Soledat.
     
 Funerària Anoia S.L

ESGLÉSIA / LA VEU

L’Hospitalitat de la Mare de 
Deu de Lourdes de la Comar-
ca de l’Anoia celebrarà el pro-
per diumenge dia 15 de febrer 
la festivitat de la seva patrona.
A 2/4 de 2 del migdia a la par-
ròquia de la Sagrada Família 
d’Igualada celebració solemne 
de l’Eucaristia, un cop acaba-
da la mateixa ens reunirem a 
l’Hotel Canaletas per celebrar 
el tradicional dinar de germa-
nor.
El preu del dinar es de 27 €. 
Per tal de poder assistir al di-

nar s’ha de trucar i realitzar l’ 
inscripció, trucant abans del 
dia 6 de febrer a un  dels te-
lèfons: 620 601 950 - 686 488 
995.
Preguem a tothom qui vulgui 
participar, ens confirmi la seva 
assistència al dinar, no es pot 
assistir al dinar sense haver 
realitzat l’inscripció.
No cal dir que els actes que 
organitza l’Hospitalitat estan 
oberts a totes les persones 
que hi vulguin participar. www.
hospitalitatanoia.org o joves@
hospitalitatanoia.org 

Festivitat de la Mare de Déu 
de Lourdes

ESGLÉSIA / LA VEU

Demà, dissabte, el grup Vida 
Creixent, d’Igualada, comença 
els actes en honor de la seva 
advocada, la Mare de Déu 
de la Candela. La celebració 
s’allargarà fins el dia 3 de fe-
brer, festivitat de Sant Blai. El 
marc d’aquesta commemora-
ció patronal, és l’església par-
roquial de la Sagrada Família.
La programació s’inicia aquest 
24 de gener, després de la 
missa de les 8 del vespre, 
amb la lectura del Pregó, a 
cura de Pilar Caro Palomas, 
pregonera d’enguany. Seguirà 
l’encesa de la Candela de les 
Festes, pel Candeler d’Honor, 
Jaume Casanellas Claramunt, 
escollit per votació. Trasllat, 
en processó, de dita Candela 
a la Capella Familiar, on tindrà 
lloc la benedicció i la inaugura-
ció d’una Exposició de Cartells 

i la besada del Medalló de la 
Mare de Déu de la Candela, 
quina imatge, obra de l’esculp-
tora igualadina, Teresa Riba 
Tomàs, està en aquell recinte.
El diumenge, dia 25, després 
de la missa del migdia, a la 
Capella Familiar, projecció 
del film “Candelarias i Cande-
leres”, que explica com Vida 
Creixent d’Igualada decidí que 
la Verge de la Candela fos la 
seva patrona. Recull imatges i 
vistes de llocs on es venera-
da aquesta advocació maria-
na (Tenerife, Colòmbia, Valls, 
Ametlla de Mar, Sevillà, Perú). 
Després de la missa vesper-
tina, primer dia de la Novena 
i benedicció de les estampes 
de les Festes.. La resta de 
dies de la setmana, continua-
ció de la novena, després de 
la missa vespertina.

Vida Creixent enceta les festes 
de la Candelera

Es difícil trobar elements po-
sitius i alegres quan perdem 
una persona tan estimada.
Calen per això moments de 
serenor i reflexió que ara ma-
teix resten latents en la profun-
ditat del  nostre coneixement i 
ànima, ofegats pel dolor.
Però son molts els bons re-
cords que ens deixes.
La teva persona , TIETA, ja no 
hi és, però el llegat de valors i 
amor que ens deixes, quedarà 
per sempre més entre nosal-
tres.

Érem petits i la TIETA ens cui-
dava. Si arribava una diada, 
ELLA ens trucava, La vostra 
casa sempre oberta, era lloc 
de festes i reunions familiars. 
I la TIETA per a tots vetllava.
“ En el bosc de la nostra famí-
lia,
Un dels arbres s’ha assecat,
Però mai caurà en l’oblit,
La fresca ombra i els perfums,
Del  vell arbre altre temps tant 
florit “

Manel Claver Borrega

Comiat de la tieta Maria



   

              

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
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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 Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

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

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

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

de Roger Pons
Col. 1649.

Podòleg.
Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments 

ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge)

podologiabalmes74@gmail.com

“Espoló” Calcani i 
Fascitis Plantar

L’Esperó de Calcani és un 
os secundàri en forma de 
punxa cap avall, que surt de 
l’os del taló. La Fascitis Plan-
tar, en canvi, és la inflamació 
de l’origen de la membrana 
fibrosa que recobreix els 
músculs de la planta del 
peu. Ambdues alteracions 
són causades per l’excés de 
tracció muscular, i se situen 
en el mateix lloc del taló.

El dolor apareix a la zona 
interna del taló, amb pos-
sibilitat d’extendre’s cap al 
pont del peu. S’accentua 
a l’aixecar-se després del 
repós, i disminueix progres-
sivament al reempendre 
l’activitat. Aquest dolor és 
ocasionat per la inflamació 
d’aquesta membrana en el 
seu origen al taló. En cap cas 
és un dolor produït perquè 
l’Esperó, punxi la planta. El 
dolor és només per la Fasci-
tis, i obliga al pacient a cami-
nar amb el taló elevat.

