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Millores a l’A-2, ja!
Front comú de tots els alcaldes, des d’Igualada a Esparreguera, davant Fomento

 Hi haurà mocions a 
tots els ajuntaments 
i al Consell Comarcal 
demanant una ràpida 
actuació

Conflicte veïnal a la Pobla per la 
construcció d'una planta de biomassa

P08-09

L’autovia A-2, a l’altura del Bruc. Tot el tram entre Igualada i Esparreguera està limitat, com a màxim, a 100 kms./hora, amb la presència fixa de tres radars. P10
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Part de la planta, ubicada a l’antiga paperera Romaní. S’observen les piles de serradures. Els veïns diuen que causen problemes de salut i soroll.

Joan Vich 
estripa el 
carnet del PSC

VILANOVA DEL CAMÍ 20

Recta final de la 
nova biblioteca

STA. M. MONTBUI 21

 El tram, construït el 
1991 i limitat a 100 
kms/h o fins i tot a 
80,  va registrar 209 
accidents l'any passat

CULTURA-IGUALADA 50

Nou espai per a 
emprenedors

MASQUEFA 39

Homenatge 
a Josefina 
Rigolfas

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

CENTRE VISIÓ GRUP

Promoció vàlida per a graduacions compreses dels rangs d’estoc de la marca vistasoft. Són lents monofocals bàsiques d’estoc, orgàniques 1.5 blanques. 
Muntures col·lecció especial marques exclusives d’Opticalia: Mango i HE by Mango   Promoció vàlida des del 01/01/2015 fins el 31/03/2015
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Quan existeix un conflicte veïnal, acos-
tuma a haver-hi una raó de fons pel mig 
molt raonable. També és veritat que, en 
moltes ocasions, o bé no es disposa de 
prou informació, o bé no s’ha donat ex-
pressament, o els actors que hi ha da-
munt l’escenari no són el prou aptes per a 
gestionar i/o resoldre la situació que se’ls 
ve a sobre. Alguna cosa de tot plegat hi 
ha, ens temem, en l’episodi que s’ha de-
sencadenat a la Pobla de Claramunt, on 
l’assumpte de la instaŀlació d’una planta 
de biomassa està portant de corcoll a ve-
ïns, ajuntament i empresa.

Estem en uns temps difícils, provocats 
per una crua crisi econòmica que ha ge-
nerat canvis de tota mena, influent de 
ple en la pèrdua de llocs de treball i el 
tancament de moltes empreses. A l’Anoia 
ho sabem com els que més. Per això, la 
notícia d’una nova inversió que genera-
rà llocs de treball directes i indirectes, és 
motiu suficient per obrir les orelles i veu-
re-ho, d’antuvi, com un motiu d’alegria. 
Si, a més, la nova inversió procedeix d’un 
sector com el de les energies renovables, 
del què hem presumit en més d’una oca-
sió en el nostre territori -se’n va fer una 
fira i tot- com una opció clara de futur, la 
notícia agafa encara més dimensió.
Òbviament, no per estar davant d’una 
“bona notícia” s’ha de fer res a la lleu-
gera. Existeixen en el nostre país prou 
normatives -a voltes masses- que s’han 
de complir, fil per randa. Cal ser estricte, 
sobretot si, com és el cas que ens ocupa, 
existeixen zones residencials a molt poca 
distància. Tothom ha de saber complir, 
però ens dol escoltar, a les primeres de 
canvi, certes acusacions entre les parts, 
crides a “clausurar” empreses, o un lleu-
ger rumor a possibles polititzacions del 
cas. 
El país no està en condicions de tancar 
empreses abans d’obrir-les. El que s’ha 
de fer és construir-ne i, com en totes les 
coses, fer-les ben fetes. L’equilibri entre 
els legítims interessos de tothom és ne-
cessari. I això s’aconsegueix assentant-
se a la mateixa taula i parlant per trobar 
una solució.

Equilibri 
necessari

Concert de Rotary Igualada en benefici de la comunitat
Diumenge passat va tenir lloc el 20è Concert del Rotary Club 
d’Igualada en benefici de la comunitat. Això vol dir que ja són 20 
les entitats que han rebut els beneficis que es deriven d’aquest 
concert. L’entitat beneficiària d’enguany ha sigut l’obra social 
Sant Joan de Déu en el seu àmbit oncològic infantil.
Iniciatives solidàries com aquestes sempre són benvingudes i 
honoren la nostra ciutat.

Luís Barcenas, ha declarat el que tothom intuïa: 
“Mariano Rajoy estava al corrent de l’existència de 
la caixa B des del primer dia”. Cosa que nega Carlos 
Floriano, vicesecretari d’organització del partit “Al PP 
no hi ha hagut mai caixa B”. 

Guillermo Bárcenas, fill de l’extresorer, ha qualificat 
de “lamentable que el PP renegui ara del pare. No 
s’espera una altra cosa d’aquesta gent. Però no su-
posa pena o sorpresa. Quan hi ha problemes t’ado-
nes de la gent que de veritat està amb tu o la gent 
que se’n vol aprofitar”. 

Però Mariano Rajoy, diu que “La trama Gürtel no té 
res a veure amb el PP”. Es veu que això de tenir tres 
extresorers encausats i que s’hagi demostrat que 
van pagar les obres de la seva seu amb diners B no 
té cap importància. Per arrodonir-ho, amb la sortida 
de Barcenas de la presó, el seu comentari ha estat 
“aquest senyor fa temps que no és del PP”.

Gonzalo Boye, lletrat del condemnat Rodrigo Lanza 
(com a autor del llançament d’una pedra en el cas 4F 
denunciat en el documental ‘Ciutat Morta’ va expli-
car que l’estratègia dels lletrats dels condemnats és 
“treballar per tornar al Suprem i presentar un recurs 
extraordinari de revisió de sentència”. Diuen que te-
nen localitzar un testimoni que podria explicar el que 
va passar i que no ho ha fet per por. Però ara, amb 
les penes complertes miren de restablir ‘la veritat’. 

Mariana Huidobro, és la mare de Rodrigo Lanza. 
Des del 2006 porta lluitant per esbrinar què va pas-
sar. Va vendre tot el que tenia a Itàlia (era dissenya-
dora gràfica i editora) i s’ha passat el temps dema-
nant signatures, fent vaga de fam, intentant que la 
rebessin als despatxos. Va fer cartes i d’investigado-
ra. Ella està convençuda que el seu fill no va tirar la 
pedra que ha deixat un guàrdia urbà en una cadira 
de rodes de per vida. “He deixat de creure en la jus-
tícia. Una pena, però és així”. 

Sílvia Villullas, advocada de professió, diu que l’han 
acomiadat de l’empresa ‘Segur Ibèrica’ per haver col-
laborat i aparegut en el documental ‘Ciutat morta’, 
dedicat al cas del 4-F. “La meva cap ho va comen-
tar amb el responsable de recursos humans i aquest 
amb el cap territorial de l’empresa, que crec que és 
un mosso d’esquadra en excedència, i aquest va dir 
que no volia que jo seguís treballant. I em van acomi-

adar”.Sense dissimular-ho gens. De fet l’associació 
de Mossos ha manifestat “que tot és un muntatge”

Diego Torres, exsoci d’Iñaki Urdangarín, implicat 
també en el cas Noos, diu que el rei Joan Carles 
i Carlos Garcia Revenga també participaven en les 
activitats. I que li havien ofert diners i feina a l’Argen-
tina si exonerava al duc de Palma.

Helga Schimdt i Ernesto Moreno, intendent i ge-
rent del Palau de les Arts de València entre el 2007 i 
2012, han estat imputats per presumptes males ac-
tuacions. Aquest palau d’òpera, de l’arquitecte Santi-
ao Calatrava, s’ha convertit en una opereta dolenta.

José Montilla, senador i expresident de la Genera-
litat, ha dit “o s’accepten canvis en l’autogovern o hi 
haurà separació d’Espanya”. I Iñaqui Gabilondo “la 
realitat catalana ja no cap en l’Espanya actual”.

Oriol Junqueras, president d’ERC veient les reti-
cències en les negociacions del ‘Full de Ruta’ va arri-
bar a proposar diferents vegades “Si del que es trac-
ta és de guanyar confiança, jo proposo una cosa: no 
em presento a les eleccions”. La reacció d’Artur Mas, 
president de la Generalitat,  va ser contundent “No 
fotis, Oriol!”. I a partir d’aleshores ja van anar millor.

Però no el suficient, perquè a la sortida de la reunió, 
Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, va dir molt 
desencisada “això és can pixa”.

Joan Herrera, coordinador nacional d’ICV, diu “ERC 
va intercanviar retallades per la consulta amb CiU 
i ara està fent el mateix  amb la independència. El 
full de ruta sobiranista està pensat per a un esce-
nari que no és real”. Josep–Antoni Duran i Lleida, 
líder d’Unió, continua dient “que les eleccions del 27 
S mai seran un plebiscit” i el mateix diuen Sánchez 
Camacho, Rivera i Iceta... Tots gent ‘seriosa’.

José Maria Aznar, expresident del govern, va tor-
nar a la seva línia habitual de duresa. “On és el PP? 
En el lloc de sempre”. Segons la seva perspectiva 
al centre i demana una mobilització “que eviti que 
l’independentisme segresti i emmudeixi Catalunya”.

Baltasar Garzón, advocat i exjutge de l’Audiència 
Nacional, “en lloc de rebutjar el referèndum, caldria 
trobar mecanismes per fer-lo”.

 Tothom ha de saber complir, però 
ens dol escoltar, a les primeres de 
canvi, certes acusacions entre les 
parts, crides a “clausurar” empre-

ses, o un lleuger rumor a possibles 
polititzacions del cas
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Acabem de veure com amb poc més de dos milions 
de vots a Grècia, sobre una població d’onze milions 
de persones, s’han trasbalsat les estructures econò-
miques i polítiques de tota la Unió Europea. Un tras-
bals que amenaça d’escampar-se per tot el sud i que 
fa replantejar-se les polítiques d’austeritat extrema 
que han dominat els darrers vuit anys.
D’altra banda, el guanyador de les eleccions, Tsi-
pras, líder de Syriza, no ha tardat ni dotze hores en 
pactar un govern amb un grup parlamentari petit, se-
gurament el més allunyat dels seus postulats polítics, 
demostrant una clara determinació per disposar de 
majoria suficient per fer la feina que ha de fer. Que 
ha promès fer.
Penso que aquest pragmatisme de l’esquerra radical 
grega ens hauria de mostrar un camí. Ara que Artur 
Mas i Oriol Junqueras -i l’ANC, Òmnium i AMI- han 
pactat la data de les eleccions, hauríem de deixar de 
criticar a uns i altres pel que han tardat en arribar a 
l’acord o per alguns extrems de l’anomenat Full de 
Ruta. Ara el que cal fer és fer-nos càrrec del que ens 
juguem el 27 de setembre i, tots i cadascun de no-
saltres, anar a buscar els vots que ens assegurin la 
majoria absoluta per a fer el que volem que es faci.
Per exemple, si cadascun dels que hem votat Sí-Sí 
el novembre passat convencem a una altra perso-
na, superarem amb escreix la majoria absoluta que 
es necessita. Si som capaços de donar suport a 
les entitats cíviques sobiranistes, si tenim capacitat 
de debatre seriosament en tots els nostres cercles 
d’amistat, si podem incidir en els barris menys so-
biranistes.... no tinc cap dubte que portarem al Par-
lament de Catalunya la majoria parlamentària que 
necessitem.
Serà difícil i pesat, però és possible. Molt possible 
que si ens hi posem decididament, aconseguim el 
nostre objectiu. 
Podria ser, però no hi compto, que des de les Es-
panyes ens puguin ajudar uns i altres. Els uns -la 
minoria- exigint al govern de Rajoy diàleg i respecte 
democràtic i els altres -la majoria- fent declaracions i 
amenaces com vénen fent.
De moment Rajoy vol fer la seva pròpia versió del 
Plan E de Zapatero, amb una estratègia cutre i ma-
lintencionada, per treure de sobte 450.000 persones 
de l’atur, durant tres o sis mesos a base de contrac-
tes precaris amb sou mínim interprofessional. No-
més així el PP podrà presentar-se a les eleccions 
municipals i andaluses amb uns nivells d’atur simi-
lars als que es va trobar en arribar al govern.
A banda, és més que previsible -de fet ja ha comen-
çat- que des de les televisions privades -i fortament 
subvencionades- hi surti dia si i dia també aquesta 
mena de polítics que tot ho justifiquen criticant els 
catalans, siguin del color que siguin.
Caldrà que ens posem les piles i mirem d’ampliar la 
base social del sobiranisme i pactar, quan calgui, en-
tre forces diferents. És el camí que ens assenyala 
l’exemple grec. 

L’exemple grec

JAUME SINGLA 

A peu pla.
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SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

Procediments
judicials

C. Castellfollit núm. 1-3
IGUALADA

ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36
silviapb@icab.cat

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

La Festa dels Reis i la UNESCO

A Alcoi se’ns han enfadat. En aquesta vila del País 
Valencià no els ha agradat gaire -gens, vaja- que la 
Festa dels Reis d’Igualada es proclami, amb el vist-
i-plau de la Generalitat, com a candidata a ser con-
siderada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la 
UNESCO. Tot plegat perquè la seva, de festa, és la 
més antiga d’Espanya -per 10 anys exactes- i pel fet 
que la nostra és una “còpia” de la que fan a Alcoi... 
Es veu, i caldria esbrinar si és cert o bé és una rebe-
queria, que els comerciants de finals del segle XIX 
tenien relació entre les dues viles i 
aquí, això dels patges pujant escales 
i portant els regals “a domicili” ens 
va fer gràcia i vàrem decidir apuntar-
nos-ho. 
Bé, això ja se sabia que passaria. De 
fet, se n’ha parlat, i força, d’aquesta 
possibilitat. Però el cert és que Igua-
lada s’ha espavilat més de pressa de 
cara a la llarga i feixuga cursa per 
ser a la cua dels candidats, i té cert 
temps d’avantatge sobre els alcoians. I, per damunt 
de tot, té el suport de la Generalitat.
La vila alacantina, però, ja ha avisat que s’apunta a 
la mateixa carrera, posant-hi a la cistella tota la seva 
festa de Nadal... Ai làs, vet aquí que això mosqueja 
d’altres ciutats del País Valencià, que també busquen  
ser tocades per la mateixa vareta. Sobretot per Va-
lència, la capital.  Algú diu que l’alcaldessa, l’enorme 
Rita Barberà, ha agafat un cabreig de mil dimonis per-
què Alcoi ara burxa per la seva Festa de Reis, quan 
les inigualables “Falles de València” fa dos anys que 
busquen ser candidates i no hi ha manera! I, és clar, 
algú ja li ha fet saber que la culpa de tot la té una ciu-
tat, com se diu... Igualada! Que s’ha posat pel mig, a 
fer nosa. I com que la Generalitat valenciana només 
pot proposar al govern espanyol una sola candidatu-

ra -com a tot arreu- al Llevant poden tenir un Senyor 
problema. Ja s’ho faran.
Amb tot, hi ha quelcom que grinyola. Amb la boca pe-
tita, entre nosaltres, sobta una mica que hi hagi al-
gunes de les insignes celebracions que tenim a casa 
nostra, que tenen més “valor” de cara a l’exterior, que 
no la Festa de Reis. Efectivament, és Creu de Sant 
Jordi i també Festa Popular d’Interès Cultural, aques-
ta última una denominació important, però molt recent 
(del 2010) i exclussivament catalana. Però, fixem-

nos que les Festes de Sant Antoni 
d’Igualada, la dels Tres Tombs, és 
Festa d’Interès Turístic Nacional 
(d’Espanya, s’entén), i d’això n’hi 
ha moooolt poques. Doncs la ca-
valcada d’Alcoi hi és. I la de Sevilla. 
És curiós que, si un mira les fes-
tes d’interès a Espanya del mes de 
gener, publicades en diferents idio-
mes, són les següents: La Tambor-
rada de San Sebastián, la Festa de 

St. Antoni de Sa Pobla (Mallorca), la Vijanera de Can-
tàbria, i, atenció, els nostres Traginers d’Igualada. Per 
acabar, les Cavalcades de Reis d’Alcoi.... i de Sevilla!
La d’Igualada no. Per què? 
A la Viquipèdia, a Internet, si s’entra a la festa dels 
Reis d’Igualada, l’autor ja dóna per fet que se’ns do-
narà “properament” la catalogació de Patrimoni de la 
UNESCO. Venem la llet abans de munyir la vaca. No 
m’agrada.
No seré jo qui posi pals a la roda, només faltaria. Vull 
el millor per a Igualada. Però em dóna la sensació de 
voler jugar a Primera sense haver passat per Segona. 
I això del copiar, si us plau, que algú dels que en sa-
ben ho aclareixi si és veritat. Perquè tampoc m’agra-
daria. 
Sobretot, fem-ho bé.

JORDI PUIGGRÒS 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 24/01/2015

6-7-25-26-39-43
Complementari: 42
Reintegrament: 5

· Dimecres 28/01/2015
11-12-14-20-22-29
Complementari: 3
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 22                  547  
· Divendres 23          523
· Dissabte 24     538
· Diumenge 25          271
· Dilluns 26               025
· Dimarts 27       651
· Dimecres 28      016

ONCE
· Dijous 22              52776
· Divendres 23       83000
· Dissabte 24    38504
· Diumenge 25       07596
· Dilluns 26             25755
· Dimarts 27    52941
· Dimecres 28    42523

· Dijous 22   14-18-20-25-38-44   C: 34  R: 8
· Dissabte 24   7-14-16-36-37-47  C: 29   R: 1

· Diumenge 25   11-23-41-45-54  Núm. clau: 7 

· Dimarts 27   5-10-31-33-40  Estrellas: 8/10

GENER/FEBRER
30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti. 
31: Joan Bosco; Marcel·la, viuda.
1: Cecili; Brígida d’Escòcia.
2: La Candelera; Corneli.  
3: Celerina; Blai; Anscari,
4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert 
5: Àgata; Calamanda.

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.

Miracle a la Pobla 
de Claramunt
•• TONI MARÍ

Aquests darrers dies si venia a la Po-
bla algú foraster podria pensar que 
Deu enviava el “mannà” als habitants 
de la Pobla, però els que som del po-
ble ja sabem que no és el “mannà”, 
sinó alguna cosa semblant a una plaga 
d’Egipte. A la Pobla plovia pèŀlet (com-
bustible per calefacció), sí, sí, tal com 
us ho dic. La matinada del 15 de ge-
ner, els carrers, jardins, cases i cotxes 
aparcats al carrer Santiago Rusiñol i 
carrers veïns de Can Galàn estaven 
plens de serradures.
Aquestes serradures, com compren-
dreu, no les enviava Déu sinó que 
sortien de les xemeneies d’una em-
presa situada al costat del riu Anoia, 
a la nau dels antics “Manipulats” i que 
la seva activitat es veu que és la d’as-
secar pèŀlet. També es pot veure com 
emmagatzemen grans piles d’aquest 
material a l’aire lliure i sense control i 
els dies que fa vent es desprenen par-
tícules que s’escampen per tot arreu 
i tot l’aire queda impregnat d’olor de 
dissolvent. 
A part dels veïns afectats, els que re-
ben la pitjor part, són la canalla de la 
Llar d’infants,  situada a uns 100 m. en 
línia recta de l’esmentada empresa i 
per tant suporten el soroll i vibracions 
procedents dels motors i les pluges de 
serradures de les xemeneies com tam-
bé  de l’equip de cogeneració del qual 
és propietari la mateixa empresa. 
Segons he pogut llegir sobre les con-
seqüències que poc provocar un soroll 
continuat són alteracions a les perso-
nes que els pateixen i als infants enca-
ra més: Agressivitat, retard en l’apre-
nentatge, dificultat de concentració, 
etc...
S’han fet denúncies a l’Ajuntament, a 
medi ambient, a salut pública. Es te-
nen contactes amb TV3 per fer un re-
portatge amb entrevistes.
Ara esperem que l’Ajuntament mogui 

fitxa, donant resposta a les queixes 
del veïns i a fer complir la normativa 
de medi ambient sobre sorolls i conta-
minació ambiental. Si no compleix el 
termini, es passarà nota a Medi Am-
bient i serà aquest organisme qui faci 
que l’Ajuntament desperti.
Dic desperti perquè segons han con-
firmat diversos regidors -no es van 
adonar que es fessin obres a l’empre-
sa de pèŀlet- és a dir, no tenen permís 
d’obres, no tenen la llicència ambien-
tal, etc... En fi res de res… i això que 
des de l’Ajuntament es pot veure l’em-
presa i tot el moviment que comporta 
fer ús industrial. INCREÏBLE!
Mentrestant els veïns anem aguantant 
tot el desgavell del soroll, vibracions, 
pluja de serradures i pudor de dissol-
ven. Algú deu estar rient, però penseu 
que el que riu últim riu millor.

La voluntat del Pessebre 
Vivent d’Òdena
•• JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL PESSEBRE 

L’associació del Pessebre Vivent 
d’Òdena vol donar les gràcies a to-
tes les persones i col·laboradors que, 
aquest any, han fet possible que es pu-
guin portar a terme les representacions 
del Pessebre, ja que, enguany, s’ha fet 
sense la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Òdena. El motiu d’això es basa en el 
desacord amb el conveni que l’Ajunta-
ment ens demanava signar; no un de-
sacord en la part econòmica, sinó en 
la manera que estava redactat el propi 
conveni, perquè podia obligar l’associ-
ació a donar-se d’alta d’IAE i del Re-
gistre de Societats, tot i que som una 
entitat sense ànim de lucre. En aquest 
sentit, arribat el moment d’organitzar 
el Pessebre, l’associació va decidir re-
nunciar a l’ajut econòmic i va demanar 
a l’Ajuntament suport material per a 
poder tirar endavant l’activitat; malgrat 
això, el consistori va tornar a remarcar 
que havíem de signar el conveni, en-
cara que no hi hagués ajut econòmic. 
En aquest sentit, l’associació vam as-

segurar que, tal i com estava redactat, 
no el signaríem i vam presentar un 
contraproposta de conveni vàlida per a 
les dues parts, sense obtenir cap tipus 
de resposta. Davant d’això, vam portar 
a terme només dues representacions, 
amb el material mínim que disposà-
vem. 
Amb tot això, volem dir que l’Associ-
ació del Pessebre Vivent d’Òdena ha 
vist que tant l’Alcalde com la regidora 

de Cultura s’omplen la boca de parlar 
de transparència però no mostren cap 
interès en facilitar la feina a les enti-
tats, i una mostra, és la de la visita del 
senyor Alcalde a una de les represen-
tacions del Pessebre, en què en fina-
litzar demanem la voluntat als assis-
tents, i va respondre que no portava ni 
un euro... però, bé, és la voluntat de 
cadascú. 
Gràcies.

Dia 30: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 31: BAUSILI/ Born, 23
Dia 1: MISERACHS/CASAS/ Rambla Nova, 1
Dia 2: PILAR./ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 3: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 4: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 5: LA CREU/ P. de la Creu, 7

cartes al director

Sovint diem d’ells que són medio-
cres. Que ho fan malament. Que són 
incapaços de resoldre els problemes 
que la societat té plantejades. Po-
ques vegades però una imatge ex-
pressa millor una situació . Els polí-
tics estan tan acostumats a falsejar 
la realitat que no sols no els cau la 
cara de vergonya, sinó que en el seu 
afanys de guanyar vots es presten a 
tota mena d’enganys. Així criticaren 
que no hi anés el President Obama o 
el Papa. Potser a aquests encara els 
queda una mica de dignitat. I sabent 

el que passava van dedicar-se a la 
seva feina.
No cal que ara aquest muntatge es 
disfressi per qüestions de seguretat. 
Un altra dia poden enviar la foto i fer 
el muntatge. La mentida serà igual, 
però ens costarà menys diners als 
contribuents.
Afortunadament no tothom es creu 
aquesta ‘propaganda política’ que 
enalteix els líders com si fossin su-
perherois quan són uns farsants 
mentiders a qui se’ls han de treure 
les vergonyes per veure si així reben 
el tractament que mereixen.

FARSANTS
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Fa temps Xavier Sala Martín explicava en una 
conferència les diferències, avantatges i desavan-
tatges del sistema universitari nord-americà. Un 
dels avantatges -i penso que tenia raó- era que 
els mèrits dels professors s’havien de demostrar 
continuadament, donant conferències, escrivint 
articles en revistes de prestigi, publicant llibres i 
fent estudis acadèmics. No n’hi havia prou en ha-
ver assolit la glòria en algun moment determinat; 
s’exigia treball continuat i va citar el cas de dos 
premis Nobel (poca conya) que van ser expulsats 
del corpus docent per ganduls: ja ni investigaven, 
ni publicaven, ni res de res: al carrer!
Crec fermament que l’obligació de les persones 
que estan a un alt nivell intel·lectual és estudiar, 
investigar i donar a conèixer el seu pensament i 
contribuir a la millora del món que ens envolta. 
Ja fa temps que hem deixat enrere el segles XVI 
i XVII en què es condemnava Galileo Galilei per 
pensar diferent del Papa. Ningú pensa així, no? 
Doncs no n’estic tan segur ja que l’equip del PP 
que governa Espanya i gent de la FAES encara hi 
viuen uns centenars d’anys enrere a tenor de l’ex-

Santi Vidal
JOSEP M. RIBADUÍ ·  Membre de l’ANC  

pedient disciplinari que el Consejo General del Po-
der Judicial -sisplau, que no m’expliquin que són 
independents- ha obert al jutge Santiago Vidal.
Santiago Vidal és un jurista català que, pel que 
sembla i per la seva trajectòria, li apassiona la 
seva professió i n’és un estudiós. En hores lliures 
-això vol dir que no ens ha costat ni un duro als 
contribuents- ha elaborat un estudi, ajudat per un 
equip independent, que podria ser perfectament 
una tesi doctoral sobre el que li sembla que hauria 
de ser la Constitució d’un país modern i avançat. 
Té el valor afegit que el fa una persona seriosa i de 
casa, cosa que vol dir que està adaptat a la nostra 
manera de fer. S’ha inspirat en constitucions d’Is-
làndia, Noruega i Suïssa i potser algun lloc més, 
però adaptant-les per ser-nos útils als catalans. 
A més aquest estudi, esborrany -hi podeu posar 
el nom que vulgueu- el penjarà a la xarxa perquè 
qualsevol català hi pugui opinar i fer propostes.
“Sí home; fins aquí podíem arribar!” ha dit la gent 
del PP -i els que resten d’algun altre partit també- 
això de recollir l’opinió del la plebs no els agrada 
gens. “Que no ho veu aquest  Vidal que tothom 

Des del passat 15 de gener del 2015, les empreses 
que facturen a les Administracions ho han de fer 
en format electrònic, d’acord amb la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d’impuls de la factura elec-
trònica i creació del registre comptable de factu-
res en el Sector Públic. Un pas més en el camí 
que estan duent a terme les Administracions cap 
a una Administració Electrònica cada vegada més 
desenvolupada e implementada en el nostre país, 
amb l’objectiu de millorar l’eficiència i les relacions 
amb la societat.
Amb la factura electrònica es contribueix a fer més 
eficients les transaccions entre el sector públic i el 
privat en les seves operacions comercials. Hem de 
tenir en compte que el sector públic és el principal 
client del sector privat, les seves compres repre-
senten al voltant del 20% del PIB del mercat euro-
peu, i, per tant, qualsevol aspecte que contribueixi 
a la millora en la gestió de la seva facturació l’hem 
de considerar com a positiva, amb efectes multipli-
cadors sobre l’economia productiva. Durant l’any 
2013, les empreses espanyoles van emetre 59 mi-
lions de factures electròniques, el que va suposar 
un estalvi de 458 milions d’euros y de 250.000 ho-
res de feina associada a la gestió de la facturació, 
que es van poder destinar a fer d’altres tasques de 
valor. Són dades que sens dubte posen de mani-
fest un estalvi evident que s’ha de traslladar a la 
gestió de les Administracions.
Amb aquesta mesura, les empreses en el moment 
d’emetre la seva efactura, en qualsevol de les pla-
taformes disponibles per fer-ho, podran dur a ter-
me un seguiment dels seus drets de cobrament 
envers les Administracions. Si fins ara quan una 
empresa emetia una factura a un client de l’àmbit 
públic, perdia la pista del seu estat de tramitació 
-registre, comptabilització o previsió del seu co-
brament-, amb la factura electrònica les empreses 
ho coneixeran en tot moment. En aquest sentit, 
per tant, s’evidencia una millora en la gestió de la 
facturació emesa per part dels proveïdors en el se-

guiment de l’estat de les seves factures. Per altra 
banda, també suposa una millora per a la pròpia 
Administració en el control de la seva despesa, 
atès que es disposarà d’un registre central de fac-
tures, que permetrà saber en tot moment de quin 
és el volum del deute viu envers els seus proveï-
dors, i facilitarà el poder portar a terme una pla-
nificació molt més acurada dels seus pagaments. 
El control del procés extrem a extrem del procés 
de recepció de factures fins al seu pagament per-
metrà alhora generar indicadors de morositat, que 
ajudaran a fer un seguiment més exhaustiu en la 
reducció del període mig de pagament i mesurar 
doncs el grau d’acompliment de la Llei 15/2010 de 
5 de juliol, de lluita contra la morositat. Alhora que, 
a més a més, hi hauran estalvis substancials en el 
tractament i arxiu de les factures en paper.
També suposa una millora en pro de la transpa-
rència, un dels valors propis dels Governs Oberts 
en el que s’ha de sostenir tota Administració Elec-
trònica, atès que la tramitació d’una factura serà 
transparent pel proveïdor, ja que, com dèiem, les 
empreses disposaran en tot moment de la informa-
ció referent al seu estat de tramitació.
Un altre aspecte important a destacar és que es 
garanteix la interoperabilitat entre les diferents 
plataformes que es desenvolupen per part de les 
diferents Administracions per poder rebre factures 
electròniques; d’aquesta manera les empreses 
proveïdores podran incorporar les seves factu-
res electròniques en qualsevol de les plataformes 
existents, ja sigui la plataforma FACe (www.factu-
rae.gob.es) de l’Administració General de l’Estat, 
com, pel cas de l’Administració Catalana, l’eFACT 
(www.aoc.cat)1 del Consorci de l’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC), atès que s’està tre-
ballant intensament i en línia amb el que estableix 
la normativa vigent, en assegurar la compatibilitat 
entre plataformes.
Sens dubte, totes aquestes millores impliquen in-
corporar les Tecnologies de la Informació i la Co-

JOSEP Mª GALLART I GONZÁLEZ-PALACIO • Economista. President de la Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació de l’ACCID

La factura electrònica una realitat a les Administracions

dirà el que pensa i que possiblement sigui dife-
rent del que pensem els que manem ara?” segur 
que han pensat. “Què cony sap un manobre que 
just ha anat a escola primària i que a més està 
embrutit per anys d’estar a l’atur sense fotre brot 
i anar a fer carajillos al bar? Si us plau! les coses 
importants les hem de pilotar els quatre que estem 
a dalt de tot i vam ser cridats per Déu per dirigir 
i orientar al poble; és com una vocació religiosa: 
som pastors de les nostres ovelles i tot això...”
Naturalment aquestes reflexions no les he senti-
des, però dubto que m’erri de gaire a jutjar dels 
fets: enviar-li el setè de cavalleria per intentar fo-
tre’l al carrer. Doncs així estem, a les portes que 
un jurista sigui inhabilitat, expulsat o desterrat fora 
de Catalunya; enviat a un destí llunyà, possible-
ment les illes Canàries. Quina llàstima que per-
déssim les Filipines l’any 1898, allò sí que està 
a la quinta punyeta!. “Hostitu”, entre querelles a 
Artur Mas i altres consellers, i expedients com el 
que acabo d’explicar, en aquest petit país no ens 
avorrim pas; sembla que visquem en una munta-
nya russa, redéu!

municació, les anomenades TIC, en els processos 
de facturació de les empreses, molt més habitual 
en empreses de mitjana i gran dimensió, i menys 
en la microempresa, no tan habituada a adoptar 
solucions TIC en els seus processos de negoci. 
En aquest cas, tot i que la norma estableix la obli-
gatorietat per factures superiors a 5.000 euros, 
la implementació de la factura electrònica, està 
comportant que apareguin tot un seguit de serveis 
addicionals oferts a les empreses, ja des del propi 
sector bancari o des de professionals externs de 
l’assessorament empresarial, que ofereixen ser-
veis d’externalització dels processos de facturació 
incorporant el format de factura electrònica. A ban-
da de que gran part, per no dir totes, de les solu-
cions d’ERP o programes de facturació ja incor-
poren paquets de factura electrònica. En aquest 
sentit l’Administració està actuant també com a 
dinamitzador de l’ús intensiu de les TIC a les em-
preses, així com promovent l’activitat econòmica 
en el sector TIC.
Com a tot, hi podran haver defensors i detractors 
de la factura electrònica i més quan ha passat a 
ser una obligatorietat sobre com facturar a l’Ad-
ministració, però sens dubte s’evidencien impor-
tants estalvis, tant econòmics (estudis han mesu-
rat aquest estalvi promig en 4,95 euros d’emetre 
una factura electrònica en lloc que en paper i de 
2,82 euros en la seva emissió) com de gestió (mi-
llorant el procés de facturació i cobrament de les 
factures per part dels proveïdors, i la planificació 
dels pagaments i el control de l’endeutament de 
les Administracions), permetent fer un seguiment 
molt més exhaustiu de la reducció del període mig 
de pagament de les Administracions, alhora que 
es contribueix a fer les relacions entre empreses 
i Administracions més àgils i transparents. Estem, 
doncs, davant d’un exemple més de com les TIC 
aporten valor a l’economia, fent més eficients els 
processos de negoci de les organitzacions, tant en 
l’àmbit privat, com en l’àmbit públic.
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President,
Us adrecem aquest escrit en aquests 
moments de tanta transcendència per 
al futur del nostre país i que ho seran 
també evidentment per tots i cada un 
dels seus territoris. Volem focalitzar el 
moment actual en el nostre territori de 
referència, el Penedès.

I
El dia 11 de setembre de l’any 2004, 
just ara ha fet deu anys, l’Institut d’Estu-
dis Penedesencs llançava un manifest 
a favor del reconeixement institucional 
del Penedès en una futura organització 
territorial de Catalunya. S’havia parlat 
feia molt de temps d’organitzar Cata-
lunya en vegueries en substitució de 
les obsoletes i centralistes províncies i 
semblava que estava arribant la inicia-
tiva política per fer realitat aquesta anti-
ga aspiració del catalanisme.
Com que en uns primers moments 
semblava que el Penedès no hi era 
contemplat i seguia arrossegant el gep 
històric d’estar migpartit entre Barcelo-
na i Tarragona, una entitat tan significa-
tiva com l’Institut va desencadenar un 
procés que catapultat per la Plataforma 
per una Vegueria Pròpia, nascuda el 
gener del 2005, va trobar una resposta 
majoritària de la societat penedesenca 
donant suport a aquesta més que re-
clamació, voluntat i il·lusió. A les tres 
comarques que havien constituït histò-
ricament la Vegueria de Vilafranca, l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, 
s’hi va unir de seguida l’Anoia, també 
vinculada històricament al Penedès a 
través de la Sotsvegueria d’Igualada. 
Aquests lligams històrics no són sinó 
una manifestació d’una realitat comuna 
geogràfica, econòmica, social i cultural 
que s’ha mantingut al llarg dels segles.
La Plataforma va centrar la seva actua-
ció en quatre fronts:
- El primer front va ser el món local, els 
ajuntaments i per extensió els consells 
comarcals, la democràcia més propera 
al ciutadà, i es va aconseguir un èxit 
aclaparador: 66 dels 72 ajuntaments on 
es va presentar una moció a favor de la 
Vegueria Penedès la van aprovar, és a 
dir el 92% dels ajuntaments que repre-
senten el 93% de la població.
- El segon va ser el món econòmic. 
Ens semblava imprescindible que les 
empreses, les agrupacions patronals, 
el sector vitivinícola i els sindicats do-
nessin suport a la iniciativa pensant que 
era el que més convenia a l’economia 
penedesenca de cara a crear riquesa 
i benestar. Aquí també vam tenir una 
gran resposta, i llevat d’algun cas esca-
dusser, el món empresarial i sindical hi 
va donar ple suport
- El tercer van ser les entitats de les 
quatre comarques, que constitueixen 
aquí el ric i prolix teixit associatiu que 
és un dels tresors més grans de Cata-
lunya, i que tan decisiu és a l’hora d’im-
pulsar i canalitzar les aspiracions més 
nobles del país. Vós mateix, President, 
n’esteu tenint la mostra més excelsa en 
l’impuls del procés cap al dret a decidir i 

Carta al president Artur Mas
FÈLIX SIMON · President de la Plataforma per una Vegueria Pròpia

la independència. Doncs bé les entitats 
de tot tipus de les quatre comarques, 
culturals, recreatives, esportives, soci-
als, reivindicatives, etc. van donar su-
port pràcticament unànime a la Vegue-
ria Penedès
- El quart i últim front són les perso-
nes individuals. En un primer moment 
vàrem fer una campanya d’adhesions 
personals que va tenir una gran res-
posta, i que era la part més visible d’un 
sentiment difús d’identitat i pertinença 
arrelat a l’ànima dels penedesencs i pe-
nedesenques, i que ara emergia amb 
un inusitat vigor.
Aquests quatre fronts, com les quatre 
potes d’una base solidíssima, van ser 
determinants perquè la majoria de par-
lamentaris penedesencs impulsessin 
les iniciatives parlamentàries que, des-
prés d’un llarg i atzarós recorregut, van 
donar l’enorme alegria de l’aprovació 
per unanimitat de la llei de creació de 
l’Àmbit Penedès el 14-07-2010. Tan 
sols quinze dies després, tanmateix, 
rebíem la terrible decepció de ser-nos 
denegada la Vegueria Penedès.
Aquest és el resum d’una història que 
ens consta que ja coneixeu. Deixem-la 
aquí aparcada i centrem-nos en el con-
tingut.

II
Durant 10 anys hem aconseguit que 
parlés el territori i que emergissin les 
seves potencialitats. Per a molta gent, 
la reivindicació de la vegueria ha estat 
una manera de viure una il·lusió col-
lectiva de creure que les coses –i les 
lleis!– es poden canviar si es fa per vies 
democràtiques, si el convenciment és 
poderós i si l’esperança en un futur mi-
llor no defalleix. S’ha produït una feliç 
concurrència en el temps. Allò pel que 
hem lluitat els penedesencs és a peti-
ta escala allò pel que estem lluitant els 
catalans: que la personalitat de cada u 
com a nació o com a territori sigui reco-
neguda; que cada u disposi dels instru-
ments per controlar els propis recursos 
i les pròpies potencialitats, cosa molt 
millor que no pas que els gestioni algú 
des de fora.
Preparar el futur és orientar el present. 
El Penedès es troba des de fa 10 anys, 
en un procés per repensar i afermar la 
seva identitat. Un procés que ens porta 
a replantejar un nou sistema d’interac-
ció entre les comarques que el compo-
nen per gestionar-ne la complexitat, per 
detectar-ne fortaleses i febleses, per 
triar el millor camí. El desplegament de 
l’Àmbit funcional és una oportunitat úni-
ca per abordar la planificació territorial 
del Penedès amb una nova mentalitat, 
des d’una perspectiva holística, on el 
tot és més que la suma de les parts, i 
on han de prevaler els valors de la sos-
tenibilitat ambiental, de l’eficiència fun-
cional i de l’equitat social.
I per això ens cal tenir la Vegueria Pene-
dès. Amb el seu reconeixement podrem 
treballar a diverses escales: a partir de 
la definició local podrem garantir la 
projecció global (regió/vegueria/àm-

bit, comarques, municipis...). Podrem 
avançar cap a un equilibri del territori, 
fer-ne un espai entrellaçat, obert i inter-
connectat de “llocs i entre llocs”. Aquest 
seria doncs el gran repte: aprofitar 
aquest reconeixement per modernitzar-
nos, per esdevenir una societat més 
justa, més culta i més rica, i fer-ho de 
manera de que tothom tingui la oportu-
nitat de beneficiar-se de les noves pos-
sibilitats. Ens cal la intervenció de les 
administracions públiques per garantir 
una transformació prou profunda. Ens 
cal un Penedès fort i reconegut en una 
Catalunya més potent i equilibrada. Re-
prenem seguidament la cronologia per 
arribar a final de la nostra reflexió.

III
Aquell malaurat 27 de juliol del 2010 
se’ns va negar ser vegueria. El vots 
dels partits que donaven suport al go-
vern tripartit ho van impedir, tot i la mag-
nifica i aferrissada defensa de la Ve-
gueria Penedès que van fer el diputat 
vilafranquí de Convergència i Unió Sr. 
Joan Raventós i l’aleshores portaveu 
del grup parlamentar i actual vicepresi-
dent de la Cambra Sr. Luís Coromines.
Vós mateix, President, vàreu lamentar 
tal circumstància i ens vàreu adreçar 
tres dies després una carta que vam 
agrair profundament en què ens reite-
ràveu el compromís amb la Vegueria 
Penedès i ens dèieu que treballaríeu 
perquè “a la propera legislatura la ve-
gueria del Penedès sigui possible” i que 
CiU es “mantindrà ferma amb el com-
promís de convertir l’àmbit Penedès 
en vegueria tal com creiem que ha de 
ser”. Aquella legislatura es va escolar i 
tot i dues proposicions de llei per mo-
dificar la llei de vegueries i incloure-hi 
la del Penedès presentades a la Mesa 
del Parlament, una pel grup parlamen-
tari de Solidaritat per la Independència 
i l’altre pel vostre propi grup, la cosa no 
va prosperar. Estem a punt de tancar 
una nova legislatura i les promeses a 
favor de la Vegueria Penedès sembla 
que se les hagi endut el vent.
Cert que mentrestant hi ha hagut la ne-
fasta sentència del Tribunal Constituci-
onal espanyol contra l’Estatut que van 
deixar tan malparades les vegueries 
que es va haver de fer una llei a corre-
cuita per deixar-les en stand-by; cert 
que hi van haver eleccions anticipades; 
cert que finalment s’ha delimitat i ha 
començat a caminar l’Àmbit Penedès 
(ja tocava després de quatre anys de 
la seva aprovació per unanimitat), però 
el Penedès continua sent una realitat si 
no menystinguda sí que en podríem dir 
“amagada” pel govern de la Generalitat.
Ja sabem que en el moment actual la 
prioritat del vostre govern és el dret a 
decidir el futur de Catalunya i que l’ho-
ritzó vostre i del vostre partit és ras i curt 
la independència. En això ens teniu ab-
solutament al vostre costat. La nostra 
entitat va ser de les primeres a adherir-
se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
Sabem que us heu jugat la pell amb el 
9-N i que per tots els qui creiem en la 

democràcia i en el país ha estat una 
fita inoblidable i d’un abast excepcional. 
Nosaltres hi érem, molts dels membres 
de la PVP ens vam fer voluntaris, érem 
a les meses, som a les assemblees 
territorials de l’ANC o som socis d’Òm-
nium Cultural... I vam celebrar l’èxit del 
dia i vam aplaudir el vostre coratge.
Però també aquell dia ens vam adonar 
d’on érem o millor d’on no érem com a 
Penedès. Aquell dia als ulls de tota la 
Catalunya il·lusionada el Penedès no 
va existir, va restar “amagat”; la vice-
presidenta del govern va donar els re-
sultats per vegueries i és clar no vam 
sortir. Creiem que els resultats s’havien 
d’haver donat per àmbits tenint present 
que les vegueries estan en suspens i 
que segons la legislació vigent les fun-
cions que haurien de fer les desenvolu-
pen els àmbits funcionals. (Llei 1/1995 
del Pla General Territorial de Catalunya, 
disposició addicional 2a), i d’àmbits n’hi 
ha 8, un d’ells el Penedès. Vam enviar 
una còpia del nostre comunicar 183 a 
la vicepresidenta Joana Ortega en el 
qual fem palès el nostre malestar, en 
raonem amb detall el perquè i donem 
els resultats per àmbits.
President, sap què ens faria molta il-
lusió? Que la Vegueria Penedès, l’única 
del país que si ho arriba a ser ho serà 
perquè els seus habitats han exercit el 
dret a decidir-ho, fos reconeguda ja, 
abans d’entrar en el proper i decisiu 
procés electoral. ¿No diem que ens 
hem d’afanyar a crear estructures d’es-
tat? Doncs l’organització territorial ho 
és i molt important, enllestim-la d’una 
vegada amb les vuit vegueries. Teniu 
una amplíssima majoria al Parlament 
per fer-ho, ja que a part de CiU, hi do-
narien suport els grups d’ERC, la CUP, 
ICV-EUiA i tal volta el PSC, tal com es 
desprèn dels respectius programes i/o 
de les promeses que ens han fet i de 
les converses que hi hem mantingut.
President sabem que fareu una cosa 
molt grossa: no ens fallareu en el camí 
cap al reconeixement de Catalunya 
com a nou estat d’Europa. Us en dema-
nem una de molt petita: no ens falleu en 
el reconeixement del Penedès com una 
de les vegueries de Catalunya.
Acabem. Per commemorar els 10 anys 
de la Plataforma per una Vegueria Prò-
pia editarem per Sant Jordi un mapa 
de l’Àmbit i la Vegueria Penedès i un 
llibre de qualitat. El llibre, a part de fer la 
crònica dels anys de lluita de la societat 
penedesenca per al seu reconeixement 
institucional, volem que projecti una 
mirada oberta i esperançada al futur. A 
tal fi donarà veu a prop d’una quaran-
tena de prescriptors que des dels seus 
diversos punt de vista i àmbits d’actua-
ció exposaran la seva opinió sobre com 
encarar aquest futur. I la nostra màxima 
il·lusió és que el llibre acabés (o co-
mencés) dient: El Ple del Parlament de 
Catalunya, en data ?/?/2015, va acor-
dar modificar la llei de vegueries per tal 
d’incloure-hi la del Penedès.

(El Penedès, 5 de desembre de 2014)
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El projecte d’una planta de biomassa al mig del poble 
crea un fort conflicte veïnal i polític a la Pobla
JORDI PUIGGRÒS.-
Els veïns del barri de l’Estació 
i els pares i mares de la Llar 
d’Infants municipal “Sol Solet” 
de la Pobla de Claramunt es-
tan en peu de guerra contra 
el projecte d’una planta de 
biomassa que es vol construir 
en un sòl industrial propietat 
de la família Romaní, al bell 
mig del poble, que anys enre-
re havia estat ocupat per una 
indústria paperera. Els veïns 
han dirigit les seves acusaci-
ons contra els impulsors de la 
planta, però també contra el 
govern municipal, però l’alcal-
de explica que aquest negoci 
no compta amb cap tipus de 
llicència ni d’activitat ni ambi-
ental.
Els veïns, que la setmana 
passada van acudir al ple mu-
nicipal per denunciar la seva 
situació, es queixen que l’es-
mentada indústria causa bru-
tícia en forma de partícules en 
suspensió a l’aire, que mal-
meten la roba estesa, causen 
problemes de respiració i van 
acompanyades d’una fortor de 
dissolvent i de soroll vibrant. 
L’assumpte és especialment 
greu si es té en compte que 
damunt mateix de la indústria 
hi ha la llar d’infants.
La producció dels pèŀlets va 
a càrrec de l’empresa Nova-
lia Sinergie SL, vinculada a 
la família Romaní, d’històrica 
presència a la Pobla de Clara-
munt amb l’empresa paperera 
Romaní Esteve SA, clausura-
da fa uns anys. 
La negociació per a la re-
qualificació del sòl industrial 
d’aquests terrenys en la futu-
ra revisió del POUM -i d’altres 
assumptes- ha enrarit, amb el 
pas dels anys, les relacions de 
la família amb l’Ajuntament. 
Malgrat la desaparició de la 
indústria paperera de l’interior 
del poble, el cert és que du-
rant tots aquests anys el sòl 
no s’ha requalificat i continua 
essent industrial i disponible. 
Una àrea força extensa que 

Un grup de veïns vol 
aturar la construcció, 
en sòl industrial, 
d’una planta vinculada 
a la família Romaní, 
que durant dècades 
va gestionar una 
indústria paperera

El tema de la setmana
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Ple municipal, dijous passat, a la Pobla de Claramunt. Foto: Jordi Puiggròs.

és precisament el que bus-
quen avui els inversors indus-
trials, segons que han apuntat 
diferents alcaldes i portaveus 
empresarials de l’Anoia.

Molts papers
L’alcalde Santi Broch va reco-
nèixer en el ple municipal que 
havia “esgotat tots els procedi-
ments legals per aturar aquest 
negoci, que no compta amb 
cap permís. Aquesta gent fa el 
que li dóna la gana, s’enfoten 
de la Pobla de Claramunt”, va 
dir textualment davant un saló 
de plens ple de veïnat. Broch 
i el Secretari Municipal, César 
Flecha, van relatar fil per ran-
da totes les accions que s’han 
fet des del passat estiu, quan 
les esmentades empreses van 
iniciar les obres per dur a ter-
me aquesta producció de pèŀ-
lets. 
“Ja van començar les obres 
sense permís, i se’ls hi va 
notificar a les dues empre-
ses per carta certificada, però 
les van retornar. El secretari 
i l’enginyer municipal es van 
personar a la fàbrica, però no 
els van voler obrir. Van ha-
ver d’esperar-se fins que van 
poder donar una carta a una 
persona que sortia”, va dir l’al-
calde. 
El 18 de setembre l’Ajunta-
ment va iniciar un expedient 
sancionador contra les dues 
empreses, i a una tercera que 
va construir un dipòsit de for-
migó que no es podia aixecar 
per incomplir les normes sub-
sidiàries vigents al municipi. 
“Allí no es pot fer cap edifica-

ció, de cap manera, per això 
també se’ls va notificar, sense 
èxit, una paralització immedi-
ata de les obres, i al mateix 
temps vaig enviar cartes a la 
Guàrdia Forestal i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, perquè 
tanta fusta acumulada és un 
perill i a més es troba al cos-
tat mateix del riu, en una zona 
afectada”. Cap d’aquestes ac-
cions, segons ha dit l’alcalde 
Broch, ha tingut cap classe de 
resposta, més enllà d’una no-
tificació per escrit, fa mesos, 
de l’empresa, del negoci que 
volia dur a terme.

