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Un núvol tòxic
damunt de casa

El núvol tòxic provocat per una combinació d’àcid nítric a Simar SA, ahir al matí a Igualada, vist des d’un pis de les Comes. Foto: Òscar Garcia.

9.000 litres d'àcid nítric mal combinats provoquen el confinament de 70.000
persones, per primera vegada a Catalunya, i hores d'angúnia i desconcert
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Es diu, es comenta...
Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de Podemos, ha facturat 425.000 euros en dos mesos en
la seva consultoria (de la qual és propietari i en què
no hi ha treballadors). Quan li van preguntar per això
va respondre que dirà el que hagi de dir en una entrevista que està preparant. Ja fa com en Mariano
Rajoy, president del govern que posa una pantalla
de plasma pel mig. Molts ho veuen com un insult
als electors fets pels que es creuen superiors als altres. Però ja ha regularitzat la situació amb Hisenda
i no li passarà res.

José Manuel Garcia Margallo, ministre d’afers estrangers, va vetar la que s’havia previst a Viena i el
diari ‘Die Presse’ de la capital austríaca ho reflecteix
amb una informació detallada sobre les intencions de
l’Estat espanyol i les reivindicacions que els catalans
plantegen. A més de quedar ‘retratat’ el ministre ‘ajuda’ a internacionalitzar el conflicte que vol amagar.

I és que la intransigència porta a situacions que fan
riure (per no plorar). Albert Rivera, líder de Ciutadans, va fer un tuit en el que deia “Bon dia de neu”.
Per fer-ho en català va rebre una allau de queixes
Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’Unió ha decla- dels seus seguidors.
rat “Per què he de ser independentista si mai ho he
estat? Estic tip que m’assenyalin com la pedra a la Josep Maria Bartomeu, president del Barça, és criticat per tot el que fa. Ja no n’hi ha prou amb la impusabata pel procés”.
tació llampec. Ara li retreuen que li hagi anat a Roma
Antoni Castells, exconseller d’Economia, va entre- per anar a una audiència papal i regalar-li al Pontífex
vistar-se personalment amb Artur Mas, president de una samarreta que hi posava “Papa Francesc”. Alla Generalitat, per veure si socialistes com Marina guns diaris, com ‘El Mundo’ considera que ‘rebatejarGeli o Ernest Maragall podrien anar a la llista unità- lo’ catalanitza el Papa. Hi tenen un fixament.
ria el 27S. Sembla que no hi va haver cap sintonia
Jaume Roures i Tatxo Benet, directius de ‘Mediapersonal.
pro’ han anunciat dues querelles contra el ‘Grup PriPablo Ruz, jutge de l’Audiència Nacional, ha imputat sa’ per danys i perjudicis en el llarg procés conegut
Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona com ‘la guerra del futbol’, després que el Tribunal
per un delicte contra la Hisenda Pública per irregu- Suprem declarés nuls els contractes de juliol del
laritats en el pagament de l’IRPF del 2014 relacionat 2006 (on els reclamaven més de 320 milions de euamb el fitxatge de Neymar Jr. El club també està im- ros). Així han puntualitzat que “no farem per venjanputat (amb una nova modalitat que permet imputar ça sinó que és una obligació com gestors”. A veure
les empreses per poder imposar sancions econòmi- qui enfonsa a qui.
ques). No paren de buscar les pessigolles al club.
Jugadors i dirigents. Els cants de la grada al minut Javier Zaragoza, fiscal en cap de l’Audiència Nacional, ha ordenat l’inici de la investigació sobre l’en17.14 diuen que n’és l’origen.
cunyació de les monedes del Tricentenari, per veure
Consuelo Madrigal, fiscal general de l’Estat, amb el si la Generalitat i el Gremi de Filatèlia i Numismàtica
parer favorable de José María Romero de Tejada, fis- “han comés un delicte de falsificació de moneda”. Es
cal superior de Catalunya, ha designat el fiscal Emi- van encunyar 45.000 unitats i es venien a 4,9 euros
lio Sánchez Ulled, per reforçar la la tramitació de la cada una i no sembla gens probable que algú ho fes
causa incoada contra el president Artur Mas i altres amb interès de fer-les passar per un euro.
membres del Govern. La seva designació té com a
objecte “promoure la celeritat i eficàcia en la trami- Tania Sánchez, guanyadora de les primàries per estació del procediment del 9-N”. Molts creuen que és collir candidata de IU a la Comunitat de Madrid, ha
plegat al·legant que “van declarar la guerra al projecper l’interès de l’Estat en controlar el judici.
te que va guanyar les primàries”. Pablo Iglesias, líder
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del de ‘Podemos’, es va afanyar a oferir-li aixopluc, però
govern espanyol, ha confirmat que impedir les ‘am- ella el va declinar, malgrat el seu projecte consistia
baixades’ catalanes és un objectiu polític de l’Estat. en aglutinar una coalició d’esquerres.
“La direcció de la política exterior correspon al govern de la nació”.

El personatge de la setmana
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El festival Ànima de Música Sacra
Per segon any Igualada ha pogut gaudir del Festival Ànima de
Música sacra, una iniciativa de l’Institut Municipal de Cultura
amb producció de l’entitat Contrapunt.
El festival ha tingut una excel.lent acollida i el públic ha omplert
els quatre concerts de què ha constat, gaudint de les magnífiques interpretacions que s’han pogut escoltar.

Editorial
Tenim un
problema
El succés d’ahir a Igualada, quan encara
no hem estat capaços d’assimilar-lo del
tot, ens obliga, tot i la urgència del temps,
a fer una seriosa reflexió. Ahir, la ciutat -i
tota la Conca d’Òdena- va viure una situació inèdita a Catalunya: el confinament
obligatori dels seus ciutadans, pel perill
-real- d’intoxicació per productes químics.
Això no va succeir a Tarragona, on estan
preparats degudament davant l’important
nucli industrial derivat del petroli, i on, a
voltes, veiem simulacres destinats a la
població com a prevenció davant possibles ensurts... Va passar a Igualada, i en
un polígon industrial, que, per aquells capricis habituals de fa més de 30 anys, va
ser construït per conviure amb zones residencials plenes de serveis públics, des
d’instaŀlacions esportives fins a escoles i
un hospital.

Hauríem de plantejar-nos seriosament
si determinats tipus d’indústries, que
poden manipular grans quantitats de
productes perillosos per a la comunitat, poden tenir la seva seu tan a prop
de zones residencials

Està clar que tenim un problema. Un problema greu, que pot desencadenar en situacions especials com les d’ahir, de difícil
gestió en un indret on no estem acostumats a actuar amb rapidesa i eficàcia.
Afortunadament, molta gent ahir va ser capaç de respondre, els serveis d’emergència van funcionar, així com la comunicació
a la població a través del canals més actuals. Però milers de ciutadans van estar
exposats durant molta estona.
Tot plegat es va deure a un accident, però
que hagués pogut ser de pitjors conseqüències. Hauríem de plantejar-nos seriosament si determinats tipus d’indústries,
que poden manipular grans quantitats de
productes perillosos per a la comunitat,
poden tenir la seva seu tan a prop de zones residencials. No té sentit posar el dit
a l’ull a iniciatives com espais d’oci nocturn -curiosament, n’hi ha un de recent al
costat de l’empresa on ahir es va originar
tot- per suposats riscs de molèsties als
ciutadans, i en canvi no tenir en compte
que d’altres projectes poden ser un seriós
obstacle per a la salut de tots, fins arribar
a afectar una superfície tan gran com tota
la Conca d’Òdena.
El que va passar ahir posa en evidència
que a les Comes estem jugant amb foc. I
ahir va anar d’un pèl de fer-nos molt mal
a tots. No ens podem quedar immòbils.
Cal exigir que les mesures de seguretat es
compleixin escrupolosament, i volem saber si això s’ha fet.
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Opinió
Deixats de la mà de Déu

JAUME SINGLA

Xavi Calvet, assessor en telecomunicacions

A peu pla.