Per a diagnosticar-ho, caldrà 
fer un estudi biomecànic 
de la marxa de la persona. 
Aquest estudi tracta d’una 
exploració de la persona 
estirada, dreta i caminant, 
per a localitzar la causa del 
dolor. El tractament anirà 
encaminat a tractar la causa 
que provoca aquest excés 
de tracció.

Els principals tractaments 
aplicats són: Disminuïr o 
aturar l’activitat esportiva, 
Aplicació de gel local, Calçat 
de 2-3mm de taló, Talone-
res, Tappings o Embenats 
Funcionals, Plantilles Per-
sonalitzades, Neurotapes o 
Embenats Neuromusculars, 
Estiraments i Exercicis, Anti-
inflamatoris i Infiltracions, i 
Reducció de pes.

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample). 
08008  - Barcelona

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

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

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca 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)

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
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

- 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 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-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 
CASES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

Plantilles a mida, ajudes domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

· 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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

ESPECIALISTES: 
 . Pediatria,  
. Llevadora, 
. Logopeda, 
. Psicòloga, 
. Fisioterapeuta 
. Dietista

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

 .Quiropòdies
 (ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes, 74B, 2n 3a
 (”edi�ci Punto Blanco”)

IGUALADA
Tel. 93 804 57 76
També VISITES

 A DOMICILI

DOLOR AL TALÓ?



  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Contactes

NOVEDAD!!!!
PITANGA VICIADA EN EL SEXO

SOLO PARA HOMBRES SERIOS Y DISCRETOS

698 320 908

Relax
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• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825



Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

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

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.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

 
Preparació:
En una cassola amb un raig d'oli calent, s'hi salten a foc mig les gambes i els 
escamarlans salpebrats. Es retiren del foc i es reserven.
Per altra banda, en una olla a part, es posa a bullir el cap de rap amb 1.5 l d'aigua 
i un pols de sal.
A la mateixa cassola on hem saltat les gambes, s'hi sofregeix a foc lent la ceba 
tallada ben petita amb un xic de sal �ns que quedi daurada. (Si veieu que es 
comença a agafar, hi afegiu un xic de l'aigua de bullir el rap).
A continuació, s'hi afegeix l'all ben picat i una cullerada de tomata, i es segueix 
coent a foc lent �ns que aga� un color daurat.
Tot seguit, s'hi afegeixen el julivert ben picat i la sèpia tallada a daus. Es fa coure 
a foc lent �ns que la sèpia sigui cuita (en punxar-la que no sigui ni molt tova ni 
molt dura). Recordeu que si us queda la cassola amb poc suc, cal afegir-hi un xic 
de l'aigua de bullir el rap.
Seguidament, s'hi tira l'arròs i es cou a foc mig �ns que el suc es redueixi i l'arròs 
se l'embegui un xic, i aleshores s'hi tira la resta de l'aigua de bullir el rap i es deixa 
coure a foc viu uns 12-15 minuts procurant que no se us enganxi.
I a l'últim minut de cocció, s'hi afegeixen les gambes i escamarlans que hem 
reservat.

  Bon pro�t!

Ingredients: (per a 2 persones)

un raig d'oli d'oliva
6 gambes de Palamós
6 escamarlans
1 cap de rap
1 sèpia d'uns 250 g
1 ceba mitjana de Figueres
1-2 grans d'all
julivert
1 cullerada de tomata en conserva
sal i pebre
200 g d'arròs

Arròs caldós

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de gener de 2015

CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
La igualadina Iolanda Gandia 
i Martínez ha estat una espor-
tista d’elit i ha sabut fer el pas 
a una situació laboral i perso-
nal normalitzada. Entén com 
poques persones la importàn-
cia de la pràctica esportiva en 
la formació del caràcter i en el 
manteniment d’un cos salu-
dable. Actualment treballa al 
l’Àrea d’Esports de l’ajuntament 
de Sant Esteve de Sesrovires. 
Els seus orígens familiars -com 
els de molts catalans- vénen 
de Múrcia i ella se sent profun-
dament catalana, independen-
tista i solidària. Fem l’entrevista 
en un banc del passeig Verda-
guer, davant l’Escola Mowgli, 
mentre espera que acabin les 
activitats extraescolars dels 
seus fills: Guerau, Isona i Arlett 
Llansana Gandia.
Com es fa el trànsit d’espor-
tista d’elit a ciutadà de a peu?
En el meu cas no va ser trau-
màtic. Quan vaig deixar de 
nedar el Patronat d’Esports de 
Vilanova del Camí em va donar 
l’oportunitat de fer els cursets 
d’estiu i després em varen 
contractar a mitja jornada en 
tasques administratives. El 
Club Natació Igualada, per la 
seva banda, em va contractar, 
també a mitja jornada, i em vaig 
incorporar a una vida laboral 