Petició de clausura 
de l’activitat
La setmana passada, l’Ajunta-
ment de la Pobla, veient que 
el tema començava a agafar 
una dimensió social important 
i diu que s’han esgotat tots els 
requeriments, va comunicar a 
les empreses l’inici d’un expe-
dient de clausura de l’activitat, 
que s’ha de complir abans 
d’un mes. Si no s’executa per 
part de les empreses, ho fa-
ran els Mossos d’Esquadra, 
intervenint directament sobre 
el terreny.
Els representants del PSC es 
van mostrar molt crítics amb 
l’actitud de l’alcalde en aquest 
assumpte, i per no haver dut a 
terme medicions tècniques de 
la qualitat de l’aire i del soroll 

en la zona afectada. ERC va 
demanar més diàleg amb la 
família Romaní. 
Broch va respondre que “sem-
pre s’ha explicat tot a l’opo-
sició, des del primer dia”. Els 
veïns, que van intervenir en el 
plenari, també van demanar 
més acció per part dels repre-
sentants municipals. “Jo no 
puc anar amb una escopeta 
i presentar-me allí, les coses 
s’han de fer legals”, va contes-
tar l’alcalde, qui va anunciar 
que es posaria “demà mateix” 
en contacte amb la Delegació 
del Govern de la Generalitat a 
la Catalunya Central per bus-
car noves fórmules d’acció 
contra aquest negoci. “Si cal, 
organitzarem una manifesta-
ció del poble i m’hi posaré al 
capdavant”, va dir. 

Recollida de signatures
Els veïns, per la seva banda, 
van iniciar ahir dijous una re-
collida de signatures i valoren 
dur a terme d’altres accions, 
com la paralització de la llar 

d’infants. Tot, però, està a l’es-
pera d’una reunió a tres ban-
des entre alcalde, empresa i 
veïns, que es podria produir la 
setmana vinent.
L’alcalde va explicar que “els 
problemes amb aquesta gent” 
van començar el 2011, arran 
d’un altre dels seus negocis, 
en aquest cas l’empresa Ro-
feica Energia SA, també vin-
culada a la família Romaní i 
ubicada al polígon dels Plans 
d’Arau, i dedicada a la coge-
neració d’energia elèctrica a 
través del fuel. 
L’empresa inicialment estava 
situada dins del poble, però es 
va decidir de comú acord amb 
l’Ajuntament el seu trasllat al 
polígon industrial. Els proble-
mes van sorgir quan, al cap 
d’un temps, el ple va aprovar 
exigir a l’empresa un canvi 
de combustible -de fuel a gas 
natural o liquat-, donant un 
temps de marge per poder fer 
les inversions per dur a terme 
el canvi. Aquesta exigència 
derivada de l’acord plenari no 
va agradar a l’empresa, que 
va iniciar accions legals contra 
l’Ajuntament. Inicialment, en 
primera instància, va guanyar 
el consistori, però el cas es va 
recórrer al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya -no 
al Suprem, com va dir l’alcal-
de en ple municipal-, que ha 
de dictar sentència. 

L’alcalde Santi Broch 
diu que els Romaní 
“s’enfoten de la Pobla 
de Claramunt” i es 
mostra disposat a 
“encapçalar, si cal, 
una manifestació”
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“Nosaltres no cremem 
res”, diu l’advocat de 
l’empresa
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L’Ajuntament coneixia el projecte des de fa un any
JORDI PUIGGRÒS.-
L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt coneixia el projec-
te i les intencions de Novalia 
Sinergie SL de fer una planta 
de biomassa des de fa exac-
tament un any. En concret, 
des del 16 de gener de 2014, 
quan va presentar la memòria 
tècnica corresponent a l’ac-
tivitat d’assecador a banda 
per a estelles i serradures de 
fusta. Posteriorment, el 7 de 
febrer de 2014, l’empresa va 
soŀlicitar a l’Ajuntament l’in-
forme urbanístic per conèixer 
si l’activitat que es volia fer, 
era compatible amb el plane-
jament urbanístic de la zona. 
Va acompanyar a la soŀlicitud  
una memòria descriptiva de 
l’activitat. L’Ajuntament no va 
respondre mai, almenys ofici-
alment.
L’advocat de l’empresa, el sa-
badellenc Josep Maria Maten-
cio, exregidor d’ICV a Saba-
dell i secretari de l’Associació 
de Productors de Pèŀlets de 
Catalunya, que ja va defensar 
-amb èxit- el grup empresari-
al Tamayo davant la revolució 
veïnal contra la planta de bio-
massa de La Garriga (Vallès 
Oriental) el 2009, ha explicat 
aquesta setmana a La Veu el 
seu punt de vista sobre aquest 
assumpte, aportant docu-
mentació a la que hem tingut 
accés. Segons Matencio “el 
febrer de l’any passat ja es 
va explicar què volia fer l’em-
presa en aquell indret, el que 
evidencia que l’Ajuntament 
coneixia l’activitat, nosaltres 
vam actuar amb transparèn-
cia”. Aquell dia es va demanar 
l’informe urbanístic a l’Ajun-
tament, però, segons l’article 
54.2 del decret 136/1999 de 
18 de maig, l’esmentat infor-
me “l’ha d’expedir l’Ajunta-
ment en el termini màxim d’un 
mes a comptar de la data de 
la  soŀlicitud. Doncs bé, l’Ajun-
tament no ho va fer, incomplint 
aquesta previsió legal”.
L’advocat també diu que una 
planta de biomassa no reque-
reix una tramitació especial, 
“sinó la més bàsica”, perquè 
“nosaltres no cremem res. 
L’energia calorífica ve de la 
planta de cogeneració que hi 
ha a Plans d’Arau”. L’article 
52.1 de la Llei 20/2009 esta-
bleix que la comunicació a 
l’Ajuntament “s’ha de fer un 
cop acabades les obres i les 
instaŀlacions necessàries, i 
per això no s’ha presentat 
encara. És una qüestió pura-
ment del procediment legal 
establert”. 
Matencio afirma que l’empre-
sa “no ha rebut cap notifica-
ció  referida a un expedient de 
clausura de l’activitat” en els 
últims dies, i que l’únic prece-

Es vol construir 
la segona planta 
de biomassa més 
gran d’Espanya, 
amb 30 llocs de 
treball directes i 100 
d’indirectes

dent és de l’agost del 2014, 
quan l’Ajuntament va “incoar 
expedient per a la clausura 
temporal de l’activitat fona-
mentada en reclamacions ve-
ïnals”. En almenys un cas, la 
piscina d’un veí es va embru-
tar de serradures. “L’empresa 
va presentar aŀlegacions i no 
negava que s’hagués produït 

algun episodi puntual que oca-
sionés molèsties, però en cap 
cas es podia afirmar ni acredi-
tar objectivament que hagués 
estat una situació reiterada o 

permanent”. De fet, l’Ajunta-
ment no ha ordenat fer cap 
medició tècnica fins aquesta 
setmana, sis mesos després 
dels primers “problemes”. A 
més, des d’aquelles aŀlegaci-
ons, “l’Ajuntament no ens ha 
fet cap requeriment posterior”, 
diu Matencio.
Respecte a la possible afec-
tació a la Llar d’Infants Muni-
cipal, l’advocat es pregunta 
“com és possible que s’admeti 
construir una llar d’infants just 
al costat d’un sòl industrial en 
vigència. Fa 33 anys que es 
van fer les normes subsidiàri-
es a la Pobla i encara no s’ha 
aprovat el nou POUM, malgrat 
que des del 2011 es va apro-
var l’avanç. Hauríem de pre-
guntar-nos de qui és respon-
sabilitat fer una llar d’infants al 
costat d’un sòl on es poden, 
avui, construir indústries”.
Els veïns també es queixen 
que l’activitat genera proble-
mes de salut. “En cap cas es 
pot vincular l’actual activitat 
d’assecatge de fusta ni la fu-
tura producció de pèŀlets a 
perills sobre la salut pública. 
Les diferents plantes existents 
a tota Europa així ho demos-
tren”, diu Matencio. “L’activitat 
de producció de pèŀlets enca-
ra no està funcionant. S’ha fet 
alguna prova puntual. Tant la 
maquinària, com les mesures 
que s’estan establint, faran 
que es compleixi la normativa 
sobre emissions a l’atmosfera 
i soroll. Les màquines són ale-
manyes, de primera qualitat, i 
noves”.
On sí que admet errors l’em-

presa és en què no va dema-
nar quan corresponia la llicèn-
cia d’obres menors per poder 
construir uns dipòsits. “Tot i 
això, es va fer dins dels dos 
mesos que teníem de marge, 
i es va presentar la soŀlicitud 
el 14 de gener d’aquest any”. 
Tres dies abans que expirés 
el termini per fer-ho. “La pila 
de serradures que ara es veu 
marxarà tota d’allí, ara el que 
estem fent és adequar-ho tot 
per fer murs de protecció con-
tra incendis. També s’insono-
ritzarà tota la nau”. En total, la 
inversió que s’està fent és de 
5 milions d’euros.
En les obres hi va prendre part 
la multinacional alemanya Se-
eger International, la mateixa 
que va adquirir, el 2012, tres 
centrals de biomassa a Cata-
lunya (a La Garriga, Flix i Al-
bons) per 118 milions d’euros.

Oberts als veïns
L’empresa diu voler construir 
en aquest indret la segona 
planta de biomassa més gran 
d’Espanya, amb 30 llocs de 
treball directes i 100 d’indirec-
tes, especialment en logística, 
doncs s’hauran de portar fins 
a la Pobla fusta de boscos per 
a produir 27.000 tones anuals 
de pèŀlets. “Tenim la ferma 
voluntat d’actuar amb el mà-
xim de transparència i restem 
oberts a oferir informació a ve-
ïns, entitats i partits polítics”, 
però “ens sorprèn que l’alcal-
de s’hi posi en contra quan les 
nostres activitats estan rela-
cionades amb la bioenergia, 
formen part d’un pla estratègic 
del govern de Catalunya, del 
mateix partit de l’alcalde, i cre-
aran llocs de treball al munici-
pi”. Tot i això, “estem oberts al 
diàleg permanent amb l’Ajun-
tament, per tal d’estudiar pos-
sibles alternatives, si cal, amb 
el degut respecte als legítims 
interessos de totes les parts 
implicades”.
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Que l’autovia A-2 es troba en 
mal estat en el seu tram més 
antic de Catalunya, just entre 
Igualada i Esparreguera, ho 
hem vingut denunciant en re-
iterades ocasions des de les 
pàgines de La Veu. Sots, re-
volts de poc radi, disminució 
de la velocitat a 80 kms./hora 
en alguns sectors, un alt volum 
de trànsit pesat... són alguns 
dels factors que converteixen 
l’autovia fins a Barcelona en 
un perill d’accidents. Des de la 
seva inauguració, l’any 1991, 
el tram Igualada-Martorell ha 
rebut només treballs de man-
teniment, però mai s’han cor-
regit adequadament el seu 
format original, que avui ja és 
d’una altra època. 
Ara, tots els alcaldes del tram 
(Igualada, Òdena, Castellolí, 
el Bruc, Collbató i Esparre-
guera) han decidit fer un front 
comú per exigir al Ministerio 
de Fomento una actuació im-
mediata a l’A-2. Divendres es 
van trobar a Castellolí, al cos-
tat del diputat Pere Macias, 
president del Cercle d’Infraes-
tructures i president de la Co-
missió de Seguretat Vial i Mo-
bilitat Sostenible del Congrés 
dels Diputats. 
L’elevat nombre d’accidents 
que es produeixen en un tram 
de poc més de vint quilòme-
tres i que travessa el túnel 
del Bruc, impliquen també 

Front comú dels alcaldes del tram Igualada-
Esparreguera per exigir millores a l’autovia A-2

Els alcaldes d’Òdena, el Bruc, Igualada, Collbató i Castellolí, amb el diputat a Madrid Pere Macias, davant l’A-2, a Castellolí. Foto: JP

freqüents talls de trànsit. A 
aquest fet cal afegir-hi l’im-
portant volum de turismes i 
camions que recorren l’auto-
via entre Madrid i Barcelona, 
passant també per Saragossa 
i Lleida i que, en arribar a un 
tram com aquest, amb moltes 
corbes i diferents variacions 
de tres a dos carrils, provocant 
lentitud i aturades a diari en 
hores punta. Bona prova de la 
dificultat del traçat és que fins 
a tres corbes estan limitades a 
80 o 90 km/h de velocitat mà-
xima. I en tot el tram no es pot 
arribar mai als 120 km/h habi-
tuals en una autovia.
Marc Castells alcalde d’Igua-
lada; Pep Solé, d’Òdena; Joan 
Serra, de Castellolí; Carles 
Castro, del Bruc i Ana Úbeda, 
de Collbató, van signar una 
carta que Macias es va com-
prometre a lliurar a la ministra 
de Fomento, Ana Pastor. La 
missiva compta també amb 
el suport explícit de l’alcalde 

d’Esparreguera, Joan-Paül 
Udina, que no va poder ser 
present a la trobada. L’acció 
conjunta contempla la presen-
tació de mocions als plens de 
tots els ajuntaments implicats, 
i també als Consells Comar-
cals de l’Anoia i el Baix Llo-
bregat, així com fer arribar el 
problema al Parlament de Ca-
talunya i al Congrés de Dipu-
tats de Madrid.
L’escrit adreçat al govern cen-
tral, responsable de la via, 
afirma que “la seguretat en un 

eix vertebral de comunicació i 
transport de mercaderies cap 
a Barcelona està greument 
compromesa” i, en conse-
qüència, els signants recla-
men “una actuació urgent amb 
la finalitat d’evitar més desgrà-
cies”. 
Els sis alcaldes insten final-
ment el Ministeri a “dur a ter-
me les gestions oportunes per 
tal que aquest tram de l’auto-
via rebi la inversió i obres ne-
cessàries amb la major breve-
tat, per a transformar-la en un 

tram segur per a la circulació”. 
A Castellolí, on es va fer la tro-
bada amb la premsa, es van 
registrar l’any 2014 un total de 
23 accidents, més d’un 10%, 
dels 209 accidents registrats 
en els 25 quilòmetres que se-
paren Igualada d’Esparregue-
ra. La via suporta a diari el pas 
d’entre 40 i 50.000 vehicles, el 
25% dels quals són pesants, 
quelcom fàcil d’entendre per-
que l’autopista AP-2 Barce-
lona-El Vendrell-Lleida és de 
pagament.

Igualada

L’acció passa per 
presentar mocions a 
tots els ajuntaments i 
als consells 
comarcals de l’Anoia 
i Baix Llobregat, i fer 
arribar el problema al 
Parlament i al 
Congrés de Diputats
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Protecció Civil demana màxima precaució per l’episodi de fort 
vent previst per avui divendres a tota la comarca
REDACCIÓ / LA VEU

El Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya (CE-
CAT) ha emès un avís d’aler-
ta arran de l’activació del Pla 
PROCICAT en previsió de 
l’episodi de ventades que es 
preveu per avui divendres, i 
que afectarà de manera molt 
important les comarques cen-
trals del país. 
En el cas de l’Anoia, Protecció 
Civil i el Servei Meteorològic 
de Catalunya avisen de pro-
bables episodis de fort vent, 
fins i tot per sobre dels 90 
km/h, amb especial virulència 
aquesta nit passada.
Durant la jornada de divendres 
els episodis de vent encara es 

podrien mantenir força actius. 
Protecció Civil de l’Ajuntament 
d’Igualada està amatent a 
l’evolució de la situació per si 
es considera adient activar els 
estats d’alerta o emergència 
a nivell local. En les properes 
hores es decidirà si cal sus-
pendre les activitats escolars i 
esportives i, si fos necessari, 
es recomanaria també anul·lar 
totes aquelles activitats ciuta-
danes que comportin despla-
çaments i concentracions de 
persones. 
En tot cas, l’Ajuntament fa una 
crida a la ciutadania a extre-
mar les precaucions, evitant 
la conducció i les activitats a 
l’aire lliure. També es recoma-

na tancar i assegurar portes, 
finestres i tendals, abaixar 
persianes i retirar testos i ob-
jectes de finestres i balcons. 
A l’exterior, cal tenir cura amb 
el mobiliari urbà, grues, basti-
des, vehicles, contenidors, en-
llumenat, arbrat i tot allò que 
pugui caure. S’aconsella, evi-
dentment, no pujar a llocs alts 
i evitar parcs i zones arbrades. 
El conjunt de consells es po-
den consultar al web www.
igualada.cat. S’informarà la 
ciutadania de l’evolució de 
l’alerta a través de l’emisso-
ra municipal Ràdio Igualada 
(103.2 FM), dels mitjans de 
comunicació locals i a les xar-
xes socials. 
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L’any 2014, el departament 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
conjuntament amb les agrupa-
cions tèxtils locals Fitex i Fa-
gepi, van posar en marxa una 
Oficina de Prototipatge i Ges-
tió de Fabricacions. Aquesta 
iniciativa, que s’emmarca en el 
projecte estratègic Anoia, punt 
d’origen de la moda, vol do-
nar resposta a una necessitat 
manifestada per les empreses 
locals del tèxtil. L’equip comer-
cial i tècnic d’aquesta oficina 
s’encarrega de vendre les 
idees creatives i els prototips 
que elaboren les empreses 
industrials locals a marques 
i distribuïdors que, cada cop 
més, tornen a fabricar en plan-
tes del territori. Posteriorment, 
a mesura que van arribant les 
comandes, aquest equip tras-
llada la producció als tallers 
de la zona, segons els volums 
que es demanin. Aquest dime-
cres han fet balanç del primer 
any de funcionament l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, la 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, Àngels Cha-
cón, el President de FAGEPI, 
Antonio Egea, El President 
de la Fundació FITEX, Ricard 
Pola, i el director executiu de 
FITEX, David Garcia. 
 
Valoració positiva dels 
primers mesos 
Des de l’Oficina de Prototipat-
ge i Gestió de Fabricacions 
s’ha dut a terme una radio-
grafia profunda del potencial 
productiu del territori. S’han 
visitat 81 de les 103 indústries 
i tallers tèxtils censades a la 
comarca que, entre totes ells, 
facturen 42 milions d’euros 
anuals i ocupen un miler de 
professionals. La tecnologia 
predominant en aquest clúster 
és la tricotosa rectilínia, amb 
un total de 473 màquines, que 
permeten fabricar gairebé 6 
milions de peces cada l’any. El 
d’Igualada i l’Anoia és el prin-
cipal clúster europeu de fabri-
cació de punt, juntament amb 
el de la ciutat italiana de Prato. 
Segons explica David Garcia, 
“tot i que encara cal treballar 
per fer arrelar dinàmiques de 
treball cooperatiu”.  

Membres de Fagepi, amb l’alcalde Marc Castells i la regidora Àngels Chacón a l’Ajuntament.

La nova oficina de prototipatge capta 
noves unitats per valor d’1,1 milions

REDACCIÓ / LA VEU

L’Igualadí Xavi Grados, gra-
duat en disseny de moda a 
l’escola superior de disseny i 
art Llotja a Barcelona, tindrà 
un espai per vendre la seva 
primera col·lecció en l’entorn 
de la setmana de la moda Ca-
talana.
Més coneguda com la 080 
Barcelona Fashion, del 2 al 5 
de Febrer al museu marítim de 
drassanes, Grados tindrà a la 
venta al públic roba confeccio-
nada íntegrament a Igualada. 
Punt Igualadí, cotó, llana i pell 
que ja va veure la llum al MO-
DAFAD projecte-T on va fer 
bandera d’un producte 100% 
Català i amb denominació 

Presència de l’Anoia al 080

Pel que fa a la promoció co-
mercial duta a terme pels tèc-
nics de l’Oficina, durant l’últim 
any s’han fet 180 contactes 
amb marques i empreses, 
52 d’ells han estat contactes 
directes, i 17 d’aquestes em-
preses contactades han estat 
noves, és a dir, que fins ara no 
feien comandes a la comarca. 
Entre aquestes 17 noves em-
preses, destaquen dues grans 
cadenes de botigues, cinc 
marques reconegudes i quatre 
firmes de gran distribució. 
En allò que fa referència a l’in-
crement d’activitat directament 
atribuïble a l’Oficina, les noves 
unitats fabricades pel clúster 
el 2014 van ser 137.200, i la 
facturació directament associ-
ada a la seva acció va ser de 
1.109.000 euros l’any passat. 
Aquestes xifres superen no-
tablement els objectius fixats 
per al primer any de funcio-
nament. Els seus impulsors 
destaquen que “amb cada 
50.000 euros de facturació es 
contribueix a mantenir o crear 
un lloc de treball al sector tèxtil 
a la comarca, de manera que, 
amb aquest increment, podem 
afirmar que l’any passat es 
van crear o consolidar 33 llocs 
de treball”. A aquests, cal afe-
gir els tres professionals que 
han treballat directament per 
l’Oficina de Prototipatge i Ges-
tió de Fabricacions. 
 
Perspectives 
per a l’any 2015 
Superats aquests primers dot-
ze mesos, considerats la fase 
d’arrencada, l’objectiu per a 
l’any que comença és clar: 

augmentar les comandes, la 
fabricació i, en conseqüència, 
el volum de negoci. L’Oficina 
vol incrementar aquest any la 
captació de comandes fins a 
200.000 noves unitats produ-
ïdes i fer que el nou volum de 
negoci que generi arribi als 2 
milions d’euros. Per això, s’ha 
reforçat el seu equip professi-
onal. 

Més fabricacions
L’estratègia que es vol seguir 
passa per induir més fabrica-
cions entre aquells clients que 
ja han produït a l’Anoia i po-
tenciar exponencialment els 
nous contactes comercials. Es 
vol treballar més intensament 
amb gran distribució i també 
amb marques i cadenes més 
petites de botigues, desenvo-
lupant algunes mostres i mos-
traris internament.  
Per aquesta nova fase de crei-
xement, es vol estimular l’ac-
ció d’aquells tallers industrials 
que tinguin la ferma voluntat 
d’actuar com a locomotores 
del projecte. Especialment 
aquelles empreses amb capa-
citat de gestionar fabricacions, 
és a dir, de fer producte aca-
bat, perquè generen activitat 
complementària en altres ta-
llers especialitzats de tissatge, 
confecció, planxa o acabats. 
La celebració de la primera 
fira professional BSTIM, que 
tindrà lloc a Igualada al mes 
de febrer, l’evolució del dòlar, i 
el creixement del mercat inte-
rior i de les exportacions, són 
alguns aspectes que el sector 
tèxtil local vol aprofitar per a la 
relocalització de fabricacions.                
 

d’origen Igualadí.
D’altra banda, el proper 5 de 
febrer i en el marc de la Bar-
celona 080 Fashion, l’empre-
sa igualadina, Xaus Igualada 
col·laborarà en les desfilades 
de les firmes Punto Blanco 
i Torras. En aquesta ocasió, 
amb Punto Blanco ens mos-
traran les seves Weekend 
Bags. Mentres que amb Tor-
ras presentaran les noves 
col·leccions 1913,’70s i Baires 
amb un estil que unifica el van-
guardisme i el vintage. Com ja 
és costum, en la marca Igua-
ladina, les seves propostes 
es caracteritzen per les seves 
línies simples i les seves com-
binacions atrevides.

REDACCIÓ / LA VEU

ICV-EUiA ha explicat en un co-
municat que “Josefina Rigolfas 
hagués estat el nom per al nou 
institut que es vol obrir a Iguala-
da. No és que consideri inapro-
piat el nom de Badia i Margarit, 
sinó que troba que s’ha perdut 
l’oportunitat de destacar la và-
lua d’aquesta pianista, de for-
ma més específica per ser ar-
tista i igualadina, però sobretot 
per ser dona”. El grup municipal 
recorda a l’Ajuntament el seu 
compromís per fer més visibles 
les personalitats femenines i in-
crementar els noms de dones 
als espais públics.
La regidora d’Iniciativa, Mont-
serrat Mateu, fa el recompte 
ràpidament. Dels vuit centres 
públics d’ensenyament que hi 
ha a Igualada només un porta 
nom de dona: l’escola Dolors 
Martí i Badia.

ICV preferia el nom de Josefina 
Rigolfas per al nou IES

Mateu explica com “considerem 
que s’ha perdut una ocasió d’or 
de reconèixer els mèrits artís-
tics a la Josefina Rigolfas i ha-
guéssim considerat un encert 
que aquest institut, que es vol 
situar al costat de l’escola Ga-
briel Castellà que porta a terme 
un projecte musical, tingués el 
nom de Josefina Rigolfas”.Tam-
bé per a fer política d’Igualtat.
Sobre la proposta que ha pre-
sentat l’Ajuntament, Mateu vol 
deixar clar que “la vàlua i el 
reconeixement del Dr. Badia i 
Margarit no la posem gens en 
dubte”. De fet, afegeix, “sabem 
que amb el temps diverses in-
fraestructures del nostre país 
portaran el seu nom (...) però hi 
ha persones amb una vàlua im-
portant, que difícilment donaran 
nom a cap infraestructura fora 
de la nostra ciutat”. Es refereix 
és clar a Rigolfas.  

Pàrquing gratuït per a clients

Plaça Cal Font, 3  - 
08700 Igualada - 93 803 11 21

ARRIBEN LES VINTENES
 REBAIXES DE TRIOPTIC
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La primera assemblea oberta 
de la CUP Igualada va aplegar 
uns 80 veïns dissabte passat 
a l’Espai pels Somnis. Els par-
ticipants van debatre diverses 
propostes per a la ciutat així 
com la viabilitat d’una can-
didatura d’unitat popular per 
concórrer a les eleccions mu-
nicipals del maig.
Després que el grup impulsor 
de la CUP Igualada presentés 
el projecte i el treball fet fins 
ara, els assistents es van divi-
dir en quatre grups de treball: 
cohesió social, participació i 
transparència, justícia soci-
al i model de ciutat. Així, van 
debatre la situació actual en 
aquests àmbits, fent diverses 
propostes locals. Un intercanvi 
d’impressions que cada grup 
va resumir després a tothom, 
fent una posada en comú. 
Entre les conclusions compar-
tides, la necessitat de priorit-
zar les urgències socials i les 
mesures de cohesió social en 
tots els barris; de més trans-
parència en el finançament 
públic i de participació popular 
en la política local; o d’apostar 
per models cooperatius en di-
versos àmbits.
Finalment, sota la pregun-
ta “Cal una candidatura per 
canviar-ho tot a Igualada?”, la 
majoria de participants va des-
tacar l’oportunitat i necessitat 
de presentar una candidatura 
municipalista transformadora. 
L’assemblea de la CUP Igua-
lada analitzarà ara també les 
propostes recollides per escrit 
al final de la jornada, abans de 

Els primers onze de la candidatura d’ERC a Igualada.

L’assemblea oberta de la CUP creu 
“necessari” presentar-se a les municipals

ERC presenta els primers onze 
noms de la candidatura 
REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte, l’assemblea d’ERC 
Igualada acordava donar llum 
verda als primers onze noms 
de la candidatura per a les 
properes eleccions municipals. 
Tres militants i vuit indepen-
dents entre els onze primers 
llocs. L’acte públic de presen-
tació es farà el proper 20 de fe-
brer, al Teatre de l’Ateneu, amb 
la participació de la Secretaria 
General, Marta Rovira.
Segons la formació republi-
cana, les persones d’aquest 
equip responen a dues carac-
terístiques. La primera, que són 
persones amb un bon nivell de 
formació i bons professionals 
en el seu àmbit d’actuació, i la 
segona, és que són persones 
que han estat implicades en el 
teixit associatiu i els moviments 
cívics de la ciutat. 
Així, com ja se sap, ERC Igua-
lada va optar perquè la can-
didatura fos encapçalada per 
una persona amb la suficient 
experiència municipal per po-
der fer-ho el màxim de bé des 
del primer moment, si corres-
pon d’exercir l’alcaldia als re-
publicans. Es tracta del fins ara 
alcalde de Jorba, Josep Maria 
Palau i Arnau, de 47 anys, lli-
cenciat en ciències polítiques 
i sociologia, tècnic de l’Ajunta-
ment d’Igualada, especialitzat 
en les àrees  econòmiques i 
d’organització, amb capacitat 
per aportar especialment en 
els àmbits d’Hisenda i d’Admi-
nistració 2.0. Palau va néixer i 
créixer al municipi veí de Jor-
ba. Des de fa 15 anys viu al 
barri de Les Flors d’Igualada.
La número dos de la candida-
tura serà la montbuienca Ca-
rolina Telechea i Lozano, de 
33 anys i resident des de fa 
anys al barri de Set Camins I, 
llicenciada en dret, advocada 
amb despatx propi, exercint a 
Igualada i a Barcelona, i amb 
experiència en gestió pública 
en les administracions locals 
en els àmbits jurídic i de dina-
mització econòmica i social de 
barris; es considera prepara-
da per aportar en matèria de 
Dinamització Econòmica i de 
Govern Participatiu. Telechea 
ha estat presidenta de l’entitat 
Xiroi Anoia, dedicada a la inte-
gració social i militant del PSC 
fins l’any 2010. 

En el tercer lloc, hi serà l’Enric 
Conill i Tort, de 33 anys tam-
bé i del barri del Poble Sec, 
llicenciat en arquitectura per 
la UPC i postgraduat en ges-
tió urbanística, estudiant de 
dret a la UOC, amb despatx 
professional propi d’arquitecte 
a Igualada. Conill ha portat a 
terme diversos projectes d’ur-
banisme, urbanització, plane-
jament i gestió urbanística, tant 
el l’àmbit públic com privat, tant 
individualment com en el marc 
d’equips professionals.
Esquerra també comptarà amb 
tot una referent en el món de 
l’esport igualadí. La nedadora 
Iolanda Gandia i Martínez, de 
42 anys i del barri del Set Ca-
mins II. 
Entre els cinc primer llocs tam-
bé hi figurarà en David Prat 
i Jorba, de 22 anys i del barri 
del Xipreret, i proposat per les 
Joventuts d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’on n’és el 
portaveu. En David és Tècnic 
en microsistemes informatives 
i xarxes, Tècnic superior en 
realització audiovisual i estudi-
ant de Ciències Polítiques i de 
l’Administració. 
En sisè lloc, l’equip compta 
amb la Maria Fernández i Mes-
tres, de 57 anys del barri de 
Cal Font, Santa Caterina i Au-
rora, diplomada en infermeria. 
En el setè lloc hi serà la sociò-
loga Susanna Llopart i Belloc, 
de 36 anys i del barri de Les 
Comes, postgraduada en Or-
ganització i Gestió d’Empreses 
Culturals, amb un mestratge en 
Polítiques Locals de Joventut i 
formació en Participació Ciuta-
dana l’Institut de Governança 
Pública de la UAB. 
En el vuitè lloc hi ha l’expresi-
dent local d’ERC i actual pre-
sident de la Penya Blaugrana, 
Toni Claramunt i Codina, de 42 
anys. En el novè, l’especialista 
en matèria d’Educació, Gem-
ma Balsells i Casanovas, de 40 
anys. En desè lloc, l’Antoni Oli-
vé i Tomàs, de 52 anys, llicen-
ciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials i doctor en Admi-
nistració i Direcció d’Empreses 
per la UPC. En l’onze lloc, Lluís 
Segura i Rosich, de 57 anys, 
analista i responsable de segu-
retat informàtica de l’empresa 
Punto Blanco, president del Te-
atre de l’Aurora.

prendre la decisió final sobre 
presentar una candidatura.

Últims dies per apuntar-se 
al seminari d’economia crí-
tica de Taifa
“La discussió sobre les les al-
ternatives” és el títol del curs 
que se celebrarà aquest febrer 
a Igualada, amb sis sessions 
impartides per diversos ex-
perts del Seminari d’Economia 
Crítica Taifa. Organitzat per la 
CUP Igualada, el curs comen-
çarà el proper 6 de febrer a 
l’Espai pels Somnis i les ins-
cripcions es tanquen aquest 
diumenge.
Les sessions es faran els di-
vendres, fins el 14 de març, 
de 19:30h a  21:30h en diver-
sos espais de la ciutat. El preu 
del curs és de 10€, per cobrir 
les despeses d’organització 
i els materials. Les persones 
que es vulguin inscriure al 
curs han d’enviar un correu a 
l’adreça igualada@cup.cat o 
bé fer-la efectiva al Casal In-
dependentista la Teixidora 

(carrer Custiol, 10) d’Igualada.
Amb aquest curs, la CUP 
d’Igualada vol posar posar a 
l’abast dels alumnes diferents 
eines per analitzar el nostre 
entorn així com analitzar di-
verses alternatives al model 
econòmic dominant.
Aquestes són les diferents 
sessions formatives que com-
posen el seminari:
6 de febrer: “Conceptes, crite-
ris, i fonaments. Utòpics clàs-
sics”. A l’Espai pels Somnis.
13 de febrer. “Algunes  pro-
postes d’experiències històri-
ques i normatives”. Al Casal 
Independentista la Teixidora.
20 de febrer. “Socialisme 
del segle XXI”. A l’Espai pels 
Somnis.
27 de febrer. “Enfocaments 
sobre la producció. Model 
auto-centrat”. A l’Ateneu Igua-
ladí.
06 de març. “Municipalis-
me”. Al Casal Independentista 
la Teixidora.
14 de març. “Repensant l’aquí 
i l’ara”. A l’Ateneu Igualadí.

Imatge de l’assemblea de la CUP, dissabte passat a l’Espai pels Somnis.

Joan Agramunt i Pere Calbó, amb Carlos Floriano Vice-secretari General d´Organització del PP.

Pere Calbó i Joan Agramunt, 
al Congrés Nacional del PP
REDACCIÓ / LA VEU

Pere Calbó i Joan Agramunt 
van ser presents a la Conven-
ció Nacional del Partit Popular 
que es va celebrar a Madrid 
els dies 23, 24 i 25 de gener. 
Sota el lema Junts per un gran 
país, es van portar a terme 
diverses sectorials com “ocu-
pació”, “justícia”, “sanitat pú-
blica”, ensenyament”, “treball” 
i “fiscalitat”.  
Durant el congrés es va deba-
tre valorar el treball de la soci-
etat civil per tal de portar a ter-
me la superació econòmica i 
social, i que ha tingut  el  con-
junt de la ciutadania com a 
principal  fil conductor. “La 
prioritat són les persones i per 
això és volen governs que re-
solguin els problemes reals i 
que prioritzin sempre l’interès 
general abans que l’electoral o 

partidista, i que vetllin tant per 
el present com per les genera-
cions futures. Els governs han 
de custodiar el més prioritari: 
la integritat com a nació, mi-

llorar l’ocupació, garantir els 
serveis bàsics com pensions, 
prestacions, família, igualtat, i  
solidaritat”, expliquen des del 
PP.  
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Els Bombers de la Generali-
tat van poder controlar defini-
tivament el matí de dissabte 
les restes d’un incendi en el 
segon pis de l’habitatge del 
carrer Esquiladors, 10 on du-
rant la nit anterior hi va ha-
ver un foc que ha causar una 
víctima mortal. El foc estava 
totalment sufocat des de les 
01.00h, però en les hores se-
güents es va estar apuntalant 
el menjador de l’habitatge, 
que va cremar totalment com 
a conseqüència d’una estufa, 
tot i que aquest extrem no s’ha 
fet oficial.
En l’incendi va perdre la vida 
un home de 60 anys, Jordi 
Arolas Regordosa. La seva 
mare, de 85, va haver de ser 
evacuada a l’Hospital perquè 
presentava símptomes lleus 
d’intoxicació per inhalació de 
fum. L’avís es va rebre a les 
23.00h i va fer mobilitzar 6 
dotacions dels Bombers de 
la Generalitat. Fins al lloc es 
van desplaçar sis dotacions 
dels Bombers (tres camions, 
l’autoescala i dos vehicles 

Les restes del foc eren ben visibles a l’exterior de l’habitatge del carrer Esquiladors.

Un mort i una ferida lleu en l’incendi 
d’un habitatge al carrer Esquiladors

REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de 
l’Àrea Regional de Trànsit de 
la Regió Policial Central van 
denunciar penalment el passat 
23 de gener, un conductor de 
34 anys, de nacionalitat espa-
nyola i veí de  Santa Coloma 
de Queralt, com a presumpte 
autor d’un delicte contra la se-
guretat del trànsit.
Els fets van ocórrer pels volts 
de les 10:30 hores del mateix 
dia 23, a l’autovia A2 en sentit 
Barcelona, a l’altura del Bruc, 
a l’Anoia. 
Una trucada al telèfon 112 va 
alertar d’un vehicle que circu-
lava de manera perillosa i po-
sant en greu perill la integritat 
física de la resta d’usuaris de 
la via.
Diverses patrulles que es tro-
baven a la zona van efectuar 
una recerca per trobar el vehi-
cle infractor. Aquest va ser lo-
calitzat al cap de pocs minuts 
a l’àrea de servei del Bruc. El 
turisme havia provocat un ac-
cident, sense ferits, al col·lidir 
contra un camió de gran tonatge.
Els mossos van sotmetre el 

Imputat un conductor de Sta. Coloma 
que va donar positiu per drogues i va 
causar un accident a l’A-2

lleugers de comandament i 
suport) a més d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra, de la Po-
licia Local i del (SEM) Sistema 
d’Emergències Mèdiques, que 
va desplaçar dues de les se-
ves ambulàncies.
A l’interior els bombers van lo-

calitzar el cos d’una persona 
que va resultar morta per asfí-
xia, i es va rescatar la dona de 
85 anys d’edat. El germà de la 
víctima mortal, que també viu 
en el mateix pis, no hi era en el 
moment dels fets.

conductor del turisme a la 
prova d’alcoholèmia, la qual 
va resultar negativa. Segui-
dament van efectuar-li la pro-
va de detecció de consum de 
drogues i va donar un resultat 
positiu per consum de cocaï-
na, amfetamines i metamfeta-
mines.
El conductor va ser imputat 
per un delicte contra la segu-
retat viària i haurà de compa-
rèixer davant del jutge quan 
aquest el requereixi.



14
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de gener de 2015 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Millorar la competitivitat de les 
empreses, especialment en 
l’àmbit de les noves tecnolo·
gies, és la raó principal que 
ha portat a la Unió Empresa·
rial de l’Anoia i a TIC Anoia 
a signar un conveni de col·
laboració que permeti treballar 
plegats pel desenvolupament 
econòmic i social del sector 
TIC, tecnologies afins i a dur 
a terme una política activa en 
les accions que puguin bene·
ficiar a totes les empreses de 
la comarca de l’Anoia en ge·
neral.
Així doncs, totes dues entitats 
uneixen esforços per organit·
zar conjuntament activitats 
informatives, de formació i de 
dinamització que permetin a 
les empreses de noves tec·
nologies i també a tot el pú·
blic empresarial multisectorial 
beneficiar-se d’uns coneixe·

Jaume Catarineu (TiC Anoia) i Blai Paco (UEA).

Nou acord de la UEA i TIC Anoia per a 
desenvolupar les noves tecnologies

El President del Banc Central 
Europeu havia aconseguit 
calmar els mercats només 
fent anunci de les seves in·
tencions. Però no li havia cal·
gut actuar. Ara sí. Del “faré el 
que faci falta per preservar 
l’euro” a concretar i detallar el 
seu programa. Molts dubten 
de l’encert i de la idoneïtat 
del moment. Però ho ha fet 
abans de les eleccions gre·
gues. I no hi havia alternati·
ves per fer créixer la inflació. 
El darrer estímul per intentar 
mobilitzar l’economia. Encara 
que això empobreixi els ren·
distes i estalviadors. Ningú 
està ja en condicions d’opo·
sar-s’hi. Ni tan sols Alema·
nya. Es mobilitzaran 1,14 bi·
lions d’euros. Xifra semblant 
a la del ‘Quantitative Earning’ 
americà. Però ni la forma ni 
el moment són els mateixos.  
L’Eurozona s’ha quedat enre·
re,  respecte d’USA,  el Reg·
ne Unit i Japó. 
Hi ha qui ho atribueix als alts 
nivells de burocràcia, la dis·
paritat d’opinions i a l’oposi·
ció d’Alemanya. Però la rea·
litat és una altra. Hi ha una 
ficció d’unitat en els dinou 
estats que tenen l’euro com 
moneda. No hi ha, ni conso·
lidació fiscal, ni estructures 
coordinades. I ‘la confiança 
mútua’ s’evidencia quan es 
mutualitza només el 20% del 
risc. La resta l’hauran d’as·
sumir els respectius bancs 
nacionals. Cap perspectiva 
d’avançar en la unió bancà·
ria, monetària, econòmica i 
fiscal. I del programa s’exclo·
uen significativament Grècia 
i Xipre. Una fórmula clara·
ment política i de compromís 
que deixa en mans dels es·
tats la decisió de com faran 
les reformes que no volen 
fer i probablement no faran. 
I sense fer-les no hi haurà 
creixement, ni creixement sa·
ludable. Però és per on van 
els trets. A Davos, les elits 
financeres posen Espanya 
com exemple de feina ben 
feta. I els mercats financers 
han reaccionat positivament 
a la decisió del BCE. Tot ple·
gat una senyal més de la pro·
funda i preocupant deriva del 
futur de la Unió.
Que ara es faci allò que, des 
de l’ortodòxia sempre s’havia 
dit que mai no faria, crea in·
certeses i preocupació. Com 
també veure receptes iguals 
per a tothom, quan les rea·
litats són tan diferents. Però 
el pitjor és que l’autoritat mo·
netària ‘independent’ vulgui 
influir sobre els preus (con·
sum) i no sobre l’economia 
real. Només s’assegura el 

PERE PRAT

futur, quan es seleccionen i 
executen inversions que ge·
nerin valor. Però ja s’ha vist 
el difícil que ha de ser desen·
volupar un pla d’inversions 
europees en infraestructures, 
innovació, recerca i formació, 
que permetés a l’economia 
europea arrencar el motor 
del creixement i competir, 
quan hem vist com a Espa·
nya s’han llençat els diners 
amb aeroports inútils, defici·
taris trens d’alta velocitat, for·
mació inútil i una gran munió 
d’obres sufragades amb fons 
europeus, però adjudicades 
amb criteris d’amiguisme po·
lític. Així no és d’estranyar 
que apareguin de nou els 
fantasmes de l’euro i la via·
bilitat de l’Europa que diuen 
s’està articulant.
En cas de reestructuració, o 
quitament parcial del deute 
públic d’un país membre, les 
pèrdues seran dels tenedors. 
El BCE només n’assumirà el 
vint per cent. I les pèrdues 
potencials s’haurien de com·
pensar, carregant·les primer 
contra els beneficis de l’enti·
tat i, si no n’hi hagués prou, 
amb noves aportacions de 
capital dels estats, en pro·
porció a la seva participació 
accionarial. Alemanya el pri·
mer, amb prop del 30% del 
capital. I a Espanya li tocaria 
el 8’84%.  Per això hi ha qui 
no vol compartir més riscos 
en les compres. I creix la 
sospita de que tot plegat si·
gui una preparació per a una 
eventual ruptura de l’euro. I 
si això acabés passant, cada 
banc central, s’emportaria les 
seves pèrdues. 
Ens expliquen que amb els 
tipus per terra, els bancs 
s’hauran de buscar la vida, 
concedint crèdits a l’econo·
mia real, empreses i consu·
midors. Mentida. Seguiran 
deixant el diners només a 
qui creguin solvent. En can·
vi per l’estalviador, la nul·la 
remuneració dels dipòsits i 
renda fixa obligarà a pren·
dre més riscos a la borsa o 
anar al consum. Més riscos. 
Cap creixement de l’econo·
mia real. Hi ha qui diu que 
s’està nedant en l’absurditat 
més complerta. Però darre·
ra hi segueixen havent caps 
pensants i grans interessos. 
I polítics per executar-los. A 
curt termini, bones notícies 
per als mercats. Però molt 
mal senyal per al nostre futur 
col·lectiu. Pels aturats cap 
expectativa. Comprant deute 
públic no es creen llocs de 
treball.  

Mario Draghi

ments, unes aportacions i una 
formació de qualitat.
D’aquesta manera TIC Anoia 
passa a exercir de gremi TIC 
de la UEA, i així aportant un 
nou valor pel qual els altres 
gremis de la UEA que disposa·
ran a partir d’ara d’una aproxi·
mació més dinàmica a les TIC 
a través de les trobades mul·
tisectorials que es preveuen. 
En virtut d’aquest conveni TIC 

anoia disposarà també de les 
instal·lacions de la UEA per a 
dur a terme els seus actes.
Per altra banda amb aquest 
acord de col·laboració les em·
preses del sector de les TIC 
compten, des d’ara, amb tot 
el bagatge, l’experiència  i els 
contactes d’una entitat em·
presarial de referència com la 
UEA.
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El Campus Motor Anoia de 
Castellolí ha acollit recent·
ment la jornada “De la tasca 
de la Mancomunitat de Cata·
lunya a la gestió actual de la 
xarxa viària de la Diputació de 
Barcelona” organitzada per la 
Diputació de Barcelona i em·
marcada en els actes del Cen·
tenari de la Mancomunitat de 
Catalunya.
El president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Es·
teve, ha presentat la jornada  
adreçada a polítics, gestors i 
tècnics dels municipis de les 
comarques de Barcelona, així 
com a professionals que par·
ticipen en l’estudi i gestió del 
territori en l’àmbit de les comu·
nicacions. 
L’acte, on hi han estat pre·
sents el president del Consell 

Jornada de la Diputació de Barcelona sobre carreteres, dimecres passat al Campus Motor.

El Campus Motor Anoia, seu de 
trobades de la Diputació i d’empreses

Comarcal de l’Anoia Xavier 
Boquete i l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells, ha servit per 
repassar el passat, el present 
i el futur de la xarxa de carre·
teres locals de la demarcació i 
també ha relligat l’època actu·
al amb la de la Mancomunitat, 
ja que la gran majoria de vies 
d’avui dia van ser pensades fa 
més de cent anys.
La Junta Directiva del Clúster 
de la Indústria d’Automoció de 
Catalunya (CIAC) també va 
escollir aquesta passada set·
mana el Campus Motor Anoia 
per reunir-se. La trobada del 
CIAC va estar presidida per 
Vicenç Aguilera, president del 
Circuit Barcelona-Catalunya, i 
va comptar amb personalitats 
molt rellevants de la indústria 
del motor com Sergio Alcaraz, 
vicepresident de Nissan Motor 

Ibérica, Francesc Perarnau 
de l’empresa de components 
metàl·lics per automòbil Ges·
tamp, Toni Garcia de l’empre·
sa de components electrònics 
Doga o Lluís Cano de l’empre·
sa de components Ficosa, en·
tre d’altres.
El Campus Motor Anoia, im·
pulsat pel Consell Comarcal 
de l’Anoia i situat a Castello·
lí, és un centre tecnològic per 
acollir activitats i esdeveni·
ments organitzats per empre·
ses dels sectors automobilís·
tic, aeronàutic i el relacionat 
amb les energies renovables. 
Des que va obrir les portes fa 
un any ja ha acollit una vinte·
na de clients com Seat, MGS, 
Tradeve, Iveco, Tecno Casa, 
la Federació Catalana de l’Es·
port del Motor, Baxi Roca o 
Solaris.
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Es veia venir una resposta, 
però no sabia quan, ni en qui-
na mesura. Però ja ha comen-
çat a arribar. La festa de Reis 
d’Orient més antiga d’Espanya 
és a Alcoi (Alacant), i allí no 
els acaba de fer gaire gràcia 
que, a Igualada, es presenti la 
festa anàloga com a candida-
tura a Patrimoni Immaterial de 
la Unesco. Només ha calgut el 
suport oficial de la Generalitat 
per a que, des d’aquesta vila 
del País Valencià, comences-
sin a arrufar el nas.
La festa alcoiana es fa des de 
1885, una mica més antiga, 
doncs, que la igualadina. La 
cavalcada d’aquesta pobla-
ció és molt similar a la nostra, 
però és clar, allí consideren 
que són els igualadins qui 
haurien “copiat” el model. El 
diari digital NacióLaFlama.cat 
incloïa aquesta setmana una 
entrevista amb l’historiador i 
arxiver alcoià Josep Lluís San-
tonja, màxim coneixedor de la 
festa, qui afirma que “Alcoi te-
nia llavors molta relació amb 
Igualada, Terrassa i Sabadell 

Tots els alcaldes d’Igualada des de 1979 han signat aquesta setmana un document de suport a la candidatura dels Reis d’Igualada.