Tot i que no en vaig ser votant, considero que els
catalans hem estat molt injustos amb Pasqual
Maragall i Mira. En el seu moment no en vaig ser
conscient, però trobo que és un dels personatges
polítics del segle XX que en el seu moment no
varem saber valorar.
Ara, amb la perspectiva del temps i, sobretot
veient la brutícia que ha rodejat la família Pujol
Ferrusola, m’adono que Pasqual Maragall es va
haver d’enfrontar a un adversari -Jordi Pujol- que
competia afavorit pel dopatge econòmic que li donava ostentar el poder.
D’acord que Pasqual Maragall formava part d’un
partit -el PSC- que mai s’havia destacat pel seu
profund catalanisme, més aviat al contrari. Ser
part del PSOE afavoria electoralment al PSC a
les eleccions generals -on Maragall mai va ser
candidat- però el castigava molt quan es tractava
d’eleccions autonòmiques.
Amb tot Pasqual Maragall va aconseguir un
acord de tres partits per a obtenir la presidència
de la Generalitat de Catalunya.... vint-i-tres anys
després de governs de CiU presidits per Jordi Pujol i Soley. Maragall, fidel al catalanisme històric,
va voler modernitzar Espanya a través de l’únic
instrument que tenia a les mans: l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Espanya no vol ser modernitzada -i encara
menys a proposta de Catalunya- i el procés de
reforma estatutària va portar als extrems que tots
recordem: recollida de signatures, campanya de
premsa, tensions als partits.... i finalment, i abans
de la decisió del Tribunal Constitucional, el PSC
va defenestrar Pasqual Maragall per posar-hi a
José Montilla. Tot i la seva extraordinària aportació, Pasqual Maragall va ser escombrat del panorama polític català. Escombrat pels seus i amb la
lògica alegria dels adversaris i la indiferència dels
ciutadans.
Passats els anys i coneguda una part de la realitat “familiar” del clan Pujol Ferrusola per un cantó
i veient la galdosa gestió de Joan Clos i de Jordi
Hereu al front de l’alcaldia de Barcelona per l’altra, tinc clar que en el cas de Pasqual Maragall
ni els catalans en general, ni els barcelonins en
particular, hem estat prou justos amb un qui va
aportar el seu projecte de Barcelona capital i el
seu projecte d’una Catalunya oberta i justa.
Ni els electors catalans, ni els seus companys de
partit, ni els periodistes hem sabut valorar amb
prou justesa els valors polítics de Maragall. Tots
plegats ens hem deixat portar per raons ideològiques, sense raonar els valors de país.
És trist -però just- reconèixer-ho, al temps que em
pregunto si actualment també estarem menystenint per raons polítiques a persones que han de
lluitar a contracorrent de direccions de partit, d’interessos espuris, per tirar endavant un projecte
de país lliure i sobirà.

Durant anys i anys les empreses de l’Anoia han
estat treballant en unes condicions paupèrrimes
de connectivitat, bàsicament per culpa d’una infraestructura absolutament deixada. Empreses de
més de 20 treballadors connectats amb ADSL’s de
6mb de baixada i 0,6mb de pujada, empreses sense cobertura mòbil...
Té molt mèrit sobreviure a tanta precarietat tecnològica en
un món on tot està a
la xarxa...
Finalment, si no hi ha
alguna cosa estranya, la multinacional
líder del mercat espanyol desplegarà la
FTTH, la fibra òptica
(100mb
baixada…
10mb pujada) a totes les empreses del
Polígon Industrial de
les Comes. Tots els
responsables, multinacionals i polítics
de torn, faran ara, la
conseqüent entrega
de medalles.
Qui no rebrà medalles són totes les
altres empreses ubicades entre polígons
de diferents municipis de l’Anoia, polígons on es
podrien rodar perfectament escenes exteriors del
Senyor dels Anells. Arribarà abans el dia que Bojan Krkić guanyi la pilota d’or que la fibra a les
seves empreses. Mai.
Mai, a la multinacional líder del mercat li ha inte-

ressat el més mínim l’extraradi de Barcelona, no
és rendible, no interessa i en tot cas, si interessa
és per vendre-hi productes o serveis que “els empresaris de poble” no saben ni què són. Multinacional que cada mes factura en factures impossibles
de desxifrar i que segurament, tot i l’arribada de la
fibra, seguirà cobrant
l’impost revolucionari de la línia bàsica
de torn encara que
sigui totalment innecessària. I els de
sempre seguirem pagant com sempre… I
els de sempre, seguiran “cobrant” com
sempre.
Però no hem de
perdre l’esperança,
i volem pensar en
positiu: una multinacional no líder del
mercat sembla estar
interessada en donar
solucions a tanta deixadesa invertint diners i esforç perquè
les empreses puguin
tenir alternatives que
els permetin ser més
competitives i situarse al segle XXI a nivell de telecomunicacions.
Però bé, ara arriba la fibra, a l’any 2015, una mica
tard, molt tard, bé, tardíssim, però arriba (encara
que només a Igualada….). A la resta de l’Anoia, no
desesperem, podem trobar solucions.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Pasqual Maragall

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

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
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cartes al director
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.

Una mica de dignitat
•• JOSEP MAS JUNYENT

El passat 18 de desembre de 2014 vaig
portar a la meva dona, Antònia Jené
Coromines malalta d’Alzheimer en estat molt avançat i amb un nivell de total
dependència, al servei d’urgències de
l’Hospital d’Igualada (el nostre centre
de referència), amb febre i dificultat per
empassar. Se li diagnostica, després
de Rx de tòrax i dos urinocultius, una
infecció urinària per E.Coli Blee, episodis recurrents de broncoaspiració així
com cardiomegàlia i pèrdua de volum
de l’hemitòrax esquerre, segons consta
en l’informe d’assistència. La infecció
per E.Coli Blee la va contraure al mateix
Hospital d’Igualada un parell de mesos

abans (30/09/2014 ingrés per una suboclusió intestinal secundària, epilèpsia i
úlcera sacra).
Degut a la seva malaltia, tenim un llarg
historial d’ingressos en aquest equipament hospitalari, i sabem que per l’Alzheimer i per la seva total dependència
és pacient de difícil tractament.
El fet que volem denunciar és que se’ns
va obligar a acceptar l’alta el 29 de desembre de 2014 sense haver eradicat la
infecció després de deu dies d’antibiòtics via intravenosa (Ertapenem), després de trobar-nos amb problemes perquè el personal no era capaç de posar-li
una via per administrar-li la medicació i
perquè segons la doctora que ens atenia, des de direcció s’havia donat l’ordre
de fer-la fora i de que seguís el tracta-

ment a casa.
El dia 29, tornant de dinar, els auxiliars
del servei d’ambulàncies ens esperaven a l’habitació per realitzar el trasllat,
sense haver signat cap document d’alta,
sense saber que havíem de marxar. I
sense cap tipus d’indicació terapèutica a
seguir un cop deixéssim l’hospital. Se’ns
va suggerir, des del departament de Serveis Socials a través de dues assistents
socials i després de respondre per enèsima vegada a mil preguntes sobre la
nostra situació familiar, que la ingresséssim a la Clínica Sant Josep d’Igualada.
L’Antònia la cuidem a casa perquè volem, no necessitem, de moment, ingressar-la en un centre perquè la seva
família ens volem fer càrrec de la seva
cura. Ens han retirat l’ajuda econòmica

que subministrava la llei de dependència
sense cap explicació i no hem dit res de
res.
Només demanem que si ingressem a
una persona malalta per culpa d’una
infecció que ha contret en un hospital
de la sanitat pública, com a mínim sortim d’allà amb un mínim de garanties i
sense sentir que ens estan fent fora. Demanem una mica de dignitat en el tracte
administratiu i humà.
Un cop a casa, el 10 de gener de 2015,
vam haver de tornar a demanar l’ajuda
del Servei d’Emergències Mèdiques,
perquè la infecció encara hi era. Nou
tractament amb antibiòtic i a esperar al
proper ingrés hospitalari, que esperem
que, gràcies a aquest escrit, sigui millor
que l’anterior.