estable. Deixar el Centre d’Alt 
Rendiment i els entrenaments 
em va permetre recuperar la 
meva vida estudiantil i acabar 
algunes assignatures que tenia 
pendents.
Què et va portar a la natació?
A l’escola feia atletisme i 
handbol i els pares ens varen 
apuntar al meu germà i a mi, 
a cursets de natació del CNI. 
Veient nedar al meu germà 
vaig anar descobrint la natació. 
És molt sacrificada però m’ho 
vaig agafar com un joc i cada 
dia volia entrenar més hores. 
El nostre entrenador era en 
Carles Subirana que ens va 
saber motivar molt bé. Quan 
varen arribar els bons resul-
tats, em vaig anar engrescant 
cada vegada més. Ara que sóc 
mare sé valorar el sacrifici dels 
meus pares que varen renun-
ciar a moltes coses perquè jo 
pogués anar a competir per tot 
el país.
Quin paper ha jugat el CNI a 
la teva carrera esportiva?
Ha estat bàsic. Menys un any 
que vaig formar part d’un club 
canari, tota la meva carrera 
vaig ser del CNI. Vaig tenir 
algunes ofertes d’altres clubs 
però a Catalunya hi havia una 
clàusula de rescissió que el 
CNI no va voler reduir i em vaig 
quedar.

Quin es el títol que més 
t’agrada dels que vares gua-
nyar?
Tots em porten un fantàstic 
record perquè els vaig gaudir 
molt.
Havent estat tantes vega-
des Campiona d’Espanya no 
vares anar a una Olimpíada?.
La Federació Espanyola va 
crear una marques mínimes 
i va ser una frustració que-
dar-me a les portes olímpiques 
per set dècimes.  
Quan veus què fa Mireia Bel-
monte què penses?.
Que treballa molt. Sé el que 
costa baixar una centèsima i 
veure els rècords de la Mireia 
em fa pensar en les hores i 
hores d’entrenament que ha de 
fer per a estar a un nivell tan alt.

Al barri de l’Estació de la Pobla 
de Claramunt estan molt agra-
ïts perquè és hivern. Que puguin 
tenir finestres i portes ben tan-
cades, i que no entri l’aire de fora 
per enlloc. Sobretot, perquè sortir 
fora, a part de patir fred, suposa 
una molèstia perillosa... Si fos 
estiu, ho seria molt més.
Una coneguda empresa, situada 
al bell mig del poble, des de fa 
una bona colla de dies, es dedica 
a cremar “pellets” de  fusta en 
quantitats tan industrials, que 
les serradures circulen per tot el 
barri, impregnant la roba estesa i 
deixant a l’aire una pudor de dis-
solvent molesta i diríem, segur, 
gens saludable. L’assumpte agafa 
una gravetat alarmant si tenim 
en compte que, just damunt el 
“crematori”, hi ha la llar d’infants 
municipal...
Els veïns de la zona han iniciat 
una recollida de signatures i una 
campanya de protesta, i ahir, tan-
cada ja la nostra edició, pensaven 
d’envair el ple municipal.
Sembla, però, que l’esmentada 
empresa ni té llicència d’acti-
vitat ni llicència ambiental per 
poder dur a terme aquest negoci. 
Malgrat algunes denúncies, ja 
presentades, continua fent com 
si res. O algú s’ho pren seriosa-
ment, o a la Pobla hi ha guerra a 
la vista.

Dedicar tota la infància i 
la joventut al esport, t’ha 
passat factura?.
Al contrari. Dedicar-me tant a 
l’esport m’ha servit en altres 
aspectes de la vida per donar 
sempre el màxim en totes les 
feines tant professionals com 
a la família. M’ajuda a perse-
verar en el treball de millorar 
l’entorn que ens envolta. 
Continues nedant?. 
Cada dia en acabar la meva 
jornada laboral. Els dies de 
vacances que no ho puc fer, 
ho trobo a faltar molt.
Encamines als teus tres 
fills a la natació?. 
Als dos grans no els agrada. 
Neden bé però no els agrada. 
Fan esport a l’escola però no 
fan natació tot i que neden 
prou bé. Tinc clar que són 
ells els que han d’elegir el seu 
esport. 
Sabem que estàs implicada 
en el procés independen-
tista. Com ho veu la teva 
família?
La meva mare, que és de 
Múrcia, és la més indepen-
dentista de la família. Se sent 
molt integrada i catalana. Li 
molesta molt escoltar el que 
alguns anticatalans diuen de 
nosaltres. De la família del 
meu marit -els Llansana- no 
cal ni que ho digui. 

4 paraules amb... Iolanda Gandia

C. SANT MAGÍ, 40 (Cantonada Pl. Cal Font) Tel. 93 804 52 14 - Igualada
C.SANT JOAN BOSCO (cantonada Cardenal Cisneros) Tel. 93 806 00 48 - Vilanova del Camí

styls@stylscomercial.com - www.stylscomercial.com

des de

25€

Planxes iòniques 
per al cabell

Màquines de 
tallar cabells

des de

25€

Assecadors iònics
 professionals