Alcoi mostra “sorpresa” per la candidatura dels Reis d’Igualada a 
la UNESCO, que considera que són una “còpia” dels seus

a causa de la indústria tèxtil. 
A Sabadell fins i tot hi va ar-
ribar a haver festes de moros 
i cristians organitzades pels 
emigrants alcoians”. Això ex-
plicaria la “còpia” igualadina. 
“Molts dels elements singu-
lars de la festa d’Igualada els 
agafen precisament d’Alcoi: el 
tipus de patges, les escales... 
Tot és igual”, diu aquest histo-
riador alcoià.
Santonja afegeix que les ca-
valcades dels Reis d’Orient, 
tal i com les entenem, només 
es fan a Espanya. “I si la d’Al-
coi és la cavalcada més anti-
ga de l’Estat, açò també vol dir 
que és la mes antiga del món, 
no pas la d’Igualada”, explica. 
A més, es veu que a Alcoi tam-
bé han demanat a la UNESCO 
que tota la seva festa de Na-
dal (els Reis i també el Betlem 
de Tirisiti) sigui considerada 
Patrimoni Immaterial. Per a 
Santonja “el nostre projecte de 
Patrimoni Immaterial és molt 
més ambiciós que el d’Igua-
lada, perquè recull una tra-
dició molt més àmplia, no és 
només la Cavalcada. El Nadal 

alcoià també inclou el Betlem 
de Tirisiti, que enguany va 
ser vist per 25.000 assistents 
procedents de tota la Comuni-
tat Valenciana, i la trilogia de 
l’adoració dels pastors, el Ban 
Reial i la cavalcada del dia 
cinc de gener”. Amb tot, des 
d’Alcoi el procés administratiu 
per presentar la candidatura 
encara es troba en una fase 
molt inicial, més “enrere” que 
la d’Igualada.

Suport de tots els alcaldes 
a la candidatura
D’altra banda, els cinc al-
caldes d’Igualada des de la 
restauració de la democràcia 
el 1979, Manuel Miserachs, 
Ramon Tomàs, Josep Maria 
Susanna, Jordi Aymamí i Marc 
Castells, han signat aquest di-
mecres una carta conjunta de 
suport a la candidatura de la 
Festa dels Reis d’Igualada per 

esdevenir Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO. Aquest do-
cument s’adjuntarà al dossier 
de la candidatura. En l’acte, 
celebrat al Saló de Sessions, 
els batlles han coincidit a 
destacar la mobilització ciu-
tadana, la rellevància social, 
l’emotivitat i el simbolisme que 
suposa aquesta festa per als 
igualadins.



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de gener de 2015 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El Saló de Celebracions Nuvis 
i Festes ha acollit el passat 
cap de setmana prop de 2.000 
visitants, un públic molt con-
cret amb un interès de com-
pra clar. El caràcter sectorial 
i específic de l’esdeveniment 
ha mogut gent d’arreu de la 
comarca i fora de la comarca 
atrets pels nous serveis que 
enguany s’oferien, més enllà 
dels casaments. Així, aquest 
any s’ha pogut trobar des 
d’empreses d’organització de 
festes infantils, trobades em-
presarials… fins als exposi-
tors de sempre del món de la 
moda, fotografia, restauració, 
joieria i detalls.

Petita davallada 
de visitants
La mostra ha crescut quant a 
expositors: un total de 72 ex-
positors, 8 més que l’edició 
de l’any passat. En relació als 
visitants s’ha observat una pe-
tita davallada, ocasionada per 
la no organització enguany de 
desfilades de moda, una acció 
que mobilitzava un gran nom-

Alguns dels visitants al Saló de Celebracions, el passat cap de setmana a l’Espai Firal Carner.

Prop de dos mil visitants al “nou” 
Saló de Celebracions d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El centre 4D Health ha estat 
escollit per participar a l’apar-
tat d’innovació en seguretat 
del pacient del World Innova-
tion Summit for Health (Cime-
ra Mundial d’Innovació per la 
Salut). El congrés, organitzat 
conjuntament per l’Imperial 
College  of London i la Qatar 
Foundation, tindrà lloc a Doha 
els dies 17 i 18 de febrer d’en-
guany. 
El responsable del fòrum 
d’innovació en seguretat del 
pacient, el prestigiós Doctor 
Peter J. Pronovost, director de 
l’Armstrong Institute del Johns 
Hopkins Hospital a Baltimore 
(USA) i la resta de membres 
del comitè científic han selec-
cionat el 4D Health perquè 
sigui present a la cimera amb 
estand propi i pugui presentar 
el seu projecte als nombrosos 
professionals de la salut i ci-
entífics internacionals que hi 
assistiran. La línia d’innovació 
sobre seguretat del pacient 
és un dels temes centrals de 
l’edició del 2015 juntament 
amb la diabetis, la demència i 

El projecte del 4D Health serà 
present en un congrés a Qatar

bre de familiars i amics dels 
models com a espectadors de 
les passarel·les.
El president de Fira d’Iguala-
da, Joan Domènech ha afir-
mat que “estem  contents amb 
el suport que hem tingut per 
part dels expositors i satisfets 
pel nombre de visitants, tot i 
que la valoració final la farem 
d’aquí unes setmanes quan 
tinguem els comentaris i opi-
nió de tots els expositors”. Te-
nim ganes de seguir treballant 
per continuar sent una fira de 
referència, no només a la nos-
tra ciutat i comarca sinó ser-ho 
pel que fa a Catalunya”.
Tot i que la majoria de visi-
tants (70%) eren d’Igualada i 
comarca, cal remarcar el 20% 
de visitants que han acudit 
d’altres ciutats de la província 
de Barcelona i el 10% que ho 
han fet de les comarques de 
Lleida i Tarragona.

Els tallers, novetat d’èxit
D’altra banda, cal destacar la 
bona acollida que han tingut 
els tallers gratuïts que s’han 
ofert durant els dos dies de 

saló. Es tracta d’una novetat 
de l’edició d’enguany que ha 
omplert els matins i les tardes 
del dissabte i diumenge amb 
activitats per a tots els públics 
i de diferents temàtiques re-
lacionades amb el món dels 
esdeveniments; des de com 
fer una invitació de casament 
fins a demostracions de balls 
de saló.
El president de Fira d’Igua-
lada, Joan Domènech ha 
destacat que la importància 
d’aquest esdeveniment no 
rau en el nombre de visitants: 
“no és una fira massificada, el 
que ofereix el Saló dels Es-
deveniments és per un públic 
concret, que sap el que bus-
ca, i estem convençuts que 
els visitants han trobat en els 
nostres estands allò que ne-
cessitaven“. En aquest sentit 
Fira d’Igualada recorda que 
l’important del Saló és que en 
tractar-se d’una fira sectorial 
el visitant troba ràpid el que 
vol en un espai on pot seure’s 
tranquil·lament a parlar amb el 
venedor sense pressa ni pressió.

el càncer. 
En representació de 4D He-
alth hi assistiran el director 
del centre Dr. Enric Macaru-
lla i Àngels Chacón, tinenta 
l’alcalde de l’Ajuntament. En 
el transcurs de l’estada a Qa-
tar l’equip del 4D Health té 
previst reunir-se amb els res-
ponsables del Sidra Medical 
Research Center, un referent 
internacional en educació mè-
dica, l’atenció al pacient i la 
recerca biomèdica, fet que els 
permetrà enfortir les relacions 
internacionals del 4D Health i 
conèixer de prop aquest cen-
tre mèdic punter.   
La Cimera Mundial d’Inno-
vació per a la Salut  és una 
iniciativa internacional que té 
per objectiu promoure i facili-
tar la innovació en la prestació 
d’assistència sanitària a tot el 
món. La primera edició va te-
nir lloc a Londres l’any 2012 i 
des de fa dos anys se celebra 
a Doha. Hi participen acadè-
mics, professionals mèdics i 
representants de les empre-
ses més importants del món 
de l’àmbit de la salut.  

L’hospital “virtual” d’Igualada comença a tenir ressó a nivell mundial.
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REDACCIÓ / LA VEU

Dos vehicles de la Policia Lo-
cal d’Igualada han incorporat 
recentment equips desfibril·
ladors, fet que permetrà re-
duir el temps de reacció quan 
algun ciutadà pateixi una atu-
rada cardíaca. Aquesta capa-
citat d’auxili s’amplia amb un 
tercer desfibril·lador que s’ha 
ubicat a l’edifici del 092. A 
banda, un total de cinquanta·
quatre agents del cos han re-
but en les darreres setmanes 
formació específica de Suport 
Vital Bàsic + DEA, impartida 
pel Grup Docent de Suport 
Vital del Consorci Sanitari de 
l’Anoia. L’Hospital d’Igualada 
és, precisament, el referent a 
la comarca del Consell Català 
de Ressuscitació.  
Aquest dimecres han presen-
tat aquesta acció el regidor de 
Sanitat i Salut Pública, Fermí 
Capdevila, i el cap de la Po-
licia Local de la ciutat, Jordi 
Dalmases. Capdevila ha re-
cordat que “el temps de reac-
ció és fonamental quan algú 
pateix una aturada i, per això, 
dotar els agents de la Policia 
Local dels instruments i els co-
neixements necessaris pot ser 
decisiu per salvar vides”. Dal-
mases apunta que “en molts 
casos, els agents de la Policia 
Local són els primers a arribar 
al lloc on s’ha produït l’incident 
i ara poden ser també els pri-
mers a actuar, iniciant les tas-
ques de reanimació durant els 
segons o minuts que pugui tri-
gar a arribar la unitat del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques i 
se’n faci càrrec”. 
Els dos últims anys, l’Ajunta-
ment ha format en reanimació 
cardiopulmonar un total de 
149 persones, entre treballa-
dors i personal habitual dels 
diferents equipaments, com 
ara el teatre o el mercat mu-
nicipals, invertint al voltant de 
50.000 euros entre la imparti-
ció d’aquests cursos i l’adqui-
sició i manteniment dels dife-
rents aparells. 
De cara a 2015, es preveu 
instal·lar dos nous aparells i, 
sobretot, estendre la sensibi-
lització sobre aquest tema al 
conjunt de la ciutadania, fent, 
per exemple, formació dels jo-
ves als instituts.

Zona poliesportiva del barri del St. Crist, prop del Tanatori.

Desfribil.ladors en 
dos cotxes de la 
Policia Local

Nova pista poliesportiva i zona 
d’aparcament gratuït al Sant Crist
REDACCIÓ / LA VEU

El barri del Sant Crist d’Iguala-
da ja compta amb nous equi-
paments oberts a la ciutada-
nia. Al carrer de la Coral La 
Llàntia, en un solar que té una 
superficie total de 1.300 m2, 
l’Ajuntament ha dut a terme 
les darreres setmanes els tre-
balls necessaris per a instal·-
lar·hi una pista multiesportiva, 
adreçada principalment als 
infants i el joves, i també una 
zona blanca d’aparcament 
gratuït.  
La nova àrea d’estacionament 
podrà acollir 18 vehicles, am-
pliant notablement la capacitat 
de la zona, després de les tas-
ques d’anivellament i compac-
tació del terreny efectuades. 
S’han hagut d’adequar també 
els accessos i fer els arranja-
ments necessaris per a evitar 
acumulacions d’aigua pluvial. 
Als nous talussos que s’han 
arranjat, s’ha dut a terme una 
hidrosembra per a facilitar el 
creixement d’herba natural i 
fer, d’aquesta manera, un en-
torn més agradable. 
Des de l’any 2012, el consis-
tori ha posat a disposició de 

la ciutadania 541 places d’es-
tacionament gratuït en zones 
blanques: 18 en aquest nou 
espai, 116 al carrer Piera, 183 
a tocar del mercat de La Ma-
suca, 44 a l’Avinguda Balmes, 
121 al carrer del Rec, 19 a 
l’antic Vapor Cremat del Car-
rer Misericòrdia i 40 a la zona 
escolar de la Dolors Martí. La 
voluntat és, durant aquest any 
2015, arribar a les 800. Aviat 
es preveu l’obertura de noves 
zones blanques amb una ca-
pacitat important a l’entorn del 

Rec i de l’Avinguda Barcelona. 
A tocar d’aquesta zona blanca 
d’aparcament, a més, s’hi ha 
ubicat una pista multiesportiva 
similar a la que fa quinze dies 
es va obrir al Parc de Valbona. 
La instal·lació permet practicar 
futbol sala, bàsquet o handbol, 
està construïda amb estructu-
ra d’acer galvanitzat i tanques 
de fusta de pi, i s’ha situat so-
bre una superfície formigona-
da que ha calgut fer específi-
cament. 

La visita es va fer dissabte passat.

Primer cop d’ull a Cal Badia dels grups 
que l’impulsen com a espai de joves
REDACCIÓ / LA VEU

Una quarantena de joves 
d’Igualada, representants de 
diferents entitats, van partici-
par el passat dissabte, 24 de 
gener, en la primera visita a 
l’edifici de Cal Badia. Aques-
ta construcció simbòlica ha 
d’acabar esdevenint a mig ter-
mini un espai a disposició de 
les entitats locals.
Des de la passada tardor, les 
entitats interessades a inte-
grar·s’hi han desenvolupat 
diferents tallers per a defi-
nir com adequar a les seves 
necessitats aquest històric 
edifici, que és propietat de 
l’Ajuntament. Als dos primers 
tallers es van debatre models 
de gestió i possibles usos de 
l’espai i, dissabte passat, ja 
van poder visitar físicament la 
instal·lació.  
Ara, un cop coneguts tots els 

elements, les entitats aca-
baran de definir el projecte i 
l’adequació més adient per 
l’edifici. El consistori ja con-
templa, en l’actual pressupost 
2015, recursos per a comen-
çar els arranjaments dels seus 
aspectes més fonamentals: 

estructura, tancaments i sub-
ministraments bàsics. A ban-
da, en una acció paral·lela, 
ben aviat s’engegaran els tre-
balls per a convertir bona part 
del jardí de la finca en un parc 
obert a la ciutat.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dia  31 de gener, a les 9 
del vespre, i al col.legi de Les 
Mares Escolàpies  (c/ del Vi-
dre)  es farà el Sopar solidari  
de Mans Unides.  Com cada 
any es retroben socis i amics 
de la entitat per compartir el 
seu treball solidari en un sopar 
de germanor.  Hi serà el Mis-
sioner Combonià Dario Balula 
Chaves  que ha estat a Malawi 
i Zambia. El preu del sopar és 
de 7€.  Per apuntar·se  podeu 
trucar a la Coordinadora  Do-
lors Mateu  telf.  93 803 31 20.

Demà dissabte, 
Sopar Solidari de 
Mans Unides

REDACCIÓ / LA VEU

Sota el títol “7 tresors del tu-
risme industrial català”, el nú-
mero 204 de la revista sobre 
viatges “Descobrir Catalunya” 
destaca en el seu article “Mi-
niatures que emocionen” la 
importància de visitar la ca-
pital de l’Anoia amb motiu de 
conèixer el Museu del tren 
miniatura, el qual forma part 
de la XATIC (Xarxa de turis-
me industrial) des de la seva 
inauguració, el mes de juny 
passat.
L’article diu literalment: “No cal 
tancar els ulls per veure trens 
circulant per un món en mini-
atura que reprodueix escenes 
urbanes i rurals a la perfecció. 
El que cal és desplaçar·se  a 
Igualada i obrir·los bé”. 

Presència a Fitur
Antoni Rabell, responsable del 
Museu, destaca que aquesta 
és una acció més encaminada 
a fer difusió tant de la cultura 
i oci ferroviaris com de la ciu-
tat com a destí d’un turisme 
industrial que va a l’alça. De 
fet, les següents accions de 
cara a reforçar aquesta difu-
sió seran: presència a FITUR 
(Madrid) com a coexpositors 
de l’Agència Catalana de Tu-
risme, presència a BTRAVEL 
(l’antic Saló Internacional del 
Turisme a Catalunya) dins 
del grup XATIC, presència a 
EXPOTREN de Lleida (amb 
estand propi) i a la Fira Mo-
dernista de Terrassa (seu de 
la XATIC).

El museu igualadí 
Railhome a la revista 
Descobrir Catalunya
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La crisi econòmica actual, amb el grup UOCTalk

REDACCIÓ / LA VEU

Montclar i Mestral s’adherei-
xen al programa Join Up de 
l’empresa AIMSOLO per tal 
de complementar l’orientació 
i l’assessorament dels alum-
nes de 4t d’eso i 1r de batx. 
de cara al seus futurs estudis 
universitaris i posterior món 
laboral.
El Museu de la Pell d’Igua-
lada es va omplir de gom a 
gom per rebre la informació 
de primera mà ja que som els 
primers centres educatius de 
la comarca de l’Anoia a ofe-
rir aquest servei que segueix 
assessorant els alumnes quan 
són a la universitat i que els 
ajuda a trobar feina quan ja 
s’han graduat.
Un noi de Mestral o una noia 
de Montclar de 16 anys poden 
ser presentats a qualsevol 
empresa del territori un cop 

JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

El diumenge, primer de fe-
brer, continuaran les festes 
patronals de Vida Creixent, en 
honor a la Mare de Déu de la 
Candela.
Unes festes que ja s’inicia-
ren la setmana passada, a 
la parròquia de la Sagrada 
Família, d’Igualada, amb el 
Pregó, a cura de Pilar Caro 
Palomas, catequista i autora 
del text; encesa de la Cande-
la de les Festes, per Jaume 
Casanellas Claramunt, dele-
gat episcopal de Pastoral de 
la Salut, del bisbat de Vic, i 
enguany Candeler d’Honor. 
També va inaugurar-se una 
Exposició de Cartells i va pro-
jectar-se la pel.lícula “Cande-
larias i Candeleres”, una cinta 
que demostra que la Verge de 
la Candelera o Candelaria, és 
venerada en molts llocs. És un 
muntatge que dura 45 minuts, 
realitzat per Joan Vila Prat, 
qui, juntament amb Joan Xifré, 
en feren la presentació.
Encara avui i demà, es conti-
nuarà la Novena, després de 
la missa vespertina.

El gruix de les festes
Ara, doncs, el proper diumen-
ge continuarà la celebració. a 
la mateixa església. A 2/4 de 
12, Missa Familiar, dedicada 
a la Catequesis Parroquial. La 
part musical i dels cants ani-
rà a cura de Josep M. Roca 
Herrera i Pol Requesens. 
Acabada l’Eucaristia, tindrà 
lloc un Concert, a càrrec de 
la coral infantil igualadina 

Festa de la Candelera,  
de Vida Creixent

Els Verdums, que presentarà 
Joan  Ribalta. A les 8 del ves-
pre, rés del sant Rosari amb 
Florenci Oliva que tindrà cura 
dels cants. Després de la mis-
sa dominical, vuitè dia de la 
Novena.
Dilluns, dia 2, festivitat de la 
Candelera,  a les 8 del matí, 
missa amb benedicció de 
candeles. A les 8 del vespre: 
Cant de l’Himne de Vida Crei-
xent, a cura de Florenci Oliva 
acompanyat a l’orgue, per Llu-
ís  Victori; salutació de benvin-
guda per Joan Xifré; Benedic-
ció i encesa de les candeles; 
Processó per l’exterior del 
temple (Plaça eclesial, carrer 
Pierola, cruïlla, Av. Barcelona, 
carretera de Manresa i retorn 
al la parròquia.) Missa solem-
ne que presidirà el Rector, Mn. 
Josep M. Mas Busqué.
S’acabarà la Novena i s’apa-
garà la Candela de les Fes-
tes pell Candeler Honorífic, 
Jaume Casanellas. Joan Vila 
llegirà el poema Purificació de 
la Verge, de l’Estampa recor-
datori  2015,que es lliurarà als 
assistents
Festa de Sant Blai
L’endemà, dia 3, dimarts, se 
celebra la festivitat de Sant 
Blai, amb benedicció de fruits 
a les misses de les 8 del matí 
i del vespre.
Vida Creixent sols anhela que 
augmenti la Fe i que Maria de 
la Candela sigui llum pel món 
sencer i que guareixi de tots 
els mals als que estan en resi-
dències i hospitals, com diuen 
els seus Goigs.

se’ls hagi elaborat el seu per-
fil professional avançat en el 
temps. Això és Join Up!
Comptat i debatut, es tracta 
d’un pla de treball innovador 
que fem coordinadament la di-
recció de les dues escoles, els 
tutors, les ampes i les famílies, 
en contacte amb el teixit em-
presarial de la zona. El finan-
çament del pla corre a compte 
dels pares que ho sol·licitin 
(un 40%), de les ampes en un 
30% i del pressupost de pro-
moció de les escoles la resta.
El projecte Join Up consta de:
a) Informe d’orientació profes-
sional
b) Itinerari formatiu proposat 
per accedir-hi
c) Centres i/o universitats que 
ofereixen la formació proposa-
da
d) Seguiment anual

Mestral i Montclar presenten 
el programa Join Up!

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts 27 de Ge-
ner, va tenir lloc a la Biblioteca 
Central d’Igualada, la xerrada 
organitzada pel grup UOC-
talk Alumni Igualada, sobre el 
tema La crisis econòmica en 
dotze preguntes, a càrrec d’Al-
bert Puig Gómez, professor de 
l’àrea d’Economia dels Estu-
dis d’Economia i Empresa de 
la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC). Llicenciat en Ci-
ències Econòmiques i Doctor 
en Economia per la Universitat 
de Barcelona. Actualment di-
rector del Màster Universitari 
en Anàlisi de l’Entorn Econò-
mic de la UOC. 
El Dr. Puig es manifestà per-
tànyer al corrent econòmic de 
l’economia crítica, i va definir 
que una crisis es determina 

quan s’obté un PIB negatiu en 
referència a un període anteri-
or, i que un dels orígens de la 
crisi mundial actual prové de 
quan el President dels EUA, 
Bill Clinton, va derogar l’any 
1999 la Llei Glass-Steagall, 
promulgada l’any 1933 pel 
President Roosevelt, que pre-
tenia evitar una catàstrofe fi-
nancera com la que es va pro-
duir amb la Crisi de 1929, que 

va obligar la separació entre 
la banca de dipòsits i la banca 
d’inversió. 
En la seva intervenció, va ex-
plicar cóm s’internacionalitza 
una crisis, cóm es va generar 
la bombolla immobiliària a Es-
panya, la conseqüència pro-
ductiva de la bombolla i per 
què va punxar, així com les 
mesures establertes per fer 
front a la crisis.  

Ajuntament d'Igualada

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a 
terme el dia 27 de gener de 2015, va acordar el següent:

Primer. Valorar positivament la justificació de la proposta de la “modificació puntual de l’article 77 
de  la normativa del text refós del Pla general d’ordenació d’Igualada, en relació a la zona 14a. 
Nombre d’habitatges i usos permesos”; i , en conseqüència, declarar la seva oportunitat i conve-
niència per a l’interès públic local.

Segon. Aprovar inicialment la “modificació puntual de l’article 77 de  la normativa del text refós del 
Pla general d’ordenació d’Igualada, en relació a la zona 14a . Nombre d’habitatges i usos 
permesos”.

Tercer. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment  i l’expedient a informació pública mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal,  
perquè en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’edicte en el 
BOP i en el diari de caire municipal, les persones interessades puguin examinar l’expedient al 
Departament d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a 
planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions  i 
suggeriments que estimin oportuns. 

L’instrument esmentat també podrà consultar-se al taulell d’edictes de la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).

Quart. Suspendre fins el 30 de juliol de 2016, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i 
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l'atorgament de llicèn-
cies de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construc-
cions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit afectat per la present modificació 
puntual del Pla general d'ordenació. 

Aquesta suspensió afecta als àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació 
del règim urbanístic. En conseqüència, es podrà atorgar llicències fonamentades en el règim 
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en 
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planeja-
ment, una vegada aprovat definitivament.

Cinquè. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es presentin seran resolts pel Ple i en 
cas de no haver-n’hi, s’entendrà aprovada provisionalment la modificació puntual sense necessitat 
de nou acord; i, a continuació, es trametrà l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya 
Central per a seguir els tràmits en ordre a la seva aprovació definitiva.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d'un acte de 
mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que 
els interessats considerin pertinents. Alhora, es fa saber que el diari de premsa periòdica on es 
publicarà aquest edicte és La Veu de l’Anoia.

Igualada, 28 de gener de 2015
L’ALCALDE

Marc Castells i Berzosa
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Teo Romero, en un acte de PSC a Montbui.
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Joan Vich segueix les matei-
xes passes que d’altres des-
tacats socialistes d’Igualada, 
com Antoni Dalmau o Antoni 
Pàmies. Estripa el carnet del 
PSC. Dimecres al matí ho va 
anunciar públicament en una 
roda de premsa, tot presen-
tant també una carta en la que 
el seu títol ja ho diu tot: “No 
em puc reconèixer”. Enrere 
queden 40 anys de militància.
Un partit, el socialista, que ha 
abandonat, ha dit Joan Vich, 
l’espai central del catalanisme 
d’esquerres en la política ca-
talana i que ha castigat reite-
radament les dissidències, la 
crítica i la pluralitat. 

Les paraules 
de Miquel Iceta
Vich assegura que la demo-
cràcia interna en el PSC és 
inexistent i que la crítica ha 
desaparegut.
Joan Vich ha reconegut, però, 
que el detonant de la seva bai-
xa del partit, va ser la interven-
ció de Miquel Iceta, els repre-
sentants de l’Agrupació local i 
de la pròpia candidata Noemí 
Trucharte, durant la presenta-
ció de la candidatura socialis-
ta. Vich ha manifestat que es 
va sentir dolgut pel menyspreu 
absolut al treball que durant 
més de tres dècades, com a 
representant també del PSC, 
ell i altres persones han portat 
a terme en diferents grups mu-
nicipals socialistes.
L’exalcalde ha retret al PSC 

Joan Vich estripa el carnet del PSC

Joan Vich, en el moment d’anunciar la seva decisió.

“l’amnèsia greu i vergonyant 
que ha esborrat la història de 
Vilanova del Camí dels dar-
rers 35 anys i la història del 
govern socialista dels darrers 
35 anys”.
Les desavinences en la con-
fecció de la llista municipal 
a les Eleccions del 2011 van 
marcar el punt d’inflexió en 
l’agrupació vilanovina. Segons 
Vich va comportar “un boicot 
actiu a la candidatura per part 
d’un sector de l’executiva local 
i la passivitat de la resta”.
A instàncies dels mitjans de 
comunicació Vich ha explicat 
que des del 2011 i arrel de les 
primeres desavinences amb 
l’agrupació local, van posar 
els fets en coneixement de la 
direcció del partit  tant a nivell 
comarcal com català i també 
a la Comissió de Garanties, 
però que la resposta sempre 
ha estat nul·la. Tampoc espe-
ra resposta, ha dit, sobre la 
carta que divendres passat va 
fer arribar a Àngel Ros, a qui li 
va comunicar la seva decisió 
d’abandonar el partit.

La llarga ombra 
de Teo Romero
Vich també ha posat de mani-
fest, perquè “és públic i notori” 
ha dit, la manca d’afinitat amb 
el primer secretari del PSC 
Anoia, Teo Romero, i està se-
gur que Romero està darrere 
de l’operació que s’ha articulat 
a Vilanova del Camí i que va 
començar abans del 2011.
Per tot plegat, Vich ha justificat 
la seva decisió d’abandonar el 
PSC. Un acte que ha volgut 
desvincular de qualsevol acte 
o estratègia política a nivell 
municipal o comarcal. Diu que 
el seu acte és “una decisió 
personal i intransferible”.

Durant la roda de premsa, 
Vich ha assegurat que malgrat 
estar retirat de la primera línia 
de la política local no s’ha ju-
bilat políticament i en aquest 
sentit, Vich, ha explicat que 
simpatitza amb els diferents 
corrents crítics del PSC com 
Avancem i Nova Esquerra Ca-
talana.
Per contra, també ha dit ex-
plícitament, que no donarà 
suport a la candidata del PSC, 
Noemí Trucharte, que en les 
últimes setmanes ha intensifi-
cat de manera notòria la seva 
activitat preelectoral.
Preguntat per la premsa sobre 
les properes municipals on es 

Vich reconeix que el 
detonant de la seva 
decisió va ser la inter-
venció de 
Miquel Iceta en la 
presentació de la 
candidata a les 
eleccions a Vilanova, 
Noemí Trucharte

El PSC dóna llum verda a Teo Romero per presentar-se a Montbui
JP  / LA VEU

El PSC va donar el vistiplau 
dissabte passat a un total de 
104 candidatures a tot Cata-
lunya -poques, de moment-, 
entre les quals hi ha les de Vi-
lanova del Camí (Noemí Truc-
harte), Masquefa (Dani Guti-
érrez), la Torre de Claramunt 
(David Manzaneda) i Igualada 
(Jordi Riba), però també la de 
Santa Margarida de Montbui, 
amb Teo Romero, implicat 
judicialment en un afer rela-
cionat amb els comptes del 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, quan n’era 
president. Romero, per bé que 
ha estat citat a declarar, enca-
ra no està encausat pel jutge, 
amb la qual cosa no incom-
pleix els estatuts del PSC.

Efectivament, l’article 41 del 
Codi Ètic del PSC, diu textu-
alment que “si el militant fos 
objecte d’una inculpació ju-
dicial i resultés processat, té 
l’obligació de posar el seu càr-
rec a disposició del partit. La 
comissió executiva del partit 
en podrà acceptar la renúncia 
si ho considera convenient. 
En el cas que el militant incul-
pat i processat no posi el seu 
càrrec a disposició del partit, 
previ dictamen de la Comis-
sió de Garanties, haurà de 
ser cessat, encara que sigui 
provisionalment, de les seves 
funcions i responsabilitats, fins 
que recaigui sobreseïment, 
arxivament o sentència ferma 
del procediment”. Romero ni 
està processat, ni inculpat, 

almenys fins el moment. Ell 
sempre ha defensat la seva 
innocència, afirmant que tot 
el que havia fet estava avalat 
pel plenari de la institució que 
presidia.

L’alcalde montbuienc, de 47 
anys d’edat, es presentarà per 
sisena vegada a unes elec-
cions municipals, d’on és el 
primer representat públic des 
de 1995, sempre amb sòlides 

majories absolutes. Dijous 
passat l’assemblea local del 
PSC de Montbui va aprovar la 
seva candidatura. 
Més enllà d’aquestes cinc 
candidatures ja conegudes, 
cal encara saber qui encap-
çalarà les d’altres poblacions 
on el PSC té pes notable, com 
Hostalets de Pierola, amb l’al-
calde Daniel Vendrell; Cabrera 
d’Anoia, amb Salus Montea-
gudo; o bé Ódena, amb Fran-
cisco Guisado. El que passi a 
Piera, Capellades o Calaf és, 
de moment, un enigma. Sí que 
és segur que en molts munici-
pis no hi haurà candidatura del 
PSC, per primera vegada des 
de la recuperació de la demo-
cràcia.

preveu la participació de com 
a mínim 10 formacions polí-
tiques, Vich ha qualificat de 
“plural i democràtica aquesta 
participació, fidel reflex”, ha 
dit, “de la pluralitat del nostre 
municipi”. “És evident”, ha dit 
Vich, “que seran necessaris 
pactes i aliances que asse-
gurin la governabilitat”. No es 
coneix, de moment, si l’ac-
tual alcaldessa i substituta 
de Vich en el càrrec, Vanesa 
González, es presentarà al 
capdavant d’alguna formació 
independent, tal i com s’havia 
especulat recentment. Fins a 
les eleccions, el PSC governa 
Vilanova juntament amb CiU.
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Els treballs per posar a punt 
la nova Biblioteca de Montbui 
continuen a bon ritme. Durant 
les darreres setmanes s’han 
realitzat les tasques d’orde-
nació i classificació de tot el 
material bibliogràfic existent a 
la biblioteca vella (ubicada al 
carrer Sant Miquel, 6), i que 
ara s’haurà de distribuir a les 
diferents àrees del nou equi-
pament, a Mont-Àgora.
De forma paral·lela, estan molt 
avançades les obres de Mont-
Àgora, entre elles l’adequació 
dels diferents serveis (aigua, 
electricitat, telefonia i teleco-
municacions) , la instal·lació 
de la màquina climatitzadora 
i dels climatitzadors diversos 
que donen servei a la bibli-
oteca, vestíbul, sala d’expo-
sicions i banys de la planta 
baixa, així com també la po-
sada en marxa de la ventilació 
d’aquesta zona. 
També es realitza la instal·
lació dels comptadors elèc-
trics, el quadre general de 
distribució elèctrica i el qua-
dre general de protecció, la 
instal·lació de la il·luminació 
dels diferents espais, les cen-
traletes de seguretat (detecció 
incendis, sistema de megafo-
nia interna i circuit tancat de 
televisió). Així mateix, s’estan 
fent tots els treballs de fonta-

neria i fusteria necessaris per 
posar a punt aquestes zones 
de l’edifici (biblioteca, vestíbul·
cafeteria i sala de petit format) 
així com les instal·lacions bà-
siques i necessàries per ade-
quar aquests espais per al seu 
ús. 
Encara que els treballs estan 
avançats, tot apunta que en-
cara falten unes setmanes per 
tal de poder donar per finalit-
zada l’obra i que el nou equi-
pament entri en funcionament. 

Com serà la nova Bibliote-
ca?
A la nova Biblioteca s’hi ac-
cedirà per un gran vestíbul, 
a la planta baixa de l’edifici 

Recta final per a la nova biblioteca de Montbui

de Mont-Àgora. Aquesta gran 
entrada a l’edifici és l’espai 
que distribuirà els diferents 
serveis de Mont-Àgora. El pri-
mer d’ells, la Biblioteca, ubi-
cada a l’esquerra de la porta 
principal. La Biblioteca ocupa-
rà dues plantes. A la de baix 
es dividiran diferents zones 
temàtiques (revistes i diaris, 
zona infantil), mentre que a la 
planta de dalt s’ubicarà el fons 
general i també una gran sala 
d’informació i diferents espais 
polivalents, entre els quals so-
bresurten un espai de música i 
imatge, un espai de suport, un 
espai de direcció, un espai de 
dipòsit documental i un magat-
zem logístic, entre d’altres. 

MONTBUI / LA VEU

El proper divendres 6 de febrer 
tindrà lloc una nova Marató de 
recollida de Sang a Montbui. 
Enguany la principal novetat 
és que la marató es durà a ter-
me en un divendres, i no pas 
en un dissabte com era cos-
tum. El Centre Cívic i Cultural 
La Vinícola acollirà, entre les 
10 del matí i les 10 de la nit, 
aquesta jornada solidària, que 
compta amb l’organització del  
Banc de Sang i Teixits i el su-
port de l’Ajuntament de Mont-
bui, l’Associació de Donants 
de Sang de l’Anoia (ADSA) i 
la delegació montbuienca de 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer.
Com és habitual, es duran a 
terme nombroses activitats 
paral·leles, coincidint amb 
aquesta Marató. Així, des de 
l’hora d’inici els escolars del 
municipi assistiran a diferents 
activitats que organitzaran 
els cossos de seguretat (Po-
licia Municipal, Mossos d’Es-
quadra i Bombers), que col-

laboren amb la Marató. 
Tammateix a partir de dos 
quarts de sis de la tarda es 
realitzaran diferents tallers a 
l’entorn de La Vinícola. 
Així, l’entitat “Artesanas de 
Corazón” organitzarà un ta-
ller de “xapes i manualitats”; 
a continuació Sara Bergantiño 
en farà un altre de “manualitat” 
(màscares de Venècia); Erika 
i Ana durant a terme un taller 
de maquillatge artístic i una 
altra veïna del municipi, Ras-
hida, farà un taller de “henna”. 
La Comissió de Festes del 
Nucli Urbà col·laborarà amb 
aquesta activitat organitzant 
una xocolatada.
També durant la tarda es faran 
diferents actuacions musicals. 
D’una banda, la monitora de 
Mont-aQua Ivette realitzarà 
una sessió de Fit·Attack/Zum-
ba (de 17 a 18 hores) i a conti-
nuació tindrà lloc una actuació 
de flamenc, a càrrec de Cris-
tina Morente “La Tacona” i el 
grup de ball de l’escola Garcia 
Lorca “A compás de Lorca”.

Marató de Sang a Montbui, 
divendres 6 de febrer

MONTBUI / LA VEU

Entre els dies 3 i 25 de fe-
brer (ambdós inclosos) estarà 
obert a l’Ajuntament de Mont-
bui el termini de lliurament de 
sol·licituds de la setena Con-
vocatòria d’Ajuts Municipals 
per a Estudiants Universitaris 
i per a Alumnes de Cicles For-
matius de Grau Mig i Superior. 
Els destinataris d’aquests 
ajuts són els estudiants me-
nors de 26 anys que cursin es-
tudis universitaris fora del ter-
me municipal, i també aquells 
estudiants de Cicles Forma-
tius de Grau Superior o de 
Grau Mig que cursin els seus 
estudis en centres públics o 
concertats situats a una dis-
tància superior a 30 quilòme-
tres fora del terme municipal 
de Montbui. Tammateix tam-
bé es poden acollir a aquesta 
convocatòria els estudiants 
universitaris o bé els de cicles 
formatius de grau superior o 
mig, majors de 26 anys, que 
acreditin situació d’atur.
L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero recorda que “la formació 
avui en dia és prioritària. El 
mercat de treball, globalitzat, 
exigeix persones amb una 
millor formació i majors conei-
xements per tal d’adequar·se 
a les exigències de les empre-

ses. Montbui ha estat al costat 
dels nostres joves i enguany 
obrim aquesta setena convo-
catòria d’ajuts municipals per 
incentivar que realitzin estudis 
superiors.
L’Ajuntament ha reservat una 
partida de 30.000 euros adre-
çats als estudiants universita-
ris i de cicles del municipi que 
compleixin els requisits de la 
convocatòria.
Com ja ve sent habitual, du-
rant els propers dies aquells 
alumnes del municipi amb 
possibilitats de prendre part en 
aquesta convocatòria rebran 
una carta de l’Ajuntament, on 
se’ls informa dels terminis i re-
quisits per prendre·hi part en 
aquesta convocatòria. 
Tammateix l’Ajuntament ha 
editat un fulletó que es repar-
tirà pels domicilis de Montbui i 
on s’expliquen les bases que 
regeixen aquesta convocatò-
ria.
Les sol·licituds es podran pre-
sentar a l’Ajuntament de Mont-
bui (Carretera de Valls, 57), de 
dilluns a divendres entre les 8 
i les 14.30 hores, de dilluns a 
dijous de 17 a 20 hores i els 
dissabtes entre les 9 i les 14 
hores. Podreu trobar més in-
formació a la web municipal 
www.montbui.cat

Montbui obre la 7a convocatòria 
d’ajuts per a universitaris i 
estudiants de Cicles Formatius 

MONTBUI / LA VEU

Dijous passat va tenir lloc a 
la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Montbui la darrera 
votació –secreta- per escollir 
els guanyadors dels Premis 
Bou 20014, guardons que es 
coneixeran i que es lliuraran 
a mitjan del mes de març en 
una gala que es farà al nou 
equipament cultural Mont-
Àgora.  L’acte va ser condu-
ït per la regidora de Cultura 
montbuienca Iolanda Acosta i 
va comptar amb la participació 
de representants de la majoria 
d’entitats de l’àmbit cultural i 
associatiu del municipi.

El jurat, format per represen-
tants de les entitats del muni-
cipi va haver d’escollir el gua-

Efectuada la darrera votació per conèixer els 
guanyadors dels Premis Bou

nyador d’entre els següents 
finalistes.

MONTBUI / LA VEU

D’altra banda, aquest diven-
dres 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 
aquest dijous al Departament 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Montbui. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 93 803 
05 01.

Avui divendres, 7è Concurs de Monòlegs
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Aquest cap de setmana Òde-
na ha tornat a ser referent a la 
Catalunya Central del sector 
mediambiental amb la cele-
bració de la tercera edició de 
l’Ecofira, la fira de la sostenibi-
litat ambiental social  i econò-
mica del planeta.
Diumenge la Fira va rebre la 
majoria dels seus visitants, 
ciutadans d’arreu de l’Anoia i 
comarques veïnes que s’apro-
paven a la Fira amb curiositat 
per descobrir productes i ser-
veis en ecologia i sostenibili-
tat, participar de les xerrades 
o gaudir de les diferents acti-
vitats i exposicions programa-
des. 
En total van participar una 
cinquantena d’expositors, 7 
d’Òdena, vinculats tots ells 
amb l’ecologia, sostenibilitat 
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 van po-
der gaudir d’una demostració 
d’una cuita de guix, una ex-

posició de maquetes de forns 
de guix de diferents llocs de 
Catalunya i una exposició de 
tractors agrícoles, un sopar 
EcoGastronòmic, de diferents 
Tast de cuina ecològica i bio, a 
més d’una exposició de Santy 
Carbonell d’eines de treball. 
També es va poder assistir a 
diverses conferències sobre 
temes d’alimentació i ener-
gies o  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. Els més petits 
també hi van trobar el seus 
espais participant en tallers 
d’horticultura o pujant al carru-
sel ecològic.
Pel que fa als actes més tra-
dicionals de la Fira de Sant 
Sebastià va tenir lloc el 12è 
Aplec de la Sardana amb la 
participació de “La Principal de 
Tarragona” i “Punt Cat Cobla” 
i la Cursa Popular d’Òdena 
ambdós amb molt bona parti-
cipació i el joc de la cucanya 
on els més joves feien tots els 
intents possibles per arribar a 
dalt del pal.
Diumenge al matí la fira va 

L’EcoFira d’Òdena es consolida com a punt de 
trobada de productes i serveis relacionats amb 
l’ecologia i sostenibilitat

rebre la visita del conseller 
d’interior de la Generalitat de 
Catalunya,  Ramon Espadaler, 
que juntament amb altres au-
toritats; Jordi Subirana, diputat 
de comerç de la Diputació de 
Barcelona, Xavier Boquete, 
president del Consell Comar-
cal de l’Anoia i alguns alcaldes 
de la comarca, acompanyats 
per l’alcalde d’Òdena, Pep 
Solé i regidors de l’equip de 
govern, van participar de l’es-

morzar ecològic i seguidament 
van fer un recorregut pels es-
tands. 
Espadaler va fer una valora-
ció molt positivament la fira i 
va assenyalar la virtut de “no 
anem a fer una fira multisecto-
rial on  càpiga de tot, és intel·
ligent per part de l’ajuntament, 
fer una aposta per un fil con-
ductor que és el tema de l’eco-
logia i del medi ambient en to-
tes les seves expressions”.

ÒDENA / LA VEU

El nucli de l’Espelt ha comen-
çat l’any amb la rebuda de 
millores urbanístiques per als 
seus ciutadans. Per una ban-
da, la construcció d’una vore-
ra a l’entrada del municipi i per 
altra l’adequació de la zona 
verda al Carrer Major. Dues 
noves actuacions que millo-
raran la qualitat de vida dels 
seus ciutadans.
Fa dues setmanes van co-
mençar les obres de construc-
ció d’una vorera que va des 
de la parada de l’autobús fins 
a les antigues escoles, un nou 
espai que permetrà passejar 
per aquesta zona i millorarà 
la seguretat dels vianants. A 
més, s’està instal·lant enllu-
menat per tota la vorera amb 
el sistema de leds, una tec-
nologia de molt baix consum. 
Està previst que els ciutadans 
puguin fer ús d’aquesta nova 
infraestructura en les prope-
res setmanes, quan les obres 
de construcció de la vorera i 
d’enllumenat es donaran per 
finalitzades.
En segon lloc, l’Espelt digni-
ficarà  el Carrer Major on hi  
incorporarà una zona verda 
i una petita zona de parc in-
fantil. Per fer·ho s’enderroca-

ran els anomenats “garatges 
de Cal Estruch”. Una vegada 
fet l’enderroc començaran les 
obres d’arranjament per instal·
lar les estructures per al joc de 
nens. La millorà ha comportat 
ja  la reubicació dels conteni-
dors que ocupaven una part 
de l’espai i s’ha retirat l’antic 

Millores urbanístiques a l’Espelt

enllumenat.
“Aquestes petites millores res-
ponen al nostre compromís de 
millorar la seguretat i la quali-
tat de vida dels odenencs i fan 
el nostre municipi més ama-
ble, endreçat i accessible” as-
segura l’alcalde del municipi, 
Pep Solé.

ÒDENA / LA VEU

L’Espai Jove estrena, per 
aquest segon trimestre de ge-
ner a març, una nova progra-
mació amb diferents activitats 
organitzades des de la regido-
ria de Joventut de l’Ajuntament 
d’Òdena.
El programa, adreçat a joves 
entre 11 i 16 anys, presenta di-
ferents tallers, xerrades i activi-
tats, totes elles gratuïtes i ober-
tes, però amb  inscripció prèvia 
al mateix Espai Jove o al cor-
reu   odena.espaijove@gmail.
com i al telèfon 93 8017434 ext. 
1204, de 17.30h a 20h.  
Així, per aquest trimestre l’Es-
pai Jove presenta tallers per fer 
slime borax, mascares o tune-
jar la llibreta i xerrades sobre 
dinàmiques de grup, sexologia 
i una excursió per descobrir el 
patrimoni d’Òdena al Castell 
d’Òdena.   
La regidora de joventut,  Maria 
Sayavera, explica “les activitats 
programades tenen l’objectiu 
d’enriquir el temps de lleure 
dels nostres joves  i en aquest 
sentit fem una crida a rebre no-
ves propostes de tallers i xerra-
des per tal que les propostes es 
puguin ajustar a les necessitats 
i interessos d’aquest col•lectiu” .

L’Espai Jove d’Òdena 
estrena programació

Aterratge forçós d’una 
avioneta a Òdena

ÒDENA / LA VEU

Dilluns, a primera hora de la 
tarda una avioneta van haver 
de fer un aterratge d’emer-
gència al terme municipal 
d’Òdena. L’avioneta estava 
fent un vol de formació i en 
el transcurs d’una de les ma-

niobres habituals no va poder 
engegar el motor i va haver 
d’aterrar d’emergència. Els 
dos ocupants van resultar iŀ-
lesos. L’endemà l’avioneta va 
ser retirada amb l’ajuda d’un 
helicòpter

FOTO: Ricard Tomàs
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La Pobla de Claramunt viurà, 
el diumenge 1 i el dilluns 2 de 
febrer, la Fira de la Candele-
ra, festa local del municipi i en 
honor a la patrona, la Mare 
de Déu de la Llet. El mercat 
d’artesania i alimentació, que 
ja és la setena edició que 
s’organitza i en què hi haurà 
diverses novetats, serà l’acte 
central d’aquesta festivitat. 
També s’inclouran propostes 
que ja venen de fa anys, com 
la missa solemne o l’exposi-
ció col·lectiva de pintores i 
pintors poblatans.
El diumenge 1 de febrer, de 
les 9 del matí a les 2 del mig-
dia, els racons del nucli antic 
s’ompliran de parades amb 
productes elaborats artesa-
nalment. S’hi podrà trobar 
menjar, objectes de deco-
ració, bijuteria, entre molts 
d’altres. Com en edicions 
anteriors, es podran com-
prar bunyols i s’obsequiarà 
els visitants amb un pom de 
romaní i amb una infusió de 
poniol. També hi haurà una 

Vella Candelera que, al vol-
tant d’una foguera, explicarà 
la festa i antigues històries.
La gent que es passegi pel 
mercat podrà veure com 
s’elaboren espelmes i paper 
de barba, que és una de les 
novetats d’enguany També hi 
haurà el racó dels formatges, 
sector que recorda com, anti-
gament, al febrer tornaven a 

voltar les venedores de for-
matge vingudes del Pirineu. 
Una altra de les novetats se-
ran diverses accions teatrals 
que reproduiran l’ambient 
d’un antic mercat de pagès. 
Personatges com una pare-
lla de la Guàrdia Civil o una 
venedora d’ous passejaran 
entre el públic i les parades 

dels marxants. A l’entorn de 
l’antic safareig, una bugade-
ra rentarà la roba com es feia 
antigament i elaborarà lleixiu. 
Totes aquestes activitats s’or-
ganitzen, conjuntament, des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i Mapamundi 
Produccions.

Altres propostes al voltant 
del mercat
A més d’aquestes activitats, 
de les 11 del matí a la 1 del 
migdia a la plaça de l’Ajunta-
ment, hi haurà inflables per a 
la quitxalla. A les 12 del mig-
dia a la Sala Municipal d’Ex-
posicions, s’inaugurarà una 
mostra col·lectiva de pintores 
i pintors poblatans. Enguany 
en aquesta col·lecció pictòri-
ca es podran veure obres de: 
Pepita Vilamajó, Pepita Sote-
ras, Irene Cervelló, Xus Luna, 
Clara Luque, Francesc Surro-
ca i Miquel Bou. 
La mostra, que és una de les 
més visitades de les que es 
programen durant tot l’any a 

La Pobla de Claramunt ja està a punt per viure una nova edició 
de la Fira de la Candelera

MONTBUI / LA VEU

Aquest diumenge 1 de febrer 
tindrà lloc la festa de la Can-
delera i Sant Blai a l’església 
romànica de la Tossa de Mont-
bui.  El programa d’activitats 
tradicional es complementarà 
amb la inauguració de l’ex-
posició fotogràfica d’en Joan 
Solé, sobre les piques baptis-
mals de l’Anoia.

Programa de la Festa de la 
Candelera:
- 11:30 Inauguració de l’expo-
sició fotogràfica “Piques bap-
tismals de l’Anoia” del fotògraf 
Joan Solé
- 12:00 Missa celebrada per 
Mn. Josep Mª Pujol amb bene-
dicció de les candeles i de les 
fruites i, cantada per la Coral 
de Santa Maria
- 13.00 Sorteig.  Obsequi 
d’una almosta d’avellanes per 
a tots els assistents.  Donatius 
a benefici de la Llar del Sant 
Crist.
 