JOSEP M. RIBAUDÍ ·

Exèrcit
Avui he tornat a demanar a La Veu que em treguin l’afegit “Membre de la ANC” de darrere el meu nom, perquè parlaré de l’exèrcit i el que diré és la meva opinió
absolutament personal. Considero que la semàntica,
aquesta disciplina cosina germana de la filosofia, que
analitza els conceptes s’ha de prendre molt seriosament. No és en va que les paraules tenen un significat
i seria bo respectar-lo. Ho dic perquè per a mi és molt
diferent el títol de Ministeri de la Guerra, al de Ministeri de Defensa, i no és el mateix declarar una guerra
que defensar-se, com no és el mateix una acció que
una reacció. Hitler va iniciar una acció envaint Polònia,
Bèlgica, França... i aquests països van reaccionar defensant-se. Tots dos bàndols tenien exèrcit, per sort,
perquè si només n’haguessin tingut els alemanys...
avui no sé on seríem.
Dit això em declaro antibel·licista. La guerra em produeix por i fàstic a la vegada, i no em vull imaginar que
per un decret els arribessin als meus fills o néts ordres
d’enrolament. Tot i així penso que en un cas extrem
sortiria -no sé com- en la seva defensa. DEFENSA!
Permeteu-me una petita digressió. Sóc bon aficionat al
cinema. Després de la guerra civil en el món del cine
espanyol sonaven dos noms: Luis Buñuel -que va tocar

el dos cap a l’exili- i José Luis Sáenz de Heredia* -cosí
de José Antonio Primo de Rivera- que es va quedar
al costat dels rebels i vencedors. L’any 1941 va dirigir
la peli Raza, una patètica exaltació dels valor militars
i la guerra. En un moment del film uns oficials parlen
del desastre que es preveu amb Cuba i les Filipines.
“Dicen los políticos que la guerra no es popular”, diu un
dels personatges amb tristesa. “I que han hecho para
que lo sea?” es lamenta un altra oficial. Ostres! em vaig
dir jo; s’ha de ser molt mal nascut per voler que la guerra sigui com una festa major. Però no us estranyeu,
el guió el va firmar Jaime de Andrade -pseudònim de
Francisco Franco, el “caudillu”-.
Tornem a l’exèrcit. Com a català independentista i pensant que ja sóc independent, crec que haurem de ser
solidaris i assumir costos i riscos de defensa. Volem
estar a Europa, però no hi podrem entrar “de gorra”,
entre altres coses perquè no ens hi voldran. Per això
penso en una Comunitat Europea de veritat, on les coses importants siguin de tots i s’assumeixin per tots.
Fiscalitat, fronteres, polítiques d’immigració... la llista
és llarga... defensa, i que deixin pels països integrants
el que més ens arriba al cor o a l’ànima, com la cultura.
Jo em puc emocionar veient un castell i possiblement a

FEBRER
13: Benigne; Gregori II, papa; Maura.
14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni.
15: Faustí; Jovita; Geòrgia; Claudi.
16: Onèsim; Juliana; Hones; Porfiri.
17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví
18: Simó; Eladi; Bernadeta Soubirous.
19: Gabí; Conrad de Piacenza; Jordi.
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3
(Local 2)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 13: BAUSILI/ Born, 23
Dia 14: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 15: BAUSILI/PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 16: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 17: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 18: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 19: MR SINGLA/ Pujadas, 47

*No és massa conegut que Buñuel, republicà, li va
salvar el cul a Sáenz de Heredia, franquista, quan els
milicians el van detenir a Madrid. Possiblement sense
la intervenció del sordo de Calanda, Sáenz no hauria
pogut dirigir Raza, més que res per ser difunt.
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un suec només se li acudeixi pensar “compte que prendreu mal”. Amb això vull dir que el nou estat català haurà de dedicar part dels seus recursos en defensa, però
no organitzant una infanteria marcant el pas, sinó col·
laborant en un exèrcit únic europeu i professional —en
el que s’apuntarà a qui li faci gràcia aquest ofici—i encara més important en polítiques d’inteŀligència, doncs
penso que més important que repartir garrotades serà
ser més llest. Això és el que penso, amb independència de formar part de l’Assemblea Nacional Catalana.
Em fa por que avui me n’he anat una mica d’un cantó
a l’altre amb el Buñuel, el Sáenz de Heredia i el Franco. És el problema d’escriure de nit davant d’un vas
de whisky, però sempre he cregut que in vino veritas.
És l’única manera que tinc d’acostar-me a Hemingway.
Sorry.
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JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

Entre tots ho
farem tot
La proposta de l’ANC de fer participar els ciutadans en la redacció de la futura Constitució de
Catalunya em sembla d’un interès excepcional.
Encara que de moment no s’ha concretat com
s’hauria de fer, la idea respon a les expectatives
de la societat actual.
D’una banda, es posaria fi a les formes de participació actuals, insuficients i ja caduques. Fins
ara, per a molts polítics, la idea de democràcia
s’ha limitat a les votacions que es fan periòdicament i poca cosa més. Massa vegades els representants polítics elegits a les urnes no han
complert les promeses o han donat suport a
programes contraris a la ideologia dels votants.
Potser l’exemple més clar és el cas d’Euskadi,
en el qual l’aliança de PP i PSOE va deixar fora
de joc els votants de tots dos partits.
Actualment, després de dipositar el vot a l’urna,
el ciutadà no té manera d’intervenir en el desenvolupament del programa polític que ha votat.
Ha d’esperar a les properes eleccions -quatre
anys normalment- i ho pot fer només donant el
seu vot a un altre partit si no hi està d’acord. O
sigui, que en realitat la democràcia s’exerceix un
dia cada quatre anys.
És evident que en els moments actuals aquest
sistema ha quedat totalment obsolet. La societat
civil, de manera espontània però organitzada,
ha mostrat la voluntat de fer sentir la seva veu.
I no solament això sinó que vol participar en el
procés democràtic de manera directa. Cada cop
són més els que ja no accepten que una persona o la cúpula d’un partit prenguin les decisions
i tothom hagi de complir les consignes que ells
han establert.
A Catalunya, el cas més evident que les coses
han canviat és l’actuació d’associacions no polítiques en l’impuls del procés vers la independència. Un fet que es fa difícil de fer entendre
fora de Catalunya, on majoritàriament es creu
que l’independentisme és un procés que va de
dalt a baix, és a dir, que són els polítics els qui el
promouen i la ciutadania segueix. No s’adonen
que és ben bé el contrari: ha sigut la societat
civil la que s’ha organitzat per treure la gent al
carrer i la que ha empès els polítics a escoltar
la veu del poble. Mas i Duran són un exemple
de com des d’un mateix govern es poden defensar opcions ben diverses segons l’opinió de
la persona que passa al davant. I no parlem ja
de l’espectacle llastimós que varen donar CiU i
ERC després que el poble expressés clarament
la seva voluntat el 9N.
Per això cal canviar el sistema, treure prerrogatives als polítics i donar més preponderància a
les organitzacions ciutadanes. Si els polítics són
–o haurien de ser- els servidors del poble, no pot
ser que aquest només pugui expressar la seva
opinió cada quatre anys, sense que hi hagi mecanismes d’intervenció durant aquest període.
No es tracta només que els partits polítics escoltin, sinó que, tot i ser necessaris, estiguin sotmesos al control dels ciutadans. La tecnologia
actual i els mitjans d’informació faciliten aquesta
tasca. Quantes manifestacions s’han convocat
d’un dia per l’altre a través dels telèfons mòbils?
S’ha de trobar la manera de combinar una acció
de govern amb la voluntat real del poble. I la proposta de l’ANC d’establir un sistema participatiu
per a la redacció de la Constitució catalana en
pot ser una bona mostra.