Inauguració de l’exposició 
fotogràfica “Piques baptis-
mals de l’Anoia”
L’exposició, que ha estat ce-
dida per l’Institut Municipal 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada i pel Museu de 
la Pell, inclou una dotzena i 
mitja d’imatges de gran for-

mat de les piques baptismals 
de Calonge de Segarra, l’Es-
pelt, Jorba, Pujalt, la Pobla de 
Claramunt, els Prats de Rei, 
Rubió i Montbui.  La pica bap-
tismal de la Tossa es pot veu-
re en directe  dins la mateixa 
església.  La mostra d’aquest 
patrimoni anoienc permet co-
nèixer l’evolució de l’arquitec-
tura litúrgica.
Aquesta mateixa exposició, es 
va poder veure fa uns mesos 
al Museu de la Pell d’Igualada.
La festa de la Candelera es 
organitzada cada any per 
la Fundació de La Tossa de 
Montbui, gràcies al suport de 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui.  

Diumenge, Festa de la 
Candelera a la Tossa

l’espai cultural poblatà, es po-
drà visitar fins al diumenge 15 
de febrer. L’horari de visites 
serà de dilluns a dissabte, de 
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 
8 del vespre, i el diumenge, 
de les 12 a les 2 del migdia. 
Després de la inauguració 
de l’exposició, a 2/4 d’1 del 
migdia a la plaça de l’Ajunta-
ment, hi haurà una ballada de 
sardanes, organitzada des de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran.
El dilluns 2 de febrer, a les 
12 del migdia a l’església de 
Santa Maria, se celebrarà 
una missa solemne, cantada 
per la coral Schola Cantorum, 
en honor a la patrona del po-
ble i es farà la benedicció de 
candeles. Després de la mis-
sa, la formació coral esmen-
tada oferirà una cantada. La 
festivitat de la Fira de la Can-
delera s’organitza des de la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Vilanova del Camí 
està preparant per la segona 
setmana de febrer la II Festa 
dels Socis. Els actes es de-
senvoluparan durant els dies 
12,13,14 i 15 de febrer. Al llarg 
d’aquests dies han programat 
diferents activitats que arren-
caran el dijous 12 de febrer, a 
les 17:00 h amb l’Assemblea 
General de Socis, al Casal. 
Pel divendres 13 tenen previs-
ta una visita al Centre d’Inno-
vació Anoia. Sortiran a les 10h 
del matí amb autocar des de 
davant la Granja Cal Rubio 
fins al Centre Innovació on 
compartiran esmorzar. Aques-
ta sortida és gratuïta, però les 
places són limitades, i per tant 
cal recollir el corresponent ti-
quet al casal.
Dissabte 14 de febrer, serà dia 
de festa. A les 12 a Can Pa-
passeit, actuaran els grups del 
Casal; Sevillanes i Girasols. I 
a la tarda, a partir de les 6, a 
Can Papasseit, es farà el ball 
de Carnaval i el concurs de 
disfresses, amenitzat per l’ac-
tuació del Duo Durcal.
La II Festa del Soci culminarà 
diumenge 15 de febrer. A les 
11 del matí, a l’església de 

Sant Hilari, hi haurà la missa 
en record dels socis/es que 
han traspassat al llarg del 
2014. A migdia, a la plaça de 
Can Papasseit. hi haurà una 
ballada de sardanes, gentilesa 
de l’Agrupació Sardanista de 
Vilanova del Camí. I a les 2 de 
la tarda, també a Can Papas-
seit, el dinar de germanor i un 
fi de festa amb el duet Doble 
Perfil. El preu del dinar pels 
socis amb carnet actualitzat el 
2014 es de 8 € i 12 € pels no 
socis.
Cal remarcar que del 28 de 
gener al 12 de febrer, de di-
lluns a divendres, i en horari 
de 4 a 7 de la tarda, al Casal, 
es poden fer inscripcions al 
concurs de disfresses, recollir 
els tiquets per la visita a Cen-
tre d’Innovació Anoia i treure 
els tiquets pel dinar de germa-
nor. Hem de remarcar que les 
taules del dinar seran rodones 
i d’unes 10 places és a dir que 
es podran adquirir els tiquets 
per grup de 10 persones. No-
més es posaran a la venda 
280 tiquets.
Des de l’associació recorden 
a tots els socis que a partir 
del 16 de febrer poden passar 
pels Casal per actualitzar el 
carnet de soci per l’any 2015.

II Festa de l’Associació de 
Pensionistes i jubilats

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest diumenge, 1 de fe-
brer, arriba a Can Papasseit 
la representació d’un musical 
infantil ‘El club dels llops’ de 
les Maries Teatre. Estimació 
i dedicació són els ingredi-
ents d’èxit d’aquest especta-
cle que durant tres anys ha 
donat la volta per diferents 
escenaris catalans. Des de 
la companyia, Maria Beren-
guer, alumna i professora 
d’Artístic, ha agraït l’oportu-
nitat que l’escola vilanovina 
li han donat per representar 
aquest musical a Can Papas-
seit. La representació  ha es-
tat organitzada per l’Espai de 
dansa, música i teatre amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.
Maries Teatre, una compa-
nyia integrada per les actrius, 
Maria Berenguer i Maria Coll 
(productora) és la responsa-
ble del muntatge d’’El club 
dels llops’ que els ha donat 
moltes satisfaccions al llarg 
d’aquests anys. Berenguer 

es mostra molt satisfeta de 
la bona acollida que ha tingut 
a Catalunya. Ens explicava 
també que han fet alguns 
canvis per adaptar-lo als di-
ferents escenaris, però no ha 
canviat substancialment l’es-
sència de l’obra que té com 
a temes centrals les pors in-
fantils i el valor de l’amistat.
El musical ens acosta la his-
tòria d’una nena, la Glòria, 
que ha de portar un cistell 
a casa de la seva àvia, una 

història que recorda un conte 
clàssic i que d’alguna mane-
ra també està inspirada en el 
popular “Pere i el llop”. 
Alicia Oliver, Joan Oliver, 
Gerard Flores i Maria Beren-
guer, són els quatre actors 
que donen vida als personat-
ges. La resta de l’equip ar-
tístic el conformen, Mac Mi-
ramunt, autor i director, Eloi 
Ortells, responsable de la 
música, Aitor Rodero, esce-
nògraf  i Raquel Riba respon-
sable de la imatge. “Un gran 
equip” afirma Berenguer, 
darrera del muntatge.
El Club dels llops, és un mu-
sical obert a tota la família, 
d’una hora aproximadament 
de durada. Maria Berenguer 
anima a tothom a gaudir 
d’aquest espectacle a Can 
Papasseit i afirma que no es 
penediran.
Les entrades les podeu com-
prar a Artístic, en horari d’es-
cola, i també a la taquilla el 
mateix dia de l’espectacle. El 
preu és de 5 euros. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La biblioteca de Vilanova del 
Camí ha registrat al llarg de 
l’any 2014 un total de 27.312 
usuaris, prop d’un centenar 
cada dia. Aquestes són algu-
nes de les dades que la bi-
bliotecària vilanovina, Teresa 
Mas, ha avançat a Ràdio Nova 
aquest dimarts. Les estadísti-
ques del 2014 confirmen que 
el servei continua in crescen-
do i cada dia es fa un nou car-
net de biblioteca. El 2014 es 
van fer un total de 252 nous 
carnets amb la qual cosa el 
nombre total d’usuaris és de 
4.629.
Pel que fa als préstecs, el 

2014 es van registrar 86 dia-
ris i en conjunt es van prestar 
24.134 documents, entre lli-
bres, pel·lícules, cds... 
També s’ha notat un augment 
en l’ús d’Internet i del servei 
wifi. 4231 persones han fet 
ús d’Internet i el servei wifi 
ha augmentat un 60% perquè 
molts usuaris no tenen con-
nexió a casa i es porten a la 
biblioteca les tablets, mòbils o 
portàtils.
Entre els títols més prestats 
per la biblioteca vilanovina el 
2014 destaquen: “Misión olvi-
do”, “Victus”, “Criadas y seño-
ras”, “Si tu em dius vine, ho 
deixo tot...però digue’, vine”.

El Club dels Llops un espectacle per 
passar-ho de por tota la família

La biblioteca creix en nombre 
d’usuaris, préstecs i serveis

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

En els darrers dos cursos, el 
Centre d’Esplai Endinsa’t, en 
col·laboració amb el Centre 
d’Estudis de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai, ha organit-
zat un curs de formació ofert, 
principalment, al seu equip 
de voluntaris de l’esplai per 
a la seva formació perso-
nal. En aquest cas, el curs 
d’Intervenció socioeducativa 
amb infants amb necessitats 
educatives especials s’ha 
obert a la participació de tots 
aquells monitors que ho de-
sitgessin i formessin part de 
la borsa de monitoratge de 
l’entitat.
El curs ha permès treballar, 
reflexionar, aprendre i com-
partir experiències pràc-
tiques relacionades amb 
infants amb necessitats edu-

catives especials. S’ha con-
vertit en un recurs formatiu 
per a conèixer la realitat de la 
societat envers la diversitat, 
els prejudicis i estereotips. A 
més s’ha tractat temes sobre 
el retard mental, l’autisme 
i els trastorns profunds del 
desenvolupament. I sobre-
tot, la figura de l’educador, 
les seves funcions i pautes 
d’actuació, i la relació amb 
les famílies que tenen un fill 
d’aquestes característiques.  
Des del Centre d’Esplai En-
dinsa’t i el grup que ha format 
part de la formació, s’ha va-
lorat molt satisfactòriament 
aquestes propostes formati-
ves a nivell de l’equip volun-
tariat, i també, que es perme-
tés l’accés a altres persones 
de l’àmbit del lleure.
Dins de la línia de treball dels 

Formant persones al Centre d’Esplai Endisa’t

propers cursos de l’entitat, 
ja està previst organitzar un 
curs per any i que aquest, 
pugui obrir-se a la participa-
ció d’altres professionals del 
lleure. La següent proposta 
per aquest 2015 serà l’or-
ganització d’un Curs de Di-
rectors d’activitats de lleure 
infantil i juvenil semipresen-
cial amb l’objectiu de formar 
a l’equip del centre d’esplai 
que ja disposa de la titulació 
de monitors en el lleure i que 
vol ampliar els coneixement 
amb la direcció d’activitats. 
Aquesta nova proposta s’es-
tà treballant a nivell muni-
cipal amb l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, per tal 
d’arribar a acords i subvenci-
onar part de la inscripció dels 
participants.
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CAPELLADES / LA VEU

Les directores de les Escoles 
Marquès de la Pobla i  Mare 
del Diví Pastor, han signat 
aquesta setmana els conve-
nis econòmics per a activi-
tats educatives  vinculades al 
Projecte d’Actuacions del Pla 
Educatiu d’Entorn de Capella-
des, curs 2014/15. Els altres 
dos centres educatius del mu-

nicipi, l’ Institut Molí de la Vila i  
l’Escola Bressol Vailets, signa-
ran els seus respectius conve-
nis la propera setmana.
El Pla Educatiu d’Entorn, amb 
la col·laboració dels centres 
educatius i les AMPA, coordi-
na i dinamitza activitats edu-
catives dirigides a infants, jo-
ves i a la comunitat educativa 
en general. 

Les escoles capelladines 
aposten pel Pla Educatiu Entorn

PIERA / LA VEU

Dues són les properes activi-
tats que la biblioteca pieren-
ca ha programat pels propers 
dies. 
Per avui divendres 31 de ge-
ner a les 6 de la tarda, Ricard 
Rubira explicarà com treure 
el màxim profit a les tauletes 
amb Android per optimitzar 
tots els recursos i aplicacions 
que aquests noves eines ens 
ofereixen. En aquest taller 
pràctic els assistents coneixe-
ran i aprendran les opcions bà-
siques i necessàries per treure 
el màxim de suc a aquest nou 
giny tan comú a la nostra vida 
pràctica. Configuració, admi-
nistració, gestor d’aplicacions, 
rendiments, wi-fi.... L’activitat 
és gratuïta, no cal inscripció 
prèvia i cal portar una tablet 
amb sistema operatiu Android.
La segona proposta, de caire 
més humanístic i relacional, 

és a càrrec de la psicòloga 
Josefa Morón Manzano, qui 
sota el títol L’art de resoldre 
conflictes des de la mediació 
ens acostarà a les tècniques 
de la mediació per conèixer 
com reduir els malestars que 
provoquen, evitar l’escalada i 
sobretot ens ajudarà a saber 
com gestionar-los de manera 
col·laborativa perquè el resul-
tat final sigui un “jo guanyo, 
tu guanyes” enlloc del típic “jo 
guanyo, tu perds”. L’acte és 
lliure i es durà a terme el di-
jous 5 de febrer a les 7 de la 
tarda.

Propostes culturals a la 
Biblioteca de Piera

Nova visita de l’Oficina Mòbil 
d’Atenció al Consumidor
CAPELLADES / LA VEU

L’Oficina Mòbil d’Informació 
al Consumidor serà a Cape-
llades el proper dimecres 4 
de febrer, de 10 a 12,30 del 
migdia. L’Oficina es situa a la 
Plaça Verdaguer.
Uns tècnics de la Diputació de 
Barcelona atendran de ma-

nera gratuïta i personalitzada 
tots els dubtes o qüestions 
sobre temes de consum, co-
merç, drets dels consumidors, 
compra o lloguer d’habitatge, 
serveis bancaris, vehicles, as-
segurances, viatges o altres 
qüestions.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat dissabte 24 de ge-
ner va tenir lloc la presenta-
ció d’un dels projectes més 
importants per aquest any 
als Hostalets de Pierola. La 
regidora de Benestar Social, 
Marta Casas, i la coordina-
dora de l’Oficina de la Gent 
Gran, Glòria Fité, es van en-
carregar de presentar dues 
accions vitals per al funcio-
nament del servei. 
En primer lloc es va parlar 
del Voluntariat per a la gent 
gran amb la creació d’una 
xarxa per a les persones 
grans del municipi que tre-
ballaran amb suport tècnic i 
organitzatiu de l’Oficina de 
la Gent Gran i una comissió 
gestora creada per a aquesta 
finalitat. El perfil dels volun-
taris comença a partir dels 
16 anys i les seves funci-
ons tenen molt a veure amb 
l’acompanyament. Cal un in-
terès altruista i estar en bo-
nes condicions físiques i psi-
cològiques. Per apuntar-s’hi 
només s’ha de contactar amb 
l’Oficina de la Gent Gran.      
Per altra banda es va fer la 
presentació del Centre de 
Serveis a la Gent Gran i del 
projecte de l’edifici on se si-
tuaran els diferents serveis 
especialitzats adreçats a les 
persones majors de 65 anys 
i que, actualment, s’estan 

donant en diferents espais 
d’àmbit municipal com els 
cursos, tallers, xerrades, 
gimnàstica, fisioteràpia, etc. 
Aquest 2015 serà clau per 
tenir un edifici que concen-
trarà tots aquests serveis i es 
convertirà en el punt de tro-
bada per a la gent gran del 
municipi. Tal com va explicar 
la regidora Marta Casas, en 
pocs mesos disposarem del 
projecte executiu avalat per 
la Diputació de Barcelona i 
en uns mesos, un cop feta 
la licitació del projecte, co-
mençaran les obres al ter-
reny darrere del parc de Cal 
Ponsa. 
El Centre de Serveis a la 
Gent Gran formarà part d’una 

sèrie de recursos orientats a 
donar resposta a la voluntat 
majoritària de la gent gran: 
Viure a casa mentre els sigui 
possible i, al mateix temps, 
rebre una gran diversitat de 
serveis i activitats durant el 
dia adaptats a les seves ne-
cessitats, preferències, inte-
ressos i gustos. 
L’acte anava acompanyat 
de dues petites exposicions 
referents a les dues accions 
presentades: Per una ban-
da una mostra dedicada als 
diferents serveis de volunta-
riat existents a la comarca 
de l’Anoia i, per l’altra, una 
exposició amb el projecte del 
futur Centre de Serveis a la 
Gent Gran.

Presentació del projecte de Voluntariat i del 
Centre de Serveis a la gent gran als Hostalets

CAPELLADES / LA VEU

Per celebrar que el mes més 
costerut de tots  ja queda en-
rere La Lliga de Capellades ha 
organitzat una ballaruga de nit 
amb EL PEP . 
A partir de les 21h. podeu anar 
a sopar, a fer unes tapes o un 
mos a la Cafeteria La Lliga. 
Tot seguit començarà el ball i, 
a partir d’aquí el Pep posarà la 
música i vosaltres la gresca. 
L’entrada al ball és lliure i si 
voleu anar a sopar i reservar 
taula ho podeu fer trucant al 
tel: 93 801 17 30

Activitats a la Lliga de Capellades per al cap de 
setmana

Contes de pirates
L’endemà, diumenge 1 de fe-
brer,  a les 12 del migdia l’An-
na Garcia ens espera al Saló 
Rosa de La Lliga per explicar-
nos un conte de pirates: Menú 
de Pirates. Tres pirates malca-
rats: Barba blava, Talla Orelles 
i Pet Pudent viatjaran amb el 
seu vaixell per mars plens de 
taurons. Els protagonistes no 
saben cuinar i contractaran un 
cuiner xinès que cuinarà uns 
plats per llepar-se els dits. 
L’entrada a l’espectacle de ti-
telles és lliure i només cal que 
vingueu amb cara de diumen-
ge. 

LA LLACUNA / LA VEU

Demà dissabte a la Llacuna 
tindrà lloc una xerrada organit-
zada pel Grup de Consum de 
la Llacuna.
Es tracta d’una taula rodona 
en què hi intervindran Eco-

xarxa Anoia, una xarxa d’in-
tercanvi de béns, serveis i co-
neixement; El Tros SCCL, una 
cooperativa agroramadera 
ecològica de Mediona i Mes-
clum, una empresa d’agricul-
tura ecològica i social de Sant 

Martí de Tous.
En acabar la taula rodona hi 
haurà mostra i venda de pro-
ductes ecològics.
L’acte començarà a les 7 de la 
tarda i serà a l’Ajuntament de 
la Llacuna.

Taula rodona sobre consum a la Llacuna
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PIERA / LA VEU

La Marató de la sang es va ce-
lebrar el passat divendres 16 
de gener, de 10 a 22 hores, al 
Casal per a Joves i Grans de 
Piera. De les 266 donacions 
aconseguides, 247 es van fer 
efectives i la resta, 19 en to-
tal, van ser oferiments de per-
sones que en aquell moment 
no varen poder donar sang. 
Cal ressaltar les 36 persones 
que no havien donat mai sang 
i que es van iniciar en la do-
nació en aquesta Marató de 
Piera.
En l’edició d’enguany hi ha 
hagut canvis i novetats desta-
cables, com la ubicació de la 
Marató al Casal, la implicació 
de les escoles de Piera o un 
contacontes per conscienci-
ar els infants i els pares de la 
importància de donar sang. 
Pel que fa a les escoles, van 
ser l’EA Apiària i l’escola He-
rois del Bruc els centres que 
es van acollir al projecte “Su-
perherois”, i que van treballar 
el material proporcionat pel 
Banc de Sang i Teixits la set-
mana prèvia a la Marató. Tam-
bé van poder escoltar i llegir la 
història dels Superherois de 
la donació de la sang. La res-
ta d’escoles de Piera va col·

laborar en la difusió dels flyers 
informatius.
Per la seva banda, la Bibli-
oteca de Piera va acollir una 
sessió de contacontes, amb 
la Mama i la Padrina, que van 
explicar una història sobre dos 
superherois de la sang. La 
sala de la Biblioteca es va om-
plir de gom a gom d’infants als 
quals els va encantar aquest 
relat i, a més, es van poder 
emportar un obsequi.
Cal destacar que aquesta 
campanya ha fet augmentar 
els baixos índexs de sang 
existents al Banc de Sang i 
Teixits. En el cas de Piera, 
es van superar les previsions 
i la jornada va ser tot un èxit. 

A més, Piera va sumar en la 
Marató de Donants de Sang 
2.0, una marató que es feia 
a tot Catalunya, on es van re-
collir 8.700 donacions, i que 
finalitzava justament el passat 
divendres 23 de gener.
Finalment cal agrair la implica-
ció i la col·laboració en l’orga-
nització i el desenvolupament 
d’aquesta jornada de les en-
titats següents: Associació 
Cultural de la Gent Gran de 
Piera, Associació de Donants 
de Sang de l’Anoia, Creu Roja 
Anoia a Piera, Piera Televisió, 
la Piscina, Biblioteca de Piera, 
Ajuntament de Piera i escoles 
del nostre municipi.

266 participants a la 8a Marató de la 
sang de Piera

PIERA / LA VEU

El passat diumenge 25 de ge-
ner es va celebrar a Piera la 
9a edició de la Festa dels Tres 
Tombs, organitzada per la Co-
missió Amics de Sant Antoni, 
coincidint amb un matí assole-
llat i agradable.
En l’edició d’enguany, hi van 
participar un total de 7 carre-
tes i 26 cavalls de les hípiques 
La Lluna (El Bedorc), Matí Ma-
teu (La Venta-Can Musarro), 
Merca Chollo (Sant Sadurní), 
Carruatges de Llorenç del Pe-
nedès i particulars de Piera, el 
Maset i Can Mas.
Aquest any, els tres tombs 
van seguir dos recorreguts di-

ferents, amb un primer tomb 
una mica més llarg que els 
altres dos. També va haver-hi 
l’acompanyament musical de 
la xaranga Set de So, de Ter-
rassa, que van animar la festa 
per segon any consecutiu.
En aquesta ocasió, es va 
comptar amb la visita del Sr. 
Quildo Serrano, tresorer de la 
Federació Catalana dels Tres 
Tombs. En finalitzar el recor-
regut, el diaca Mn. Pujol, va 
beneir els cavalls i animals 
domèstics que van acompa-
nyar l’esdeveniment i que es 
van acostar a un punt habilitat 
al carrer Piereta per a la be-
nedicció.

Reeixits Tres Tombs de Piera

PIERA / LA VEU

Els pessebristes pierencs han 
celebrat l’èxit de les noces 
d’argent brindant en un so-
par d’amistat, que referma la 
voluntat de continuar oferint 
aquest espectacle durant els 
nadals que calgui. 
En un menjador ple a vessar 
la nit del 24 de gener, es van 
reunir Comissió Organitzadora 
i participants al pessebre, col-
laboradors i autoritats, per ce-
lebrar que el 25 de desembre 
de 2014. El Pessebre Vivent 
de Piera va obrir les portes a 
la història per vint-i-cinquena 
vegada consecutiva. L’Ajun-
tament de la Vila va voler ho-
menatjar aquest fet amb un re-
coneixement molt especial als 
responsables del Pessebre, 
les persones que el coordinen, 
que l’ambienten, que tenen 
cura de la indumentària, de les 
parades, dels quadres, de la 
música, el relat, la il·luminació, 
etc.
L’alcalde de l’Ajuntament de 
Piera, Jaume S. Guixà, i el 
regidor de Cultura, Josep M. 
Rosell, van agrair, en nom de 
tots els pierencs i de tothom 
qui hagi visitat alguna vega-

da el pessebre, a la Comissió 
Organitzadora i a la resta de 
col·laboradors la seva tasca 
i dedicació a l’hora de posar 
a punt un escenari generós, 
en el qual no falta detall i que 
enguany ha comptat amb uns 
200 figurants.
En aquesta edició, cal fer ex-
tensiva la felicitació a la gent 
nova que s’hi ha incorporat, 
que han afegit el seu granet de 
sorra per ressaltar el conjunt i 
fer-lo una mica més de casa. 
A les entitats de Ca la Mestra, 
l’Aula Municipal de Música i 
l’Escola de Teatre, als Falcons, 

El Pessebre vivent celebra les noces d’argent 
amb un sopar dels pessebristes

al Pubillatge i als Gegants i 
Capgrossos de Piera, gràcies 
també per ser-hi presents.
Al final de la vetllada, Guixà 
va obsequiar Ma Àngels Isart, 
representant del Pessebre Vi-
vent, amb una placa comme-
morativa i un mural fotogràfic, 
que contenia un recull de les 
imatges més significatives 
d’aquests 25 anys i la història 
del naixement de l’entitat fins 
als nostres dies.
Amb el vist i plau i l’acord unà-
nime dels presents, segur que 
entre tots continuarem fent 
gran el pessebre.

PIERA / LA VEU

Els Eixerits Geganters de la 
Vila de Piera van iniciar el seu 
calendari de sortides el passat 
diumenge 25 de gener, on van 
participar de la 31a Mostra i 
Festa Major d’Hivern de Sant 
Vicenç dels Horts. A banda 
de la colla local, també hi van 
participar la colla gegantera 
Bisbalet d’Igualada i els Ge-
gants d’Esparraguerra. Els 

geganters de Sant Vicenç dels 
Horts van oferir un esmorzar 
de germanor previ a la cerca-
vila, la qual es va dur a terme 
pels carrers del centre de la 
localitat.
La propera sortida dels Eixe-
rits Geganters serà el proper 
diumenge 1 de febrer a Sant 
Jaume Sesoliveres on partici-
paran a la cercavila de la Fes-
ta de Sant Nicasi.

Els Eixerits Geganters de Piera 
van començar el seu calendari 
de sortides
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Els nens i nenes de 5è de primària de les 
Escolàpies d’Igualada han realitzat la por-
tada d’aquest mes.
Com que ens ha tocat el mes de gener hem 
pensat que la festa més important era la 
Cavalcada de Reis de la nostra ciutat.
A la portada volem representar els patges 
que durant la tarda i la nit del dia 5 ens van 
fer feliços portant els regals a les nostres 
cases. 
Entre tots els nens i nenes hem realitzat 
aquests patges que ara ja es preparen per 
l’any vinent. 

 - COM TENIR CURA
   DE LA TEVA  MASCOTA!   Pàg.2

 - ESCOLES DE L’ANOIA:

Escoles de l’Ateneu, Montclar, Acadè-
mia Igualada, Escolàpies, Monalco, 
Maristes, Mare del Diví Pastor, Escola 
Mowgli, Escola Anoia, Escola Gabriel 
Castellà, Escola Ramon Castelltort, IES 
Guinovarda, Escola Jesús-Maria, Escola 
Apiària, Escola les Passeres, IES Molí de 
la Vila   pàg.3-11



       

ANSIETAT PER SEPARACIÓ

Problema comportamental molt 
freqüent en el gos i actualment 
comencem a detectar casos en 
certes races de gats (sobretot ori-
entals).
És una conducta que pot arribar 
a ser molest  pel propi propietari 
però també per els veïns i per tant 
en alguns casos pot ser causa de 
denúncies.
Problema conductual que apareix 
quan l’animal no té contacte amb 
el propietari o bé quan marxa da 
casa o bé quan tot i que el pro-
pietari estigui a casa l’animal no 
tingui accés a ell. Els canvis de 
comportament estan relacionats 
amb respostes d’ansietat tals com 
augment de l’activitat, augment 
de les vocalitzacions, pèrdua del 
control voluntari de les defecaci-
ons i miccions, entre d’altres.
Quan apareix el problema s’ha 
d’intentar solucionar  el més 
precoç possible per tenir més pro-
babilitats d’èxit en el tractament. 
Si demora molt aquest tracta-
ment l’ansietat per separació pot 
ser irreversible amb tot el que 
això comporta.
El tractament consisteix en un 
programa d’habituació a l’absèn-
cia del propietari que consisteix 
en que aquest augment de forma 
gradual de les seves absències de 
domicili. També cal no reforçar les 
conductes properes a l’ansietat 
per que  el gos o el gat associïn 
que rep intenció quan es compor-
ten de manera nerviosa.
Cal anar a visitar al veterinari per 
tal de reconduir aquesta patolo-
gia del comportament freqüent 
avui en dia en les nostres llars.

El Podenc Portuguès és una raça 
antiga provinent de Portugal 
utilitzada per a la caça petita 
com ara el conill en el seu cau, 
i  com animal de companyia.
Existeixen tres tipus de Podenc 
Portuguès. Petit, mitjà i gran, 
cada un d’aquests ha estat uti-
litzat per a diferents tipus de 
caça. El portuguès mitjà és el 
que té més velocitat i agilitat 
de les tres varietats existents, 
és utilitzat per a la caça de lle-
bres i conills.  És utilitzat en 
grups o pot caminar en solitari.

Podenc 
portuguès

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

Rústic de gran vivacitat, és 
també un agradable company 
i gos guardià de confiança. Ha 
de rebre una educació ferma. 
Necessita espai i  exercici, 
cal raspallar-lo diàriament.
De pelatge aspre, llarg, dur 
en textura i llanut en apa-
rença. D’ulls petits ,  oblics 
de color de mel a marró, ore-
lles primetes dretes i una 
mica inclinades cap endavant.
Són feliços, alegres, lleials i  bas-
tants devots als seus amos. Es 
porta bé amb nens             grans 
però també són amigables amb 
els estranys, no presenten molta 
agressivitat cap a altres gossos. 
No borda molt però ho farà 
quan ho consideri necessari ja 
que és un excel·lent guardià.
Solen viure una mitja de 12 a 14 
anys.

2
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar 
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

JOAN
GERARD ROTA

A la Llar d’Infants de les Escolàpi-
es treballem els sentits al llarg del 
curs amb diverses activitats.
Algunes d’aquestes les realitzem 
a la taula de manipulació. Al llarg 
del curs es va canviant el materi-
al que omple la taula per experi-
mentar amb diversitat de texturs: 
macarrons, sorra, gel, taps i pots, 
peces de poliestirè, bombolles de 
sabó, gelatina... i dins de la taula 
troben els utensilis per realitzar 
les activitats del trasbalsament: 
coladors, culleres, tubs, embuts...
També treballem els sentits om-
plint ampolles de plàstic transpa-
rent amb líquids de colors,  amb 
pasta variada, amb boletes de 
papers de seda... de manera que 
puguin aprendre a associar el que 
veuen i el que senten segons de 
què estan plenes les ampolles.
Un dels objectes que suscita més 
curiositat als infants és el mirall. 
En aquesta edat els ajudem a 
descobrir la seva imatge i la dels 

altres a mesura que la sorpresa 
inicial de veure la pròpia imatge 
reflectida va donat pas l’alegria 
de reconèixer-se.
Durant el curs treballem de ma-
neres molt variades els colors 
bàsics, vermell, groc, blau i verd. 
Una de les activitats que més els 
agrada és mirar a través del pa-
per de cel·lofana de colors. se’ls 

hi dóna un tros d’aquest paper de 
color perquè mirin a través seu i 
ho vegin tot del mateix color. 
Les especialistes de música, psi-
comotricitat i anglès també te-
nen un paper destacat en aquest 
treball dels sentits fent activitats 
específiques en les sessions set-
manals d’atenció a aquets alum-
nes.

Escolàpies - Els Sentits a la Llar d’Infants 

Al llarg de la setmana del 12 al 
16 de gener, a totes les classes 
d’Educació Infantil  es va treba-
llar la tradicional festa dels Tres 
Tombs amb diferents activitats 
relacionades amb els cavalls: 
cançons, contes, imatges, jocs a 
la PDI...
El dimarts dia 13 els Peixos i les 
Tortugues (3 anys)  van fer una 
petita excursió al parc de l’Enxup 
per veure l’escultura “CAVALL” de 
Carles Mata.
I el divendres 23 de gener van ve-
nir quatre petits ponis a l’escola: 
la Nina, la Coco, l’Atos i la Rusty. 
Tots els nens i les nenes d’Infantil 
van passar una  divertida estona 
passejant pel pati amb poni. I els 
petits de la Llar es van fer una 
foto amb els cavalls.
Agraïm la col·laboració de l’Hípi-

Els Tres Tombs a l’escola Monalco

ca La Tossa i de l’AMPA de l’escola que ha patrocinat l’activitat.

Un any més l’Escola Mowgli ha 
celebrat la Setmana transversal i 
enguany el tema proposat era “la 
por”, una temàtica sorgida de les 
propostes dels alumnes al final 
del curs passat.
Entre els dies 19 i 23 de gener, 
tota l’Escola va treballar inten-
sament tots els aspectes relacio-
nats amb la por, una de les emo-
cions més primàries dels humans. 
Durant la setmana es van fer 
activitats molt diverses per conèi-
xer, parlar, experimentar i vèncer 
la por. Un treball especialment 
centrat en els aspectes més emo-
cionals dels alumnes i que de ben 
segur els ha ajudat a créixer.
Tot va començar amb la visita 
d’un bruixot i d’una bruixa que, 
assabentats de que a l’Escola 
s’iniciava la setmana de la por, 
ens van portar una poció per 
ajudar-nos a ser valents i vèncer 
qualsevol por. A partir d’aquí va 
començar un intens treball sobre 
aquesta emoció. Vam conèixer 
els seus orígens, què ens pas-
sa quan tenim por i perquè ens 
passa; vam escriure relats de por, 
també vàrem fer entrevistes –en 
anglès- a personatges fantàstics, 
vam experimentar amb les om-
bres, amb caixes negres i amb la 
música. També vam parlar molt 

sobre les nostres pors i per po-
der-nos-en alliberar vam fer un 
atrapa somnis. Els més petits de 
l’Escola ho van viure tot a través 
dels contes, i d’aquesta manera el 
seu treball va ser proper a la seva 
realitat. Monstres menja pors, 
ombres conegudes...
Vàrem rebre la visita de diverses 
persones que ens van explicar 
com viuen ells la por: van venir un 
parell de bombers (l’Òscar Baltà i 
el Jordi Serravinyals), una artista 
(l’Arian Morera) i tres esportistes 
“de risc” (en Víctor, la Mònica 
Sala i la Berta Martín). Tots ells, 
des d’àmbits molt diferents, van 
conversar amb els alumnes sobre 
la por i les emocions i sentiments 
que els provoca. A finals de set-
mana amb els Padrins i Fillols vam 
anar al gimnàs per experimentar 
sensacions i emocions a partir de 
jocs de confiança. També vam fer 
treballs plàstics: projectes de ma-
quillatge, màscares i autoretrats 
de por. 
Finalment, per acabar la setma-
na, tota l’Escola ens vam despla-
çar a Can Papasseit per veure 
l’obra teatral “El llop ferotge”, de 
la companyia El Príncep Totilau, 
una original obra que va servir 
de cloenda a una setmana molt 
intensa i especial.

Apassionant “Setmana de la 
por” a l’Escola Mowgli

Al llarg d’aquest segon trimes-
tre, els alumnes de 3r d’Educació 
Primària de l’Acadèmia Igualada 
participen del SardaTIC, un pio-
ner projecte telemàtic que pro-
mou la tradició de la Sardana i la 
Cobla amb la modernitat de les 
TIC (tecnologies de la informació 
i la comunicació).
En SardaTIC, un divertit i simpà-
tic personatge virtual que té cap 
de pantalla d’ordenador i que en 
una mà porta un flabiol i a l’altra 
un “mouse”, ens visitarà de forma 
telemàtica diverses vegades a 
l’aula de música per proposar-nos 
una sèrie d’activitats.
Podeu seguir l’evolució del nostre 

treball i aprenentatge en el se-
güent bloc:
http://sardatici2015.blogspot.
com.es/

Un projecte innovador a 
l’Acadèmia
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El proper dia 30 de gener se ce-
lebra el dia de la Pau i la No Vio-
lència. És una efemèride d’abast 
mundial i la nostra escola també 
se’n fa ressò.
Ja fa uns anys que des de l’equip 
de pastoral proposem fer actes 
de repulsa a la violència en tots 
els àmbits i de reivindicació vers 
la pau. No obstant, aquests actes 
queden emmarcats en una dinà-
mica interna i no en fem partícips 
ni a les famílies, ni a la ciutat 
d’Igualada.
Per aquest motiu,  enguany vo-

lem que aquesta manifestació 
sigui el més pública possible 
Aquest dia al voltant de 700 
alumnes de l’escola participaran 
en l’acte que s’organitza per part 
de l’escola a la Plaça de l’Ajunta-
ment de la nostra ciutat. En acte 
estan convidades a participar-hi 
tant les famílies de l’escola com 
també els ciutadans d’Igualada 
que ho vulguin.
L’acte començarà al voltant de 
tres quarts de 12 del migdia i tin-
drà una durada d’uns vint minuts.

Dia de la pau i la no violència 
als Maristes

Entre el 10 i el 17 de gener 8 
alumnes finlandeses que seguei-
xen un curs equivalent al nos-
tre 2n de Batxillerat, han fet el 
tradicional intercanvi amb l’INS 
Molí de la Vila, de Capellades, 
pel qual s’han allotjat i han estat 
acompanyades per 8 alumnes 
del nostre centre. Posteriorment, 
a l’agost (període lectiu a Finlàn-
dia), l’alumnat amfitrió del Molí hi 
anirà per tal de completar l’inter-
canvi.
La valoració que fem tots ple-
gats és molt positiva en poder 
conèixer un sistema educatiu tan 
avançat com el finlandès i millo-
rar igualment la competència en 
anglès, idioma en el que s’efectua 
l’intercanvi.

Estada d’alumnes finlandeses al Molí de la Vila

Després de la presentació del 
nou logo de l’Escola de l’Ateneu 
Igualadí a la festa de nadal, tots 
els alumnes, mestres i famílies de 
l’Escola, ens hem immers en el tre-
ball de l’exposició d’aquest any: el 
món de les abelles.
Hem treballat intensament 
aquest insecte tan especial per 
a nosaltres, ja sigui per la seva 
relació amb la nova imatge del 
nostre logo com pel seu esperit 
treballador, inquiet i de treball 
cooperatiu. 
El treball que hem realitzat, dels 
dels més petits als més grans de 
l’Escola, és present en molts àm-
bits d’aprenentatge: matemàti-
ca, llenguatge, coneixement del 
medi, llenguatge plàstic, filoso-
fia...
Tots ells, ens han aportat nous co-
neixements sobre aquest insecte, 
que hem plasmat en els treballs 
que volem exposar.
La nostra exposició donarà el tret 

de sortida per a les famílies de 
l’Escola el proper divendres 30 
de gener a les 4 de la tarda amb 
l’actuació de LA TRESCA I LA 
VERDESCA. En acabar es podran 
visitar els nostres treballs expo-
sats per tota l’Escola

Exposició a les Escoles de l’Ateneu

El diumenge 1 de febrer de 11 a 
13, coincidint amb les jornades 
de portes obertes, l’exposició es-
tarà oberta a la ciutat.
Esteu convidats a gaudir de l’ex-
posició. Us hi esperem!

El passat dilluns 26 de gener els 
alumnes d’Infantil del Col·legi 
Monalco van gaudir de l’actuació 
“Let’s go to the farm” de la com-
payia Ruskus Patruskus. Un es-

pectacle molt visual i entretingut 
on la màgia va fer volar la imagi-
nació del alumnes, i tot en anglès. 
We enjoyed a lot!!!

Espectacle en anglès a l’escola 
Monalco

Els nens i nenes de la classe dels 
ànecs (I2) de la Llar d’Infants dels 
Maristes, aquest mes de gener 
estem treballant la Unitat de Pro-
gramació “Les botigues”.
El dimarts 21 de gener, hem anat 
a passejar pel Barri de l’escola. 
Hem pogut descobrir diferents 
botigues. Hem vist què es pot 
comprar a la farmàcia, comprat 
pa al forn i anat a la botiga “El re-
bost”, on hem comprat embotits, 
tomàquets i fruita per compartir 
un bon esmorzar l’endemà.
El Rafa i la Tere de la botiga, ens 
han obsequiat amb unes peces 
de fruita i embotit per cada nen. 
Des d’aquí els donem les gràcies.
Ha estat una bona experiència 
que ens ha ajudat a veure què cal 
comprar a cada botiga.

Els nens i nenes de la classe dels Ànecs de la llar 
d’infants dels Maristes descobrim les botigues 

El passat 18 de desembre tots els 
alumnes de cinquè de Primària 
van representar, un any més,  una 
adaptació molt particular d’aque-
lles representacions nadalenques 
per tots conegudes, ELS PASTO-
RETS a la Sala d’actes del IES Pere 
Vives Vich.
Aquest any, per primera vegada 
es van fer dues sessions, una per 
tot l’alumnat de  Primària, i una 
segona oberta a totes les famíli-
es.

Junts vam passar una bona es-
tona, doncs tant els nens i nenes 
que surten a l’escenari com els 
que treballen darrere van saber  
transmetre tota la feina feta amb 
il·lusió sense oblidar que fer tea-
tre és una tasca d’equip i això ho 
van captar els espectadors.
L’èxit d’aquesta activitat, com la 
d’altres que es fan a l’escola, és la 
participació activa de tota la co-
munitat educativa.

Els Pastorets del Castelltort
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El mes de desembre ha estat molt 
intens a la nostra escola. 
A mesura que passaven els dies, 
grans i petits notàvem més a prop 
la màgia del Nadal.
Tots/es els alumnes hem estat 
molt enfeinats fent manualitats, 
decoracions, tapes d’àlbums, pos-
tals,...
A més a més, aquest any, el pes-
sebrista Ramon Gomis Joaquín ( 
avi del Marc Ruiz de P4 ) ens  va 
deixar un pessebre fabulós per 
exposar a l’entrada de l’escola. El 
vam decorar, i va quedar preciós!
I com ja es tradició, el dilluns 22 
de desembre vam celebrar el con-
cert de Nadal.
Els nens/es de totes les classes 
van actuar a la sala La Brillante 
de Castellolí davant els familiars 
i tothom que hi va anar.
Els assistents van poder escoltar 
nadales  tradicionals com el petit 

vailet, a Betlem me’n vull anar, la 
pastora Caterina, el dimoni Escu-
at o el noi de la mare, que vàrem 
aprendre amb la mestra de músi-
ca. 
També havíem memoritzat poe-

mes molt relacionats amb aques-
tes festes.
I en aquesta edició del festival, 
fins i tot ens vam atrevir amb el 
ball. Tots els cicles havien assajat 
unes coreografies molt divertides 

amb la mestra d’anglès. Va ser tot 
un èxit!!!
Esperem que tothom s’ho passes 
molt bé , ja que nosaltres vam 
fer tot el possible perquè fos així. 
Moltes gràcies a tothom per venir 
.

També us volem fer saber, que 
el dimarts 23 de desembre els 
alumnes d’Educació Infantil i Ci-
cle Inicial vam fer cagar el tió  i els 
nens/es de Cicle Mitjà i Superior 
van fer l’amic invisible. 

Actes nadalencs a l’escola Les Passeres de Castellolí

El passat divendres 19 de desem-
bre l’espai esportiu Mont-aQua 
de Santa Margarita de Montbui 
va acollir el seu i ja desitjat Con-
cert de Nadal on gairebé 1.500 
persones assistents van poden 
gaudir de l’acurada interpretació 
de nadales i cançons de Nadal 
complertes amb importants co-
reografies a càrrec dels alumnes 
de les etapes d’Educació Infantil, 
Educació Primària, Educació Se-
cundària, Batxillerat i Cicles For-
matius de Grau Superior.
Com ja es tradicional, l’esdeveni-
ment va començar minuts abans 
de les 20.30h amb la projecció 
del making – of d’aquest concert 
amb una emotiva selecció d’imat-
ges i vídeos que mostraren al pú-
blic el complex treball d’aquest 
esdeveniment, una activitat tre-
ballada amb esforç i il·lusió per 
part  de tota la comunitat educa-
tiva de la nostra escola.
Aquest espectacular concert ple 
de música, llum i so ha estat el 

tret de sortida a la celebració del 
75è aniversari de la nostra es-
cola. És per aquest motiu que el 
fil conductor del text llegit entre 
cançó i cançó va ser l’evolució de 
l’Acadèmia Igualada al llarg dels 
seus 75 anys d’història, acompa-
nyades d’un important projecció 
d’imatges històriques relaciona-
des amb el nostre centre.
Aquest esdeveniment és resultat 
de l’important implicació i treball 
desenvolupat per part de tota la 
comunitat educativa del centre. 
Alhora, és una mostra directa 
del tractament diferencial que 
l’Acadèmia Igualada ha adoptat 
vers la música fent-la present  en 
el seu dia a dia, utilitzant-la com 
una eina de dinamització cultural 
i social del centre i desenvolu-
pant-la com una eina d’aprenen-
tatge d’importants i actuals va-
lors com són el respecte, l’esforç, 
la constància i el treball corpora-
tiu i en equip.

L’Acadèmia Igualada inicia 
el seu 75è amb el seu 
extraordinari concert de Nadal. Fa unes setmanes s’ha dut a terme 

la RoboWeek a l’escola MARISTES 
Igualada, una setmana dedicada 
a la Robòtica per nens i nenes 
entre 7 i 12 anys organitzat per 
AnoiaLAB. Durant tota la setma-
na, els nens han imprès objectes 
en 3D, han experimentat amb les 
plaques Arduino i han muntat i 
programat un robot que segueix 
una línia i que es pot dirigir amb 
una tauleta. Avui divendres es fa 
una jornada de portes obertes on 
els nens explicaran i presentaran 
els seus robots en acció.

Setmana dedicada a la robòtica als Maristes

A l’Escola de l’Ateneu mirem en-
davant i ens renovem, però amb 
la intenció de mantenir una es-
sència que ens recordi d’on venim 
i cap on anem.
Aquesta setmana hem presentat 
a la comunitat educativa el logo-
tip que a partir d’ara identificarà 
el nostre centre. Aquest logotip 
ha estat dissenyat per l’estudi 
NYTT d’Igualada, per en Jordi Va-
lldaura, que és pare i ex-alumne 
de l’Escola.
Per fer el logotip s’ha inspirat en 
les “arrels”, en la història de l’Enti-
tat i l’Escola. A l’escut de l’Ateneu 
descobrim una part fonamental 
de les seves arrels. Una Entitat i 
unes Escoles que van ser funda-
des per la classe obrera i on apa-
reix el lema “Labor Prima Virtus” 
(El treball és la primera virtut).
Com a representació d’aquesta 
frase i dins l’anagrama de l’Ate-
neu trobem una “caseta” que 
simbolitza el rusc al voltant del 
qual treballen, creixen i es desen-
volupen les abelles. Aquests ma-

teixos elements juntament amb 
les inicials AI (Ateneu Igualadí) 
els podem veure encara avui dia 
representats ens els vitralls ori-
ginals de les portes d’entrada de 
l’Entitat.
Analitzant més detingudament 
la figura de l’abella trobem que 
des de l’antiguitat fins ara té 
moltes interpretacions i simbolo-
gies, la majoria d’elles positives i 
lligades a la vida i al treball ben 
fet.Nosaltres ens quedem amb 

la idea d’un animal actiu, orga-
nitzat, simpàtic, que creix i es de-
senvolupa en equip, és un animal 
que ens agrada.
El nou logotip és doncs un símbol 
clar, entenedor i directe. Amb per-
sonalitat pròpia.
Amb aquesta nova imatge, mi-
rem el futur amb il·lusió i amb 
el convenciment de continuar 
oferint un projecte educatiu de 
qualitat. El Projecte de l’Escola de 
l’Ateneu.

Nou logo de l’Escola de l’Ateneu Igualadí
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Els alumnes de l’escola Gabriel 
Castellà d’Igualada tocaran el 
divendres 12 de juny a L’Auditori 
de Barcelona amb els seus violins 
i violoncels en el cicle “Et toca 
a tu”, compartint escenari amb 
l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya 
(OBC). Des del curs 2009/2010, 
els alumnes de tercer a sisè reben 
classes d’aquests dos instruments 
en horari lectiu, i ara tindran 
l’oportunitat d’exposar el fruit 
del seu treball en un escenari 
de primer ordre. Però, perquè tot 
plegat sigui possible, necessiten 
la col·laboració del conjunt de la 
ciutat i de la comarca.

L’escola disposa de tot un seguit 
d’instruments que permeten als 
alumnes assajar habitualment 
amb total normalitat. Però, de 
cara al concert, en tant que la 
vuitantena de nois i noies toca-
ran alhora, necessiten tenir prou 
instruments com per poder-ho 
fer. Per aquest motiu, demanen 
a tothom qui tingui violins o vi-
oloncels infantils que els els ce-
deixi puntualment per a l’ocasió. 
I si algú en té i considera que ja 

no els vol utilitzar més, també els 
pot cedir en dipòsit perquè els 
alumnes puguin assajar-hi per-
manentment. Així mateix, qui no 
tingui cap instrument per cedir 
però vulgui col·laborar econòmi-
cament amb el projecte, també 
pot realitzar una aportació eco-
nòmica al compte corrent 2100-
0358-1002-0014-9933.
Concretament, perquè el concert 
a L’Auditori sigui un èxit, es neces-
sitarien: set violins d’1/2; qua-
tre violins de 4/4; un violoncel 
d’1/4; quatre violoncels d’1/2, 
i dos violoncels de 3/4. L’esco-
la signarà un contracte amb els 
interessats en col·laborar amb 
la iniciativa mitjançant el qual 
es comprometrà a retornar l’ins-
trument en perfecte estat de 
conservació, reparant qualsevol 
possible dany que pugui arribar a 
patir. Així mateix, en el cas d’una 
cessió permanent de l’instrument, 
el centre també agrairà al donant 
el seu gest en pro de la música.

Una extensa preparació
Els alumnes de tercer, quart, cin-
què i sisè ja es van desplaçar a 
l’octubre a Barcelona per man-

tenir un primer contacte amb 
els músics i començar a fer-se la 
idea de la magnitud del projecte. 
Al desembre, el compositor Oriol 
Cruixent -guardonat a Viena, Ate-
nes i Graz- i el director de l’OBC 
per a l’ocasió Alfons Reverté van 
desplaçar-se a Igualada per veure 
de primera mà el nivell musical 
dels igualadins, i van quedar-ne 
impressionats.
Amb l’obra de Cruixent ja pràc-
ticament perfilada, els violins i 
“cellos” igualadins l’assajaran in-
tensament des d’ara i fins al juny. 
Els dies previs al concert es des-
plaçaran a Barcelona per poder 
assajar “in situ” amb l’orquestra, 
i el divendres 12 de juny confien 
en què bona part de la ciutat els 
acompanyi en l’aventura.

Via per fomentar la cohesió social

Des del curs 2009/2010, l’Ajun-
tament d’Igualada, amb el vist-
i-plau del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya, impulsa un programa 
específic de foment de la músi-
ca entre els alumnes de l’escola 
Gabriel Castellà, mitjançant el 

L’escola Gabriel Castellà busca violins i violoncels per poder tocar a L’Auditori

qual aprenen a tocar el violí dins 
l’horari escolar. Posteriorment, 
projectes similars s’han estès per 
la resta d’escoles públiques de la 
ciutat.
En el seu moment, tan des del 
consistori com des del departa-
ment es va considerar adient pro-
moure aquesta iniciativa musical 
com una via tant per fomentar la 
cohesió social, donant als alum-
nes les màximes oportunitats 
possibles, com una via per mirar 
de corregir la falta de confiança 

que tenien força famílies iguala-
dines envers el centre.
Passats els anys, l’elecció de L’Au-
ditori demostra l’èxit de l’aposta. 
Aquest fet, sumat al nou bosc 
amb què s’ha dotat l’escola du-
rant el curs passat, al projecte de 
foment de l’anglès i a la gran im-
plicació del professorat, conferei-
xen a l’escola Gabriel Castellà una 
oferta global d’allò més atractiva 
perquè les famílies igualadines 
hi apostin a l’hora de confiar-hi 
l’educació dels més menuts.

El passat mes de desembre, l’Es-
cola Anoia va celebrar la tradi-
cional festa de Nadal al Teatre 
Municipal de l’Ateneu Igualadí.
L’acte, amb la participació de tots 
els alumnes del centre, va ser una 
mostra de diversos treballs rea-
litzats a l’escola aquest primer 
trimestre: hi va haver actuacions 
musicals, una representació de 
teatre, reflexions sobre les Festes, 
els records i vivències de l’inter-
canvi amb una escola d’Alema-
nya, etc.
L’acte va finalitzar amb el sorteig 
d’una panera per recaptar diners 
per finançar el viatge de final de 

curs dels alumnes de 4t d’ESO.
Finalment, i com cada any, l’AM-

L’Escola Anoia celebra el Nadal

PA de l’escola va convidar a coca i 
xocolata a tots els assistents.

El passat dimarts els alumnes de 
4t de Primària de l’escola Ma-
ristes Igualada vam visitar Les 
Coves de Font Major. Allà vam 
veure i conèixer el passat prehis-
tòric dels primers homes, des del 
paleolític fins al món iber. Una 
arqueòloga virtual i una guia ens 
van acompanyar durant tot el 
trajecte. Després, vam fer un ta-
ller construint una petita cabana  
amb pells d’animal i pals d’arbres. 
Finalment, vam posar en pràctica 
les tècniques de la pintura rupes-
tre. Va ser una gran experiència 
que continuarem treballant a les 
aules.

Els Maristes visites les Coves de la Font Major
El passat divendres 19 de desem-
bre, els alumnes de 1r i 2n de Bat-
xillerat van visitar l’antiga ciutat 
de Tarragona per completar els 
continguts de les matèries d’His-
tòria i Llatí.
La visita va consistir en un recor-
regut per la ciutat mostrant les 
construccions i estructures  de 
l’antiga Tàrraco.
Després d’una introducció da-
vant una maqueta que reproduïa 
la Tarragona romana, el grup va 
passejar pels carrers del casc an-
tic, on van conéixer les antigues 
muralles, la Catedral de la ciutat i 
la Torre del Pretori (on van gaudir 
de les vistes de la ciutat).

Una visita molt interessant va ser 
les bòvedes del l’antic Fórum i les 
grades del Circ, visita sota terra 
que mostra unes estructures que 
habitualment desconeixem.
La visita va finalitzar a l’Amfite-
atre, on els alumnes van poder 
experimentar les sensacions dels 
antics pobladors de Tàrraco asse-
guts a les grades d’aquesta cons-
trucció.
Tot el recorregut va estar farcit 
de referències i dades de l’antic 
Imperi romà i la seva realització 
en aquesta ciutat, apropant els 
alumnes a aspectes d’organitza-
ció i vida quotidiana dels antics 
habitants.

L’IES Guinovarda visita la 
Tarraco romana
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Com cada any per Nadal, i ja en 
fa 37, l’AMPA de l’escola organit-
za un concurs de pessebres per a 
les famílies dels alumnes.
L’AMPA proporciona, a les fa-
mílies que volen participar, una 
plataforma sobre la qual han de 
confeccionar el pessebre a casa, 
després el porten a l’escola on, un 
jurat format per un pare de cada 

Els passats dies 19 i 22 de desem-
bre van tenir lloc les cantades de 
nadales que des de fa 14 anys 
fem a l’escola.
El dia 19 van ser els més petits 
(alumnes d’Ed. Infantil) els que 
ens van fer gaudir de tradicionals 
nadales catalanes.
El dia 22 van ser els alumnes de 
Primària que, dividits en 2 torns 
(els de Cicle Inicial primer, i des-
prés els de Cicle Mitjà i Superior) 
els que van obsequiar als pre-
sents amb treballades i reeixides 
nadales cantades en 4 idiomes 
(els que treballem a l’escola): ca-
talà, castellà, anglès i francès.
Els pares i avis presents varen 
gaudir d’unes interpretacions 
molt acurades que van causar 
l’admiració dels presents, fins i 
tot, alguna d’elles va ser tan gran 

l’emoció que posaren en la inter-
pretació, que alguna llagrimeta 
es va escapar galta avall.
Aquestes interpretacions que ja 
fa tres anys realitzem a l’esglé-
sia dels Pares Menors Caputxins 
d’Igualada, on gaudim d’una 
excel·lent acústica i confort, 
finalitzen a l’escola amb la cele-
bració de les 
PORTES OBERTES PER NADAL
on els pares reben els treballs 
del trimestre, visiten l’exposició 
de pessebres, i confraternitzem 
durant unes hores amb tota la 
Comunitat Educativa.
L’assistència és molt alta i la coca 
i xocolata amb que l’AMPA obse-
quia als assistents fa que ens de-
sitgem un bon Nadal i Any Nou 
amb bona harmonia, amistat i... 
dolçor.

classe qualifica els presentats i 
premia als guanyadors.
La participació és molt alta i cada 
any augmenta. Enguany han si-
gut 41 participants i, la qualitat 
de les obres ha sigut molt ele-
vada. Es premien les tres millors 
obres a judici del jurat, sense dis-
tinció de primer, segon i tercer i, 
el dia de les cantades de nadales 

37è  concurs de pessebres del Col·legi Jesús-
Maria

Cantades de nadales al col·legi 
Jesús-Maria

Durant aquest mes, els alumnes 
de 1r Batxillerat visitaran –tal 
i com van fer els alumnes de 2n 
Batxillerat- el Centre de Regula-
ció Genòmica en el Parc de Recer-
ca Biomèdica de Barcelona.
Es realitzà i es realitzarà un taller 
sobre la reprogramació de cèl-
lules adultes a cèl·lules mare 
pluripotents induïdes (iPS).
L’activitat, programada en la cor-
responent assignatura de Biolo-
gia, permet apropar els alumnes 
a la realitat del món de la inves-
tigació.

Visita al Parc de Recerca Biomèdica dels 
alumnes de batxillerat de l’Acadèmia

El grup de 4rt B de l’Institut Molí 
de la Vila va visitar els estudis de 
TV3 gràcies a que l’any passat es 
va guanyar el 2n premi del con-
curs EL CAC a l’escola (Consell 
Audiovisual de Catalunya).
Es va fer un recorregut guiat per 
sales de control, oficines, vestu-
aris, platós, etc. Va sobtar veure 

Visita a TV3 dels alumnes de 4t 
d’ESO de l’IES Molí de la Vila

Un any més, l’AMPA de la Mare 
del Diví Pastor d’Igualada ha 
col·laborat amb la Marató de 
TV3, dedicada aquest cop a les 
malalties del cor. Les activitats 
d’aquest any van tenir lloc el cap 
de setmana del 29 i 30 de novem-

bre i van comptar amb la desinte-
ressada col·laboració del Gim-
nàs de Cal Font i la monitora Iris 
Bertran, de ByPuns, d’Anima’ns 
Animació, de l’Art de la Llum i de 
Punto Blanco. Entre tots els parti-
cipants a l’activitat de Ballar zum-

Activitats de l’MDP Igualada a favor de la 
Marató de TV3

ba que es va fer el dissabte i de 
les activitats del diumenge que 
van tenir lloc a l’escola hem acon-
seguit recaptar 1082€, que s’han 
enviat íntegrament a La Marató. 
Moltes gràcies a tothom qui ha 
col·laborat amb nosaltres. Entre 
tots “Fem escola!!”   

que s’organitzen a l’escola, es lliu-
ren els premis.
Els guanyadors d’aquest any han 
estat Cesc i Roc Àvila, Jordi Palo-
mar i Martí i Oriol Canyelles (tots 
ells participaven conjuntament), 
Antonio Esteban i Oriol Alonso.
Aquests pessebres són els gua-
nyadors. que aquests últims són molt més 

petits a la realitat del que es veu 
a la televisió.
Tots els alumnes la van trobar 
molt interessant, ja que van 
aprendre com era realment la 
vida darrere les càmeres de la 
televisió i van sortir-ne força con-
tents amb l’experiència!
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Ajuda a la formiga a trobar el seu menjar!

Solucions:

Troba el gerro que sigui exactament 
igual que el gran.

Passatemps

Dilluns 26 de gener alumnes i 
mestres de l’Escola Emili Vallès 
van rebre amb molta expectació 
la  Unitat Mòbil de Protecció Ci-
vil, un súper camió de grans di-
mensions i prestacions en l’àmbit 
de les emergències.
Els alumnes van rebre amb in-
terès les explicacions de la Sra. 
Rosa Mata, cap de l’Equip, que 
juntament amb el seu equip tèc-
nic els van explicar molt peda-
gògicament les tasques pròpies 
d’aquest organisme, que són la 
prevenció de riscos i activació de 
les diferents fases dels plans de 
risc  ProciCat, NeuCat, InfoCat, 
etc, però sobretot com el camió 
es converteix en un centre de 
coordinació d’emergències tot 
desplegant espectacularment la 
carrosseria de forma hidràulica, 
alhora que activa la tecnologia 
interior, a fi de convertir-se en un 
Centre de Comandament Avan-
çat per a poder prendre decisi-
ons estratègiques i coordinades, 
o en un Centre de Coordinació 
Municipal d’Emergències, o fins 
i tot si l’amenaça és regional, en 
una sala més del CECAT (Centre 

d’emergències de Catalunya), 
gràcies a l’autonomia energètica 
del vehicle i a les aplicacions i 
sistemes de comunicació direc-
ta amb Bombers, Mossos, SEM, 
Agents Rurals, Creu Roja, i és clar, 
Protecció Civil.  
El camió va romandre estacionat 
tot el matí al pati de l’Escola on 
els alumnes hi anaven pujant i 
van veure amb emoció la part 
més operativa; que disposa de 

El CECAT de Protecció Civil visita l’Escola Emili 
Vallès

sistemes avançats de comunica-
ció com una xarxa informàtica, 
una xarxa de telefonia, emissora 
de ràdio, estació meteorològica, 
càmera de vigilància exterior 
amb visió d’infraroig, televisió, 
receptor d’imatges d’helicòpter, 
impressores, plotter, i megafonia 
exterior, tot via satèl·lit, a fi de 
poder desplaçar-se al punt exacte 
on es produeixi l’emergència.

Entre el 21 i el 29 de gener 26 
alumnes berlinesos que seguei-
xen un curs equivalent al nostre 
3r d’ESO, acompanyats per 2 pro-
fessores, han fet el tradicional in-
tercanvi amb l’INS Molí de la Vila, 
de Capellades, pel qual han estat 
allotjats i acompanyats pels seus 
26 ‘partners’ del Molí. Posterior-
ment, al març  l’alumnat amfitrió 

del hi anirà al seu torn per tal de 
completar l’intercanvi.
La valoració que fem tots ple-
gats és molt positiva en poder 
conèixer un sistema educatiu tan 
singular com l’alemany i millorar 
igualment la competència en an-
glès, castellà i alemany, idiomes 
en els que s’efectua l’intercanvi.

Estada d’un grup de berlinesos 
al Molí de la Vila
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Com cada any, en aquestes da-
tes, l’escola viu l’esperit nadalenc 
amb diverses activitats: decora-
ció de les aules, recitació de po-
emes, representacions teatrals..., 
però, si valorem el grau d’il·lusió 
i participació, cal destacar les se-
güents:
Concert de nadales, a l’Església 
de la Sagrada Família, per part 
dels alumnes de Primària.
Representació  del pessebre vi-
vent, per part dels alumnes de 1r 
d’ESO.

L’esperat Caga Tió, per part dels 
més petits de l’escola.
Esmorzar nadalenc, per gentilesa  
de l’AMPA.
Cantada de nadales, al pati de 
l’escola, per part dels alumnes de 
6è i un petit grup d’alumnes de 1r 
d’ESO.
Tot plegat s’ha celebrat en un am-
bient festiu i de germanor entre 
els membres de tota la comunitat 
educativa i  ens agradaria fer-ho 
extensiu a tothom:

Festes de Nadal 2014 al col.legi 
Monalco

La classe de 4t de Primària de 
l’E.A. Apiària va realitzar un ta-
ller sobre “L’alimentació saluda-

ble” organitzada pel CAP de Pie-
ra. L’alumnat va participar, gaudir 
i aprendre.

L’EA Apiària i l’alimentació saludable

El passat 14 de gener, un grup 
d’alumnes de 2n de Batxillerat de 
l’IES Guinovarda va assistir a una 
xerrada-taller “d’Introducció a la 
programació web”.
Els alumnes de 2n de Batxillerat, 
de les especialitats científica i 
tecnològica, van desplaçar-se a 
Barcelona, concretament a l’edi-
fici històric de la Universitat de 
Barcelona, per participar en la 
xerrada-taller sobre programació 
web.
L’esmentada xerrada, a càrrec de 
Simone Balocco, estava organit-
zada pel Departament de Mate-
màtica Aplicada i Anàlisi d’aques-
ta facultat.
Gràcies a aquesta proposta del 

Departament de Matemàtiques 
de l’INS Guinovarda, alguns 
alumnes han pogut apropar-se 

Xerrada sobre “Introducció a la programació 
web” a l’IES Guinovarda

a un espai de coneixement molt 
atractiu.

Aprofitant que Ràdio Igualada va 
proposar una activitat de lectura 
(sortir llegint en antena) a les es-
coles de la ciutat, els alumnes de 
tercer van fer un petit projecte de 
llenguatge oral.
Prèviament a la gravació del pro-
grama,  entre tots a la classe van 
escollir unes lectures en català, 
castellà i anglès. Vam treballar-
ne la línia melòdica, l’entonació, 
la comprensió, …  mentre assaja-
ven les lectures orals que els vin-
drien a gravar.
I el dia  va arribar. Un tècnic de 
so de Ràdio Igualada va entrar a 

la classe amb cables, micròfons 
i taules de so. Mentre ho anava 
preparant els anava explicant per 
a què servia aquest material tant 
especialitzat.
Després de la lectura d’uns conte 
en català, un conte en castellà i 
un recital de poemes en anglès, 
van concloure l’activitat cantant 
la cançó del Patge Faruk que tant 
els agrada.
Uns dies més tard es van poder 
escoltar per la ràdio i es van im-
pressionar sentint les seves veus 
en aquest medi de comunicació.

Els alumnes del col·legi Jesús-
Maria  surten a Ràdio Igualada

Un any més, els alumnes d’Educa-
ció Infantil de l’escola, han assis-
tit al taller de l’Assumpta Codina 
per fer una figureta de fang i així 
iniciar-se en la tècnica de mode-
latge. 
Aprendre a modelar amb les 
mans sense eines, adquirir el 
concepte de volum, treballar la 
proporció, conèixer diferents tèc-
niques per treballar el fang, saber 
utilitzar les eines adequades en 
cada cas, desenvolupar la imagi-
nació i la creativitat a partir d’ un 
material diferent, copsar les qua-
litats i característiques d’ aquest 
material i experimentar-ho han 
estat els objectius principals que 
es volien assolir amb la realitza-
ció d’aquests tallers.
En grups reduïts, i amb l’assesso-

rament i guia d’una professional, 
tots els nens i nenes han fet unes 
figures molt treballades, que un 

Taller de fang dels alumnes d‘infantil del col.legi 
Jesús-Maria

cop cuites han portat cap a casa. 
Han passat una bona estona 
aprenent a treballar el fang!
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Els alumnes d’Educació Infantil i 
Cicle Inicial de l’E.A. Apiària col·
laborem durant tota la setmana 
en la Marató de donació de Sang 

de Piera.
Hem treballat un conte “La histò·
ria dels Superherois de la Sang” i 
hem fet un cor al pati.

Les escoles de Piera col.laboren 
a la Marató de sang

El passat 17 de desembre els 
alumnes de 5è del Maristes van 
fer una exhibició d’acrosport  al 
pavelló de l’escola.
L’acrosport és un muntatge de 
diferents figures acrobàtiques. 
En aquesta activitat es treballa la 
cohesió de grup per tal de decidir 
la figura i com fer·la, i cal  molta 
organització i col·laboració per 
part de tots.
Els alumnes després de treballar·
ho al llarg de tot el trimestre van 
convidar als alumnes  de la FAP.
Ha estat una  experiència molt 
enriquidora per a tots.
Una altra activitat realitzada 
pels alumnes de 5è dels Maristes 
va ser compartir el nostre temps  
amb els avis de la Residència Pare 
Vilaseca.
Primer ens van visitar ells i ens 
van explicar el seu dia a dia a la 
residència; dies plens d’activitats, 
jocs, manualitats, tallers i mo·
ments de companyia. A l’acabar 
ens van obsequiar amb un patge 
realitzat per ells. Ens ho passar 
molt bé tot  escoltant les seves 
experiències i anècdotes.
L’endemà els vam retornar la vi·
sita anant·los a cantar nadales. 
La sala d’actes aviat va quedar 
plena i amb les audicions, aplau·
diments, emocions i nadales els 
vam desitjar un Bon Nadal.

Els Maristes van fer una exhibició d’acrosport i 
van compartir amb els avis de la residència Pare 
Vilaseca

Un any  més la campanya solidà·
ria de Montclar ha implicat tota 
la nostra comunitat educativa. 
Pares, professores i alumnes han 
posat el seu gra de sorra en l’ajut 
als més necessitats.
Aquest Nadal, les aportacions 
econòmiques han anat desti·
nades a beques per escolaritzar 
alumnes a dues escoles de Costa 
d’ivori: “Etimoé” i  “ Makoré”, situ·
ades a  Abidjón.
A nivell local hem col·laborat 
amb les següents entitats: Creu 
Roja, Càritas i Asil  del Sant Crist.  
Les alumnes de Batxillerat  van 
fer entrega de tots els productes 
recaptats per Càritas i l’Asil del 

Sant Crist el dia 23 de desembre 
pel matí.
Dos representants de Creu Roja 
Igualada van venir al Parvulari 
a recollir tots els productes i van 
parlar amb tots els nens i nenes 
explicant·los on anirà destinada 
tota la recaptació.
A la Secretaria de l’escola el 
nostre Arbre “Un somriure per 
Nadal” va quedar guarnit amb 
les boles que tothom hi va anar 
penjant.
Les alumnes de Primària i ESO 
s’han fet la tradicional foto amb 
el cor solidari a la pista esportiva.
Us volem agrair a tots la vostra 
col·laboració en aquesta campa·
nya i desitjar·vos un Bon Nadal.

A Montclar hem regalat un 
somriure pel Nadal

Com cada any ens agrada res·
pirar,  a l’inici de l’ADVENT, que 
s’acosta NADAL.
Tot l’alumnat, dels més petits als 
més grans, col·laboren per guar·
nir tots els racons de l’escola amb 
motius nadalencs. Aquest any 
arbres i estrelles…. i el nostre 
tradicional pessebre que des del 
carrer ja es pot veure.
Cada setmana, en el moment del 
BON DIA,  hem anat realitzant 
una activitat per preparar·nos 
per aquesta gran festa.  Aquest 
any girava entorn “ l’aniversari 
de JESÚS”.
És tradició que l’alumnat de sisè 
representi els Pastorets. La repre·
sentació nadalenca per excel·
lència, divertida i entranyable 
que combina els continguts més 
argumentals del misteri cristià 
del naixement de Jesús, com la 
llutia del bé contra el mal o el 
naixement del Messies. Realit·
zem aquest teatre perquè els 
permet afavorir el llenguatge 
oral,  els ajuda a aprendre a es·
coltar,  els reforça la memòria i 
els desinhibeix ja que ajuda a 
anar superant el sentit del ridí·
cul, de la vergonya, tot aprenent 
a parlar en públic i tot això en un 

context lúdic, doncs l’alumnat ja 
ho espera.
També la resta d’alumnes  ha 
anat preparant unes cantades 
que juntament amb els Pastorets 
s’han ofert el dimarts 16 i el dime·
cres 17 de desembre des del tea·
tre de l’Ateneu per desitjar BON 
NADAL a tota la comunitat edu·

La joia del Nadal a les Escolàpies

cativa.  Dissabte passat al matí, 
els alumnes de 4t, 5è i 6è va po·
der aprofundir com viure el Nadal 
amb l’activitat VIU UN 9 NADAL. 
Una activitat que ja fa anys que 
es realitza a l’escola i que pretén 
treballar el missatge de Nadal en 
un entorn lúdic.
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Com cada any, l’Escola Anoia rea-
litza un intercanvi amb el centre 
Hohenlohe – Gymnasium d’Öh-
ringen (Alemanya). En aquest 
intercanvi, hi participen tots els 
alumnes de 3r d’ESO amb la fi-
nalitat de donar un impuls a al-
gunes de les llengües que es tre-
ballen a l’Escola: castellà, anglès 
i alemany. Alhora, es pretén que 
els alumnes coneguin una cultu-
ra diferent a la nostra per mitjà 
de la convivència en família.
En el decurs de l’estada a Ale-
manya, els alumnes de l’Escola 
Anoia van realitzar una excursió 
a Ludwigsburg (municipi situat al 
centre del Land de Baden-Würt-
temberg amb un palau residenci-
al i un pintoresc mercat de Nadal) 
i Heidelberg, una de les ciutats 

més visitades d’Europa amb un 
centre històric de gran encant, 
castell medieval i bonics carrers. 
A més, els alumnes van poder 
assistir a diferents classes de l’ins-
titut alemany i fer de forners par-
ticipant en un taller d’elaboració 
de Brezeln. Finalment, també van 
poder conviure amb les famílies i 
realitzar diferents activitats lúdi-
ques, com ara visites a Stuttgart 
o a altres localitats, museus, cas-
tells, patinatge sobre gel...
D’Alemanya ens emportem bons 
records, la maleta carregada de 
dolços típics de Nadal, bones 
experiències i ara només resta 
esperar la segona part, és a dir, 
l’arribada dels alumnes alemanys 
a Igualada, que tindrà lloc durant 
la propera primavera.

L’Escola Anoia van anar d’intercanvi a Alemanya

Totes les alumnes de Primària, 
amb esforç, dedicació, ganes, 
alegria... hem explicat, amb 
l’obra “Tots fem Nadal”,  el sen-
tit del Nadal i les tradicions que 
tots celebrem amb tanta il·lusió 
aquests dies: fer el pessebre; pre-

Les alumnes de Primària de Montclar van fer la 
representació de “Tots fem Nadal” a l’Ateneu 

parar el calendari i la corona d’ad-
vent; la fira de Santa Llúcia; la 
Missa del gall, la taula de Nadal 
recitant la dècima, fent cagar el 
tió, cantant nadales...; St. Esteve, 
Sants Innocents, Home dels Nas-
sos, Cap d’Any...;  la cavalcada de 

Reis, etc.
Amics i familiars van poder gau-
dir d’una colorida i musical actua-
ció. Enhorabona a totes, alumnes 
i professores!

A principis de desembre els 
alumnes de 2n d’ESO de l’Escola 
van fer una sortida a Montserrat. 
El circuit es va iniciar al mones-
tir, des d’on van sortir caminant 
fins al mirador de Sant Jeroni 
que està a 1.237m d’alçada. 
Durant el trajecte es va realitzar 
un taller, organitzat pels profes-
sors de l’Escola, sobre la flora, la 
fauna i els fenòmens geològics 
juntament amb altres activitats 
relacionades amb les matemàti-
ques, l’educació física i la plàsti-
ca. Quan van arribar al mirador 
de Sant Jeroni van poder gaudir 
del paisatge ja que va fer un dia 
fantàstic i es podia veure el mar, 
els Pirineus, Montjuïc, Manresa... 

Sortida a Montserrat de 2n d’ESO de l’Escola 
Anoia

Xim i Xesca, portal per al foment 
de la lectura i la comprensió 
lectora, ha començat a repartir 
premis entre els alumnes més 
lectors. Concretament, el passat 
16 de gener, va repartir premis a 
les dues alumnes més lectores de 
l’escola Maristes d’Igualada. Les 
guardonades fan quart de primà-
ria i la seva passió per llegir les 
ha fet mereixedores d’un diploma  
Xim i Xesca, samarretes i llibres. 
Les alumnes s’han convertit en 
les millors lectores de la classe 
gràcies a tots els llibres que han 
llegit i a la bona comprensió lec-
tora que han demostrat.
Fundada al 2007, Xim i Xesca 
és una web interactiva, dirigida 
a escoles, que busca fomentar 

l’hàbit de la lectura i millorar la 
comprensió lectora dels alumnes. 
El funcionament és senzill: Els 
alumnes escullen un llibre dels 
que ofereix la web,  accedeixen 
a la plataforma a través del seu 
codi i responen el qüestionari del 
llibre llegit. Si el responen cor-
rectament aconsegueixen punts. 
Els punts són l’eina que permet 
als professors detectar on falla la 
comprensió dels seus alumnes i 
ajudar-los a millorar.
Maristes d’Igualada és una escola 
que fa tres anys que treballa amb 
Xim i Xesca. Ja és, doncs, el tercer 
any que es reparteixen aquests 
premis que ajuden a fomentar 
la lectura entre els seus alumnes 
d’una manera divertida.

Xim i Xesca reparteix els premis 
a les millors lectores a l’Escola 
Maristes d’Igualada

El 29 de gener de 2015 s’ha fet 
una xerrada a l’INS Molí de la 
Vila de Capellades, organitzada 
pel FEMCAT, en la qual s’ha par-
lat dels valors necessaris de cara 

a l’emprenedoria. Adreçada als 
grups de 4t d’ESO, ha estat de 
gran interès tant pel seu contin-
gut com pels recursos informatius 
posats a l’abast de l’alumnat.

Xerrada sobre emprenedoria a 
l’IES Molí de la Vila
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A la cruïlla de camins en què va 
néixer la ciutat d’Igualada, a l’entorn 
de la Basílica de Santa Maria i 
al llarg de la seva façana lateral 
que mira al sud, de ben antic va 
configurar-se una de les vies més 
importants de la vella vila: el Ca-
rrer de Santa Maria, que d’antuvi 
havia pres el nom de Carrer de 
l’església; per tant, centúries abans 
de l’existència de l’actual edifici de 
l’Ajuntament.  Aquest carrer, doncs, 
va veure els primers assentaments 
humans a propòsit de servir de camí 
en l’itinerari de Lleida i Barcelona i 
en conseqüència va consolidar-se 
com a un dels carrers més antics 
a tocar de l’antiga església i de la 
Plaça de Pius XII, que fins al segle 
XV va anomenar-se Plaça del Tany 
(escorça d’arbres que servia per a 
adobar la pell).
Si bé, inicialment, el carrer estava 
configurat sobre el traçat d’una file-
ra de cases força senzilles, a banda 
i banda d’un dels portals històrics 
que tancava les primeres muralles 
de per allà el segle XII, el Portal de 
Sant Miquel, una considerable part 
del carrer estava ocupada per les 
massisses parets laterals de Santa 
Maria, amb un perfil de pedra llisa i 
opac en la seva majoria, tot i que no 
amaga una anterior obertura lateral, 
una porta de temps tapiada.  

El carrer de Santa Maria 

© Carmel·la Planell

Des d’una perspectiva respectable, 
tot venint de la Plaça de Pius XII o 
bé de la de l’Ajuntament, un passeig 
per aquest carrer et regala, sobre 
els murs laterals de l’Església, uns 
sorprenents desaigües que -ves-
tits amb tota mena de figuracions- 
s’imposen damunt dels contraforts 

que suporten tota la volta d’aquest 
edifici religiós, amb la successió 
d’unes fantàstiques gàrgoles di-
buixades amb siluetes humanes i 
animalistes. 
Tanmateix, entre d’altres edificis que 
mereixen un capítol exclusiu, ha tin-
gut un interès especial fins fa ben 
poc -a l’any 2011- la finca que havia 
albergat l’anterior Rectoria i l’Arxiu 
parroquial de l’Arxiprestal Basílica 
de Santa Maria; amb una façana 
d’una estètica pròpia del nou-cents 
que tan sols tenia com a valor patri-
monial la rajola típica catalana de la 
Verge del Roser.  
 

Barret d’Arlequí = Harlequin Hat

Ceptre = Scepter

Màscara = Mask

Tron = Throne Disfressa = Costume

Fada = Fairy

Lleó = Lion

Rei Carnestoltes = King Carnival

Perspectiva del carrer amb l’ala lateral de 
L’Ajuntament

Portal del Passatge de Sant Miquel

Record de l’edifici de l’antiga Rectoria
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Divendres al migdia es va pre-
sentar, al Centre Tecnològic 
Comunitari, l’Espai Emprèn, 
un punt de trobada, formació i 
altres serveis gratuïts per a em-
prenedors, empresaris i perso-
nes que tinguin en ment la idea 
de crear el seu propi negoci. 
L’Espai Emprèn aglutina tots 
els recursos que l’Ajuntament 
de Masquefa posa a la disposi-
ció d’aquest col·lectiu amb l’ob-
jectiu de continuar impulsant 
l’emprenedoria.
La tècnica d’Emprenedoria i 
Empresa de l’Ajuntament, Síl-
via Mas, va detallar quins són 
aquests recursos i serveis. 
L’Espai Emprèn ofereix suport 
tècnic, proporcionant informa-
ció i assessorament per crear el 
propi negoci, donant suport en 
la creació del Pla d’Empresa, i 
elaborant el certificat de viabi-
litat que permet sol·licitar prés-
tecs bancaris. També acompa-
nya les empreses que estan ja 
tenen en marxa el seu projecte 
professional per ajudar-los a 
consolidar-lo.

A més, l’Espai Emprèn és un 
espai de trobada on les perso-
nes que estan generant o han 
generat el seu projecte profes-
sional poden trobar-se periò-
dicament per compartir conei-
xements i experiències, crear 
sinergies i establir contactes 
professionals. A la vegada, vol 
contribuir a donar a conèixer i 
fer difusió dels projectes dels 
emprenedors.
Finalment, des de l’Espai Em-
prèn s’organitzen també cursos 

i tallers per a adquirir coneixe-
ments específics i millorar les 
habilitats com a empresari. A 
més, una de les novetats és 
que, a partir del mes de febrer 
i durant tot l’any, s’organitzaran 
píndoles formatives, sessions 
de curta durada sobre coneixe-
ments molt pràctics i necessaris 
en el dia a dia de l’activitat pro-
fessional.
Posteriorment la consultora, 
formadora i coach masquefi-
na Laia Pascual, de Vitis Con-

sulting, va impartir el semina-
ri ‘Com ser un emprenedor 
d’èxit?’. En un format molt dinà-
mic i interactiu, la sessió va ofe-
rir coneixements bàsics sobre 
les habilitats imprescindibles 
que ha de tenir una persona 
emprenedora per poder portar 
a bon port el projecte professio-
nal, i va contribuir a resoldre els 
dubtes dels participants.

“Posar la llavor per generar 
oportunitats”
L’acte també va comptar amb 
la presència de l’alcalde, Xavier 
Boquete, qui va destacar que 
l’Espai Emprèn “dóna continuï-
tat a una aposta per l’emprene-
doria que l’Ajuntament ja ve fent 
des de fa molt temps, i que té un 
exemple molt clar en l’obertura 
del Centre Tecnològic Comuni-
tari, l’any 2009”. Ara, aquesta 
aposta “es reforça, afavorint els 
contactes entre emprenedors 
i potenciant la formació per a 
emprenedors”.
Boquete va explicar que les ad-

ministracions “si bé, no poden 
tenir la solució a tot, sí que es-
tan obligades a posar la llavor 
que permeti generar oportuni-
tats”. En aquest sentit, va re-
cordar la feina que l’Ajuntament 
de Masquefa ve fent en tres 
àmbits. D’una banda, oferint su-
port a les persones que tenen 
una idea de negoci i volen cre-
ar la seva pròpia empresa, i a 
les empreses en funcionament 
perquè puguin consolidar el 
negoci. D’altra banda, promo-
vent la formació tant per a em-
prenedors com per a persones 
que cerquen feina. I, finalment, 
posant facilitats a les empreses 
perquè s’instal·lin a Masquefa i 
creïn ocupació. En aquest dar-
rer sentit, va posar d’exemple 
el polígon del Clot del Xarel·lo, 
que aquest mateix 2015 arriba-
rà a la plena ocupació amb la 
implantació d’Auto-Grues Sant 
Jordi. En aquest mateix polí-
gon, la multinacional alemanya 
Aldi Supermercats ja hi té en 
funcionament un centre logístic.

L’Ajuntament de Masquefa potencia el suport als emprenedors 
amb la posada en marxa de l’Espai Emprèn

LA LLACUNA / LA VEU

Amb un esperit de recuperar les 
tradicions, dissabte passat es 
va iniciar els primers actes dels 
programats en el marc de les 
celebracions de la Festa dels 
Tres Tombs 2015 que organit-
za la Comissió dels Tres Tombs 
de La Llacuna i amb el suport 
de l’Ajuntament: l’obertura de 
l’exposició de  Carruatges en 
miniatura del pobletà Sr. Pas-
qual Heredia i al vespre la Fes-
ta dels Rucs, on es van aplegar 
cavallistes i simpatitzants en un 
caire distès. 
Diumenge al matí es va ce-
lebrar una participada missa 
solemne, amb la inestimable 
participació del Cor parroquial 
i amb la presència de l’Alcalde, 
Sr. Josep Parera, regidors, dels 
membres de la Comissió dels 
Tres Tombs i dels banderers.
Aquest any, la banderera sor-
tint, Sra. Cathrin Valls de Cal 
Barrina va cedir la bandera als 
banderers entrants, la Família 

Casas, residents a Igualada, 
però d’origen llacunenc i molt 
arrelats al municipi. Després 
d’unes emotives paraules de 
la presidenta de la comissió, M 
Teresa Roca, de la banderera 
sortint i d’un representant dels 
banderers entrants, Benjamí 
Casas, l’alcalde va recordar els 
orígens d’aquesta festa i les 
magnífiques celebracions que 
es feien a la plaça i al pati de la 
malauradament tancada casa 
de Cal Magí Ferriol i va agrair la 
continuació d’aquests actes per 
part de la Comissió.
Sortint de missa, els nous ban-
derers van oferir un refrigeri a 
tota la comitiva que va acompa-
nyar la bandera i als assistents 
a la casa del poble coneguda 
tradicionalment per Mas Feixet. 
Diumenge vinent, esperant que 
el temps ens acompanyi, se ce-
lebraran els Tradicionals Tres 
Tombs al nucli urbà amb l’entra-
da a la Plaça Major on es be-
neiran les cavalleries i animals.

La Llacuna: missa en honor de 
Sant Antoni i canvi de bandera

CONVOCATÒRIA DE 1 PLAÇA D’UN TUTOR/A D’ORIENTACIÓ  
PER AL PROJECTE JOVES PER A L’OCUPACIÓ

Plaça Convocada:  1 tutor/a orientador/a
Classificació: Tècnic B.
Contracte Laboral: Obra i Servei vinculat a subvenció.
Caràcter: Data d’inici prevista 2 de Març de 2015 finalització 31 Desembre 2015
Jornada: Parcial (18.75 hores setmanals)

Requisits mínims:  
    -   Diplomatura o Grau en l’àmbit social o en el seu defecte, en altres matèries però amb 
        experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars
    -   Nivell C de català   
    -   Art. 56 Llei 7/2007 EBEP
Es valorarà:
    -   Experiència laboral en el treball amb persones joves.
    -   Coneixement socioeconòmic de la comarca
    -   Experiència laboral en orientació, inserció, formació i prospecció empresarial
    -   Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se
    -   Capacitat de treball en equip

El procediment d’entrega de currículums i còpia compulsada de la documentació acreditativa es 
realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria.

Termini per entrega de currículums: 
Del 2 de Febrer de 2015 al 13 de febrer de 2015 ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres 
de 09h a 13h.)

  "Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre 
EMO/251/2014”.  
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Dissabte 24 de gener per la 
tarda el Grup teatral Set Ve-
tes va escenificar al Teatre de 
Carme l’obra “El temps i els 
Conway”, de J. B. Priestley. El 
recinte es va omplir com d’al-
tres vegades que el grup ac-
tua, doncs independentment 
del fet que els integrants són 
de Carme i Orpí, les seves re-
presentacions sempre tenen 
molt bona acollida per la qua-
litat de les interpretacions, la 
posada en escena i les adap-
tacions lliures que fan de les 
obres.
Els Conway, una família angle-
sa de classe benestant amb la 
mare, recentment  vídua i amb   
fills  al seu càrrec,  organitzen 
una festa, on seguint la tradi-
ció familiar,  preparen una re-

presentació teatral pels convi-
dats. Després de vint anys,  es 
retroben,  hi tornen a ser tots, 
però les coses mai tornaran a 
ser a com abans. Tot ha estat 
cosa del temps, una  vida que 
pot tenir moments feliços, mo-
ments  d’il·lusions, de somnis 
...  però,  el pas del  temps  pot 
erosionar i pot destruir  tot  allò 
que ha estat bonic. El temps 
ens pot jugar una mala passa-
da.
Amb aquesta obra el grup Set 
Vetes de Carme ha pujat un 
grau més les seves interpre-
tacions i l’adaptació i direcció 
de la Teresa Casaus ha sigut 
encomiable. Moltes felitats a 
tots els intèrprets, tramoies, 
tècnics de só i llum, perruque-
ria i demés persones que van 
col·laborar en l’obra.

El grup de teatre Set Vetes de 
Carme apuja el nivell

EL BRUC / LA VEU

Carles Castro tornarà a pre-
sentar-se a les eleccions mu-
nicipals que es celebraran el 
proper mes de maig. El comi-
tè executiu local de CDC va 
proposar-lo per aclamació. 
CiU és el primer partit que 
exposa públicament qui serà 
el seu candidat a les elecci-
ons municipals del Bruc.
Castro encapçalarà la can-
didatura de Convergència i 
Unió al Bruc a les eleccions 
municipals del 2015, segons 
varen aprovar per aclamació 
tant militants com simpatit-
zants, reunits en assemblea 
en la que també, es van rati-
ficar els eixos programàtics. 
”La meva força en política és 
la meva estima pel Bruc amb 
un sentit de vocació de ser-
vei a les persones. Hi ha tres 
raons principals per les quals 
em presento com a candidat 
de CiU: pel sentit del deure, 
per responsabilitat, per esti-
ma al Bruc.
Aquesta serà la tercera ve-
gada que Carles Castro en-
capçala la candidatura de 
CiU a les eleccions munici-
pals. El 2007 va obtenir qua-
tre regidors que tot i havent 
guanyat les eleccions no va-
ren poder governar, mentre 
que el 2011 en va sumar la 
majoria necessària per lide-
rar el Govern Municipal i ha 
aconseguit redreçar la crítica 
situació en la qual es trobava 

l’Ajuntament.
Ho ha fet amb una política 
reforçant la vessant social 
oberta a les persones i a tot-
hom ja que tot i tenir majoria 
absoluta va voler fer pactes 
de govern amb la resta de 
partits, situació que segons 
diu tornaria a repetir, “Des 
d’aquí la meva ma està es-
tesa a aquells que vulguin 
treballar seriosament per les 
persones i el futur del nostre 
poble.”
Tant el president comar-
cal d’UCD, Xavier Boquete, 
com el president comarcal 
de CDC, Jordi Torra, mos-
tren el seu suport inequívoc 
a la candidatura de Carles 
Castro. Boquete insisteix en 
“La bona feina que s’ha fet 
durant aquests anys i la ne-
cessitat consolidar el canvi 
iniciat i per la continuïtat dels 

projectes en marxa, sens 
dubte, per Unió és el nostre 
candidat”.
Carles Castro va agrair el 
suport rebut dels militants i 
col·laboradors, va assenya-
lar que la legislatura del 2015 
“ha de permetre executar al-
guns dels projectes que hem 
iniciat en l’actual mandat, i 
plantejar noves opcions d’un 
futur esperançador com a 
poble i com a país”.

Carles Castro torna a ser el cap de llista per 
CDC al Bruc

CARME / LA VEU

Els òrgans sensorials, tenen 
una incidència molt important 
a l’hora de mantenir l’equili-
bri. Cada un d’ells te una 
funció específica i indispen-
sable . La suma de tots ells, 
aquest “treball en equip”, fa 
possible que ens puguem 
mantenir drets, desplaçar-
nos, girar el cap, etc... sen-
se caure a terra . A continu-
ació, es va proposar de fer 
alguns exercicis als assis-
tents de manera que pren-
guessin consciència de què 
pot passar si algun dels sen-
tits deixa de fer la seva funció
Aquest seria un breu re-
sum de què va exposar la 
M Teresa Salgado, fisiotera-
peuta de la Fundació Sanità-
ria St. Josep d’Igualada .
L’activitat va resultar molt in-
teressant pels usuaris, que 
van tenir l’oportunitat de re-
alitzar algunes qüestions o 
clarificar dubtes. Molt reco-
manable

Els òrgans sensorials 
i l’equilibri. Xerrada 
a la Gent gran de 
Carme

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora
de 100     

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Maria 
Gonzàlez 

Alegre

Felicitats!
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CALAF / LA VEU

85 persones van participar 
aquest diumenge  de la 1a 
etapa de la caminada pel 
terme de Calaf del 1015: 
“Terminus Calafinus”. Els ca-
minants van recórrer 17 km, 
sortint de davant del Casal 
de Calaf i arribant a l’Astor.  
Els organitzadors van oferir 
una sorpresa als participants 
durant la pausa de l’esmor-
zar. A l’interior de l’ermita de 
Sant Valentí, coneguda l’any 
2015 com a Villallonga, es va 
fer la recreació de l’acte de 
lliurament per part del Bisbe 
Borrell al levita Guillem d’Oló, 
del document en el que se li 
encarregava repoblar la zona 
de Calaf.
Aquesta serà la primera eta-
pa d’un total de 4 que tindran 
lloc els darrers diumenges de 
mes, fins a l’abril, en motiu 
del Mil·lenari de la Vila.
A través de les quatre etapes 
es resseguirà de forma apro-
ximada el perímetre del ter-
me de Calaf l’any 2015, quan 
Guillem d’Oló, dit també de 
Mediona, va rebre aquestes 
terres del Bisbe Borrell amb 
l’encàrrec de repoblar-les, 
cultivar-les i defensar-les.
Per dissenyar la ruta els or-
ganitzadors s’han basat en 
la descripció feta en el docu-
ment de 30 d’abril del 1015 i 
es seguéix  els topònims de 
Corregó, Villalonga, Gàver, 
Calonge, etc, que cita el pri-
mer document, fins a tancar 
un cercle d’aproximadament 

65 km.
El 22 de febrer de 2015 es 
durà a terme la segona eta-
pa de l’Astor a Ferran (18 
km); el 29 de març del 2015 
es farà el tram Ferran - Sant 
Pere de l’Arç (15km aprox) i 
finalment el 26 d’abril es ca-
minarà de Sant Pere de l’Arç 
a Calaf (16,5km aprox).
Per a participar-hi cal ins-
criure’s prèviament a l’Ajun-
tament de Calaf o a l’oficina 
d’Informació (Plaça dels Ar-
bres) en horari d’atenció al 
públic.
S’obriran inscripcions a partir 
del dia 10 de cada mes i es 
tancaran un cop esgotades 
les places disponibles o 3 
dies abans de la caminada.
El preu per a participar en 
cada una de les etapes és de 
5 € (i inclou els trasllats en 

El Bisbe Borrell i Guillem d’Oló 
apareixen durant  la 1a etapa de la 
caminada Terminus Calafinus 

autocar per anada i/o torna-
da des de Calaf).
Cal portar esmorzar i begu-
da, i l’organització portarà 
cafè i aigua per a l’hora d’es-
morzar. En el moment de la 
inscripció es facilitarà un car-
net a segellar en cada cami-
nada que donarà dret a un 
reconeixement final si es par-
ticipa en les quatre etapes.
La darrera etapa (Abril 2015) 
serà compartida amb el grup  
BTT de Calaf que farà el re-
corregut complet en bicicleta 
de muntanya (65km en una 
sola etapa) i que coincidiran 
amb caminadors a l’arribada 
del Castell de Calaf, on es 
farà una recepció conjunta 
amb caminadors i ciclistes 
i es lliuraran els reconeixe-
ments.

CALAF / LA VEU

El proper dijous 5 de febrer 
Calaf celebrarà la tradicional 
festa de Santa Calamanda, 
la festa dedicada a la patro-
na del municipi. 
Un any més s’han progra-
mat diversos actes per cele-
brar la que és la Festa Major 
d’Hivern del municipi. Les 
activitats començaran amb 
la Missa Solemne que tindrà 
lloc a l’església parroquial a 
les 11’30h.  A les 12’30h, a la 
Plaça Barcelona 92, hi hau-
rà ballada de Sardanes amb 
la Cobla Ciutat de Cervera, i 
a les 18’30h a la Unió Cala-
fina, hi haurà ball amb Stres 
Band.
A més, durant tot el dia, hi 
haurà atraccions infantils a la 
Plaça dels Arbres. Els tiquets 
tindran un preu popular, 

Calaf viurà el proper 5 de febrer la Festa de Santa Calamanda 

CALAF / LA VEU

Diumenge, 1 de febrer, a les 6 
de la tarda a la Sala de Fusta 
del Casal de Calaf tindrà lloc 
un nou espectacle de Xarxa: 
“Musicirc” que anirà a càrrec 
de la companyia Cirquet Con-
fetti.
L’espectacle gira entorn del 
circ i la música i compta amb 
una acordionista-pallassa i 
una pallassa-malabarista.
“Musicirc” combina tècniques 
de Circ com ara malabars 
(amb mocadors, bitlles, bit-
lles amb foc), equilibris amb 
para-sols xinesos, màgia, ma-
rioneta, fakir, clown....amb la 

música.  Els presents poden 
gaudir de melodies originals i 
en directe interpretades amb 
acordió diatònic i altres instru-
ments com ara el saxo soprà, 
les campanes i l’ukelele.
L’espectacle compta amb la 
participació del públic i amb 
grans dosis d’improvisació i es 
tracta d’un espectacle dinàmic 
i divertit, on s’ho passa tant bé 
tan la mainada com els seus 
acompanyants.
El preu de les entrades per 
als infants que siguin socis de 
Xarxa o del Casal de Calaf és 
de 4 euros, i de 5 euros per als 
adults.

0,50€, ja que l’Ajuntament 
en finança una part.
La programació continuarà 
dissabte, dia  7 de febrer a 
les 20:30 h, al Casal de Ca-
laf amb el Concert especial 
“Cantem Mil Anys” amb la 
coral Cor Trinvant i l’acom-
panyament de Laia Pàmies, 
Jordi Morera i Isaac Fonoll.
 
Inauguració d’un nou CDI-
AP a la comarca
Un dels actes destacats dins 
de la programació serà la in-
auguració del nou Centre de 
Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç (CEDIAP), a 
2/4 de 6 de la tarda.
El centre està ubicat als 
baixos dels pisos socials 
VISOREN, al carrer Josep 
Tarradellas, 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 famí-
lies de Calaf i dels municipis 
del voltant no hagin de des-
plaçar-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 tra-
vés de psicòlegs, logopedes, 
fisioterapeutes o neuropedi-
atres. 
El projecte és el resultat de la 
col·laboració público-privada 
entre la Diputació de Barce-
lona que ha lliurat a la Man-
comunitat  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 cedeix el local;  i 
l’entitat sense ànim de lucre 
APINAS, que se n’encarre-
garà de la gestió i es farà a 
càrrec de les despeses de 
manteniment.
L’equipament discosa de tres 
sales de consulta d’aten-
ció personalitzada, una sala 
d’espera, un espai de recep-
ció, un lavabo adaptat, i un 
espai de magatzem o auxili-
ar.
Aquest centre podrà donar 
servei de proximitat tant a 
les escoles bressol, com a 
les escoles, els pediatres, el 
Centre d’Atenció Primària, 
els serveis socials, i a les fa-

mílies de la zona.
L’objectiu del CEDIAP és 
l’atenció a les consultes de 
les famílies amb fills que pre-
sentin algun problema en el 
seu desenvolupament ja si-
gui físic (respiratori/motriu/
sensorial) o psicològic; la re-
alització de diagnòstics, trac-
taments i seguiments dels 
casos que ho requereixin i 
la coordinació amb la xarxa 
de professionals que treba-
llen en els diversos àmbits 
d’atenció a la infància per a 
la prevenció, detecció i trac-
tament.
La inauguració comptarà 
amb la presència de Joaquim 
Ferrer Tamayo, Diputat de 
Cooperació Local de la Dipu-
tació de Barcelona.