Opinió
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FRANCESC RICART ·

Recapitulem
Avall que fa baixada! El 27 de setembre, el 27-S, és
aquí mateix, a tocar, si fa no fa a un pam com ha escrit
des de fa temps Vicent Partal. És hora que recapitulem
i tot seguit d’escalfar motors.
El personal ha quedat una mica desconcertat aquestes
setmanes davant la incertesa d’una sortida demanada
clamorosament després del 9N i de l’anunci de la data
del 27S per a les eleccions plebiscitàries desitjades.
Podeu canviar ‘desconcertat’ per qualsevol adjectiu
més negatiu que us plagui, però així no ajudareu a
moure’ns ni un centímetre en la bona direcció cap a
la Independència, o sigui que deixem-nos tots plegats
de lamentacions i de brandar el dit índex acusant “els
altres” de xafar-nos la guitarra; així no anem enlloc. Reprenem el discurs, armem-nos d’arguments i baixem
al carrer -gràcies Estellés i Obrint pas- a explicar les
raons de la necessitat d’exercir la sobirania als qui no
estan convençuts encara i als qui no s’acaben de decidir que volen ser de grans. Recapitulem.
Cal la Independència perquè volem ser en el món sense crosses. Bé, sense crosses i refets dels cops de
tant temps d’història dependent, de país submís. I tenim una gran urgència, de fet tenim moltes urgències, i
sense les competències de l’Estat no ho podem afrontar ni amb garanties ni amb dignitat. Aquí hi ha la mare
dels ous i no vull entrar en el joc de què fou abans si
l’ou o la gallina. Em refereixo sense embuts a Iniciativa
i al PSC: cal atendre les necessitats de la societat, cal
aturar la misèria en què viu tanta gent i cal fer-ho des
d’ara, sense amagar cap ou... Sens dubte!, hi estem
d’acord: però cal fer-ho amb garanties i no hi cap garantia si no comptem amb els recursos i, sobretot, amb
“el mecanisme” que permeti fer funcionar els recursos,
és dir, si no tenim: les competències de l’Estat. I no,
no podem jugar a la ruleta russa amb l’única bala a
la recambra de la reforma de la constitució espanyola,
senyor Iceta. Prou d’aquest color. A la cosa social no
es pot arribar sense la cosa nacional. La cosa nacional
és la cosa social.
Sí, sí, completament d’acord amb Joan B Culla quan

recorda a la gent d’Iniciativa la lliçó que escriu Grècia
aquestes setmanes, una lliçó que als nostres ulls catalanescs s’entén pel “recurs” fantàstic de l’Estat en què
recolzen -i nosaltres no-; un Estat com el que reivindica
la gent de Podemos (encara el professor Culla) quan
branda la bandera tricolor de la República espanyola,
ben legítima, com també ho deu ser de legítima i de
justícia històrica l’aspiració a tenir la nostra República
amb bandera pròpia i no l’altra, la d’un altre. Al capdavall parlem d’autodeterminació, us sona gent d’Iniciativa, del PSC, de Podemos? Es tracta de la gran
aspiració del progressisme de tota la vida i vosaltres us
hi gireu d’esquena.
Aquest és el resum: necessitem l’Estat per poder fer
per la nostra gent tot el que puguem. Ara, aquests mesos, amb arguments fonamentats, contundents -perquè els tenim- i tan pedagògics com sapiguem, els partits sobiranistes i la societat civil militant hem d’explicar
a qui vulgui escoltar que la millora de les condicions i
la garantia d’un futur més pròsper per als nostres fills
i néts -els de tothom, els de primera generació, el de
moltes generacions i els que acaben d’arribar- només
és a les mans a partir de l’estat propi. I també haurem
d’explicar que els altres, els unionistes, els espanyols
no en tenen cap, ni un, d’argument per fer-nos desistir
de l’aspiració dels catalans, per cert, com l’aspiració de
tants i tants pobles que han arribat a la Independència
en els últims anys al món,
Som una altra volta en un moment definitiu i ara volem
pensar que va de bo. L’ANC ha de continuar amb la
mateixa -anava a dir obsessió- determinació: treballar
perquè es donin les condicions decisives per a la Independència de Catalunya. Per aquest motiu, dissabte
l’Assemblea Territorial d’Igualada de l’ANC va convocar un acte a l’Ateneu on va voler explicar el recorregut
d’aquests “dos anys primers” del procés i demanar a la
congregació que escalfi motors per al tram decisiu de
la cursa més important.. Ara bé, ens cal captar un bon
grapat de corredors solidaris més amb la causa catalana perquè el 27-S fem el gran plebiscit i el guanyem.

GALO BALL RATÉS ·

La innocència catalana
Llegeixo amb gaudi les cartes que apareixen a la
premsa de petits empresaris catalans que posen l’interrogant en el devenir de les seves empreses per la
suposada proximitat de la independència de Catalunya. Diuen preocupats, entre altres comentaris: vostè
què faria si li diguessin que separar-se d’Espanya políticament pot tenir conseqüències amb el seus principals clients dins l’Estat? Home, contesta l’amic de
sempre que l’acompanya a fer el cafè a l’ateneu o al
casino del poble... doncs jo faria gecs i mànigues per
evitar-ho. Ostres! contesta el petit empresari, doncs jo
he anat a totes aquestes últimes manifestacions de l’11
de Setembre i he animat a la família que també ho fessin. L’amic, amb cara de circumstàncies, li pregunta:
i tu com has detectat que això pot passar?, i el pobre
home, que es troba en un autèntic laberint intel·lectual,
li contesta: Ara, ja fa temps, el meu fill és el que en va
substituint en l’empresa i detecta en els seus viatges
per Espanya, per veure els clients de sempre, una certa actitud de recança amb els plantejaments que fem
els catalans respecte a la resta de l’Estat i per tant em
fa pensar si tot això portarà a què les meves vendes
perillin. L’amic, amb cara de circumstàncies però amb
un expressió més severa que abans, li contesta: home,
i ara te n’adones d’això??? Què et penses que tot el

que està passant sortirà gratuït per als catalans? i ja
no et dic per als pobres pensionistes i funcionaris de la
Generalitat, que segons diu el Llibre Blanc de la Independència, els primers mesos de ser ja un nou estat,
la Generalitat confia pagar pensions i sous als funcionaris llogant uns determinats serveis dels ports de Barcelona i Tarragona, ja que com és evident no hi haurà
reserves de cap tipus, i els savis de la sobirania catalana han trobat una possible solució per a les primeres
depeses més urgents amb aquesta sortida. Home, diu
el petit empresari, sí que quedarem apurats.... No et
preocupis, torna a contestar l’amic de sempre, escolta
el que diu l’Oriol Junqueras, que exportis i t’espavilis ...I
et preocupis de no fer fallida empresarial, perquè ens
quedaríem sense els teus impostos i deixaries gent
al carrer. Ja ho veus amb quina simplicitat solucionen
les coses els polítics, que no tenen ni idea del món de
l’empresa i que sempre han tingut el sou segur com a
funcionaris, com la majoria d’ells són. El petit empresari es queda absort i pensa.. vols dir que no hem fet el
préssec? Mira, tots els fills del Pujol són milionaris, sí
què dóna la política! Potser que m’hi hagués dedicat en
lloc d’escarrassar-me en tirar endavant la meva empresa! Mira si en som d’ingenus!
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Un núvol tòxic químic provoca un matí
de caos a tota la Conca d’Òdena
JORDI PUIGGRÒS.La manipulació equivocada
d’una descàrrega de 9.000 lítres d’àcid nítric va provocar
ahir al matí a Igualada una
situació inèdita: el confinament, per primera vegada a la
història recent de Catalunya,
de quasi 70.000 persones, la
totalitat de la Conca d’Òdena.
Tot i que encara tot plegat és
en mans de les investigadors
i experts, podria ser que la
combinació de l’esmentat àcid
nítric amb un altre de sulfur
fèrric -i possiblement algun
altre element- hagués causat
l’aparició d’un immens núvol
de color taronja que va portar
de bòlit a tothom des de les
9.45 hores fins a les 13.00,
quan va acabar-se el confinament “general” de la població.
Afortunadament, cap a les
tres de la tarda tot va tornar
a la normalitat. Pel mig, més
de cinc hores que van posar
a prova -amb èxit- els serveis
d’emergència de la ciutat -i
del país-, i la paciència dels
ciutadans... Però que també
serveixen per obrir grans interrogants, per exemple, per
què materials d’altíssima perillositat per a la població són
permesos en àrees tan pròximes a les zones residencials,
i gairebé al costat mateix d’escoles i l’hospital...
Mentrestant, com acostuma a