Xarxa porta “Musicirc” a Calaf, 
diumenge 1 de febrer 

CALAF / LA VEU

Un centenar de persones van 
assistir ahir al vespre a la xerra-
da organitzada per Unió de Pa-
gesos sobre els ajuts directes 
de la nova Política Agrària Co-
muna (PAC) al Casal de Calaf.
La xerrada va anar a càrrec de 
Josep Carles Vicente, respon-
sable d’organització i d’estruc-

tures agràries de la Comissió 
Permanent d’Unió de Pagesos; 
Andreu Ferrer, responsable 
tècnic del sindicat, i Ton Pons, 
cap d’oficina a Igualada d’Agro-
xarxa, empresa de serveis del 
sindicat. La presentació la va 
fer Joan Vidal, coordinador co-
marcal de l’Anoia d’Unió de Pa-
gesos.

Un centenar de persones 
assisteixen a la xerrada d’Unió de 
Pagesos sobre la PAC a Calaf



El Monbus IHC, que juga avui a Manlleu, segueix el 
camí d’assegurar-se la salvació a l’OK Lliga
HOQUEI / DAVID VIA

El passat dissabte l’hoquei 
tornava a Les Comes des-
prés d’aquell trepidant partit de 
Copa CERS entre el Igualada 
HC i el Trissino, que va acabar 
en un ajustat 3-2. 
El partit s’ha disputat aquest 
cap de setmana, diumenge 
per ser exactes a les 12:30 
del matí. L’últim partit que es 
va jugar a aquesta hora va ser 
contra el Calafell, que va aca-
bar amb resultat favorable per 
els igualadins i que va trancar 
una cadena de derrotes i em-
pats que va començar després 
d’aquella victòria, ja llunyana, 
contra el Alcoi. 
El Voltregà arribava a Igua-
lada ocupant la quarta posi-
ció, l’última que dona dret a 
jugar la Champions League 
de l’hoquei patins. L’Iguala-
da ocupava la novena posició 
després d’aquella derrota a do-
micili contra el Vilafranca, ara 
ja fa un parell de setmanes. 
Per tant, era un partit bastant 
important tant per l’objectiu de 
la permanència com el d’obte-
nir una plaça europea.
El partit arrencava amb la pos-
sessió per als locals: tocaven 
la bola, mentre que el Voltregà 
esperava l’errada dels arlequi-
nats. La primera falta del partit 
la varen cometre els visitants, 
tot i que no es va tardar gaire 
a veure com l’Igualada es po-
sava per davant en aquest as-
pecte. 
La primera gran ocasió de gol 
va ser favorable al Voltregà. 
La pilota va quedar morta da-
vant del porter i un jugador del 
conjunt visitant va tirar a plaer, 

en competició europea la se-
güent temporada. Però aquest, 
de moment, és un objectiu se-
cundari. 
MONBUS IHC 2 (2/1) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu 
(1), Jaume Molas, Sergi Pla 
(1), Dani López Equip Suplent 
Jassel Oller, Joan Muntané, 
Tety Vives, Nil Garreta i Àlex 
Ferrer.
CP VOLTREGÀ 2 (0/2) Equip 
Inicial: Roger Torelló, Juli An-
guita, Javier Armengol, Daniel 
Rodríguez, Tirso Gómez Equip 
Suplent:  Eric Vargas, Àlex Ro-
dríguez, Albert Grau, Aleix Mo-
rera, Pol Parareda.
GOLS: 1a PART 1-0 Sergi Pla 
(Penal, minut 21) 2a PART 2-0 
Ton Baliu (Minut 3), 2-1 Àlex 
Rodríguez (Minut 6), 2-2 Àlex 
Rodriguez (Minut 8). 

Imatge del partit de l’IHC contra el Voltregà a les Comes. Foto: Joan Guasch.

Jornada 18
FC Barcelona - Vilafranca  5 - 2
HC Liceo - Moritz Vendrell  7 - 4
Club Pati Vic - C.H. Mataró  4 - 3
Enrile Alcoy - C.P. Manlleu  2 - 0
Reus Dep. - Calafell    2 - 2
ICG Lleida - Tordera    6 - 6
M. Igualada - Voltregà   2 - 2
Noia Freixenet - Cerceda  5 - 2

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 52 18 17 1 0 108 27 81
2 HC Liceo 49 18 16 1 1 103 48 55
3 Club Pati Vic 37 18 11 4 3 73 50 23
4 Voltregà 29 18 8 5 5 60 48 12
5 Reus Dep. 29 18 9 2 7 67 59 8
6 Cerceda 26 18 7 5 6 63 73 -10
7 Moritz Vendrell 26 18 8 2 8 67 81 -14
8 Enrile Alcoy 24 18 7 3 8 61 66 -5
9 Vilafranca 23 18 6 5 7 60 60 0
10 M. Igualada 22 18 6 4 8 53 54 -1
11 Noia Freixenet 22 18 6 4 8 45 62 -17
12 ICG Lleida 20 18 5 5 8 69 73 -4
13 Calafell 19 18 5 4 9 48 75 -27
14 C.P. Manlleu 10 18 2 4 12 43 66 -23
15 C.H. Mataró 10 18 3 1 14 58 84 -26
16 Tordera 8 18 2 2 14 47 99 -52

OK Lliga masculina

Esports
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Jornada 19
Voltregà - FC Barcelona
Tordera - Enrile Alcoy
C.P. Manlleu - M. Igualada
C.H. Mataró - Noia Freixenet
Vilafranca - Reus Dep.
Calafell - HC Liceo
Moritz Vendrell - Club Pati Vic
Cerceda - ICG Lleida

però Elagi va estar molt atent 
en aquesta acció. 
El partit estava molt disputat 
a mitjans de la primera part. 
Ambdós equips gaudien de 
grans ocasions però ningú 
s’avançava en el marcador. 
La primera incidència del partit 
va arribar quan quedaven deu 
minuts per al final de la primera 
part, quan un jugador dels vi-
sitants va fer-li un cop a Elagi. 
Els col·legiats es varen veure 
obligats a aturar el joc. Des-
prés d’uns segons de descans, 
el porter arlequinat va tornar 
a la porteria local sense cap 
mena de problema.  
Cada vegada quedava menys 
per al final de la primera part 
i el Voltregà va rebre una tar-
geta blava que els deixava 
amb només tres homes a pis-
ta, una gran oportunitat per 
als igualadins. Per mala sort, 

els visitants varen defensar-se 
prou bé i el primer gol no va 
arribar gràcies a la diferència 
d’homes sinó que va arribar 
al cap d’uns segons, quan el 
Voltregà va cometre un penal 
que Sergi Pla es va encarregar 
de transformar en el primer gol 
del partit, després d’un tir per 
el terra i al mig, que quasi atura 
el porter. 
A pocs minuts del final de la 
primera part, Joan Muntané 
rebia un cop d’estic a la cara 
que va obligar als col·legiats, 
de nou, a aturar el partit. 
Sense més incidències la pri-
mera part va finalitzar.
Els segons vint-i-cinc minuts 
començaven més entretinguts 
quant a gols ja que el primer 
va arribar en el minut tres, des-
prés d’una gran passada de la 
mort que Ton Baliu va culminar 
en gol. Significava el 2-0 i que-

daven poc més de vint minuts. 
Aquest segon gol va despertar 
al Voltregà que també contava 
amb bones ocasions, però va 
ser des de molt, molt lluny (des 
de més de mig camp) quan va-
ren retallar distàncies, un tiràs 
que ni Elagi va saber aturar. 
Els minuts anaven passant i el 
partit estava molt igualat. Les 
ocasions no faltaven en les 
dues porteries, però va ser el 
Voltregà qui va marcar el quart 
gol del dia, el que feia l’empat: 
una errada en una passada del 
IHC deixava a un jugador del 
Voltregà sol, Àlex Rodríguez, 
que va definir bé davant d’Elagi 
per marcar el 2-2. 
L’última gran ocasió del partit 
va arribar en contra de la por-
teria arlequinada, en una falta 
directa després de cometre la 
desena falta. Per sort, Elagi, va 
saber per on vindria la bola i va 
aturar el que podia ser el gol 
que culminava la remuntada 
del Voltregà.
Final del partit, 2-2. Un resultat 
just per el que es va veure en 
el terreny de joc. L’empat deixa 
al Voltregà com a quart classi-
ficat amb 29 punts i l’Igualada 
baixa una posició, exactament 
cau fins la desena plaça, amb 
22 punts. 
Els dos pròxims partits són 
molt importants per a l’IHC. 
El primer, a casa del Manlleu, 
avui divendres al vespre, un 
dels tres equips que ocupen 
plaça de descens i el segon, 
contra el Tordera a casa, que 
ara mateix ocupa l’última pla-
ça de la graella. Sis punts molt 
importants per als anoiencs 
que podrien donar la salvació 
i també esperances per jugar 

REBAIXES           REBAIXES      
BICICLETES

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

1.200€
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FUTBOL / ELENA ALERT

Les ganes de l’Igualada de 
lluitar per sortir de les últimes 
places són innegables, i així 
es va demostrar a Torredem-
barra aquest passat dissabte.
Amb un Igualada que ja comp-
tava amb quasi tots els seus 
jugadors, el partit va comen-
çar amb un clar domini dels 
homes de Martí Alavedra. La 
tònica dels primers minuts va 
ser totalment pels anoiencs, 
que, tot i no tenir cap ocasió 
clara, van dominar el joc per 
complet.
Amb aquesta bona tònica es 
va arribar al descans, però, 
a la represa, el Torredembar-
ra va aconseguir foradar la 
porteria de l’Igualada amb un 
remat després d’una centrada 
a l’àrea. Aquest gol va espero-
nar encara més l’atac igualadí 
i els homes que dissabte vesti-
en de taronja van posar setge 
a la porteria local. Aquest set-
ge va trobar resultat i Jonat-
han empatava el partit al minut 
70. Tot i així, l’Igualada no es 
conformava i va seguir collant 
la porteria del Torredembarra, 
amb algunes ocasions molt 
clares. Malgrat la insistència, 
van ser els blanc-i-blaus qui, 
aprofitant un embolic defen-
siu, van aconseguir el 2-1.
Molt lluny d’abaixar els braços, 
l’Igualada va seguir buscant el 
gol per capgirar el resultat. Al 
minut 89, Palet va aconseguir 
fer pujar el 2-2 al marcador, un 
gol que permetia a l’Igualada 

El CFI assoleix un punt de lluita

   PT. p j e p gf  gc df
1 Morell 39 18 11 6 1 30 18 12
2 El Catllar 33 18 10 3 5 23 18 5
3 Santboià 32 18 9 5 4 31 19 12
4 St. Ildefons 31 18 8 7 3 29 18 11
5 Almacelles 29 18 8 5 5 24 17 7
6 Vilanova 28 18 8 4 6 22 18 4
7 Reddis 25 18 7 4 7 28 21 7
8 Rapitenca 25 18 7 4 7 23 19 4
9 Viladecans 25 18 7 4 7 24 22 2
10 Balaguer 23 18 5 8 5 21 21 0
11 Amposta 22 18 4 10 4 23 21 2
12 Tàrrega 22 18 4 10 4 15 15 0
13 Lleida Esp. B 22 18 6 4 8 12 29 -17
14 Torredemb. 20 18 4 8 6 23 27 -4
15 Mollerussa 16 18 4 4 10 19 30 -11
16 Juv. 25 Sep. 15 18 4 3 11 19 25 -6
17 Torreforta 15 18 3 6 9 26 40 -14
18 Igualada 15 18 4 3 11 16 30 -14

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 18
Morell - Rapitenca    2 - 1
Torredembarra - Igualada  2 - 2
Reddis - Mollerussa    2 - 2
Viladecans - Balaguer   3 - 0
Juv. 25 Sep. - St. Ildefons  0 - 2
El Catllar - Torreforta    2 - 2
Lleida Esp. B - Santboià   0 - 2
Almacelles - Tàrrega    0 - 0
Amposta - Vilanova    0 - 0

   PT. p j e p gf  gc df
1 Can Vidalet 39 18 12 3 3 34 18 16
2 Vista Alegre 36 18 11 3 4 35 20 15
3 Unif. Bellvitge 34 18 10 4 4 28 15 13
4 Suburense 34 18 9 7 2 37 26 11
5 Gornal 30 18 8 6 4 34 24 10
6 San Mauro 29 18 8 5 5 24 19 5
7 Marianao P. 28 18 8 4 6 22 19 3
8 Moja 26 18 7 5 6 34 34 0
9 Sant Cugat 24 18 6 6 6 20 17 3
10 Martorell 24 18 6 6 6 26 28 -2
11 Prat B 21 18 6 3 9 21 24 -3
12 Júnior 20 18 6 2 10 22 26 -4
13 Olivella 20 18 5 5 8 25 35 -10
14 St. J. Despí 19 18 4 7 7 20 26 -6
15 Espluguenc 18 18 5 3 10 24 29 -5
16 Begues 15 18 3 6 9 23 37 -14
17 St. Andreu B. 14 18 3 5 10 19 32 -13
18 PUD Málaga 14 18 4 2 12 25 44 -19

Jornada 18
Olivella - St. Andreu B.   0 - 0
Júnior - Prat B    2 - 0
St. J. Despí - Vista Alegre  1 - 1
Martorell - Unif. Bellvitge  3 - 2
Espluguenc - PUD Málaga  3 - 2
Can Vidalet - Sant Cugat   0 - 0
Gornal - Moja    5 - 1
Suburense - Begues    5 - 3
San Mauro - Marianao P.  0 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 48 18 15 3 0 73 25 48
2 FE Vilafranca 43 18 13 4 1 42 16 26
3 Piera 37 18 12 1 5 44 23 21
4 Anoia 35 18 11 2 5 54 28 26
5 Calaf 32 18 10 2 6 49 36 13
6 Cubelles 31 18 9 4 5 39 26 13
7 La Granada 28 18 8 4 6 44 27 17
8 M. Igualada 24 18 6 6 6 27 31 -4
9 Ribes 24 18 7 3 8 24 28 -4
10 Sitges 24 18 7 3 8 29 34 -5
11 St. Pere M. 21 18 5 6 7 29 25 4
12 Les Roquetes 18 18 4 6 8 32 38 -6
13 St. Cugat S. 18 18 5 3 10 31 51 -20
14 Carme 17 18 5 2 11 27 55 -28
15 Riudebitlles 16 18 4 4 10 28 40 -12
16 Base Espirall 16 18 5 1 12 32 48 -16
17 Pª Jove Roq. 16 18 5 1 12 22 54 -32
18 La Múnia 8 18 1 5 12 18 59 -41

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 18
Odena - La Granada    3 - 2
St. Cugat S. - Anoia    2 - 3
Les Roquetes - Calaf    1 - 4
Cubelles - Piera    1 - 1
FE Vilafranca - Pª Jove Roq.  4 - 0
Riudebitlles - Sitges    1 - 1
Base Espirall - Ribes    0 - 4
St. Pere M. - Carme    0 - 1
La Múnia - M. Igualada   0 - 0

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 19
Santboià - Almacelles
Tàrrega - Viladecans
Balaguer - Torredembarra
Igualada - Reddis
Vilanova - Lleida Esp. B
Rapitenca - Juv. 25 Sep.
St. Ildefons - El Catllar
Torreforta - Amposta
Mollerussa - Morell

Jornada 19
Begues - St. J. Despí
Vista Alegre - San Mauro
Marianao P. - Olivella
St. Andreu B. - Martorell
Sant Cugat - Suburense
Prat B - Gornal
Moja - Espluguenc
PUD Málaga - Can Vidalet
Unif. Bellvitge - Júnior

Jornada 19
Anoia - Riudebitlles
Sitges - Pª Jove Roq.
FE Vilafranca - St. Pere M.
Carme - Odena
Ribes - St. Cugat S.
M. Igualada - Cubelles
Piera - Calaf
Les Roquetes - Base Espirall
La Granada - La Múnia

sumar un valuós punt amb el 
qual sortien de l’última posició 
de la classificació. 
Diumenge que ve, els blaus 
s’enfrontaran al Reddis en un 
partit en què la victòria és clau. 
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano (Martí 
Just 60’), Roger Peña, Robert 
Palau, Ton Casas (Enric Pa-
let 60’), Fran Arevalo, Eloi Ji-
menez, Jonathan Fernandez, 
Carles Güell, Bachana Lomi-
nadze, Oriol Dalmau. Entrena-
dor: Martí Alavedra
GOLS: 0-1 Alberto Cuenca 
(54’), 1-1 Jonathan Fernandez 
(70’), 2-1 Ivan Vidal (82’), 2-2 
Enric Palet (89’).

Campanya per omplir 
diumenge les Comes
El CF Igualada vol que diu-
menge vinent, dia 1 de fe-
brer, Les Comes estigui ple a 
vessar. Després d’uns mesos 
complicats pels blaus, que 
han vist com les lesions han 
afectat a bona part de l’equip i 
els resultats no han estat mas-
sa favorables, tot i el treball di-
ari dels jugadors, el Club vol 

demostrar-los que confia en 
ells i que està al seu costat. 
Per aquest motiu, s’està fent 
una campanya dins el mateix 
club i també a les xarxes soci-
als perquè diumenge la grada 
de Les Comes sigui el 12è ju-
gador de l’equip i la força de 
l’afició ajudi a seguir guanyant 
confiança i partits.
“Tenim un gran equip, amb 
uns jugadors tècnicament i hu-
manament molt bons, i volem 
que sàpiguen que el Club va-
lora tot el treball i l’esforç que 
estan fent per millorar dia a dia 
al camp i que està convençut 
que són un equip guanyador”, 
assegura el president del CFI, 
Francesc Jorba.
Per donar força a l’equip, el 
màxim responsable del club 
demana el suport de tothom: 
“Demanem a tota l’afició de 
l’Igualada, als socis i als ju-
gadors del base que vinguin 
diumenge al camp per fer no-
tar als jugadors que ens tenen 
al seu costat i que confiem 
en tots ells”. Per a incentivar 
aquesta presència, l’entrada 
al partit serà gratuïta.

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
Joan Mabras  Pobla Clar.  14

Amb 13 gols:
Gerard Jorba  Òdena  13
Miguel Andreu  Anoia  13

Amb 12 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  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
Isidre Marsiñach  Calaf  10
Gerard Márquez  Rebrot  10
Amb 9 gols:
David Martínez  Anoia  9
Carlos Simon  San Mauro  9
Josep López  La Llacuna  9

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 42 16 14 0 2 43 10    
2 Pobla Clar. 39 16 13 0 3 57 17     
3 PM Tossa 33 16 10 3 3 45 12     
4 San Mauro B 33 16 11 0 5 45 18     
5 Masquefa 33 16 10 3 3 47 10     
6 Ateneu PBI 31 16 10 1 5 44 22     
7 Hostalets P. 29 16 8 5 3 30 14     
8 Tous 21 16 6 3 7 26 28     
9 La Llacuna 20 16 5 5 6 33 30    
10 Capellades 19 16 4 7 5 25 29    
11 La Paz, 15 16 5 0 11 21 53     
12 Jorba  12 16 3 3 10 28 40     
13 Rebrot 12 16 3 3 10 28 52    
14 Cabrera  12 16 2 6 8 23 61      
15 Vilanova C. 12 16 3 3 10 19 32    
16  Torre Clar. 0 16 0 0 16 8 94 

Jornada 16 
Capellades-Cabrera    3-3
PM Tossa-Vilanova Camí   4-0
Jorba-Masquefa    0-1
La Llacuna-Rebrot    3-2
La Paz-Tous    1-0
Hostalets de Pierola-San Mauro B  1-2
Pobla de Claramunt-Fàtima  2-1
Ateneu PBI-Torre Claramunt  2-0

Jornada 17 
La Torre Claramunt-Capellades
Cabrera-PM Tossa
Vilanova Camí-Jorba
Masquefa-La Llacuna
Rebrot-La Paz
Tous-Hostalets Pierola
Sant Mauro B-La Pobla Claramunt
Fàtima-Ateneu PBI

El CFI femení perd els punts
FUTBOL / CFI

La derrota d’aquest diumenge 
davant de l’Europa, complica 
força la classificació de les 
igualadines en aquest inici de 
segona volta.
El partit va començar amb un 
equilibri de forces, potser amb 
una mica més d’avantatge per 
les visitants, però amb opci-
ons per ambdues bandes. El 
gol encaixat al minut 30, va 
desconcentrar una mica les 
igualadines que, tot i així, van 
aconseguir mantenir el mínim 
desavantatge fins al descans.
La segona part va començar 
molt disputada, però el se-
gon gol de l’Europa en una 
jugada en què el linier estava 
indicant fora de joc, va sen-
tenciat el partit. A partir de lla-
vors, l’Igualada es va abocar 
a buscar un gol que escurcés 
la diferència, però no va ser 
possible. Les igualadines van 
gaudir d’alguna ocasió al tram 
final del partit, però, finalment, 
la pilota no va entrar. 
La setmana que ve les noies 
visiten el camp del líder, el Le-

vante Las Planas.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert (Mar-
ta Sáez 64′), “Cuà”, Carla 
Navarro (Ari Rius 73′), Míriam 
Solias (defenses), Araceli Bar-
roso (Marina Salanova 56′), 
Núria Miquel, Jèssica Pablos 
(Janet Mendoza 76′), (mig-
campistes), Stefany Ferrer 
Mariona Marsal, Judit Pablos 
(davanteres). Entrenadors 
Santi Ramos i Paco Pablos.
C.E. EUROPA: Mònica, Mar 

García (Alba Montoro 78′), 
Sandra Teixidó, Marta Pou, 
Ana Belén Fuertes, Vanessa 
Obis, Carla, Ana Alcocer (Gra-
nados 56′), Anna Sitjà (Laia 
Sangorrín 46′), Clara, Núria 
Becerra (Carlita 86′). Entrena-
dor: Miguel-Ángel Cruz
Gols: 0-1 Anna (30′), 0-2 Cla-
ra (59′)
Àrbitres: Juan-Carlos Blasco
Incidències: Targeta groga 
a: Sáez (80′) (81′), Mariona 
(83′). 

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Levante Planas 40 15 13 1 1 53 12    
2 Barcelona B 38 15 12 2 1 55 11    
3 Seagull 25 15 7 4 4 29 27    
4 Europa 25 15 8 1 6 33 27   
5 L’Estartit 24 15 7 3 5 24 20    
6 Son Sardina 23 15 6 5 4 33 25   
7 Espanyol B 23 15 6 5 4 28 15   
8 Igualada 18 15 5 3 7 21 22   
9 Aem 17 15 4 5 6 21 27    
10 Sant Gabriel B 17 15 4 5 6 22 29 
11 Tr. Alcaine 15 15 4 3 8 18 45  
12 Vic  12 15 3 3 9 15 26 
13 Lloret 10 15 3 1 11 20 66 
14 Sant Andreu 7 15 2 1 12 16 36

Jornada 15
Son Sardina-Seagull    3-3
Igualada-Europa    0-2
Lloret-Levante Las Planas  1-10
Tr. Alcaine-Barcelona B   0-4
Vic-Sant Andreu    3-1
L’Estartit-AEM Lleida    0-1
Espanyol B-St. Gabriel   1-1

Jornada 16
Europa-Seagull
Levante las Planas-Igualada
Barcelona B-Lloret
Sant Andreu-Tr. Alcaine
AEM Lleida-Vic
Sant Gabriel B-L’Estartit
Espanyol B-Son Sardina



HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la 14a 
jornada de lliga disputat a Bar-
celona diumenge a les 11 del 
matí, que enfrontava al St. An-
dreu de Palomar amb l’Iguala-
da, 9è i 2n classificats respecti-
vament. Al final, 27-30.
La primera meitat va arrencar 
amb els dos conjunts força cen-
trats en el joc, però sense brillar 
en cap dels aspectes. Els igua-
ladins anaven per davant en el 
marcador gràcies a la qualitat 
tècnica dels jugadors, no per 
fer millors combinacions. A la 
meitat de la primera part el re-
sultat era de 5 a 8. Els minuts 
posteriors la defensa i la porte-
ria igualadina van començar a 
funcionar i això va permetre se-
guir fent les coses bé en atac. 
El partit estava dominat en tot 
moment per l’Igualada i això va 
permetre arribar al final de la 
part amb una clara diferència 
de 6 gols, 10 a 16.
A la represa els igualadins van 
poder mantenir el ritme de par-
tit que ells volien, tot i comen-
çar a tenir petits errors. Durant 
aquests minuts van poder aug-
mentar la diferència en el mar-
cador, i arribats al minut 45 ja 
guanyava per 9 gols d’avantat-
ge, 15 a 24. Tot feia preveure 
un final fàcil amb la mateixa tò-
nica que va dominar tot el par-
tit, però les coses es van anar 
torçant. Va ser llavors, a falta 
de 15 minuts del final, que els 
igualadins es van desinflar de 
cop i van perdre les forces i la 

L’Handbol IGD derrota el Sant Andreu 
en un partit molt irregular

BÀSQUET / LA VEU

L’equip igualadí masculí, es 
disposava a començar la se-
gona volta de la competició, 
amb ambició per aconseguir 
el màxim de victòries. 
El partit davant l’AESC Ramon 
Llull va començar amb una 
gran igualtat per part dels dos 
equips, amb un intercanvi de 
cistelles fàcils, i poca dificultat 
per trobar situacions de bàs-
quets. Gràcies a tres triples 
anotats pels visitants durant 
els tres últims minuts de perí-
ode, els va ajudar a situar-se 
per davant al marcador. El re-
sultat del primer quart va ser 
18-21.
En el segon quart, els visitants 
seguien amb la seva anotació 
fácil, cosa que els va permetre 
situar-se a 9 punts dels blaus 
en els quatre primers minuts. 
A partir d’aquí els jugadors de 
Raül Caballero van saber re-
accionar i retallar distàncies 
anotant dos triples i trobant 
situacions fàcils en atac. El re-
sultat del parcial va ser de 16-
14, i s’arribava a la mitja part 
amb un marcador favorable a 
l’AESC Ramon Llull A, 34-35.
Després de la mitja part, els 
vermells van tenir l’oportunitat 
de col·locar-se 6 punts per da-
vant en el marcador, tot i que 
la ràpida reacció del conjunt 
igualadí va fer que es produís 
l’empat en el partit. 
A partir d’aquí una correlació 
de punts va fer arribar a un 
parcial de 14-14, el que ens 

Els dos sèniors A del CBI 
guanyen els seus partits
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feia tenir un resultat de 48-49 
per afrontar els últims 10 mi-
nuts de partit. En l’últim quart, 
la gran anotació de l’equip 
local i una defensa que va 
descol·locar als vermells, va 
ajudar al Physic CB Igualada 
A a poder agafar avantatge en 
el quart, i posant-se per da-
vant en el marcador. 
L’últim parcial va ser el que va 
marcar la diferència, 25-12.
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Physic CB 
Igualada A 73 – AESC Ra-
mon Llull A 61. El CBI és ara 
cinquè. El proper partit serà 
demà a la pista del St. Andreu 
Natzaret.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (0), R. Riu (3), E. Burgès 
(6), M. Moliner (8), J. Torres 
(12), C. Fons (15), A. Gual (7), 
A. Roca (1), M. Padrós (0), E. 
Tejero (16), S. Laguarta (5), M. 
Benito (0).
AESC Ramon Llull A: G. Her-
nández (3), S. Gala (0), M. 
Escobar (0), S. Montilla (13), 
I. Cortés (2), A. Puig (14), D. 
Pino (0), A. Arco (0), S. Ruiz 
(0), A. Serra (21), E. Carreras 
(0), I. Goñi (8).
Parcials: 18-21, 16-14 (34-35), 
14-14 (48-49), 25-12 (73-61)
Àrbitres: A. Garcia, J. Oliver

Victòria del CBI femení A 
sobre el Tarragona
El Depimés CB Igualada A va 
aconseguir una important vic-
tòria davant un rival directe 
com el TGN Bàsquet per un 
resultat final de 41 a 39. El pri-
mer quart va ser de domini lo-
cal amb un gran joc i ritme tant 
en atac com en defensa. Les 
igualadines tot i algunes erra-
des en atac van dominar per 
15 a 5. El segon quart va ser 
realment dolent , parcial de 2 
a 4 , on les errades ofensives 
van ser la tònica dominant. 
Descans 17-9.
El tercer quart molta igualtat 
amb encert del tir exterior visi-
tant i lluita constant de les lo-
cals que van errar massa tirs 
alliberats. Tot i això sempre 
van anar al davant però sense 
encert ofensiu . En el darrer 
quart molta igualtat i lluita per 
part dels dos equips on en el 
darrer segon ha pogut empa-
tar el partit les visitants. Tot i 
això les igualadines amb un 
gran treball i lluita han acon-
seguir la victòria. Proper par-
tit dissabte a Les Comes 20h 
contra el Secà de Lleida.
Parcials: 15-5,17-9,27-23,41-
39
C. Carner (8), M. Quintana (-), 
Soler (10), J. Salanova (0), E. 
Compte (7), Amatlle baixa per 
lesió greu, A. Acevedo (6), B. 
Sellarès (9), C.Bargalló (-), J. 
Fuertes (1), J. Lamolla.

concentració, això va permetre 
al Sant Andreu retallar distànci-
es en el marcador fins a posar-
se molt a prop. Per sort, en els 
últims 5 minuts els igualadins 
van poder fer un últim esforç i 
emportar-se el partit per un es-
tret marge de gols, 27 a 30. 
Partit irregular dels igualadins, 
que s’enfrontava a un dels 
equips amb més experiència 
de la lliga. Actuació dolenta en 
defensa - massa tova – i pocs 
recursos en atac, en definitiva, 
un mal partit en què el millor 
que se’n pot treure són els dos 
punts aconseguits, que els per-
met seguir en la segona posi-
ció. L’Igualada s’enfrontarà ara 
a Les Comes amb el 7è classi-
ficat, el Cerdanyola. 
Entrenats per José Manuel Ji-
ménez, van jugar: Jordi Berme-
jo (8 a.) i Víctor Garcia (7 a.), 
com a porters. Pol Cantero (4), 
David Cubí (3), Rubén Álvarez, 
Jordi Vilarrubias (1), José Luís 
Álvarez (1), Adrián Suero (9), 
Raúl Úbia (4), Òscar Visa (5) i 
Edu Lezama (3). 

Altres resultats:
Santpedor 22-21 CHI sènior 
fem.
Entrenades per Jordi Riba, van 
jugar: Míriam (portera), Jana, 
Marta, Mar, Raquel, Ainoa, Ali-
cia, Laura F., Jordina i Laura B.
Sabadell 35 - CHI juvenil m. 44
A les ordres de Pol Cante-
ro Carles Serra a la porteria i  
Pere Sendra , David Díaz, Blai 
Martínez, Jordi Balsells, Eric 

Gil, Xavi Ballesteros, Sergi Ba-
lleteros, Àlex Campos, Guillem 
Aribau i Ivan Hernández.
Fundació Futbol Club Barcelo-
na 41 – 28 CHI cadet m.
Van jugar: Toni Barrantes, Max 
Segura, Dani Navarro, Nil Subi-
rana, Pep Bové, Arnau Capitán, 
Pol Riba, Cesc Carles, Josep 
Marcé, Nico Orozco Joel Caño 
i Manel Muñoz; a la porteria 
Adrià Senar i Martí Méndez. 
Com a entrenadors: Roger Cal-
zada i Ana Vázquez.
Granollers 47-21 CHI cadet 
fem.
Han jugat: Lidia (lesionada) i 
Jana, Aida, Carla, Elia Torre-
blanca, Èlia Roca, Maria, Mar-
ta, Amanda, Júlia i Olga.
CHI infantil m. 34 - 27 La Lla-
gosta
Váren jugar:  David Malpar-
tida, Marc Espinagosa, Marc 
Andreu, Xavier Reina, Fernan-
do Almendro, Arnau Torner, 
Biel Hornas, Iker Sabuquillo, 
Ivan Ruiz, Pol Calvet , Gerard 
Carrasco, Jose Herreria, Toni 
Puig , Porter : Joel Solanelles.
CHI infantil m. B 28 – 20 Club 
Handbol Cerdanyola “B”
Entrenats per Laura Baral-
dés, van jugar: Bernat i Pol.Q 
(porters), Marc Martínez, Biel, 
Pol C., Isaac, Marc Muntané i 
Agustín (lesionat).
CHI aleví mixte 9 – 7 EH Sant 
Vicenç
Entrenats per Laura Baraldés, 
van jugar: Xènia, Dimas, Dani, 
Arnau Quintana, Eric, Marc, 
Igor i Ariadna.

El guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

www.caminsdevent.com

Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!

RICARD 
MAS

TUDÓ
d’Igualada
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LA GUANYADORA D’UN TASTEIG  D’ESCALADA

DE GENER ÉS:

ORIOL ANDRADE SERRA
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HOQUEI FEMENÍ /IFHCP

L’Igualada guanya a domicili a 
un altre rival directe. Les ega-
renques, amb la xilena Panc-
ha Puertas al capdavant, no 
van saber superar la portera 
de l’Igualada, Laia Navarrete, 
que s’està consolidant com a 
una de les revelacions de l’OK 
lliga, després d’una altra excel·
lent i decisiva actuació. Les de 
l’Anoia milloren en cada partit 
i pugen fins a la 6a posició a 
la classificació essent el 5è 
equip més golejador. 
L’Igualada, anava a Terras-
sa ocupant la 7a posició a la 
classificació amb 10 punts, i 
amb el record del darrer des-
plaçament a Terrassa la tem-
porada passada. Un partit 
que van perdre per la mínima 
després d’estavellar vuit bo-
les als pals. Però totes són 
conscients que, sortosament, 
aquesta temporada no té res 
a veure amb l’anterior. El partit 
es preveia complicat, i encara 
més, si tenim en compte els 
seus darrers resultats. L’Sfèric 
ocupava justament la següent 
posició, la 8a amb 8 punts 
però sense guanyar des de 
la jornada 5 contra el Girona. 
Resultats sorprenents si te-
nim en compte que és un dels 
equips que més bé s’ha refor-
çat aquesta temporada; amb 
dues excel·lents jugadores xi-
lenes, la catalana Esther Fer-
rer i estrenant nou entrenador, 
Jordi Calafell, per la baixa de 
l’anterior, Guillem Pérez, no-
menat per la FEP nou selec-
cionador sub20 per Espanya. 
El partit s’acabaria sumant 
tres punts molt importants per 
a les igualadines, que pugen 
fins a la 6a posició de l’OK lli-
ga amb 13 punts, i opcions se-

Imatge del partit a la pista de l’Sfèric de Terrassa. Les igualadines estan fent una bona OK Lliga.

L’Igualada femení d’hoqueix assoleix 
una important victòria a Terrassa

FUTBOL SALA / LA VEU

Partit entre dos bons equips. 
Tot i amb un inici poc intens 
per part de l’equip local, es 
van posar per davant amb 
una jugada d’estratègia. Gai-
rebé a la següent jugada mar-
caven l’empat i seguidament 
es posaven per davant al 
marcador amb dos gols més. 
A la represa, en una molt 
bona combinació s’apropa-
va l’equip local amb un bon 
gol. Jugant de cinc en un error 
defensiu l’equip visitant mar-
cava de nou. Tot i així, els 
odenencs no es donaven per 
vençuts i marcaven el següent 
gol que seria el definitiu. Bona 
segona part que no va tenir el 
premi definitiu.
Altres partits:
Bar Yuyu Capellades 3 – 3 
CFS Òdena Cadet
Partit complicat per part de 
l’equip cadet que començava 
perdent un partit molt impor-
tant per tres a cero amb un 
inici amb nervis i tensió ,tot i 
així marcaven un gol per l’es-
perança abans de finalitzar la 
mitja part. A la represa, parti-
dás dels odenencs que domi-

El CFS Òdena cau a casa amb 
la Pobla de Lillet (3-4)

Jornada 10
CP Alcorcón CAT’s Best - CP Manlleu  0-6
Santa Maria del Pilar - Hostelcur Gijón  1-13
Palau de Plegamans - CP Voltregà  3-3
CHP Bigues i Riells - PHC Sant Cugat  3-1
CP Vilanova - CH Mataró   2-3
Sferic Terrassa - Igualada FHCP  0-1
Girona CH (Descansa)  
Santa Maria del Pilar - CP Manlleu (avançat)  2-9

         PT j g e p     gf     gc     
1. P. Plegamans 26 10 8 2 0 43 19
2. Manlleu 21 9 7 0 2 48 16
3. Voltregà 19 7 6 1 0 26 5
4. Hostelcur Gijón 16 9 5 1 3 40 20
5. Mataró 16 10 5 1 4 23 24
6. Alcorcón  15 11 4 3 4 17 22
7. Igualada FHCP 13 9 4 1 4 22 27
8. Bigues i Riells 11 10 3 2 5 24 33
9. Vilanova 8 10 1 5 4 23 28
10. Sferic Terrassa 8 8 2 2 4 16 16
11. Sant Cugat 7 10 2 1 7 13 36
12. Girona 6 9 1 3 5 17 32
13. Sta Maria Pilar 6 10 2 0 8 14 48

OK Lliga femenina

rioses per a classificar·se per 
a la Copa de la Reina, que es 
disputarà el cap de setmana 
del 8 de març a Lloret. Que-
den tres jornades per tancar 
la classificació, i les igualadi-
nes s’han d’enfrontar contra el 
CP Manlleu · 3r classificat · a 
Manlleu. Contra l’equip debu-
tant a la categoria i revelació 
de la temporada, el CH Mataró 
· 5è classificat·, a Les Comes. 
I finalment contra el penúltim 
classificat · 12è · el PHC Sant 
Cugat a domicili. 
Cal destacar, que aquests tres 
punts són més que tres punts 
perquè se supera en la classi-
ficació a l’actual campió d’Eu-
ropa, l’Alcorcón. Perquè s’ha 
tornat a guanyar a un altre 
rival directe. Perquè es confir-
ma definitivament la dinàmica 
positiva d’aquesta temporada. 
Perquè el grup ha guanyat en 
auto confiança. Perquè l’equip 
ha guanyat molt amb els qua-
tre fitxatges d’aquesta tempo-
rada, el Raül Ramírez i el Har-
ry Mora (entrenadors), la Laia 
Navarrete (portera vinguda 
del Reus Deportiu) i la sem-
pre incisiva Raquel Bernadas, 
actual campiona d’Europa de 
clubs amb l’Alcorcón la tem-
porada passada. Per aquests 
i molts motius més l’equip 
manté intactes les il·lusions i 
objectius de començament de 
temporada a tres jornades del 
final de la primera volta. 
L’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins vol agraïr a to-
tes les persones que es van 
desplaçar fins a Terrassa per 
seguir i recolzar a l’equip. Un 
partit que sense cap mena de 
dubte van gaudir. Alhora, el 
club anima novament a aques-
tes persones i a tots els socis 

i seguidors, a acompanyar a 
l’equip, en el partit correspo-
nent a l’11a jornada d’OK lli-
ga, que es disputarà el pròxim 
dissabte dia 31 de gener a les 
17:45 h contra el CP Manlleu, 
en aquesta mateixa localitat (a 
50 minuts d’Igualada). Per a 
aquelles persones que vulguin 
marxar amb l’equip, l’expedi-
ció igualadina sortirà el mateix 
dissabte de Les Comes a les 
15:00 h. 
Sfèric de Terrassa 0 
Noèlia de la Peña ·P·, Alba 
Romaguera, Regina Flix, 
Anna Fontdeglòria i Francis-
ca “Pancha” Puertas. També 
Sara Cespedes ·P· i Ester 
Ferrer. Entrenador: Jordi Ca-
lafell 
Igualada FHCP 1 
Laia Navarrete ·P·, Clara Fer-
rer, Laura Torres, Laura Salva-
dor (1) i  Marta Soler. També 
Sílvia Borràs ·P·, Elba Garre-
ta, Judit Baldris i Raquel Ber-
nadas. Entrenador: Raül Ra-
mírez i Harry Mora 
Àrbitre: Miquel Lapedriza Fer-
ragut. Insegur. Correcte a la 
primera part, va acabar des-
centrat davant les protestes 
de l’entrenador de l’Sfèric.

naven en joc i en ocasions fins 
que van aconseguir l’empat. 
Es van comptar fins a quatre 
pals i múltiples ocasions al 
llarg de la segona part que no 
van tenir premi  de la victòria.  
Crack: David Dandi: Marti  
Duro: Zaka
L’Hospitalet Bellsport 7 – 0 
CFS Òdena Femení
Malgrat la diferencia al resultat 
entre un equip i l’altre, les ode-
nenques ho van donar tot un 
partit més. Demostren cada 
partit les ganes que tenen 
d’aprendre en aquest primer 
any d’iniciació al futbol sala 
i ja federades a la Federació 
Catalana de Futbol.
Partit amb baixes de jugadores 
per malaltia per part del CFS 
Òdena, que van sofrir durant 
la segona part sobretot, on 
ja hi faltaven forces per man-
tenir·se en peus al terreny de 
joc, ja que només van poder 
donar la cara les 5 jugadores 
de pista i un canvi solament a 
la banqueta. El resultat al des-
cans era només de 2 · 0, on 
les noies del CFS Òdena van 
demostrar que mica en mica 
surten les coses ben fetes. 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A la vora de la ciutat de Be-
nidorm, concretament pels 
voltants de la població de la 
Nucía es ve disputar la pri-
mera prova del campionat 
d’Espanya de trial de totes les 
categories excepte les de TR1 
i TR2 amb la participació de 
varis pilots anoiencs del Moto 
Club Igualada, Moto Club 
Montbui i Scan Piera.
De tots ells l’únic que va acon-
seguir la victòria a la seva ca-
tegoria fou Lluc Miquel·Sher-
co· del Moto Club Montbui a 
la categoria Juvenil B, seguit 
d’Àlex Canales·Beta· del Moto 

Lluc Miquel guanya el trial 
juvenil B de la Nucia (Alacant)

Club Igualada i sisena posició 
per Gerard Trueba·Beta· del 
Piera Scan.
A Júnior, tercera posició 
d’Adrià Mansergas·Beta· del 
Piera Scan. A Fèmines, Mire-
ia Conde·Beta· del Moto Club 
Montbui es classificà segona. 
A la categoria Cadet segon 
lloc de Sergi Ribau·Beta· del 
Piera Scan i del mateix club 
el quart lloc a Juvenil fou per 
Pol Mediñá amb Beta. Molts 
bones doncs les classificaci-
ons dels pilots dels tres clubs 
anoiencs en aquest inici de 
l’estatal de trial.



Ariadna Ramos i Marc Sánchez.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Ariadna Ramos 
i Marc Sànchez, es van pro-
clamar brillantment diumenge 
passat Campions de Catalu-
nya Promesa en les proves 
del salt de llargada i triple salt, 
i del salt d’alçada, respecti-
vament, en el decurs del 20è 
Campionat de Catalunya Pro-
mesa indoor disputat a Saba-
dell. Hi participaren tres atle-
tes del CAI Petromiralles, amb 
un total de 3 medalles d’Or i 
un nou Rècord dels Campio-
nats.
Ariadna Ramos assolia la 
medalla d’Or i el Campionat 
català Promesa en triple salt, 
amb un millor intent de 12,80 
m., Rècord dels Campionats, 
i mínima estatal absoluta, i 
era també Campiona de Ca-
talunya Promesa en el salt de 
llargada, amb un millor intent 
de 5,69 m.
No menys brillant era l’actua-
ció de Marc Sànchez en el salt 
d’alçada, assolint la meda-
lla d’Or i el Campionat català 
amb un millor intent de 2,06 
m., i intentant posteriorment 
2,12 m. que apunt va estar de 
sobrepassar l’igualadí, que la 
setmana anterior va assolir 
amb 2,11 m. la mínima pels 
Campionats d’Espanya Abso-
luts d’Antequera.
El tercer representant del CAI 
era Oscar López, 6è a la final 
dels 400 m. llisos amb 51”08, 
després d’entrar 2n. en la seva 
s/f. amb un registre de 50”61.

Els cadets del CAI, 
campions de Catalunya
També dissabte al matí, l’equip 
Cadet masc. del C.A.Igualada 
Petromiralles, participava a 
Sabadell al Campionat Cata-
là de Clubs Indoor, en el que 
prengueren part els equips 
capdavanters de l’atletis-
me català nascuts els anys 
2000/2001 masc. i fem.. 

Ariadna Ramos i Marc Sánchez, campions de Catalunya promesa
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Els anoiencs foren 12ens. amb 
un total de 41 punts en la com-
petició guanyada per l’ISS-
L’Hospitalet amb 111 punts, 
seguits de la J.A. Sabadell, 
2ns. amb 109 punts, essent 
3ers. els atletes de l’Avinent 
Manresa amb 107 punts. Els 
atletes del CAI sofriren diver-
ses baixes en la seva formació 
per diferents motius, el que no 
els va possibilitar assolir una 
millor classificació.
Individualment, va sobresor-
tir la gran actuació d’Héctor 
Ramos, guanyador en el salt 
d’alçada, igualant amb 1,80 m. 
el Rècord dels Campionats, i 
assolint la mínima pels Campi-
onats d’Espanya Cadet indoor 
del proper mes de Març.
Sobresortiren també Pol Ma-
rín, 3r. en llançament del Pes 
amb 11,14 m., Oriol Castells, 
6è. en triple salt amb 10,26 
m., i Pol Sanz, 7è en 600 m.ll. 
amb 1’37”78.
Oriol Martínez era 10è en 60 
m.ll. amb 8”19, i i els compo-
nents del relleu de 4 x 200 m. 
del CAI format per Hector Ra-
mos - Adrià Pujadó - Pol Marín 
i Pol Sanz, eren 11ens. amb 
1’48”13.  Adrià Pujadó era 12è 
en 300 m.ll. amb 47”42.   
L’equip femení del CAI, per la 
seva banda, i amb dues bai-
xes importants, va ser 10è, 
amb un total de 69 punts en 

la competició guanyada per 
l’ISS-L’Hospitalet amb 114 
punts, seguits del C.A. Ca-
naletes, 2es. amb 103 punts, 
essent 3eres. les atletes de 
l’A.A. Catalunya amb 102 
punts. Les atletes del CAI Pe-
tromiralles superaren al C.E. 
Penedès, 11es. amb 57,5 
punts, i al Lleida U.A., 12es. 
amb 53,5 punts.
Entre les actuacions indivi-
duals de les anoienques, va 
sobresortir les grans victòri-
es assolides per Laia Moix 
en salt d’alçada amb marca 
personal de 1,61 m., i asso-
lint novament la mínima pel 
Camp. d’Espanya Cadet, i de 
Carlota Cerón en els 3.000 
m.ll., amb 11’14”69.
Van sobresortir també les 
5enes. posicions de Mar Be-
lenguer en 600 m.ll., amb 
1’45”90, i de Cristina Ribas 
en el salt de llargada, amb 
4,63 m. Eren 7es. Laia Resa 
en 1.000 m.ll. amb 3’23”58, 
i Marta Garrido en pes, amb 
7,69 m.,  8a. Anna Guzmán 
en 300 m.ll. amb 48”76, i 9a. 
Elisenda Prat en salt de per-
xa, amb 1,60 m. Jana Roca 
era 10a. en 60 m. tanques, 
amb 10”69, i eren 11es. Maria 
Torras en 60 m.ll. amb  8”96, 
i les components del relleu 
de 4 x 200 m. del CAI, format 
per Carola Bertran - Berta 

Castells - Marina Abad i Irene 
Muntaner, amb 2’03”97. Natà-
lia González era 12a. en triple 
salt amb 7,89 m.            
                                                             
La infantil Júlia Solé gua-
nya el cros de Vidreres
L’atleta  Infantil  del C.A. Igua-
lada Petromiralles Júlia Solé, 
va assolir una gran 1a. po-
sició en la seva categoria al 
26è Cros de Vidreres, dispu-
tat el passat diumenge. Júlia 
Solé va completar els 1760 
m. de cursa amb un temps de 
6m. 33seg.

Paula Blasco guanya 
el cros cadet d’Elgoibar
Cinc atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles, van protago-
nitzar una brillant actuació al 
72è Cros Internacional Juan 
Muguerza d’Elgoibar (Gui-
púscoa) d’aquest diumenge, 
en aquest Cros internacional 
de màxima categoria IAAF, 
que va comptar amb una 
participació d’altíssim nivell 
estatal i internacional.  Hi 
van participar 4 atletes  amb 
la Selecció Catalana i Sheila 
Avilés individualment en la 
prova gran femenina.
Paula Blasco va assolir una 
brillant victòria Cadet, sobre 

2.052  m., amb un temps de 
7m. 23seg., i entrant en una 
gran 7a. posició Èlia Ibarra, 
amb 7m. 50seg., competint 
les Cadets del CAI amb la 
Sel·lecció Catalana.  
Sheila Avilés assolia una gran 
4a. posició en Promesa amb 
27m. 02seg., entrant 24a. 
general absoluta en la prova 
gran femenina, guanyada per 
Mimi Belete (Bahrein) amb 
22m. 09seg., sobre els 6.624 
m.. Diana Martín (Valencia 
Terra i Mar) 5a. classificada, 
era la primera atleta estatal 
amb  23m. 15seg.                      
Va sobresortir també el gran 
7è lloc de Guillem Carner en  
Juvenil, amb un temps de 
19m. 05seg., mateix “crono” 
que Genís Fernàndez (C.A. 
Vic) 6è classificat, sobre 
5.535 m. de cursa, actuant 
ambdós amb la Selecció Ca-
talana.          
Rafael Hompanera assolia 
una meritòria 23a. posició 
en Junior amb 24m. 20seg. 
sobre els 6.624 m. de cursa, 
afectat per una lesió que va 
limitar el seu rendiment es-
portiu, actuant també amb la 
Selecció Catalana Junior.  

Roger Roca guanya els 
10 kms. de Vilafranca
ATLETISME / LA VEU

L’igualadí Roger Roca va gua-
nyar diumenge la 5a edició 
dels 10km de Vilafranca, or-
ganitzada per l’Ajuntament i 
Fondistes Penedès. En total, 
hi havia 1.650 atletes inscrits, 
que van córrer un circuit de 
5kms de dues voltes.
Ja pel km1, passaven en el 
cap de la cursa Roger Roca 
i l’atleta local Abderrazak Sa-
maoui. L’igualadí va creuar la 

meta amb un crono de 30’59 
no poden baixar el record per 
4 segons. 
“No ha pogut ser, ho he donat 
tot, però el vent m’ha anat ma-
lament per aguantar el ritme, 
però estic trist per que no he 
pogut batre el record per se-
gons però content de tornar 
a guanyar aquesta gran cur-
sa, que és una passada, molt 
d’ambient i un gran circuit”, va 
dir Roca.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES DE 

GENER

Irina Guixà
de Castellolí
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AV Igualada 2-El Prat 1: 
I es va obrir el setè segell

HOQUEI / LA VEU

L’HC Montbui Nolor va sortir a 
buscar el partit davant el Cer-
danyola (4-7) des d’un inici, 
pressionant al mig del camp. 
Els primers minuts de joc es 
van caracteritzar per les pos-
sessions curtes de bola i els 
constants contraatacs pels 
dos equips, finalment van 
ser els visitants els que van 
aconseguir obrir el marcador, 
però l’HC Montbui Nolor acon-
seguia capgirar el marcador 
i marxar al descans amb un 
petit avantatge. A la represa la 
mala sort i la falta d’encert de 
cara a porteria dels locals va 
suposar que els visitants aga-
fessin avantatge en el marca-
dor, i cada cop que l’HC Mont-
bui s’apropava en el marcador 
el Cerdanyola CH es distan-
ciava més. fins arribar al final 
amb 4 a 7.
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter), Daniel Gual(1), 
Bernat Perelló, Albert Vidal i 
Marcel Monclús(1)  -inicial- 
Pere VAllès, Isaac Gual (2), 
Edu Cassadó, Ricard Pérez
Pròxims Partits: CP Sant Ra-
mon -  H.C. Montbui Nolor (6 
de febrer a les 21:45)
Prebenjamí In. Comarcals
CP MASQUEFA, 3-HCM, 2
Aleix Aguilera, Gabriel Jor-
quera, Pau Sanchez, Ramon 
Poncell, Joel Garcia, Nil Sa-
las, Pol Izquierdo, Pau Parera 
i Jan Ticó. Sota les ordres de 
Pau Torras. 
Prebenjamí Iniciació
CP CUBELLES, 3-HCM, 1
Eudald Ymbernon, Pol Ticó, 
Pau Martín, Lluc Castells, 

La mala sort allunya l’HC 
Montbui de la victòria

Planell.

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Dolça victòria, molt treballa-
da, en front un adversari que 
plantà cara i que remenava 
molt bé la pilota. Els primers 
30 minuts foren molt igualats 
tan en el joc al mig del camp 
com en la manca d’arribada 
amb perill. A partir d’aquí el 
joc canvià. El central Canals  
s’hagué de llençà al terra amb 
el peus per davant per a evitar 
una perillosa internada, i un 
minut després, al 32, Segura 
s’endinsà a l’àrea i fou aturat 
en falta. Es xiulà penal i el ma-
teix Segura enganyà el meta i 
marcà de tir suau (1-0). Des-
prés d’un atac foraster que no 
reeixí, tallat per Ferrer, aquest 
jugà amb Segura que feu una 
bona passada entre línies a 
Robert i el seu xut sortí ras ran 
el pal esquerra. 
Al minut 40, Pau Ricart fou 
objecte d’un clar penal quan 
encarava cap el porter con-
trari, que no es va assenya-
là. Robert fou objecte de falta 
que llençà Planell sense con-
seqüències. Els últims minuts 
d’aquesta primera part foren 
de domini visitant, primer fruit 
d’un contraatac portat pel seu 
extrem que centrà i el remat 
de cap a boca de gol, l’aturà 
Domènech, amb bons refle-
xes. Corbella tallà un nou perill 
cedint un córner i el nou remat 
de cap també l’aturà el porter 
Domènech. La darrera contra 
visitant l’evità Padró llançant-
se en planxa de cap. 

el peu. Al minut 18, Robert fou 
aturat en falta que llençà Lele, 
sortint el seu xut fora per poc. 
Deu minuts després X. Moyes 
col·locà una bona passada en-
tre línies que recollí Lele, avan-
çant i rematant amb efecte, 
parant el porter. Al 32, després 
d’una falta d’un defensor local, 
el seu llançament creuat fou 
rematat per un company seu, 
que tot sol, empatà el partit (1-
1). Mans d’un defensor visitant 
que xutà Lele, perfecte, al cap 
de Ricart, però el remat sortí 
alt. Al minut 42, degut a la in-
operància dels de Les Comes, 
arribà una magnífica jugada 
de contraatac que inicià Lele, 
el qual cedí a Ricart i aquest a 
X. Moyes, que es tragué de la 
mànega un remat creuat, ras 
i sec que entrà a porta sense 
el permís de ningú. Jugada 
perfecte des del seu inici, ben 
trenada i amb el segell d’un 
bon davanter (2-1). X. Moyes 
corregué cap a la banda i  de-
dicà el gol al nostre estimat 
soci i fidel seguidor, Genís 
Navarro, que complia vuitanta 
anys. Dedicació que també li 
fem tots el jugadors, tècnics 
i directius, que setmana rere 
setmana, vivim les vicissituds 
del nostre equip. 
Ramonet, alineà: Domènech, 
Farré, Padró, Canals, Calsi-
na, Robert, Corbella, Roger, 
Segura, Ricart, Planell, Lele, 
Ureña, Sevilla, M. Cantarell, 
Biscarri i X. Moyes. 

Segon temps, Ureña efectuà 
el primer atac local habilitant a 
Ricart que no pogué controlar 
molt marcat pel seu defensor. 
Acte seguit, un baló recuperat 
per Ricart el cedeix a Lele, el 
qual canvia perfecte el joc cap 
Ureña, que es treu del barret 
una esplèndida vaselina, des 
de deu metres de la frontal 
de l’àrea, que superat el por-
ter, topa al travesser i bota 
a l’herba prop la línia de gol, 
sense acabar d’entrar.  Els 
d’El Prat, seguiren cercant 
l’empat. Al minut 6, M. Can-
tarell desvià oportunament un 
remat  molt perillós. Calsina i 
Padró, també intervinguerern 
amb encert, desviant a córner 
i Domènech, sobre la l’ínia de 
porta, evità un gol segur, amb 

Adrian Bueno, Oriol Carrero,  
Pol Andreu i Pau Sanchez. 
Sota les ordres de Ricard Pé-
rez. 
Prebenjamí
VILASSAR HC, 3-HCM, 0
Alejandro Luque, Andreu Sau-
rí, Oriol Malet, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi 
Codina i Martí Pons. Sota les 
ordres de Ivan Rica. 
Benjamí
CP SITGES, 6-HCM, 1
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.
Aleví B
HCM, 2-TARREGA HPC, 2
Zoe Torras (portera), An-
drés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Àlex 
Molero, Yari Cervera i Guillem 
Ribas dirigits per Manel Cer-
vera.
Aleví A 
CLUB OLESA PATÍ, 1-HCM, 1
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Juvenil
CPH OLOT, 6-HCM, 0
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Eric 
Garcia, Oriol Ricard i Carlos 
Morales sota les ordres de 
Bernat Perelló.
Veterans
CP SANT CELONI, 4-HCM, 3
Josep Mir i Gabri Ramírez 
(porters) Jofre Torra, Xavi 
Massana, Albert Pinyol, Albert 
Parera, David Compte, David 
Bars, Moisès Cervera, i Carles 
Povill.   

Derrotes dels equips del Vilanova del Camí Bàsquet Endavant
BÀSQUET / JOSÉ LENO

No van tenir sort els represen-
tants del Vilanova Bàsquet en 
els seus respectius compromi-
sos del cap de setmana.
L´equip infantil masculí va 
trencar la seva ratxa de victò-
ries amb una derrota ajustada 
davant els líders de la cate-
goria, el Pedagogium Cos. El 
resultat final, 38 a 33, reflexa 
la igualtat que van mostrar a 
la pista tots dos equips. Al joc 
d´individualitats del Pedagogi-
um el Vilanova va oposar un 
acurat joc d´equip. Després 
del 2-4 inicial, un parcial de 
20 a 8 va deixar el marcador 
al descans en 22 a 12 per als 
locals. La reacció  no es va 
fer esperar i els vilanovins, 
amb un joc ràpid, es van col.
locar a només un punt:24 a 
23. D´aquí al final, l´igualtat va 
ser la tònica dominant amb un 
intercanvi  continu de cistelles 
per part dels dos equips, incli-

nant- se la balança del costat 
del Pedagogium. Excel.lent 
partit del Vilanova que, tot i 
contar amb cinc jugadors de 
categoría aleví al seu planter, 
està demostrant una encomia-
ble maduresa i un atractiu estil 
de joc.
Parcials: 12-8, 10-4, 10-17 i 
6-4
Van jugar: Nathan Lorente, 
Marcos García (3), Víctor Lar-
rache (8), Arnau Cano, Carlos 
Lorenzo (8), Christian Martí-
nez(6), Carlos García (4), Pau 
Serrano i Byron Holguin (4). 
Entrenador : Héctor Castillo
Per la seva banda l´equip sots 
25 va caure a casa davant el 
Corbera per 62 a 80. Molt bon 
partit del Vilanova que va su-
mar la anotació mes alta de la 
temporada. Una bona direcció 
i l´equilibri entre el joc interior 
i exterior van propiciar que els 
vilanovins es mantinguessin 
en tot moment dins el partit. 

El primer quart va ser per als 
locals (11-10) i al descans es 
va arribar amb un desavantat-
ge de deu punts (27-37). Tot i 
algunes discutides decisions 
arbitrals, el Vilanova va donar 
la cara fins al final i mai va 
abaixar els braços. La prime-
ra volta acaba amb l´equip a 
la part baixa de la classificació 
però amb molt bones sensa-
cions de cara al que resta de 
campionat.
Parcials: 11-10, 16-27, 20-26 i 
15-17
Van jugar: Edgar Cabral (4), 
Fernando Leno (7), Óscar 
Borrega (9) Albert Moreno(3), 
Héctor Castillo(8), Adrià Lloret 
(14), David Longaron, Óscar 
Gómez, Roger Manzano, Sta-
lin Rodríguez (17) i Pol Rope-
ro. Entrenador Pep Ferrer
Propera jornada:
31/01/2015  Inf. Masculí: des-
cansa.
Inf. Femení : 09.30h  Vilanova 

Bàsquet Endavant- U. E. Ca-
pellades.
Sots 25 Masculí:  19.50  Vila-

nova Bàsquet Endavant- Mes-
vial C. B. Abrera. 



SLOT / LA VEU

En un començament d’any fre-
nètic aquest divendres va tenir 
lloc la segona cursa de Clàs-
sics de la Divisió IV, després 
d’intercalar la setmana anteri-
or els contemporanis Scaleau-
to GT.
Novament va quedar palès 
que es tracta d’una de les 
categories més populars, i el 
parc tancat era format per 24 
vehicles en acurades repro-
duccions dels sport-prototips 
que corrien a Le Mans a les 
dècades dels seixanta i setan-
ta, com els Ford GT40, Ferra-
ri 312P, Porsche 917, Matra 
MS650 o Lotus 40; i de les 
competicions de la Can-Am 
americana, com els McLaren 
M1 o M6. L’esquema de la 
cursa fou l’habitual d’entre-
naments, verificacions tècni-
ques, mànega cronometrada 
i cursa. La competició es va 
configurar en quatre curses de 
sis pilots.
Amb molt de fred a l’ambient 
l’adherència de la pista era un 
xic per sota de l’òptim, però 
això no va impedir que la cur-
sa fos  -com és normal amb 
aquests cotxes-  molt disputa-
da, amb molts empats a totes 
les posicions de la taula clas-
sificatòria.
Aquesta vegada la victòria va 
ser per en David Mira, el que 
fa que en les tres primeres 
curses de l’any hi hagi hagut 
3 diferents guanyadors. En 
segon lloc es va classificar el 

Segona cursa d’Sport Prototips 
al Tim Comarca

FUTBOL SALA / CFS CAPELLADES

Després de la derrota de la 
jornada anterior, es presenta-
va un partit a la pista del Riu-
debitlles per redimir-se i obrir 
una escletxa davant del seu 
rival, que era el tercer classi-
ficat.
A la realitat, els capelladins 
no van estar a l’altura en cap 
moment del partit i tot i anar 
per davant en el marcador a la 
mitja part (3-5), van deixar-se 
escapar els tres punts de for-
ma incomprensible.
Una segona part per oblidar 
que estreny les distàncies en 
les primeres posicions de la 
lliga. Tot i això, el Masats Ca-
pellades segueix mantenint el 
subcampionat.
La competició es reprendrà 
en 15 dies, i s’espera que els 
anoiencs recuperin a jugadors 
lesionats i sensacions que 
s’han perdut en els últims par-
tits.

Infantil: 
Cornellà Cfs“A” 3 - Bar Biarritz 
Capellades “A” 4
Partit que permet als capella-
dins seguir entre els llocs cap-
davanters de la classificació
Cadet “b”: 
Bar Yuyu Capellades “B” 3 – 
Odena Cfs “A” 3 
Partit entre els dos primers 
classificats de la categoria i 
que va acabar en taules. Els 
capelladins, amb un partit 
menys estan a 2 punts del lí-
der.
Cadet “a”:
Partit vibrant fins l’últim segon. 
On els locals s’avien que les 
seves aspiracions passaven 
per una sòlida defensa da-
vant el líder de la categoria. 
Tot i així els visitants s’avan-
çaven 0 a 2 i a les acaballes 
de la primera part el capella-
des posava 1 a 2 a l’electrò-
nic. El resultat ja no es mouria 
més en la segona part però les 
ocasions eren una anada i tor-
nada per part dels dos equips, 
L’emoció del partit va arribar 
quan en l’ultima jugada, els 
groc i negres disposaven d’un 
llançament de 10 metres que 
aturava el  porter visitant i do-
nava per finalitzat el matx.
Juvenil “b”:
Bar Nou Ca L’àngela Capella-
des “B” 3 – Castellbell “A” 4 
L’enfrontament es presenta-
va ideal perquè els anoiencs 
aconseguissin consolidar la 
segona posició en l’últim partit 
de la primera volta davant del 
tercer classificat.
L’espectacular partit de la 
setmana anterior al camp del 
líder, donava confiança als 
joves capelladins per afron-
tar amb garanties el matx. A 

El Masats Capellades suma la 
segona derrota de la temporada
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manresà Pitia Claret , seguir 
molt de prop pel Victor Garcia. 
Ja més distanciats van acabar 
en Joan Carles Estébanez i el 
Josep Manel Moratona.

Ara el campionat social es 
pren un petit descans, i la 
propera cursa serà el proper 
6 de febrer, la tercera d’Sport-
prototips.

Pos. Pilot Cotxe Voltes
1 Mira, David Matra MS650 232,22
2 Claret, Pítia Matra MS650 231,5
3 Garcia, Victor McLaren M6B 230,24
4 Estébanez, Joan Carles Matra MS650 228,52
5 Moratona, Josep Manel McLaren M1B 227,24
6  Claret, Ricard Ferrari 612P 225,37
7 Campo, Manel Ferrari 312P Berlinetta 224,52
8 Tosca, Ionut McLaren M1B 224,45
9 Latorre, Ricard Ferrari 312P Spyder 224,42
10 Tapiolas, Joan Lola T-70 Mk-II Spyder 221,47
11 Rosinés, Josep Ferrari 612P 221,44
12 Rodríguez, Paco Ferrari 312P Spyder 221,09
13 Bisbal, Àlex Porsche 908/1 219,18
14 Vilarrubias, Josep Matra MS650 219,09
15 Pellicer, Àngel McLaren M1B 216,26
16 Pons, Santi Matra MS650 215,27
17 Cano, José Matra MS650 215,14
18 Vidal, Albert Lotus 40 211,12
19 Bisbal, Daniel Ford GT40 Mk-II 208,47
20 Tasias, Jorjan Porsche 917K 200,37
21 Knabe, Dieter Lola T-70 Mk-II Spyder 198,48
22 Bisbal, Joan Ford GT40 Mk-II 196,05
23 Cano, Juan Porsche 908/3 157,17
24 Pons, Martí De Tomaso 500 140,14

l’hora de la veritat tot va sortir 
al revés, i els visitants, sense 
fer res de l’altre món van sa-
ber anul·lar el potencial dels 
locals. Després d’una prime-
ra part molt igualada (1-2), 
el Castellbell va aprofitar les 
dues primeres i úniques oca-
sions del segon període per 
distanciar-se amb un 1-4 a 
l’electrònic. A partir d’aquí no 
hi va haver futbol i es dedica-
ren a perdre temps. Els locals, 
amb més cor que cap, van po-
der maquillar el resultat amb el 
definitiu 3-4.

Juvenil “a”
Safa Sabadell 5-1 Transports 
Bernadet Capellades “A”
Últim partit de la primera volta 
en el qual l’equip capelladí tor-
na a fallar.
El partit es presentava per 
l’equip de Capellades amb for-
ces baixes només tenint dos 
canvis.
La primera part va ser una 
primera part bastant boja per 
part dels dos equips sen-
se tenir un dominador, però 
l’equip local pressionava més 
intentant obrir el marcador, un 
parell d’errors en defensa nos-
tra ens va costar car, ja que 
l’equip sabadellenc no va fa-
llar, després  d’un temps mort 
nostre ens vam tranquil·litzar i 
vam gaudir de les millors oca-
sions per fer el primer gol. Fal-
tant segons per arribar al final 
del primer període ens van fer 
el tercer gol que ens va deixar 
molt tocats.
Només començar la segona 
part en la primera ocasió de 
perill del Capellades aconse-
gueix fer el 3-1 en transformar 
una falta, aquest gol ens fa 
creure que podem aconseguir 
millor resultat del que teníem 
fins al moment, després del 
gol tenim forces ocasions, al-
gunes de molt clares de fer el 
segon gol, ja que quan millor 
estàvem, ells en ocasions se-
guides  ens fan el quart i el cin-
què gols consecutius que ens 
deixa sense opcions ja que va 
ser en els últims minuts del 
partit.
També dir que vam patir un 
arbitratge forçament injust en 
algunes decisions en contra 
del Capellades.

Sílvia González, 
quarta sènior al 
GP de Marxa de 
Viladecans

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge, es dispu-
tava a  Viladecans el 23è Gran 
Premi de Marxa Atl. Ciutat de 
Viladecans, que va comptar 
amb una considerable parti-
cipació. Hi van  participar un 
grup de cinc atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles.
Va sobresortir la 4a. posició 
en Sènior de Silvia González,  
amb un temps d’1h. 00m. 
24seg., sobre 10 Km.t, prova 
guanyada per la internacional 
del Valencia Terra i Mar Bea-
triz Pascual, amb 43m. 49seg. 
Hector Hidalgo era 7è en Ju-
venil, amb 25m. 44seg.,  sobre 
5 km. Laura Giménez era 6a. 
en Infantils, amb 17m. 53seg. 
sobre 3 km., i Ares Giménez 
era 7a. en Benjamines, amb 
7m. 17seg., sobre 1 km. 
Cristina Fernández era des-
qualificada en Veteranes.

 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



José Ríos (CAI).
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PÀDEL / LA VEU

L’equip Subaru femení de l’Es-
quaix Igualada que juga la lli-
ga del Baix Llobregat està en 
un moment molt dolç i la millor 
demostració va ser la gran vic-
tòria a domicili davant l’Atlètic 
Barceloneta.
Marta Hidalgo i Dolors Mallo-
fré van començar el matx gua-
nyant de forma molt convin-
cent a Elena Saorbati/Esther 
Montoya per un doble 6-1
La cosa és va complicar ja que 
Fabiana Spik/Mònica Òde-
na van perdre de forma molt 
ajustada per un doble 6-4 da-
vant Valeria Hernández/Carla 
Montoya. Però en el decisiu, 
Montse Santamaria/Encarna 
Delgado van donar el punt de 
la victòria guanyant 6-1, 7-6 
a la parella Belen Centeno/
Begoña Lozano. La veritat és 
que la evolució del nostre se-
gon equip Subaru de l’Esquaix 
Igualada és cada dia més evi-
dent.
Pel que fa als veterans que 
juguen la lliga comarcal, van 
tornar al bon camí, guanyant a 
Les Moreres per 3-0.
Josep Ferrer/David Sanuy 
van anar per la via ràpida 
guanyant 6-0, 6-1 a Jaume 
Muntaner/Daniel Abulí, Jaume 
Grané/Joan Llorach seguei-
xen la seva marxa triomfal 
en la lliga i també van sumar 
per un clar 6-3, 6-1 davant 
Jordi Muntané/J.C. De Luis i 
finalment, desprès d’un mara-
tonià partit, Lluís Fernández/
Àngel Solé van donar el tercer 
punt guanyant 7-5, 3-6, 11-9 
a la parella Lluís Piqué/Jau-
me Boncompte. Amb aquesta 
nova victòria, l’equip Subaru 
de veterans, segueix entre els 
3 primers llocs.
L’equip Subaru masculí en 
canvi, va trencar la bona ratxa 
que portava caient per 3-0 al 
club Andrés Gimeno de Cas-
telldefels, un equip amb molt 
d’ofici i una llarguíssima tra-
jectòria padelística.

Equip Subaru femení de pàdel.

Intensa activitat de pàdel
DUATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 25 de Ge-
ner es va disputar a Mataró la 
1a edició del Duatló de mun-
tanya de Teià. Puntuable per 
la copa catalana de Duatlons 
de Muntanya. Amb un total de 
gairebé 200 inscrits i amb un 
exigent traçat hi va prendre 
part Albert Torres de l’equip 
Cni /Best/Pallares&T-Belles.
Aquest va ser el triatló més 
dur dels disputats fins ara, du-
resa marcada per les exigents 
pujades tot i que amb una difi-
cultat tècnica baixa.
Constava de 5km amb dues 
duríssimes pujades i a con-
tinuació 25km de btt amb 
1000metres de desnivell acu-
mulat. I per finalitzar 3km més 
amb una pujada exigent.
De sortida i en forta pujada Al-
bert Torres ja va notar que no 
tenia les cames de sempre, tot 
i així va poder finalitzar el pri-
mer tram en 35a. posició. Un 
gran resultat malgrat l’exigèn-
cia del traçat.
En el tram de btt, tot i notar 
millors sensacions que la set-
mana passada i recuperar deu 
posicions no va rendir al nivell 
esperat, lluitant amb el 4t clas-
sificat veterà i entrant a la se-
gona zona de transició en 27a. 
posició. 
En un circuit de btt on només 

Anoiencs al duatló de Teià

Xavi Lorente/Julià Oliveri van 
caure per un doble 6-4, David 
Muñoz/Jose Manuel “Pino” 
van cedir per 6-1, 6-2 i final-
ment Marc Rabell/Josep Bu-
ron van ensopegar per un do-
ble 6-2. 

Molta participació del CNI 
en el Grand Slam de menors
Aquest cap de setmana, qua-
tre parelles de l’escola del 
Club Natació Igualada va anar 
al  Club Global a disputar el 
primer campionat Gran Slam 
de la Federació Catalana Pà-
del.
La parella formada per Jaume 
Fillat i la seva parella Felix Li-
nares van aconseguir una me-
ritòria final de consolació aleví 
després de fer un campionat 
de deu.
Les altres tres parelles tot i 
que ho van fer el millor pos-
sible no van aconseguir re-
sultats positius, en categoria 
Infantil van participar Quim Fi-
llat i Arnau Osorno, en Cadet 
Adrià Vázquez i Edu Palmés i 
en la categoria Junior els ger-
mans Carles i Roger Costa.
També es van disputar varis 
partits dels equips del CNI. El 
Masculí +45 es van desplaçar 
a La Llacuna on van caure per 
2-1, la parella 1 Ivan Biosca i 
Toni Llenas van caure per 6/1 
6/0, la parella 2 Lluis Gou i Mi-
quel Raja van ser els únics en 

aconseguir la victòria després 
de imposar-se 5/7 3/6 i per úl-
tim la parella 3 Jordi Vázquez 
i el capità Jordi Carbonell van 
perdre de nou per 6/3 6/0.
El Masculí D van perdre per 
0-3 contra el Indoor Iguala-
da on cap parella van poder 
guanyar el seu partit, la pri-
mera parella Jordi Olle i Angel 
Martínez 2/6 0/6, i  la segona 
formada per  Manuel Salgado 
i Toni Mensa 4/6 3/6 i la tres 
per 2/6 0/6.
L’equip Femení A va tenir que 
anar a les instal·lacions del 
Montgat on es van porta un 
gran punt per continuar so-
miant per estar entre les pri-
meres a final de temporada. 
La parella 1 Carmen Grau i 
Khaoula Arab van perdre per 
2/6 6/2 6/4, la parella 2 Mont-
se Marsal i Susanna Campo 
van perdre també a 3 sets per 
6/2 5/7 6/1 i la parella 3 van 
aconseguir guanyar de mane-
ra contundent 6/1 6/1.
Per últim va jugar l’equip Mixt 
A que va caure a casa per 0-3 
contra el líder de la categoria 
Accura San Boi; la parella 1 
formada per Susanna Campo 
i Miquel Solé van caure per 
0/6 0/6, la parella 2 Clara Es-
cudé i Nacho Perez van estar 
a punt de guanyar per al final 
van caure per 6/4 6/7 6/7 i per 
últim la parella 3 Montse Mar-
sal i Lluis Gou per 2/6 3/6. 

El jove montbuienc Nacho Fajardo guanya una 
prova S15 d’esquaix a Lloret de Mar

ESQUAIX / LA VEU

El jove montbuienc Nacho 
Fajardo segueix creixent i va 
guanyar la primera prova sub 
15 de la temporada a Lloret de 
Mar. A quarts va dominar Martí 
Bahí, a semis ho va fer amb 
el búlgar resident a Barcelona 
Phillip Georgiev i a la gran fi-
nal va dominar 3-1 en un ajus-
tat partit a Pol Rami del Nick 
de Barcelona per 3-1.
La petita Montse Fajardo amb 
solament 7 anys, acabà en 7a 
posició en la sub 15 femenina.

hi havia una zona mitjanament 
tècnica i amb fortes pujades 
però sempre pista era difícil 
retallar distàncies si les sen-
sacions no eren les millors
En els últims 3km de cursa a 
peu va ser impossible retallar 
distàncies assegurant la po-
sició final absoluta (27è i per 
tant el millor resultat fins ara) 
i una cinquena posició en ve-
terans, a 20” del 4t però molt 
lluny aquesta vegada del pò-
dium. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles va participar en José 
Rios, que tot i arrossegar una 
lesió al peu va aconseguir fi-
nalitzar la prova en una molt 
bona 83a. posició de la ge-
neral i 5a. posició de la seva 
categoria. 

Àlex Mitjans Llorach, podi al 
Circuit Interclubs d’esquí alpí

ESQUÍ / LA VEU

L’igualadí Àlex Mitjans Llorach 
va fer podi a la primera cursa 
del 23è Circuit Interclubs d’Es-
quí Alpí. Aquest temporada 
14/15 es realitza el 23è Circuit 
Interclubs d’Esquí Alpí que té 
un total de 15 dies de compe-
tició amb les modalitats de ge-
gant i d’eslàlom.
Les dues primeres curses 
d’aquest circuit van tenir lloc 
a l’estació Andorrana de Pas 
de la Casa els passats 17 i 
18 de gener amb modalitat de 
gegant.

L’Àlex, al dissabte 17, va fer 
el segon millor resultat i a no-
mès 0,25 segons del primer, i 
no despreciable el resultat del 
diumenge 18 que va fer 4rt.
La temporada no dona treva i 
ja s’està preparant per la pro-
pera carrera, prevista per el 
díes 31 de gener i 1 de febrer, 
amb gegant i eslàlom respec-
tivament a l’estació d’esquí 
d’Espot.
Les properes estacions d’es-
quí a visitar son, La Molina, 
Ordino-Arcalís, Masella i Pas 
de la Casa.
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La pianista igualadina Josefi-
na Rigolfas serà homenatjada 
demà dissabte, 31 de gener, 
a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada. 
La seva neboda, la pianista i 
compositora Clara Peya Ri-
golfas, li ha dedicat el seu disc 
esPIral. En aquest projecte 
també hi participen Vic Moliner 
al contrabaix i la producció, 
Pau Figueres a les guitarres, 
Didak Fernández a la percus-
sió i bateria, amb les veus de 
Ferran Savall (hivern), Judit 
Neddermann (primavera), 
Rusó Sala (estiu) i Alessio Are-
na (tardor). Una experiència 
que viuen d’una manera molt 
il·lusionada. Les entrades es 
poden comprar de dimarts a 
divendres, de 19 a 21h, i dis-
sabte d’11 a 14h, al Punt d’In-
formació Cultural i Turística (c/ 
Garcia Fossas, 2). També des 
de dues hores abans del con-
cert a la taquilla del teatre i a 
www.ticketea.com. Les entra-
des costen 8 i 10 euros, amb 
descomptes per a diversos 
col·lectius

Una compositora polifacèti-
ca
Clara Peya toca el piano des 
que tenia 3 anys. En aque-
lla època anomenava “PI” 
a la seva tieta Josefina i és 
per això, i per homenatjar-la, 
que manté la grafia en el tí-
tol del disc. Després d’acabar 
la carrera de piano clàssic a 
l’ESMUC i de passar una pe-
tita temporada a Rússia, Clara 
Peya va decidir obrir horitzons 
i cursar els estudis superiors 

Clara Peya presenta dissabte esPIral, un homenatge a 
Josefina Rigolfas, al Teatre Municipal l’Ateneu

de música moderna i jazz al 
Taller de Músics. Ara acaba de 
treure el seu cinquè disc esPI-
ral, un pas per les quatre esta-
cions de l’any. 
És cofundadora de l’Era de 
les Impuxibles, una compa-
nyia de dansa-teatre i música 
en directe, amb la que ja ha 
estrenat tres espectacles que 
han fet temporada a Barcelo-
na i que estrenarà el seu quart 
projecte, Limbo, el 5 de febrer 
al Teatre Gaudí. A més, és 
compositora de diverses mú-
siques per a espectacles de 
teatre i teatre musical i dansa 
com Clownic del Tricicle, Best 
of you de La Intrusa Danza, 

Musicofília de Marc Angelet o 
Rudo de Manolo Alcántara. Ha 
estat segona directora musi-
cal de La nit de Sant Joan de 
Dagoll Dagom i ha participat 
en discos d’artistes com Elena 
Gadel, Alessio Arena, Pulpo-
pop, El Niño de la Hipoteca o 
Los Seis Días. També ha in-
tervingut com a pianista en la 
pel·lícula de Cesc Gay Ficció. 
Actualment està treballant en 
diversos projectes com l’Òpe-
ra de butxaca. A banda dels 
cantants que l’acompanyen en 
aquest disc, han posat veu al 
seu treball Sílvia Pérez Cruz, 
Vicky Peña, Nina o Nèvoa.

Un sentit homenatge
El dia 3 de març farà un any 
que ens deixava la pianista i 
professora de música Josefi-
na Rigolfas. La seva neboda, 
Clara Peya, li ret un homenat-
ge amb un disc i aquestes pa-
raules: “aquesta idea va néixer 
un dia de primavera. L’última 
primavera que tu veuries, que 
tu viuries. Això, llavors, jo no 
ho sabia i tampoc que tindria 
la necessitat de dedicar-te 
aquest any i aquesta música. 
Aquest disc és un viatge cir-
cular, sense principi ni fi, una 
esPIral que ens modifica men-
tre fa el mateix recorregut de 
sempre. Experiències que es 
repeteixen i que, cada any, es 
manifesten més profundes. Un 
dibuix per les quatre estacions 
i com lentament es van
transformant l’una en l’altra. 
És curiós, recordo tant els teus 
sons. La cullereta remenant el 
cafè amb èmfasi, la teva veu 
Lucky Strike, les sandàlies de 
l’estiu passadís amunt i avall 
i sobretot, el teu so acariciant 
el piano. Els revisc, els somio i 
els escolto en el silenci perquè 
em fa massa por que la memò-
ria tingui la mala idea d’oblidar-
te a poc a poc”.
El disc que presentarà caval-

ca entre el jazz i la música de 
cambra. Es pot afirmar que 
esPIral és un disc sense prin-
cipi ni fi. Un cercle que es pot 
abordar des de qualsevol punt 
i sempre segueix una direcció. 
Després de la primavera ve 
l’estiu. Això és així cada any. 
El que canvia és la manera 
de percebre o de viure. esPI-
ral es passeja per les quatre 
estacions de l’any d’una ma-
nera cíclica, sense pauses 
ni sotracs, perquè el temps 
passa equidistant i, amb ell, 
la perspectiva s’accelera o 
s’eternitza. El que és segur 
que després de la tardor entra 
l’hivern, i així successivament, 
i aquesta roda és irrefrenable, 
imparable. D’aquesta manera 
l’home s’enfronta a una expe-
riència musical que s’ha d’es-
coltar de principi a fi i entendre 
que el final és el principi i que 
mai s’acaba. Aquests minuts 
de música es poden iniciar en 
qualsevol part i acabarien en 
el moment en que la música 
arriba al punt de partida ente-
nent que ni el començament 
és principi ni que el final és la 
fi. Un disc circular es guia a 
través del fred i l’enyor, de la 
vitalitat i l’impuls, dels anhels i 
la paciència i de la necessitat 
i la boira. Aquest viatge cíclic 
consta de quatre poemes. Un 
poema per cada estació, un 
poeta per cada estació, una 
veu per cada estació. D’aques-
ta manera, proposa enfrontar-
se a la personalitat de quatre 
visions, quatre sensacions, 
quatre colors guiats per el so 
d’un piano.

La neboda de la pia-
nista igualadina re-
corda la seva figura i 
la seva obra amb un 
disc que cavalca en-
tre el jazz i la música 
de cambra
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L’Institut Municipal de Cultura 
i el grup La Xarxa d’Igualada 
han programat l’espectacle 
Musiquetes de paper  per al 
proper diumenge dia 1 de fe-
brer, a ¼ d’1 del migdia, al 
Teatre municipal l’Ateneu. La 
producció és de Joan Alfred i 
Fem Sonar les Musiquetes. 
Les cançons, escrites per als 
infants de principis del segle 
XX, prenen vida de la mà de 
petits titelles de paper. Un 
molí, un bosc ple d’animals, 
una rata que sempre s’esca-
pa amb la boca plena, i un avi 
que no se’n perd ni una. Tots 
ballen al ritme de les musique-
tes per fer les delícies de pe-
tits i grans. 
L’acte compta amb el suport 
del Programa.cat del Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Oficina 
de Difusió Artística de la Di-
putació de Barcelona. El pro-
jecte guanyà la tercera edició 
de la Beca Innovació en Cul-
tura Popular, convocada per 
la Fundació Jaume Casade-
mont de Girona i la Fundació 
Fira Mediterrània de Manresa. 
Les entrades són a 6 €, i a 5 
€ per als socis de La Xarxa, i 
es poden comprar el dissabte, 
vigília de la funció, de 7 a 8 del 
vespre, al vestíbul de l’Ateneu, 
i diumenge, des d’una hora 
abans de l’inici. 

Música i teatrins

Musiquetes de paper és un 
espectacle multidisciplinari 
que sorgeix de la confluència 
de diferents artistes interes-
sats per una mateixa temàtica 
i un mateix període històric: la 
infància a Catalunya a finals 
de segle XIX i començaments 
del XX. És en aquest període 
on trobem els més importants 
moviments de renovació pe-
dagògica. La presa de cons-
ciència de les necessitats de 
l’infant fa que es comenci a 
generar una gran quantitat de 
productes culturals destinats 
als més menuts. A més, un in-
terès creixent pel llegat popu-
lar i les nombroses tasques de 
recol·lecció folklòrica, inspiren 
als millors escriptors, músics, 
dibuixants i editors, la creació 
d’una gran quantitat de llibres, 
cançons, joguines i material 
didàctic. Musiquetes de paper 
és un concert il·lustrat amb 
teatrins de paper que vol re-
cuperar aquest llegat lúdic, 
evitant que caigui en l’oblit, i 
adequar-lo als interessos dels 
infants d’avui dia, avesats a 
les actuals formes d’entreteni-
ment i a les noves tecnologies. 
Al mateix temps també vol re-
tre homenatge al vessant mul-
tidisciplinari i transversal dels 
creadors d’aquella època.

Joan Alfred i Fem Sonar les 
Musiquetes
El grup Fem Sonar les Musi-
quetes pretén acostar els més 

petits al món de la música a 
partir del descobriment i el tre-
ball de les cançons catalanes 
que, al llarg dels anys, han fet 
cantar i parar l’orella als més 
menuts. Això sí, vestides sem-
pre amb les sonoritats més ac-
tuals. És una banda formada 
l’any 2009 amb l’objectiu de 
dur en directe el disc Musique-
tes per a la bressola, un en-
càrrec de l’associació Amics 
de la Bressola per divulgar la 
tasca d’aquestes escoles que 
fan possible l’ensenyament en 
català a la Catalunya Nord.  
L’equip és format per Oriol 
Casas i Griera,  compositor de 

“Musiquetes de paper”, les cançons dels infants 
de fa 100 anys, a l’Ateneu

música electrònica  i intèrpret 
de bateria. A la banda de Fem 
sonar les Musiquetes hi toca 
la bateria i porta també les 
programacions electròniques. 
Núria Lozano és acordionista 
i cantant. Ramon Fernandez 
és cantant i compositor i és el 
conductor dels espectacles de 
Fem sonar les Musiquete. Ar-
nau Berenguer és guitarrista.  
Joan Alfred Mengual  treballa 
des de fa un grapat d’anys les 
interconnexions entre les arts 
visuals, les arts escèniques i 
la didàctica. El seu recorregut 
professional l’ha portat a esta-
blir-se a una parcel·la situada 

a terra de ningú, a un paratge 
fronterer on solen trobar-se el 
teatre, la plàstica i la docència. 
Des de la taula de dibuix, des 
del taller escenogràfic, des 
de la pissarra de l’institut de 
secundària o des de l’esce-
nari teatral, Joan Alfred s’es-
força per trobar el llenguatge 
que permet que conversin el 
dibuix, la construcció, la do-
cència i la narració. Des del 
seu teatrí dóna vida a tots els 
personatges per arrodonir un 
espectacle sobre les joguines, 
el teatre i les cançons dels in-
fants de fa 100 anys.

EXPOSICIONS / LA VEU

“El que més m’inspira són els 
meus fills i els nens en gene-
ral”. Així s’expressa la Lour-
des Busquets, que mostra les 
seves creacions al Punt dels 
lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada. Amb el títol «Matè-
ria amb llum i forma», aquesta 
artista capelladina comparteix 
amb el públic la seva particu-
lar mirada sobre la innocència 
infantil. I ho fa amb el traç únic 
i inconfusible del carbonet, 
una tècnica amb la que està 
experimentant actualment. 
L’exposició es pot visitar fins 
al 14 de març i, a partir de mit-
jans de febrer, s’hi podrà veu-
re una altra sèrie de quadres, 
però fets amb olis.
Mirar de veritat i copsar una 
realitat sense límits. Això és 
el que fa la Lourdes Busquets 
amb les seves creacions: «pin-

tar i dibuixar gent en postures 
corrents, sense posats estèti-
cament correctes, per captar-
ne l’essència, els sentiments, 
l’emoció, el gest del moment. 

I els meus fills i familiars per 
proximitat i inspiració; les fo-
tos que faig servir de model 
generalment son meves, per 
tant pinto la meva realitat mes 

Lourdes Busquets mostra la seva mirada sobre els infants 
al Punt dels lectors de la Biblioteca

propera», prossegueix.
El camí artístic d’aquesta en-
ginyera química de formació 
i usuària de la Biblioteca va 
començar fa uns deu anys i 

actualment també es dedica a 
ensenyar a nens de primària 
en diferents escoles. El seu 
aprenentatge l’ha fet en cen-
tres d’art d’Igualada, Manresa, 
Vilafranca i Barcelona i com 
a alumna de diversos tallers 
de pintors i dibuixants. «Cada 
un d’ells m’ha aportat el seu 
granet de sorra, cada un m’ha 
ajudat a estimar l’art de pin-
tar», conclou Busquets.
El Punt dels lectors de la Bibli-
oteca és un petit espai exposi-
tiu situat a la tercera planta on 
els usuaris amb inquietuds ar-
tístiques poden compartir amb 
la resta de lectors les seves 
creacions. Al llarg dels més de 
deu anys de funcionament s’hi 
han pogut veure des de pintu-
res a fotografies, passant per 
poemes, escultures i manuali-
tats de tota mena.
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Diumenge passat, a l’església 
dels Pares Caputxins, va tenir 
lloc el tercer concert de la ter-
cera edició del Festival Ànima 
de música sacra d’Igualada, 
amb el quartet vocal Quatuor 
Vocum. El públic assistent, 
que va omplir l’església, va 
poder gaudir del so impactant 
i de les veus homogènies, ex-
pressives i adaptades al gène-
re de Júlia Sesé, Montserrat 
Bertral, Carles Prat i German 
de la Riva, oferint una com-
parativa d’obres del Renai-
xement i d’autors nascuts al 
segle XX. El concert va ser 
complementat per uns didàc-
tics comentaris que situaven 
els autors i els textos originals 
llatins, amb la seva traducció i 
unes projeccions d’obres plàs-
tiques que arrodonien l’ambi-
entació.
Diumenge vinent, 1 de febrer, 
a les 18h, arriba el torn del grup 
Brevis et Solemnis, un conjunt 

igualadí encapçalat i dirigit per 
Josep Miquel Mindan, format 
l’any 2012 amb l’objectiu d’in-
terpretar música dins la funció 
litúrgica, tal com s’estila enca-
ra en molts indrets d’Europa. 
Actuaran al Festival Ànima de 
manera excepcional, ja que el 
seu objectiu no és pròpiament 
el concert, atès que aquest 
transforma la funció original 
de la música sacra per a do-
nar-li una altra dimensió, més 
estètica i lúdica. Tanmateix, ho 
faran per a presentar també 
una comparativa didàctica de 
música sacra del clàssic vie-
nès, amb obres representati-
ves de tres grans noms del pe-
ríode esmentat, i ho faran amb 
les composicions Kleine Orgel 
Solo Messe de Haydn, amb 
la Missa Brevis en Sol M de 
Mozart i amb la Missa n. 4 de 
Franz Schubert. El grup està 
integrat per un quartet vocal 
format per Assumpció Linares, 
Montserrat Díez, Joan Eudald 

Castelltort i Néstor Pindado, 
amb acompanayament de dos 
violins, contrabaix i orgue, una 
inusual combinació en l’actu-
alitat però habitual a l’època, 

que seran interpretats per Da-
niel Vilarrubias, Neus Carles, 
Eduard Soto i Daniel Parache.
Aquest serà el penúltim con-
cert de la tercera edició del 

Festival Ànima, organitzat per 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada i produït per l’entitat igua-
ladina Contrapunt.

La formació Brevis et Solemnis protagonitza diumenge vinent 
el penúltim concert del Festival Ànima de música sacra

FOTOGRAFIA / LA VEU

FineArt Igualada arriba a la 
tercera edició de l’esdeveni-
ment, amb la proposta més in-
ternacional, perquè instal·larà 
les exposicions de fotògrafs 
provinents del Japó, Rússia, 
Holanda, Anglaterra, Argenti-
na i també de Galícia, Anda-
lusia, Madrid, Aragó, Navarra, 
València i de Catalunya.
L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner a nivell na-
cional en el sector de la foto-
grafia, es realitzarà del 6 al 22 
de març en una vintena d’es-
pais d’exposicions efímeres i 
activitats paral·leles.
D’entre les activitats, destaca 
la conferència sobre el fotò-
graf Paco Elvira i la seva obra, 
a càrrec d’Andrea Elvira, el 
mercat de fotografia o les visi-
tes guiades amb els fotògrafs 
expositors, com Sandra Sue, 
Fran Martí, Salvador Berda-
jin o l’igualadí Jordi Valldau-
ra. Així mateix, es projectarà 
el documental La sal de la 
tierra, del director Wim Wen-
ders, que retrata el prestigiós 
fotògraf Sebastiao Salgado. 

Es tracta d’una activitat coor-
ganitzada amb el cineclub de 
l’Ateneu, que tindrà lloc el 20 
de març.

El FineArt 2015 escalfa mo-
tors
FineArt 2015 és l’edició amb 
més professionals d’àmbit 
internacional, amb fotògrafs 
com els reconeguts Raúl Ur-
bina, madrileny, el fotògraf i 
director de cinema aragonès 
Carlos Saura, Rafael Navar-
ro, també d’Aragó, el japonès 
Taichi Gondaira, o els catalans 

El FineArt torna amb més fotògrafs i activitats

de més renom: Pepe Encinas, 
Eugeni Gay, Marc Balló, Vi-
cenç Rovira Pol Viladoms o 
el fotoperiodista que va morir 
sobtadament el 2013, Paco 
Elvira.
Igual que en l’anterior edició, 
FineArt Igualada opta per la 
difusió de l’esdeveniment a 
través de les xarxes socials. 
Així, el festival comunica les 
novetats tant de participants 
com el programa d’activitats a 
través de les plataformes fa-
cebook, twitter i, com a nove-
tat, s’afegeix a instagram.

TEATRE / LA VEU

Avui divendres a Artèria es 
podrà gaudir d’un nou monò-
leg teatral. Es tracta de Mon 
Médée, un espectacle teatral 
basat en Medea Material de 
Heine Müller. 
Com que l’aforament és li-
mitat, podeu fer les vostres 
inscripcions a Artèria, al car-
rer de l’Argent, 33, als tels. 
938031561/649024394 o a 
arteriaigualada@gmail.com.
Igualada té la fortuna que 
l’actor Mon Costa i la peça 
teatral Medea Material d’Hei-
ner Müller facin escala a la 
ciutat abans d’estrenar-se a 
Madrid, on recalarà durant 
uns mesos. Mon Costa recull 
l’herència del teatre d’Anto-
nin Artaud i el presenta amb 
força, sense concessions, 
amb una posada en esce-
na que no deixa indiferent i 
que no és el reflex d’un text 
en l’escena, sinó el punt de 
partida de la seva creació te-
atral. 
I com ha d’arribar aquesta 

Medea a l’espectador? Com 
deia Artaud: “El públic creu-
rà en els somnis del teatre, 
si els accepta realment com 
a somnis i no com a còpia 
servil de la realitat, si li per-
meten alliberar en ell mateix 
la llibertat màgica del somni, 
que només es pot reconèixer 
impregnada de crueltat i de 
terror.“
L’acte, que és amb taquilla 
inversa, començarà a les 9 
del vespre.