La manipulació
equivocada d’una
descàrrega d’àcid
nítric a Subministres
Industrials Martí
(SIMAR), obliga a
confinar 70.000
persones, quelcom
inèdit a Catalunya
passar quasi sempre només
amb notícies negatives, Igualada va tornar a sortir a tots
els mitjans de comunicació,
fins i tot de l’estranger. L’alcalde Marc Castells, present a la
zona del sinistre des de primera hora i fins que ja no quedava ningú, sis hores després,
va fer-se farts de respondre
a preguntes dels periodistes,
però se’l veia pensatiu. Igualada se’n va sortir, però caldrà
treballar-s’ho per a que això
no es torni a repetir.
Un error provoca un
enorme problema
Protecció Civil de la Generalitat va activar en fase d’Emergència el pla d’emergències
Plaseqcat per una explosió i
incendi a l’empresa Simar del
carrer Països Baixos número
3 del polígon industrial Les
Comes.
L’avís es va rebre al telèfon

El twitter d’Emergències de la Generalitat, amb missatges que denotaven preocupació

El núvol, en els primers minuts després de l’explosió, vist des d’un pis de les Comes. Foto: Oscar Garcia.

Per sort, la ràpida
actuació dels serveis
d’emergència, i
sobretot els capricis
del vent, van evitar
mals majors
d’emergències 112 als volts
de les 9.45 hores, i fins al lloc
es van desplaçar una vintena
de dotacions dels Bombers
de la Generalitat, 4 unitats del
SEM, 11 patrulles de Mossos
d’Esquadra i efectius de la Policia Local i Protecció Civil. Ja
des del primer moment, les fotografies i els vídeos a través
dels mòbils d’un immens núvol
vermell carbassa van començar a propagar-se a través de
les xarxes socials. Quelcom
mai vist a Igualada. Espectacular. I perillós.
Segons les informacions recollides, hi hauria hagut una explosió durant una maniobra de
càrrega i descàrrega per una
barreja de 9.000 litres d’àcid
nítric i sulfur fèrric al pati exterior de la indústria. Així ho va
explicar el cap de Bombers de
la Regió Metropolitana Sud,
Joan Rovira.
L’empresa on s’ha produït l’explosió, Simar S.A., té més de
40 anys de trajectòria en el
sector de la distribució i emmagatzematge de productes
químics, matèries primeres i
especialitats per la indústria
en general. Tot i això, la seva
presència a les Comes és relativament nova. Anteriorment,

El lloc dels fets, al polígon de les Comes, marcat amb vermell.

El conseller Espadaler, al lloc del sinistre, ahir a les tres de la tarda, rebent explicacions de Bombers, amb els alcaldes d’Igualada i Òdena, i representants de Simar.

Mitjans de comunicació de tot l’Estat van venir a Igualada per informar dels fets.
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era situada al Pla de la Masia,
a Òdena, d’on, segons alguna
trucada feta ahir a La Veu, ja
va haver de marxar davant
protestes veïnals...
Tres ferits lleus
El Sistema d’Emergències
Mèdiques SEM va atendre
tres ferits lleus (un treballador
i dos transportistes) traslladats
a l’Hospital d’Igualada, on van
ser netejats completament seguint el protocol per aquests
casos, i atesos convenientment. Es recuperen molt bé,
segons fonts sanitàries.
Bombers de la Generalitat treballaven a la indústria i als voltants supervisant que no hi hagués cap persona a l’exterior
i revisant també clavegueres.
Mossos d’Esquadra i Policia
Local revisaven que es complissin aquestes mesures.

El núvol tòxic, sobre la Conca d’Òdena. Foto: CERRR Igualada. A sota, diverses imatges dels primers minuts de l’explosió.

Confinament “exprès”
La situació va provocar ràpidament quelcom mai vist
a les nostres contrades. Si
bé a Tarragona -pel complex
petroquímic de Repsol- i a
les zones d’Ascó i Vandellós
-per les plantes nuclears- estan acostumats a simulacres
i prevencions davant una situació crítica -sonen sirenes
als barris propers avisant del
perill i els ciutadans actuen en
conseqüència- aquí no en tenim ni idea de què cal fer. Tot
i això, la Generalitat va decretar la fase d’alerta i el confinament de tota la població dels
municipis d’Òdena, Igualada,
Santa Margarida de Montbui
i Vilanova del Camí, més tard
els dels Jorba i Sant Martí de
Tous. 70.000 persones, com a
mínim. També es va restringir
l’accés al polígon Les Comes,
les sortides 555 i 554 de l’A-2
a Igualada en ambdós sentits,
i el “carrilet” es va aturar a la
Pobla de Claramunt.
A molta gent els va agafar
desprevinguts. Les escoles
van començar a enviar missatges als pares, anunciant que
es tancaven a pany i forrellat.
Els pares, angoixats, demanaven informació, alguns d’ells
intentaven accedir a centres
escolars propers al sinistre
-Maristes, sobretot- malgrat
les prohibicions de la Policia,
que va tancar del tot els accessos a les Comes. Moltes
empreses i espais públics van
tancar les portes. El polígon

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

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

industrial de les Comes va
paral·litzar-se, quelcom que,
al llarg del dia, va suposar pèrdues de milers d’euros.
Per acabar-ho d’adobar, des
del Centre d’Emergències de
Catalunya (CECAT) s’avisava
que “la població s’ha de confi-

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

nar dins un edifici, tancar portes i finestres i no sortir a l’exterior fins a nova ordre. No us
quedeu dins el vehicle ni aneu
a buscar els nens a l’escola”.
Certament, missatges molt
seriosos que convidaven a
tenir molt en compte el que hi
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havia a l’exterior. Un cop d’ull
a la ciutat a les 12 del migdia
permetia veure molt menys
trànsit, però a les Comes hi
havia una tranquiŀlitat absoluta, controlada per forces
policials proveïdes de mascaretes. Respirar en els primers
moments després del sinistre
provocava picor als ulls i al
coll, i una fortor a lleixiu.
Amb el pas de les hores, Protecció Civil va rebaixar a fase
d’Alerta el pla d’emergències
Plaseqcat.
A mida que el núvol es dissipava i la boira blanca i espessa que va plantar-se a les
Comes va anar desfent-se, el
confinament de la població es
va limitar a les personés més
grans de 70 anys, infants de 0
a 3 anys, dones embarassades i malalts respiratoris.
Tot i això, al lloc de l’emergència es mantenien al migdia 21
dotacions dels Bombers de la
Generalitat i 1 helicòpter (en
total 48 bombers), 6 unitats
del SEM, 17 patrulles de Mossos d’Esquadra (40 agents); 2
vehicles de la Creu Roja, efectius de la Policia Local, Protecció Civil d’Igualada i Protecció
Civil de la Generalitat.
272 trucades al 112
El telèfon 061 va atendre 6
trucades de persones amb
símptomes d’irritació. El SEM
va atendre in situ 3 bombers
per irritació als ulls. El telèfon
112 va rebre un total de 272
trucades per aquest incident.
El conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, que va presidir al
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT
la reunió de seguiment en el
marc de l’emergència del Pla
de Protecció Civil Plaseqcat,
va ser a les tres de la tarda
a Igualada per veure de prop
el lloc dels fets. El conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig, i la vicepresidenta de
la Generalitat, Joana Ortega,
van trucar en diverses ocasions a l’alcalde per conèixer la
situació.
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El núvol d’àcid, imponent sobre el barri de les Comes. La situació va passar de la sorpresa i l’expectació inicial, a la preocupació creixent amb el pas de les hores.