“Mon Médée”, monòleg teatral 
a Artèria

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
ELS INTOCABLES D´ELLIOT NESS (1987) Chicago, 1930, guerra de gàngsters i policies.
ALARMA A L´EXPRÉS (1938) De les primeres i millors obres d´Alfred Hitchcock.
L´ARMATA BRANCALEONE (1969) Parodia de l´època medieval. Amb Vittorio Gassman.
LA REGLE DU JEU (1939) Excel.lència de la filmografia de Jean Renoir.
LA SIRENA DEL MISSISSIPÍ (1968) Amb Jean-Paul Belmondo i Catherine Deneuve.
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El passat diumenge dia 25 de 
gener va tenir lloc al teatre de 
l’Ateneu Igualadí, el concert 
que Rotary Club Igualada or-
ganitza anualment a benefici 
de la comunitat. Aquest any 
era el 20è concert. Això vol dir 
que ja fa 20 anys que aquest 
concert forma part de l’agen-
da cultural igualadina, i que 
són 20 les entitats que han 
rebut el benefici econòmic 
que es genera.
Barcelona Gospel MESSEN-
GERS, va ser aquest any el 
conjunt escollit per al concert. 
Van ser molt coneguts en el 
programa “Oh, happy day” de 
TV3 on van arribar a la final i 
des de llavors han actuat en 
els escenaris de més renom 
del país. A Igualada van tenir 
una actuació molt reeixida i 
van encomanar la seva ale-
gria al nombrós públic assis-
tent al que, en diverses fases 
del concert, varen fer partici-
par bé acompanyant la core-
ografia, bé cantant.
L’entitat beneficiària d’aquest 
any ha sigut l’Obra Social de 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
en el seu àmbit oncològic in-
fantil. Aquesta entitat, pionera 
en el tractament de malalties 
infantils, és referent pel que 
fa a la investigació sobre el 
càncer infantil. A més de la 

investigació procura donar 
una millor qualitat de vida als 
nens i nenes afectats i cerca 
actuacions per apropar-los la 
felicitat: Pallassos a l’hospital, 
animals de companyia,...
Es dóna el cas que, a causa 
del reduït nombre de càncer 
infantil en comparació amb 
els d’adults, les entitats que 
investiguen aquestes tipologi-
es de malaltia no reben cap 
ajut ni suport de cap admi-
nistració, per la qual cosa, la 
seva subsistència és fa pos-
sible únicament gràcies a les 
aportacions privades o soli-

dàries com la de Rotary Club 
Igualada.
Després de la reeixida ac-
tuació de  B a r c e l o n a 
Gospel Messengers el Sr. 
Josep Maria Susanna com 
a President de Rotary Club 
Igualada i la Sra. Glòria Gar-
cia responsable de l’àmbit 
d’Oncologia Infantil de l’Obra 
Social de l’Hospital de Sant 
Joan de Déu, es van dirigir al 
públic assistent per donar les 
gràcies per la seva presència 
i suport.
El Sr. Susanna va posar de 
manifest la satisfacció del 

20è Concert de Rotary Club Igualada a benefici 
de la comunitat

Club per haver arribat al 20è 
concert i per veure l’Ateneu 
ple, -més de 400 persones- 
que vol dir que la proposta 
d’actuació engresca –en-
guany els Messengers-, però 
també demostra la solidaritat 
d’Igualada, aquest any a be-
nefici de la investigació del 
càncer infantil.
Per acabar, el Sr. Susanna 
també va demanar als assis-
tents una nova col·laboració. 
Rotary Internacional està im-
mers des de ja fa anys en la 
campanya anomenada “Polio 
Plus” per eradicar la polio al 

món. Per això, va demanar i 
explicar, com per cada euro 
introduït al sobre que s’havia 
lliurat a l’entrada, es transfor-
mava en 5 vacunes.
Després va intervenir la Sra. 
Glòria Garcia en representa-
ció de l’Obra Social de l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu en-
carregada de cercar ajuts per 
l’àmbit de l’oncologia infantil. 
Va comentar les dificultats en 
trobar suports i la tasca in-
gent que tenen per treballar 
contra la malaltia. Va indicar 
que totes les activitats que 
s’organitzin són molt benvin-
gudes i que aquesta iniciativa 
de Rotary Club Igualada es 
destinarà a treballar per una 
tipologia de càncer infantil es-
pecífica, de la que, cada dia, 
tres famílies catalanes rebien 
la mala notícia de detecció 
d’un càncer en els seus fills i 
que, per tot això, agraïa molt 
sincerament la col·laboració 
de Rotary Club Igualada i de 
tots els presents que, amb la 
compra de la seva entrada, 
feien possible aquesta dona-
ció.
L’espectacle va finalitzar al 
voltant de les 10 del vespre i, 
en els rostres dels assistents, 
es veia la satisfacció per l’ac-
tuació de Messengers i l’apro-
vació del destí dels beneficis 
que s’obtinguin.

CULTURA / LA VEU

Núria Cabañas, Llicenciada 
en Història i arqueòloga de 
l’empresa Cat Patrimoni, va 
dirigir la recuperació del Molí 
del Mig de Copons. Dilluns va 
explicar a l’AUGA, ajudant-se 
d’imatges, com van trobar les 
runes, el que hi van descobrir 
i com ho van deixar. També va 
mostrar els sorprenents resul-
tats del Camp de Treball fet 
als mesos de juliol i agost del 
2014, on hi van participar una 
dotzena de joves.
Els comerciants-traginers de 
Copons aprofitaven els viat-
ges de tornada a les ciutats 
de Castella i Aragó per por-
tar blat. Al segles XVIII i XIX, 
Catalunya n’era deficitària i 
aquest comerç arrodonia la 
seva activitat i, encara més, si 
es molia a Copons mateix. En 
un tram d’uns dos-cents me-
tres es conserven tres molins 
de blat que funcionaven amb 
la mateixa aigua. L’aprofita-
ment d’aquesta aigua i del lloc 
era màxim.

També perquè arrel d’aques-
ta intervenció és va descobrir 
que amb el mecanisme de 
tracció del Moli del Mig i, pràc-
ticament en el mateix espai, 
s’accionava el molí de Blat i 
un molí d’oli molt ben mecanit-
zat per l’època. Un sol moliner 
per a dues activitats amb el 
mateix eix motor. Aquest molí 

A l’AUGA es va parlar de la recuperació del 
Molí del Mig de Copons

pertanyia a la família Carbo-
nell. Una de les famílies re-
llevants entre els negociants 
de Copons -citada per Ernest 
Lluch- que van adquirir notori-
etat comercial a Espanya.
Dilluns vinent a l’AUGA ens 
connectarem, a través de 
l’Skype, amb anoiencs que vi-
uen arreu del món.

FOTOGRAFIA / LA VEU

El divendres vinent dia 30 a 
les 20.00 h. a la sala Ramon 
Godó de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada, s’inaugurarà 
l’exposició “PARC NACIONAL 
d’ETOSHA”de Rosa Saez.
“Setembre de 2013. Aquell 
any, la sequera va ser una de 
les més intenses dels darrers 

temps a Namíbia. Els animals 
del Parc Nacional d’Etosha 
patien i competien per l’aigua 
més que per altra cosa; i cer-
tament n’hi havia poca, però 
suficient per poder observar 
de ben d’a prop la vida salvat-
ge que es concentrava en un 
lloc tan poc amable.”

Exposició de fotografies 
de Rosa Saez a l’Agrupació 
Fotogràfica
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De la mà de Francesca Bonnemaison, el “projecte 
Bonnemaison” va posar-se en marxa, de manera 
embrionària, el març de 1909, en tant que una ambi-
ciosa iniciativa de designis formatius i culturals. Així, 
va ser creada la primera  Biblioteca Popular per a la 
Dona, amb la comesa inicial d’il.lustrar, i si s’esqueia 
alfabetitzar les dones; especialment les de la classe 
obrera i aquelles de les capes socials més desafa-
vorides. Emperò, aquest no va ser altra cosa que un 
primer pas d’una agosarada empresa que havia de 
respondre a una idea molt més elaborada i audaç, 
la pròpia d’una persona –com la Francesca Bonne-
maison- hereva d’un prominent sentit de la justícia 
cristiana i posseïdora d’unes fermes conviccions hu-
manitàries i solidàries destinades a pal·liar el gran 
dèficit formatiu i cultural d’una creixent esfera social, 
constituïda principalment per les treballadores de les 
indústries. 
Corrien uns dies en què la burgesia ufanosa i as-
sedegada de poder, així com la pròpia labor d’una 
Església (que només es tenia per evangelitzadora) 
continuaven negant, quan no desplaçant les dones 
en l’àmbit de les transformacions socials i culturals; 
una circumstància que dissortadament i per tradició 
només afavoria la perpetuació dels privilegis secu-
lars del patriarcat. En aquest sentit –i tal com la his-
tòria ho ha pogut palesar- els propòsits de la Fran-
cesca Bonnemaison  apuntaven molt alt, sobretot en 
la línia de la no exclusió de cap dona –fos quina fos 
la seva procedència- a l’hora d’acollir-la a un progra-

CARMEL·LA PLANELL

Francesca Bonnemaison i la creació de la Biblioteca Popular per a la Dona
ma de formació personal, cultural i acadèmica; i en 
vies de cobrir la finalitat última del ser humà: ser una 
persona íntegra, formada i membre de ple dret d’una 
societat d’iguals.
La labor formativa i cultural d’aquesta fundació, de 
l’Institut, es basava en l’ambiciosa tasca de posar a 
la pràctica aquella cohesió d’idees que tantes vega-
des s’havien debatut entre la pròpia fundadora i aque-
lles dones profundament compromeses amb tots els 
punts del projecte. Per a tal fita, la pràctica de profes-
sar la instrucció i l’alliçonament des d’una experiència 
de resolta fraternitat havia de propiciar –tard o d’ho-
ra- la gestació d’un ambient de sòlida germanor (sen-
se caure en la carrincloneria del concepte) entre les 
capdavanteres del programa Bonnemaison -aquelles 
dones simplement privilegiades per raons d’estatus, 
però desenganyades per una qüestió de gènere que 
les relegava a un segon plànol de la vida social- i les 
receptores, totes aquelles tradicionalment deshereta-
des de qualsevol signe de transformació i que havien 
de veure’s conduïdes irremeiablement a viure en la 
precarietat o en la penúria de  ser  només “les escla-
ves legals” dels seus pares, marits, germans o fills.
En pocs anys després de la seva creació, la Bonne-
maison va inaugurar una exitosa i prolífica etapa de 
treball, amb una vastíssima oferta temàtica que va 
cobrir quasi totes les necessitats d’un copiós nombre 
d’assistentes, així com la majoria de les expectatives 
de les sòcies implicades en la causa. Paral.lament, 
una imparable successió de publicacions, a propòsit 

de tots els treballs realitzats, van poder  arribar a les 
mans de moltíssimes dones de més enllà de les con-
trades de Barcelona.

Entre nosaltres

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 1 de febrer, 
a les 11:30h, el Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia convida a visitar les 
seves diferents exposicions 
permanents, que permeten 
conèixer el món de la pell i 
de les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbri-
ca cotonera del segle XIX i 
seu central del Museu, s’hi 
troben tres àmbits: L’home i 
l’aigua, Univers de pell i L’ofi-
ci d’adober. L’home i l’aigua 
presenta una visió general 
de les qualitats i ús de l’ai-
gua. La col·lecció d’estris i 
enginys hidràulics es reforça 
amb el Canal d’Experimenta-
ció, que ajuda a comprendre 
els mètodes de canalització 
i d’aprofitament energètic i 
industrial d’aquest element. 
Univers de pell és una de les 
sales centrades en la pell, i 
està dedicada a explicar l’ús 
de la pell per la humanitat, al 
llarg del temps i per diferents 
cultures a través d’una selec-
ció acurada d’objectes, con-
feccionats total o parcialment 
amb pell, que exemplifiquen 
les múltiples aplicacions i 
utilitats de la pell adobada. 

L’altre espai sobre la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en 
el treball de la pell a Igualada 
des de fa generacions. Eines 
i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant, fins 
a la implantació industrial 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
empreses adoberes actuals i 
la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del Museu és 
Cal Granotes, antiga adobe-

Diumenge, nova visita guiada i gratuïta al 
Museu de la Pell

MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 4 de febrer, 
a les vuit del vespre tindrà lloc 
a l’auditori de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada, dins 
dels actes del 20è aniversari i 
del XX Cicle de Concerts de 
Professorat el concert El pia-
net de la Cecília - Speculatio 
Soni, a càrrec de Joan Vila: pi-
anet de joguina, Arian Morera 
i Bet Farrés: muntatge plàstic, 
Pep Farrés: actor i amb la col-
laboració d’Anna Enrich (veu), 
Ma Queralt Martí i Adela Jorba 
(carillons), Pepita Jorba i Pepe 
Ferrer (multipercussió), Carles 
Viarnès (teremín), Francesc 
Gregori (controlador de vent), 
Guillem Martí, Ma Jesús de 
Arenzana, Anna Pérez i Josep 
Ma Comajuncosas (pianets de 
joguina).
El pianet de la Cecília - Spe-
culatio Soni, amb obres de 
Obres de J.S. Bach, J. Cage, 
I. Kazue, F. Gregori, G. Crumb, 
J. Lenoir, A. Tordera i J. Fucik, 
proposa un concert inusual 
tant pel que fa als instruments 
que hi intervenen i per l’ex-
tensió plàstica i narrativa  que 
acompanyarà la interpretació 
de les obres.
Com si fos una recreació del 
passat el programa s’inicia 

amb el Canon Cancrizans de 
l’Ofrena Musical de Johan Se-
bastian Bach i com a contra-
partida la segona obra és la 
Suite For Toy Piano de John 
Cage. Sabut és que Bach va 
escriure l’Ofrena Musical de 
resultes d’una trobada a la 
residència reial de Sanssou-
ci, a Potsdam, amb Frederic 
el Gran, rei de Prússia, qui li 
proposà un tema musical -el 
famós “Thematis Regii”- per 
a desenvolupar-lo tot provant 
uns instrumentes innovadors 
en aquell temps: uns pianofor-
tes construïts per Silbermant. 
Per la seva part, Cage és el 
primer compositor que escriu 
una obra pensada per a pianet 
de joguina. Les especulacions 
de l’un i l’altre segueixen di-
reccions diferents i els dos au-
tors representen en les seves 
especulacions sonores un an-
tic i un nou testament musical.

Dimecres, concert “El pianet 
de la Cecília - Speculatio Soni” 
a l’Escola de Música

ria del Pla del Cornet, que 
data del segle XVIII. És si-
tuada a pocs metres de Cal 
Boyer i a tocar del Rec, el 
canal medieval que abastia 
les fàbriques de la zona. La 
posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
grossa transporta a la Iguala-
da preindustrial.
Les visites són gratuïtes. Es 
pot demanar més informació 
al telèfon del Museu, el 93 
804 67 52.



Korkula

Aquest complex urbà configurat en el sí d’una encisa-
dora illa de l’Adriàtic, al costat de Dubrovnik, s’ha es-
devingut un dels reclams més pregons per a captivar 
a   nombrosos escriptors i artistes que li han concedit el 
distintiu de joia pictòrica i literària.
Velles petjades d’antics assentaments et parlen de quan 
Korkula s’endevinava com un tros de terra sobre el mar: 
quasi inhòspita, sense color i envaïda per les ombres 
d’una feréstega vegetació que li va regalar el motiu de 
“Korfu Negra”. Tanmateix, aquesta península també va 
ser objecte de disputa entre Venècia i els reis croats, i 
entre genovesos i turcs, pobles que en valoraven si més 
no la brillantor màgica d’un immens embolcall de mar 
que feia ressuscitar la vermellor dels teulats i els tòrrids 
colors d’algunes façanes de senzilla elegància que es 
compartien amb unes altres, les antigues cases dels 
pescadors, que banyen d’un blanc radiant les serenes 
aigües del port. 
La plataforma sobre la qual es va aixecar la històrica 
Korkula sembla perseguir la típica silueta de les ciutats 
portuàries, emmurallades en tot el seu perímetre, amb 
nombroses torres de guàrdia per a defensar-se de qual-
sevol invasió. Les vuit torres que han arribat als nostres 
dies segueixen irradiant tot el poder dels dies de la seva 
construcció; com és el cas de les majestuoses Gran Re-
velin del segle XIII i  la Torre del Duc del XV, entre d’altres 
d’uns perfils més harmoniosos. De portes endins, per les 
entranyes d’aquest entrellat urbà, els carrers empedrats 
perden l’horitzontalitat a mesura que t’encaminen cap 
a la Plaça Major, on veus ocupada la mirada amb l’esvelt 
edifici de la Catedral de Sant Marc (del segle XIII), vestit 
amb una refinada estètica veneciana tal i com ho devia 
exigir un edifici dedicat al sant patró de Venècia. A ban-
da i banda, unes columnes salomòniques es proposen 
enaltir la seva gran entrada alhora que la pedra de la ca-
tedral rellueix amb el centelleig invasiu del sol. I, uns al-
tres lleons bizantins imiten aquells de la Sereníssima per 

a vigilar al seu entorn allò que havia de ser el gran portal 
espiritual d’una Korkula aliada a Venècia. 
Al costat de la Catedral, tant el Palau del Bisbe com el Pa-
lau Gabriellis s’entesten  a fer gala d’una de les més atreso-
rades simbiosis de les arts del poble dàlmata i venecià, així 
com dels documents que expliquen la vella història nàuti-
ca de la ciutat. I, després d’un amable passeig pel cor de la 
ciutat; fora de les muralles, un tomb per l’Illa t’aboca a una 
inexcusable contemplació de tota la capital des del turó 
Glavica que, de retruc, et descobreix el racó captivador de 
l’ermita de Sant Antoni a través d’un llarg camí de xiprers i 
de còmodes esglaons. D’aquesta cresta del terreny estant, 
tot és una invitació a recórrer els quaranta i tants quilò-
metres quadrats de l’Illa a través d’una carretera que entre 
ziga-zagues et passeja per  pobles i camins de terrasses 
de vinyes al voltant del mar, enmig de la increïble densi-
tat d’uns boscos de pins, xiprers i roures que conformen 
el riquíssim repoblament d’aquesta testimonial Illa de 
l’Adriàtic. Mar enllà, si les boirines no encobreixen del tot 
l’horitzó, un estret de mar de no més d’un quilòmetre so-
bre la Costa Dàlmata, apunta a insinuar les discretes pro-
minències muntanyenques de la veïna Dubrovnik. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 4Arquitectures i veïnatges
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DISSENY / LA VEU

Un dels objectius de l’escola 
és relacionar els estudis que 
cursa el seu alumnat amb 
diferents àmbits o sectors 
professionals (empreses, 
estudis de disseny, associ-
acions, entitats, etc.). Dins 
del mòdul de Packaging i 
disseny estructural que ac-
tualment s’imparteix a l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, el passat dijous 22 
de gener els alumnes de se-
gon curs del cicle formatiu 
de Gràfica Publicitària, van 
participar en una interessant 
xerrada sobre el món del car-
tró en el disseny d’envasos, 
impartida pel Sr. Magí Molas 
especialista en el cartró i el 
Sr. Sánchez Urdangarin, tots 
dos amb una àmplia experi-
ència professional en el sec-
tor de les arts gràfiques. 
Sota el nom de “El Món del 
cartró” la xerrada va servir 
per conèixer els diferents ti-
pus de cartrons, les especifi-
cacions i les qualitats neces-

sàries per aconseguir fer un 
ús correcte d’aquest materi-
al, en els diferents projectes 
de disseny estructural d’una 
caixa o embalatge. Les di-
ferents fibres, els processos 
de fabricació del cartró, la 
minimització de l’envàs i dels 
costos de producció, la me-

“El món del cartró” a l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada

canització, el reciclatge i el 
transport, foren algunes de 
les temàtiques tractades.
Hi va haver, doncs, una visió 
professional d’aquesta acti-
vitat econòmica, clau en el 
sector de les arts gràfiques a 
l’Anoia.
 

Setmana de concerts i jam 
session al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

Avui divendres al Hot Blu-
es tindrà lloc un concert molt 
especial: es tracta de la pre-
sentació del disc que es va 
enregistrar en directe al bar 
del grup Bindu un trio q¡amb 
quatre anys de vida, sempre 
inquiet i buscant sortir del con-
vencional, cada cop més lluny 
del jazz i més a prop de l’expe-
riment. El concert serà a dos 
quarts d’11 de la nit i el preu 
de l’entrada és de 3 euros.
Per altra banda, dimarts tin-
drà lloc una nova Jam Ses-
sion organitzada per l’Escola 
Municipal de Música. La Jam 

és oberta a tots els alumnes i 
professors de l’escola i també 
a altres músics. Tothom hi pot 
participar interpretant aquells 
temes que han treballat a clas-
se o que, simplement, els ve 
de gust. L’acte començarà a 
les 10 del vespre.
I el proper dijous es podrà 
gaudir d’un concert de traca 
i mocador amb Jorge Rossy, 
Christian Ugurel, Santi Careta 
i Jaume Llombart, quatre mú-
sics de luxe per a un exceŀlent 
concert.
El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i l’entrada tindrà 
un cost de 3 euros.



DIVENDRES 30

CINEMA
- Igualada 
Sessió de Cineclub amb la pro-
jecció de la pel.lícula “Her” d’ 
Spike Jonze.
Divendres a 2/4 d’11 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert en directe de Bindu. 
És la presentació d’un disc que 
es va gravar en directe al Hot 
Blues
Divendres a 2/4 d’11 del vespre 
al bar musical Hot Blues.

TALLER
- Piera 
“Treu suc de la teva tablet An-
droid”. El Ricard Rubira condu-
eix aquest taller pràctic per op-
timitzar els recursos i opcions 
que ens ofereixen.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

XERRADA
- Calaf 
Xerrada sobre les tradicions i 
el folklore de Calaf, a càrrec de 
Conxita Solà.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala d’exposicions del Casal 
de Calaf.

DISSABTE 31

MÚSICA. ESPIRAL
- Igualada 
Homenatge a Josefina Rigol-
fas. Clara Peya Rigolfas, filla de 
la pianista, fa un concert home-
natge a la seva mare.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 

En el marc dels dissabtes in-
fantils, Abacus cooperativa us 
convida a l’activitat Creacions 
amb foamy i més.  
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

TEATRE
- Òdena 
El Grup Teatral de Capellades 
presenta “Cervells en la fosca”, 
una obra sobre les malalties 
del nostre cervell i la seva cura.
Dissabte a les 8 del vespre al 
Teatre Centre Unió Agrícola.

CONFERÈNCIA-TAULA RO-
DONA
- La Llacuna 
Taula rodona a càrrec d’ECO-
XARXA ANOIA, xarxa d’inter-
canvi de béns, serveis i co-
neixements. EL TROS SCCL, 
cooperativa agroramadera 
ecològica (Mediona). i MES-
CLUM, agricultura ecològica i 
social (Tous).
Dissabte a les 7 de la tarda a 
l’Ajuntament de la Llacuna.

DIUMENGE 1

TEATRE. MUSIQUETES DE 
PAPER
- Igualada 
Joan Alfred i Fem Sonar les 
musiquetes. Espectacle so-
bre les joguines, el teatre i les 
cançons dels infants de fa 100 
anys.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL I CAL GRANOTES
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu ofereix una visita gui-
ada i gratuïta a tots els seus 
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell d’Igua-
lada.

MÚSICA. FESTIVAL ANIMA
- Igualada 
Brevis et Solemnis presenta 
música sacra de tres noms re-
presentatius del classicisme vi-
enès. Sota la direcció de Josep 
Miquel Mindan.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’església dels Caputxins.

BALL DE TARDA
- Piera 
Ball de tarda obert a tothom.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Foment.

BALL 
- Calaf 
Ball de tarda amb el Duet Solis-
tes obert a tothom.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
la Unió Calafina.

TEATRE MUSICAL 
- Vilanova del Camí 
“El Club dels Llops”. Artístic Vi-
lanova proposa aquesta sessió 
de teatre musical per a tota la 
família de la mà de Maries Te-
atre.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

SARDANES
- Calaf 
Sardanes familiars: curs de 
sardanes per a xics i grans. I 
després, sardanes enllaunades 
acompanyades d’un vermut ar-
tesà.
Diumenge a partir de les 12 del 
migdia al cafè del Casal de Ca-
laf

TEATRE FAMILIAR
- Calaf 
Xarxa Calaf proposa Musicirc 
a càrrec de la Cia Cirquet Con-
fetti.
Diumenge a les 6 de la tarda 

ACTIVITATS CULTURALS

a la sala de fusta del Casal de 
Calaf.

DILLUNS 2

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Anoiencs per Skype”. Tenir 
l’estona setmanal per fer un 
Skype amb la filla o fill que viu 
lluny ja s’ha integrat en la vida 
de moltes famílies.. Organitza-
da per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

LABORATORI DE LECTURA. 4 
CAIXES I UN UNIVERS
- Piera 
La il·lustradora de llibres infan-
tils Iela Mari és la protagonista 
del laboratori de lectura. Ens 
convertirem en petits investi-
gadors i descobrirem què ens 
amaguen els seus fantàstics 
llibres.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 3

L’HORA DEL CONTE
- Igualada
L’Ós Mandrós ens farà passar 
una bona estona amb els con-
tes que surten d’una estranya 
màquina que un bon dia es 
va trobar a les golfes de casa 
seva: un “qüentilador”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

JAM SESSION
- Igualada
Jam Session oberta a tots els 
músics de jazz que vulguin par-
ticipar-hi i amb la col·laboració 
de professorat i alumnat de 
l’Escola Municipal de Música 

d’Igualada.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

DIMECRES 4

MÚSICA. CICLE DE CON-
CERTS DEL PROFESSORAT
- Igualada
El pianet de la Cecília - Specu-
latio Soni. Una proposta musi-
cal i plàstica construïda partir 
d’un pianet de joguina.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala d’actes de l’Escola de Mú-
sica.

DIJOUS 5

CONFERÈNCIA. PARLEM I 
FEM 
- Igualada 
Conferència a càrrec d’Imma 
Vila, terapeuta i mestra de Rei-
ki. Farem pràctiques dels ele-
ments: foc, terra, metall, aigua 
i fusta,.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb Jorge Rossy - Ch-
ristian Ugurel - Santi Careta & 
Jaume Llombart.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Hot 
Blues.

XERRADA
- Piera
“L’art de resoldre conflictes des 
de la mediació”. La psicòloga 
Josefa Morón Manzano ens 
acosta a les tècniques de la 
mediació de conflictes per co-
nèixer com reduir els malestars 
que provoquen.
Dijous a les 7 del vespre a la 
Biblioteca de Piera.

EXPOSICIONS

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.

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.

LA DESCOBERTA. JULES 
VERNE
Advocat de professió, Jules 
Verne va dedicar-se a l’escrip-
tura i ha esdevingut un referent 
literari per les seves novel·les 
d’aventures.
Del 2 al 28 de febrer al vestíbul 
de la Biblioteca Central.

ART DEL REGNE CELES-
TIAL
L’exposició és el reflex d’una 
cerca i alhora una trobada amb 
allò que és transcendent, etern. 
Les obres són portals dimensi-
onals que ens apropen a altres 
realitats.
Del 2 al 28 de febrer a la Biblio-
teca de Piera.

D ’ I L . L U S T R A D O R S : 

MERCÈ ARÀNEGA
Mercè Arànega entra en el món 
de la literatura infantil, primer, 
com a il·lustradora i més tard 
també com a autora dels seus 
propis textos.
Del 2 al 28 de febrer 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.

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’Exposici-
ons.

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 Publicitària 
del curs 2013-2014 de l’escola 

Gaspar Camps.
Del 19 de gener al 13 de febrer 
a l’Empremta.

PARC NACIONAL  
D’ETHOSA. FOTOGRA-
FIES
Rosa Saez
“Setembre de 2013. Aquell 
any, la sequera va ser una de 
les més intenses dels darrers 
temps a Namíbia.
Del 30 de gener al xxx a la 
sala Ramon Godó de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada.

COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva de set 
pintores i pintors de la Pobla 
de Claramunt.
De l’1 al 15 de febrer a la sala 
municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

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 Tous •  Màgia a la llum de la lluna

R.F..-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de L’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
nord-americana de 2013 Her, 
dirigida per Spike Jonze.
Spike Jonze és un realitzador 
tan original com imprevisible. 
Però l’autor de Cómo ser John 
Malkovich, El ladrón de orquí-
deas o On viuen els monstres 
ja havia abordat una histò-
ria d’amor entre robots en el 
seu magnífic curtmetratge I’m 
Here. Aquí, la relació s’esta-
bleix entre un humà (Joaquin 
Phoenix) i un sistema operatiu 
(amb la veu de Scarlett Jo-
hansson).
El film transcorre en un futur 
indeterminat en el qual els ho-
mes viuen aïllats en urbs im-
menses, enganxats als seus 
mòbils i les seves pantalles 
d’ordinador. Un futur que pot-
ser ja ha arribat.
Her funciona bé com a film 
d’anticipació però encara mi-
llor com la història d’amor que 

El racó del Cineclub •  "Her" d'Spike Jonze

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

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

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de gener són:
Rosa Mª Claramunt i Valls (Sant Martí de Tous) - Teresa Segura (Igualada)
Cecilia Bru Sendra (Sta Margarida de Montbui) - Mª Àngels Pelfort  Prat (Igualada)

Felicitats!

narra. Parteix d’una premissa 
original però difícil de dur a 
bon port i Jonze ho aconse-
gueix hàbilment, fugint d’allò 
que és obvi (un humà amb un 
programa informàtic?) i anant 
a allò que és essencial: la pas-
sió amorosa i les inseguretats 
dels protagonistes com a obs-
tacle. 
La societat futura retratada a 
Her accepta sense gaires pro-
blemes la relació entre un se-
nyor i un sistema operatiu de 
veu dolça i presència abstrac-
ta (llevat potser de l’exdona, 
però això ja ho tenen les ex-
dones, que sempre posen pe-
gues a llurs substitutes); però 
la distància entre la memòria 
limitada i potser una mica 
falsa dels humans i les pos-
sibilitats inabastables d’una 
intel·ligència artificial que s’ali-
menta de la pròpia experièn-
cia pot resultar un gran obsta-
cle, malgrat una atracció que, 
evidentment, va més enllà del 
físic. Dit això, no espereu una 
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Amor cibernètic

pel·lícula cerebral. Her, com 
Samantha (nom del sistema 
operatiu), és tota sensibilitat.
El darrer film de Spike Jonze 
-que encara no s’havia pogut 

veure a la comarca- ha estat 
considerat pels crítics una de 
les millors estrenes de l’any 
passat i ha assolit una llarga 
llista de distincions, entre elles 

l’Oscar al millor guió original 
i, més recentment, el Premi 
Sant Jordi a la millor pel·lícula 
estrangera. 

R.R..-

A punt de fer 80 anys, Woody 
Allen segueix fent peŀlícules. 
Ara ha tornat a Europa per a 
realitzar una de les seves co-
mèdies més gratificants, Mà-
gia a la llum de la lluna, on hi 
tenen paper Emma Stone, Co-
lin Firth, Marcia Gay Harden, 
Jacki Weaver, Eileen Atkins, 
Simon McBurney i Hamish 
Linklater.
La peŀlícula situa la seva tra-
ma a la Costa Blava francesa, 
als anys 20, centrant la seva 
atenció en els personatges 
d’un mag anglès (Colin Firth) 
i una mèdium nord-americana 
(Emma Stone). El mag, que 
no creu amb l’espiritisme ni 
en la religió, està decidit a de-
semmascarar a la mèdium, a 
la que creu una absoluta far-
sant. Succeiran però un seguit 
de fets  -màgics o no- que sac-

Woody Allen a la Costa Blava

sejaran la vida d’ambdós.
Lleugera, fluida, elegant, en-
cantadora i molt agradable de 
veure, aquesta comèdia de 

Woody Allen convida abans a 
un somriure sostingut que a la 
rialla. 

Cinema a Tous •  Camí a l'escola

R.R..-

Dissabte i diumenge passat, 
com va succeir també la set-
mana anterior, la preestrena 
de la peŀlícula documental 
Camí a l’escola al Casal de 
Sant Martí de Tous va ser un 
èxit absolut, fins el punt d’es-
gotar-se les entrades. Així, 
moltes persones no van poder 
accedir a la sala per a veure 
la peŀlícula, patrocinada per 
la UNESCO. És per això que 
aquest magnífic documental 
es podrà tornar a veure aquest 
cap de setmana. Es projectarà 
dissabte i diumenge en sessi-
ons de tarda ( vegeu cartellera 
cinemes). 
Rodat pel francès Pascal Plis-
son a Kenya, Índia, Marroc i 
Argentina, el documental des-
criu la història real i extraordi-
nària de quatre nens que han 
d’enfrontar diàriament amb 

Tercera setmana

una multitud d’adversitats per 
arribar a l’escola. Aquests 
nens viuen en quatre punts 
molt distants de la terra, però 
comparteixen les mateixes 
ganes d’aprendre i són cons-
cients que només l’educació 
els obrirà les portes a un futur 
millor. 



YELMO CINES ABRERA 3D

HER
Estats Units. Drama romàntic de ciència-ficció. D´Spike Jonze. Amb 
Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams i Rooney Mara. En un 
futur proper, trobem Theodore, un home solitari a punt de divorciar-se, 
que treballa en una empresa com a escriptor de cartes per a terceres 
persones. Aquest  compra un dia un nou sistema operatiu basat en el 
model d´Intel·ligència Artificial, dissenyat per satisfer totes les necessitats 
de l´usuari . Per a la seva sorpresa, es crea una relació romàntica entre ell i 
Samantha, la veu femenina d´aquest sistema operatiu. 

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. 

MÀGIA A LA LLUM DE LA LLUNA
Estats Units. Comèdia. De Woody Allen. Amb Emma Stone, Colin Firth, 
Marcia Gay Hardenm i Jacki Weaver. A la França dels anys 20, durant 
l´època daurada del jazz, un mag anglès està decidit a desemmascarar una 
falsa mèdium. Això desencadenarà una sèrie de fets màgics i inesperats 
que sacsejaran la vida de tots dos.

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.

BIRDMAN
Estats Units. Comèdia molt peculiar. D´ Alejandro González Iñárritu. AMB 
Michael Keaton, Emma Stone i Edward Norton. Després de fer-se molt 
famós interpretant a in valerós superheroi, un actor tracta de donar-li un 
canvi a la seva vida. Intentarà recuperar la família i es prepara per l´estrena 
d´una nova obra a Broadway.  

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. 

LAS OVEJAS NO PIERDEN EL TREN
Espanya. Comèdia. Alvaro Fernandez Armedo. Amb  Raúl Arévalo, Inma 
Cuesta, Alberto San Juan, Candela Peña.  Luisa (Inma Cuesta) i Alberto 
(Raúl Arévalo) s’han vist abocats a anar-se’n a viure al camp, però la 
idíl·lica vida rural de seguida començarà a mostrar la seva cara menys 
amable. Tot i que la parella no travessa pels seus millors moments, Luisa 
està obsessionada amb tenir un segon fill, encara que el preu sigui el sexe 
més apàtic imaginable

1 LAS OVEJAS NO PIERDEN EL 
TREN (12 anys)  
Dv.: 18:15/20:30/22:40
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:40
Dg.: 12:00/16:00/18:15/20:30/22:40
Dll a Dj.: 17:40/19:50/22:00

2 PROJECT ALMANAC (12 anys) 
Dv.: 18:00/20:15/22:35
Ds.: 15:40/ 18:00/20:15/22:35
Dg.: 11:50/15:40/ 18:00/20:15/22:35
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

3 DORAEMON (apta) 
Dg.: 11:30
3 PADDINGTON (apta) 
Dv.: 17:30
Ds i Dg.: 15:30/17:30 
3 FURY 
Dv a Dg.: 19:30
Dll a Dj.: 21:20
3 DIOS MIO PERO QUE HEMOS 
HECHO (apta) 
Dv a Dg.: 22:10
Dll a Dj.: 18.45

4 INTO THE WOODS (7 anys)
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 17:20/19:50/22:30
Dg.: 12:00/17:20/19:50/22:30
Dll a Dj.: 18:30/21:15

5 ANNIE (apta) 
Dv.: 17:30/20:00/22:25
Ds.: 17:00/19:30/22:00
Dg.: 11:40/17:00/19:30/22:00
Dll a Dj.: 18:00/20:30

6 TEORIA DEL TODO (apta)
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 17:10/19:40/22:20
Dg.: 11:50/17:10/19:40/22:20

Cartellera 59
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de gener de 2015

Dll a Dj.: 18:20/21:00

7 NOCHE EN EL MUSEO 3 (apta)
Ds.: 15:50
Dg.: 11:40/15:50
7 BABADOOK (16 anys)
Dv a Dg.: 18:00
Dll a Dj.: 17:30
7 EL GRAN HOTEL BUDAPEST 
(apta)
Dll a Dj.: 19:30
7 V3NGANZA (16 anys)
Dv.  a Dg.: 20:20/22:35
Dll a Dj.: 21:40

8 BIG HERO 6 (apta)
Dv.: 17:50
Ds.: 15:40/17:50
Dg.: 11:30/15:40/17:50
8 THE IMITATION GAME (7 anys)
Dv. a Dg: 20:10
Dll a Dj: 18:40
8 BIRDMAN (16 anys)
Dv. a Dg: 22:40
Dll a Dj: 21:30

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
HER
Divendres: 22:30

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 54 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
CAMÍ A L’ESCOLA (apta) 
Dissabte: 17:30
Diumenge: 16:30
JERSEY BOYS (7 anys) 
Dissabte: 19:00
Diumenge: 18:00
MÀGIA A LA LLUM DE LA LLUNA  
en català (7 anys) 
Dissabte i Diumenge: 21:00

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

www.centreangles.com

MATRÍCULA OBERTA EXÀMENS
 DE CAMBRIDGE 2015

ESTADES A IRLANDA AMB ACOMPANYAMENT 
DE MONITORA A L’ESTIU
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Maria Teresa Torras Bonet

Morí  cristianament el passat dimecres dia 28, als 92 anys, 
confortada amb els sants sagraments i la benedicció apostòlica.

A.C.S.
Els seus a�igits: �lls, Pere i Maria Carme, Rosa (  ) i Maria Concepció; néts, besnets, 

nebots, cosins, cunyada i família tota preguen que la tingueu present en el record i 
en la pregària.

La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat dijous dia 29 de gener a la parròquia de Santa Maria 

d’Igualada.

Vídua de Josep Clotet Solé

Igualada, gener de 2015Funerària Anoia, S.L.

En record de

Genoveva Carreras Graells
Vídua de Joan Maria Sagués Tussal

Ha mort cristianament el passat dissabte  dia 24 de gener a l’edat de 87 anys.
  A.C.S.

Els seus estimats: �lls, Mercè i Joan, Josep i Anna Maria, Toni i Eva; néts i  
demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair 
les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat 
dilluns  dia 26  a l’oratori de Funerària Anoia.

Igualada, gener de 2015Funerària Anoia S.L.

Angelina Balcells Martorell

Va morir cristianament el dia 29 de gener a l’edat de 93 anys.
Els teus familiars i amics et tenim sempre present 

en el nostre record i estima.

Vídua de Gumersindo Parés Martí

Igualada, gener de 2015

1r aniversari

Igualada, gener de 2015

Rosa Carreras Graells
3r aniversari 

Vídua de Miquel Segura Serra

Et tenim sempre present
en el nostre record i estima

 

Igualada, gener de 2015

Ramon Escudé Bertran
2n aniversari de:

“Pastisseria Escudé”

Morí cristianament el 29 de gener de 2013

“Que tinguis un bon viatge i 
una bona estança a Cadaqués”

La teva �lla Clara 

Com Rei Mag te n’has anat,
deixant enrere l’estel,
fent camí pel blau del cel,
tot deixant un gran llegat.

L’hivern tot just començat,
ens porta a tots gran tristor.
L’adéu és una amargor,
que ens deixa el cor ben glaçat.

Davant el teu cos present,
et venim a acomiadar
cantant, per dos cops pregar,
a Déu Pare Omnipotent.

Perquè als homes ferms volem
cantar-los quan ja se’n van,
i anirem tots imitant,
aquells fets teus, si podem.

Tu que estimaves el cant,
amb ell et diem adéu.
Que el nostre cant sigui teu;

Accepta’l del cel estant.

Ofereix-lo al redemptor
que ens ha vingut a salvar.
Per tu, a Ell, volem pregar,
ara que n’és infantó.

Ramon, et tindrem present,
com a tants altres companys,
que heu emprès els viaranys,
amb cor net i somrient.

Que trobis repòs etern.
Antoni Miranda i Pallarès

Schola Cantorum Igualada
9 de gener de 2015

Demà 31 de gener de 2015, a 
les 8 de la tarda, a Santa Ma-
ria, es farà una missa a la seva 
memòria,en la qual hi interven-
drà la Schola Cantorum d’Igua-
lada.

En record d’en Ramon Alibau Farré, 
company de la Schola Cantorum 



   

              

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

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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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

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

DEPENDÈNCIA 
EMOCIONAL

La dependència emocional, és 
un tipus d’addicció. Les perso-
nes que la pateixen es troben 
atrapades en relacions basades 
en la idealització, la submissió 
i el pànic al rebuig. Relacions 
que es mantenen mitjançant la 
manipulació i el xantatge emo-
cional.
Hi ha diferents aspectes que 
ens permeten distingir quan 
una relació està basada en 
aquest tipus de dependència. 
Acostumen a estar formades 
per una persona que exerceix 
el rol de dominant i una altra, 
el de submís. Aquest últim, 
prioritza aquesta relació per 
sobre les altres i per sobre de 
les seves pròpies necessitats. 
Tota la seva vida gira al voltant 
de l’altre i el seu estat anímic 
osciŀlarà  en funció dels alts i 
baixos  de la parella.
El problema s’agreuja  quan la 
relació es trenca. El patiment 
que s’experimenta és tan greu 
que pot arribar a la zona de lo 
patològic, com són  símpto-
mes ansiosos, depressius i fins 
i tot, idees de suïcidi. Aquest 
patiment s’atura en dues cir-
cumstàncies: o bé, es reprèn 
la relació trencada o se n’inicia 
una de nova de característi-
ques similars (un clau treu un 
altre clau).
Com en totes les addiccions, 
aquesta també té cura. No és 
gens fàcil però hi ha moltes per-
sones que avui miren enrere i 
els sembla impossible com van 
passar tant temps sotmesos en 
aquest calvari. Aquestes perso-
nes ho van començar a superar 
a partir de l’instant que quel-
com es va trencar dins seu i van 
començar a prendre conscièn-
cia que tenien un problema de 
dependència que calia resol-
dre personalment.
En alguns casos és neces-
sari l’ajut d’un professional i 
sempre ho és l’ajut de família o 
amics per superar la “síndrome 
d’abstinència” que es produeix 
després de la ruptura. Però a 
més a més, la persona ha d’en-
tendre quines són realment 
les seves pròpies necessitats i 
inquietuds i buscar la manera 
de satisfer-les de manera més 
sana i satisfactòria.



  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Contactes

NOVEDAD!!!!
PITANGA VICIADA EN EL SEXO

SOLO PARA HOMBRES SERIOS Y DISCRETOS

698 320 908

Relax

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de gener de 201562

• 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

63
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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:
Elaboració de la crema de pèsols :
-Pelem les cebes i el porro. Posem oli en una olla i aboquem les cebes i el porro 
tallats a làmines �nes. Afegim sal al gust i ho deixem coure a foc lent �ns que la 
ceba quedi tova i comenci a agafar color. Uns 10 minuts.
-Aleshores, hi incorporem els pèsols, ho barregem bé, tapem l’olla i ho deixem 
coure �ns que els pèsols comencin a canviar de color. Uns 5 minuts.
-Afegim el brou bullint i ho deixem coure, a foc alt, uns 10 minuts. Ho passem 
per la batedora elèctrica, �ns a obtenir la consistència de crema.

Elaboració de l’ou passat per aigua:
-Mentre fem la crema de pèsols, posem aigua i sal en un cassó . Quan l’aigua 
bull, hi posem els ous , entre 2 i 3 minuts. Els refredem amb aigua , els hi treiem 
la closca. Els reservem.

Per emplatar:
-En un plat de sopa hi posem la crema de pèsols , a sobre l’ou passat per aigua i 
per sobre les fulles de mostassa. Servir calent.
 30 min.

  Bon pro�t!

Ingredients: (per a 4 persones)

Ingredients

1 Kg de pèsols desgranats i millor frescos.
4 Ous de pagès
2 Cebes tendres dolces
1 Porro
1 litre de brou
Sal
Oli d’oliva
Fulles de mostassa.
 4 racions

Ou mollet  amb crema de pèsols i fulles de mostassa
              Jordi Garcia Miguel

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Luis Carmelo Sánchez té 
una vena artística que li va 
de família i té una vena rea-
lista que també. Com a bon 
igualadí és treballador tèxtil i, 
bon fill del cantant Sánchez 
Molina, té tirada al conreu de 
l’art. Un art que consisteix en 
tallar pernil i en tocar la gui-
tarra. Parlant amb en Carmelo 
sempre has d’estar a punt per 
a la sorpresa. Com per exem-
ple trobar-te’l  en un programa 
de TV3 buscant bolets i can-
tant al costat de son pare. En 
Carmelo sap que cada dia 
t’has de reinventar i trobar 
noves professions. Tallar 
pernil n’és una.... sempre que 
el tallis amb molt d’art. 
En què consisteix l’especia-
litat de tallador de pernil?
En tallar-lo de forma que per-
meti apreciar tot el sabor i la 
textura del pernil. Estem par-
lant d’un  producte selecte i 
requereix tallar-lo prim, a la 
temperatura justa i presen-
tant-lo al plat de forma elegant.
Per què un tall de pernil ha 
de ser molt prim?.
Ha de fer uns quatre grams i 
tenir la mida d’una targeta de 
crèdit. Quan la poses damunt 
la llengua amb la temperatura 
del cos, el paladar capta les 
textures de l’àcid oleic carac-

terístic del pernil d’aglà.
Pernil o espatlla?.
Té molta més carn i més 
múscul el pernil que l’espat-
lla. Una espatlla és bona per 
al consum de casa, però un 
pernil dóna més rendiment.
D’on et ve l’afecció a tallar 
pernil?.
A casa sempre n’hi havia un. 
El pare en portava de cada lloc 
on anava de gira. Vaig apren-
dre a conèixer el pernil anda-
lús, l’extremeny, el d’aglà, el 
d’ibèric.... a casa sempre hem 
considerat que el pernil s’ha 
de tallar amb ganivet. Arribes 
a casa i li fas un tall a mode 
d’aperitiu, és un excel·lent 
complement de la cuina cata-
lana i el greix que treus el pots 
fer servir per a les verdures i 
els caldos.
Encara aneu a buscar bolets 
amb el teu pare?.
Potser no tant com abans però 
encara sortim a buscar-ne. El 
problema és que tinc tantes 
afeccions que se’m acumulen 
i no puc fer tot el que voldria.
Encara et parlen del pro-
grama de TV3?
Cada vegada menys. La tele-
visió es molt efímera.
Ni tu ni les teves germanes 
heu seguit els passos del 
pare.
El pare és un número u de la 

seva especialitat. Aquest estiu 
he estat a Andalusia veient 
festivals de copla i m’he trobat 
amb cartells d’altres anys on 
hi havia la fotografia del meu 
pare entre els participants. 
Quan els deia: “es mi padre” 
em deien “y yo soy hijo de Fos-
forito” em responien incrèduls. 
En el seu àmbit el pare és un 
artista molt reconegut. Per 
seguir-lo caldria ser molt bo.
Et podem veure tallant 
pernil, a la taverna del teu 
pare a l’Espelt?
Quan hi ha trobades de grups 
sovint hi vaig. 
Quin és el teu pernil prefe-
rit?.
Cada denominació té un pes 
i unes característiques orga-
nolèptiques que el fan únic. 

Teo Romero és com Oblack, el 
porter de l’Atlètic de Madrid, que 
dimecres va veure com el Barça li 
feia tres golets d’aquells que són 
per recordar. Un d’ells, en pròpia 
porta i tot. I Esquerra Republicana 
de Catalunya d’Igualada és com 
Neymar, o, com Messi. 
Explique’m-ho.
Diuen que l’alcalde montbuienc, 
que aquesta setmana ha anun-
ciat que es torna a presentar a les 
eleccions, s’ha anat quedant sol, 
a mesura que li dimitien els regi-
dors, alguns d’ells molt enfadats, 
i que anava perdent gent que no 
fa gaire eren de la seva total con-
fiança. 
Qui hagi vist la candidatura d’ERC 
a Igualada haurà vist una nove-
tat interessant en el segon lloc: 
l’advocada Carolina Telechea. No 
tindria cap misteri -més enllà de 
la seva reconeguda vàlua, quel-
com que diu molta gent- si no 
fos perquè, no fa gaire, era un 
dels exponents de les Joventuts 
Socialistes de l’Anoia, i ocupava 
un lloc molt proper a Romero en 
el PSC de Montbui, del qual fins i 
tot en va arribar a ser secretària a 
l’Ajuntament i persona de màxima 
confiança, responsable del pro-
jecte de la Llei de Barris. El golàs 
d’Esquerra, fitxant a la “secre” de 
Teo Romero, és d’aquells que fan 
època.
Que s’ho faci mirar.

El jabugo és molt intens, el 
dehesa d’Extremadura és 
més dolç, el de guijuelo és 
més suau... no és correcte 
dir quin és millor. 
Qui et contracta per tallar 
pernil?
La gent que em coneix 
perquè m’ha vist en actes. 
Nuvis que es casen. Empre-
ses que volen presentar el 
seu producte. També em pot 
trobar per la meva pàgina 
web: carmelotalldepernil.
com que m’ha fet l’empresa 
igualadina La Llimona, de 
l’Eulogi Domènech. 
És bàsic que el ganivet 
estigui ben esmolat?
És imprescindible. A l’estoig 
sempre hi porto dos gani-
vets sense estrenar de cal 
Merino. Vaig mantenint el 
ganivet esmolat amb la broca 
però per si fallés, en porto 
d’esmolats d’en Merino.
Què en penses del pernil 
desossat i envasat al buit 
per a tallar-lo a màquina?
És un pecat, sense el plaer 
de pecar. És absurd crear un 
producte tan extraordinari i 
convertir-lo, per comoditat, 
en un simple aliment. Millor 
comprar-lo tallat a ganivet i 
d’això les cansaladeres de la 
Masuca en saben molt. 

4 paraules amb... Luis Carmelo Sánchez