Hi ha qui té temps per tot..
La situació que va viure ahir
la Conca d`Òdena va envair
les xarxes socials de tot tipus
de comentaris. Facebook,
Twitter i Whatsapp van anar
plens de comentaris, fotografies i vídeos de tota mena, alguns d’ells amb els populars
“memes” sobre el núvol tòxic
d’Igualada. Aquí en teniu una
mostra...

El núvol, ben a prop de l’Hospital d’Igualada.
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Igualada, notícia mundial

L’Ajuntament revisarà “el
que calgui” per a que “això
no es torni a repetir”

La notícia que ahir va mobilitzar mediàticament Catalunya
també va tenir ressò arreu
del món. Mitjans en totes les
llengües van transmetre les
informacions del núvol tòxic, si
bé per a tothom el succés va
passar “prop de Barcelona”.
Mitjans com Le Monde, L’Independent, New York Times o
The Times van parlar-ne.

Què és
l’àcid nítric?
Cerquem per a :

FARMÀCIA DE LA COMARCA DE L’ANOIA
AUXILIARS DE FARMÀCIA
Ref. 3060
Cerquem persones dinàmiques, organitzades, proactives i amb
una bona capacitat comunicativa que puguin donar una atenció
adequada als clients.
FUNCIONS:
-Organització, gestió, control i venda dels productes.
-Dispensació de productes farmacèutics i parafarmacèutics.
-Gestió de documentació de compravenda i dispensació.
-Atenció i assessorament a clients.
ES REQUEREIX:
- Formació: Cicle Formatiu de Grau mitja Farmàcia i Parafarmàcia.
- Imprescindible 2 anys d’experiència.
- Disponibilitat per a treballar a jornada completa.
S’OFEREIX:
- Contracte laboral estable i retribució totalment negociable en
funció de l’experiència i valors aportats.
Els candidats interessats que reuneixin les condicions hauran
d’enviar el seu CV a:
montse.clemente@gcarles.com
Grup Carles, gestió i projectes, SL

Rambla Sant Ferran, 45.08700 Igualada. www.gcarles.es- Tel.938017237

L’àcid nítric (HNO3), un dels
elements culpables de l’incident d’ahir a Igualada, és un
àcid fort, incolor, líquid corrosiu i tòxic que pot produir cremades greus. A una temperatura d’uns 15 °C produeix
vapors vermells i groc, que
és el núvol que va provocarse ahir a la ciutat.
Usat sovint com a reactiu
al laboratori, és usat per fabricar explosius com la nitroglicerina i el trinitrotoluè
(TNT), així com fertilitzants
com el nitrat d’amoni. També
té usos en la metal·lúrgia i el
refinatge, ja que reacciona
amb la major part de metalls,
i en la síntesi de compostos
orgànics. És l’àcid tradicionalment emprat en la calcografia, gravat en planxa de
metall.
Mesclat amb àcid clorhídric
forma l’aigua règia, que pot
dissoldre l’or i el platí. L’àcid
nítric és també un component de la pluja àcida.

L’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, va informar ahir que
“l’Ajuntament procedirà, una
vegada tot torni a la normalitat, a conèixer amb exactitud
què va passar i revisarà els
seus protocols i normatives
per a evitar que això es torni
a repetir mai més”. Igualada
no disposa de cap pla especial de protocol per accidents
de caire químic, si bé aquest
és un sector molt present a la
Conca d’Òdena, sobretot pel
fet que els components químics són habituals en sectors
industrials com el dels curtits.
L’experiència en aquest àmbit,
doncs, és extensa a la nostra
zona. De fet, fins i tot hi ha es-

tudis universitaris d’enginyeria
industrial química.
Castells afegia que “les empreses químiques que tenim a
Igualada són moltes i potents,
i el que cal és assegurar-se
que totes elles compleixen la
normativa actual de seguretat.
Afortunadament, avui tothom
ha sabut estar a l’alçada i això
s’ha d’agrair”, deia l’alcalde en
referència als serveis d’emergència. L’alcalde i el regidor
d’Urbanisme Jordi Pont van
estar a la zona de l’accident
durant tot el matí, fent diverses crides a la tranquil.litat.
“No podem permetre’ns que el
que ha passat torni a succeir”,
va dir. Només faltaria.

Primeres imatges difoses ahir del lloc exacte on es va produir l’explosió.
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El Carnaval d’Igualada acollirà demà a la Rua més
de 2.700 persones i una vintena de comparses
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 14 de febrer,
Igualada viurà la seva tradicional Rua de Carnaval. La
celebració, coordinada des de
l’Institut Municipal de Cultura
(IMC), s’allargarà fins el diumenge dia 15 de febrer.
El dissabte, a partir de les
18:30h, tindrà lloc la rua, amb
el recorregut habitual des de
la plaça de la Masuca fins a
la plaça de Cal Font. Estarà
encapçalada per la Xaranga Quatre Vents i comptarà
amb la participació, tancant la
comitiva, de la Carrossa del
Rei Carnestoltes amb el seu
seguici, a càrrec de l’entitat
Bitrac Dansa, que celebra enguany el seu 25è aniversari.
Aquest 2015 hi ha vint comparses inscrites a la rua procedents d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova
del Camí i la Torre de Claramunt, amb un total aproximat
de 2.700 persones participants. El Carnaval d’Igualada
compta, com és habitual, amb
la col·laboració de l’Antic Gremi de Traginers, que prepara
la botifarrada final, del Gremi
de Flequers de l’Anoia, que
proporciona el pa necessari,
i de l’empresa Carrefour, que
aporta els 200 quilos de botifarra que se serveixen a les
comparses.
El jurat del concurs estarà
format per Lluís Pedraza, de

l’empresa Mapamundi, Eva
Galtés, de la Xarxa d’Igualada, Toni Cortés, dels Moixiganguers d’Igualada, Joan
Pou, de l’Associació Cultural
Dessota, Manel Canals, dels
Diables d’Igualada i, com a secretari, Joan Sala de l’IMC. La
presentació de les comparses
en arribar a la plaça de Cal
Font anirà a càrrec de Yannik Ramis, que animarà l’acte
convidant tots els participants
a pujar a l’escenari i lluir les
seves disfresses. El pregó que
llegirà el Rei Carnestoltes ha
estat escrit enguany per Joan
Valls, de Bitrac Dansa.
Cinc premis de 500 euros i
deu de 200 euros
Es repartiran cinc premis de
500 euros i deu de 200 euros,
amb trofeus també per les tres
millors comparses. L’endemà,
diumenge dia 15, a les 12h i
a la plaça de l’Ajuntament,
tindran lloc la Minirua i el Ball
Infantil de Disfresses, a càrrec del grup Pentina el Gat, i
l’espectacle Revolució, amb
la col·laboració de la Xarxa
d’Igualada.

Una de les comparses que va participar l’any passat.

13h del mateix dissabte sí que
caldrà tiquet en les àrees d’estacionament controlat, però a

la tarda ja no serà necessari.
A banda, les diferents zones
blanques
d’estacionament

gratuït es poden consultar al
web municipal www.igualada.
cat.

La tarda del dissabte la zona
blava serà gratis
Com ja és habitual també durant els últims anys, la tarda
de la rua de Carnaval totes les
zones blaves de la ciutat seran gratuïtes. Entre les 9 i les

Les comparses del Carnaval 2015
1 Fins i tot la sang ens xuclaran
2 Amb tantes retallades, patates grillades
3 Buscant un país millor
4 Bacanal Olympia 2015
5 Connectem idees
6 A la crisis con un par de huevos
7 Soldadet de plom
8 MDP per la immersió lingüística
9 Menja’t el coco Gaudí
10 Al Ramon Castelltort ens
posem les piles
11 Pas a pas hem fet 10 anys

12 Ateneu Disco Fever
13 75 anys Acadèmia Igualada
14 Emociona’t
15 L’Escola Dolors Martí vol estalviar
i per les energies renovables
volem apostar
16 Dóna la nota
17 Els tenim quadrats
18 Batpanats
19 No hay pan para tanto chorizo
20 Somnis de Bombai
El pregó del Rei Carnestoltes ha estat escrit aquest any per Joan Valls (Bitrac Dansa).

Els diumenges fem Calçotada al Nou Urbisol
Calçots amb la seva salsa
Fusta d’embotits de la comarca
amb pa amb tomàquet
Amanida de Xató

Postres a escollir:
Sorbet de mandarina amb
escuma de crema
Crep de nata i xocolata

Xai i cansalada a la brasa
Botifarra blanca i negra
Carxofes i patata al caliu

Porró de vi/Aigua mineral
Preu: 27,50€ IVA inclòs

Reserves: 93 808 40 03 / 93 808 49 67

També pots fer el
menú de temporada,
que consta d’un pica pica,
un segon plat a triar, postres
i copa de vi.
Preu: 27,50€ IVA inclòs

CARRETERA NII, KM.562 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
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L’Ajuntament vigilarà de prop
l’incivisme en trànsit i oci nocturn
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament ha iniciat aquest
primer trimestre de 2015 una
segona fase en la seva campanya de foment d’actituds cíviques entre la ciutadania que
duu per títol “Tu ets el millor
exemple”. En la primera fase,
la passada tardor, es va fer especial èmfasi en la neteja, la
brossa, la bona utilització dels
contenidors o la cura dels gossos i les seves defecacions a
la via pública, entre altres. En
aquesta segona fase, però,
es vol incidir especialment en
l’oci nocturn, en el respecte a
l’entorn i en les normes bàsiques de trànsit, tant pel que fa
als vianants i els conductors,
com als ciclistes.
Segons explica el tinent d’alcalde d’Entorn de l’Ajuntament, Josep Miserachs, l’objectiu continua sent “recordar
a la ciutadania alguns aspectes fonamentals de les nostres
ordenances de civisme que
massa sovint no es respecten i que generen molèsties o
malestar a altres ciutadans”.
Miserachs afegeix que “mantenim la mateixa línia positiva de convertir el ciutadà en
protagonista, conscienciant-lo
que pot ser un col·laborador
responsable en el manteniment de la ciutat”.
La campanya, que manté la
imatge simpàtica i propera
de la primera fase, ha estat
novament elaborada per la
dissenyadora Mireia Sala, de
l’estudi igualadí Evvo.
Assignatures pendents
Pel que fa a l’oci nocturn, la
iniciativa posa l’accent en aspectes que Miserachs defineix
com a “malauradament massa
habituals” com són els orins
al carrer o el poc respecte al
descans dels veïns a causa
del soroll, tant el que es produeix a l’exterior de bars i discoteques, com el que pot produir
la música d’una festa en un
local o un pis particulars. Els
missatges que acompanyen
els cartells són “El carrer no
és un lavabo, no l’embrutis” i
“No siguis brètol, respecta el
descans dels veïns”.
L’altre eix principal d’acció fa
referència al trànsit i a la convivència de conductors, motoristes, ciclistes i vianants. Els
missatges diuen “Motociclista,
controla el soroll de la teva
moto”, “Conductor, respecta
els vianants”, “Vianant, respecta els conductors, utilitza
els passos de vianants” i “Ciclista, respecta els vianants,
fes ús del carril bici”.
I, en tercer lloc, l’Ajuntament
pretén incidir en el respecte

D E L’A N O IA

La UEA prepara una jornada
informativa davant el problema
de les telecomunicacions
REDACCIÓ / LA VEU

Una paperera plena de llaunes, símptoma d’una “festa” al carrer.

Restes d’un “botellón” a les Comes.

a l’entorn. D’una banda, fent
un recordatori a l’ús correcte
de les papereres, sota els lemes “Les papereres no són
contenidors, llença la brossa
on toca”, “No llencis brutícia
a terra, utilitza les papereres”
i, finalment, recordant als fumadors “No llencis les burilles
a terra, apaga-les i utilitza les
papereres”. D’altra banda, es
fan crides a no malmetre els
jardins i elements comuns,
fent crides com “Respecta les
jardineres amb flors, no te les
emportis a casa” i “Respecta
els arbres i les zones verdes”.
El darrer missatge que recull la
campanya fa referència a una
problemàtica de l’àmbit de la
Salut Pública i el control de les
poblacions animals a la ciutat,
com ara coloms i gats, amb el
missatge “No donis menjar als
animals al carrer, fomentes la
superpoblació”.
La campanya farà servir com
a altaveus els principals mitjans de comunicació locals,
amb insercions publicitàries,
per a arribar al màxim nombre
possible de ciutadans. A més,
es distribuiran adhesius i postals i es posaran cartells en
aquelles àrees considerades

sensibles, com s’ha fet recentment en parcs i zones verdes,
on ja es poden trobar recordatoris de la obligatorietat de dur
els gossos lligats i de recollir
les seves defecacions.
També es faran córrer aquests
missatges a les xarxes socials per a aconseguir la millor
difusió i es distribuiran postals
entre infants i joves de la ciutat, per tal que, com argumenta Miserachs, “ells siguin els
grans aliats i els principals implicats per aconseguir una ciutat cívica i on tothom se senti
respectat”.

Aquests dies, Telefònica està
desplegant la fibra òptica en
diversos punts de la comarca.
Ja s’ha informat a alcaldes del
pla de millora, que, en alguns
municipis, inclou el nucli urbà
però no, paradoxalment, els
polígons industrials.
La situació de les telecomunicacions -un mal endèmic a
la comarca- preocupa la Unió
Empresarial de l’Anoia. Baixa
cobertura mòbil, velocitats lentes i asimètriques de connexió
a Internet, problemes de connectivitat... tot plegat limita la
capacitat de millora i avenç de
les empreses.
La patronal anoienca s’ha decidit a organitzar una jornada
informativa -en forma de dinar- per tal de posar, sobre la
taula i d’una vegada per totes,
les solucions que existeixen
per les empreses: radioenllaç,
4G, tarifes mundials de veu i
dades, paquets d’avantatges
per empreses com
a col·
lectiu... Unes solucions que lamentablement les operadores
no solen oferir a les empreses
de territoris com l’Anoia per
trobar-se fora de l’extraradi.
En aquest dinar tecnològic hi
estan convidats representants
i/o tècnics de totes aquelles
empreses d’arreu de l’Anoia,
des de Calaf a Capellades,
Vallbona, Vilanova, Piera...
que necessiten una solució a
la mala connectivitat, cobertura o ample de banda. Serà el
dia 26 de febrer, a la una del
midia, a Mas dels Vivencs.
El desconeixement de les prò-

Espai pels Somnis dóna suport
a la campanya d’Hassana Aalia

REDACCIÓ / LA VEU

Control de soroll de les motos.

pies operadores en telecomunicacions és tal que massa
sovint d’iniciativa pròpia no
proposen solucions als problemes de connectivitat de
territoris allunyats de la perifèria barcelonina i per això cal
portar-los fins aquí per què
adaptin l’oferta a la realitat
de les empreses de l’Anoia.
Aquest és el motiu que porta
a la UEA a organitzar aquest
dinar tecnològic, convidant a
una operadora mundial per
a què, de tu a tu, sigui quina
sigui la dimensió de l’empresa, sigui quina sigui la seva
necessitat, pugui donar una
resposta adaptada a les problemàtiques existents.
Tot i que la jornada permetrà
conèixer totes les solucions
disponibles, la UEA està recollint les mancances i necessitats principals per traslladar, si
les empreses així ho necessiten, peticions concretes a demandes específiques.
La UEA ha enviat als seus
associats un formulari on es
pot explicar la situació de les
seves empreses responent a
quatre preguntes, una informació que es traslladarà als
tècnics pertinents per a que
adaptin les solucions a cada
cas.

L’Espai pels Somnis ha informat que s’adhereix a la reivindicació que el govern espanyol
concedeixi l’asil a Hassana
Aalia, jove sahrauí que està
estudiant al País Basc i a qui
el Marroc ha condemnat a cadena perpètua.
L’Espai pels Somnis es suma
a la campanya que hi ha a tot

l’Estat espanyol per demanar
al govern central que es replantegi la decisió de denegar
la petició d’asil a aquest jove
que, en el moment de ser condemnat, estava estudiant al
País Basc.
Hassanna Aalia va néixer el
1988 a l’Aaiun, al Sàhara Occidental (actualment ocupat
per Marroc).
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L’Anoia, amb el Bages, Berguedà i Penedès, PERE PRAT
Construir el futur
en un programa d’ocupació a la indústria
REDACCIÓ / LA VEU

Recentment es va presentar el
projecte “Ocupació a la Indústria Local”, una nova eina de
reactivació econòmica a les
comarques de l’Anoia, Alt Penedès, el Bages i el Berguedà.
La Diputació de Barcelona
aposta per promoure l’ocupació de qualitat a la indústria local de les comarques
barcelonines amb el projecte
“Ocupació a la Indústria Local”, dotat amb 2 MEUR, que
té l’objectiu d’afavorir la competitivitat de les empreses incloses als sistemes productius
locals, enfortir la col·laboració
publicoprivada i generar llocs
de treball per als col·lectius
més impactats per l’atur.
Els destinataris del projecte
són els ens locals i comunitats de municipis, amb un mínim de 30.000 habitants (en
cas de tenir-ne menys, poden
presentar-s’hi mancomunadament o mitjançant una agrupació territorial), que presentin
projectes adreçats a millorar
l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones aturades
-preferentment de més de 45
anys, de menys de 34 i de llarga durada- en sectors industrials consolidats als territoris
i amb perspectives de creixement.
El tret estratègic d’aquesta

Presentació del programa “Ocupació a la Indústria Local”.

iniciativa de la Diputació de
Barcelona és que les intervencions dels ens locals han de
focalitzar els esforços en sectors que formin part d’un sistema productiu local, és a dir,
en activitats localitzades en un
entorn productiu on empreses
del mateix sector, per proximitat i característiques comunes, poden cooperar, generar
economies d’escala, disposar
d’alta flexibilitat productiva i
mà d’obra relativament abundant i especialitzada.
Centrar els projectes en els
sistemes productius locals de
la demarcació augmenta les
possibilitats de contractació.
Per assolir aquest objectiu, un
altre element clau és que la
formació que rebran les perso-

nes incloses en els projectes
serà en competències aplicables a diferents empreses del
mateix sector estratègic.
A més, part de l’èxit estimat del
projecte passa pel fet que les
empreses contractants hauran
participat en la planificació de
la formació dual, que combina
teoria i pràctica professionalitzadora, que es preveu posar
a l’abast d’unes 800 persones
i assolir un 50% d’insercions
laborals.
Per incentivar-les, part del
pressupost es pot adreçar a
bonificar la contractació en
un sector que necessita mà
d’obra especialitzada, cosa
que ofereix perspectives de
continuïtat i desenvolupament
professional.

i també en el futur mes immediat i veurem les diferents
manera d’entendre’l i fer-lo
créixer per tal d’aconseguir un
avantatge competitiu d’alt valor afegit per a l’organització.
El taller anirà a càrrec de Joan
Parés Serra, director de Recursos Humans a Catalunya

del Grupo Santander, i Llicenciat en Psicologia Industrial i
Màster en Direcció de RRHH.
El taller es farà de 16:30 a
19:00h (mitja part amb coffee
break), i és totalment gratuït.
És indispensable inscripció
prèvia al tel. 938052292 o a
uea@uea.cat.

quadriennal per a la determinació de la representativitat de
les associacions professionals
del treball autònom en l’àmbit
de Catalunya i es desenvolupaven els criteris objectius per
a la seva determinació. És la
primera vegada que s’inicia un
procediment de mesura de representativitat dels autònoms
a Catalunya.
Autònoms Pimec considera
molt important que la reforma
de la Llei de l’Estatut del Treball Autònom (LETA), així com
la resta de disposicions legals
que s’estan impulsant darre-

rament, tinguin en compte el
conjunt de reivindicacions històriques del col·lectiu en matèria de cotitzacions socials,
equiparació de drets entre treballadors autònoms i assalariats, o de potenciació de la segona oportunitat per a aquells
autònoms que vulguin tornar
a emprendre. Malgrat que Pimec valora positivament les
dades d’afiliació al RETA dels
darrers mesos, vol posar èmfasi en el fet que el nombre de
baixes en el col·lectiu segueix
sent massa alt.

El proper dijous, taller a la UEA sobre el
talent en les organitzacions
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous 19 de febrer
tindrà lloc a la seu de la Unió
Empresarial de l’Anoia (UEA)
el taller El Talent dins les Organitzacions: el comprem o el
desenvolupem…?
Es parlarà de com gestionem
el talent en el moment actual

PIMEC esdevé l’associació més
representativa dels autonòms a Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Autònoms Pimec és l’associació d’autònoms més representativa de Catalunya. Així
ho ha determinat el procés de
mesura de la representativitat
del autònoms realitzat recentment i que atorga a Autònoms
PIMEC 89,5 punts sobre un
màxim de 100 punts.
El passat 30 d’octubre, Autònoms Pimec va fer lliurament
de la documentació necessària per donar compliment
a l’Ordre EMO/289/2014, de
17 de setembre, per la qual
es publicava la convocatòria

La corrupció és un mal endèmic en molts llocs del planeta. Però és inacceptable
quan la crisi omple d’estretors a la majoria de la població d’un estat democràtic. I aleshores la indignació
mira les urnes. Però els indignats solen ser desenganyats, acostumats a patir en
silenci, que no van a votar,
perquè pensen que tots els
polítics són iguals i escollirne uns o altres, els fa sentir-se còmplices de la seva
dissort. Prefereixen donar
la culpa als altres. La naturalesa humana està farcida
de debilitats i de mesquineses, encara que embolcallades amb grans paraules
i nobles intencions. I ara
pensen que potser és el
moment de moure’s...
Estan cansats de les mateixes paraules. Farts de sentir “I tu més”, quan voldrien
sentir “Prou!”. Saben que,
passi el que passi, hi haurà qui seguirà ‘comprenent’
la situació. Són els que no
els interessa que res es mogui, perquè els convé que el
sistema continuï igual. Però
sense esperança, es queden presoners del present i
acovardits pel futur.
Cada dia hi ha més gent
enutjada i tipa. I volen solucions. I creuen que passen per canviar els que
s’han instal·lat en el poder.
I recolzen els que els volen
fer fora i tenen possibilitat
de fer-ho. Saben que els
seus vots no resten els dels
partits de sempre. Que res
canvia si es segueix fent el
mateix de sempre. Per això
no els importa arriscar-se a
un possible fracàs. I la necessitat de creure fa la resta. I com estan farts que els
prenguin el pèl, superen els
desenganys i la impotència.
Han perdut la fe en els que
proclamen la bondat de la
seva gestió. I més quan són
els que han contribuït a la
desfeta. Ja no tenen por.
Fins ara s’havia mantingut
l’equilibri gràcies a la classe mitjana. S’havien assolit
els estàndards de vida que
permetien que molts ciutadans portessin una vida
digna. I això havia fet possible un llarg període de creixement i pau social. Però
des que va esclatar la crisi
aquest segment social s’ha
anat empetitint. Augmenta
el percentatge de pobres i
la riquesa es concentra en
un nombre cada cop més
reduït de rics. Aquests són

menys, però tenen més. I
els desvalguts cada vegada tenen menys i són més,
engruixits pels qui arriben
de les classes mitjanes
que es fonen.
Els governs parlen de que
les dades macroeconòmiques milloren. S’amaguen
darrera l’estadística cuinada. S’aprofiten de la disfunció en la distribució dels
indicadors per no entrar en
el detall de la distribució
de la riquesa i la composició de les classes socials.
Volen que les dades agregades -que són positivesserveixin per millorar la
punyent realitat. Aquesta
que està feta d’interessos,
de corrupcions i d’enriquiments injustos.
I una societat que utilitza
els diners de tots per deixar-los als bancs a un interès baix -a través del BCE i
dels impostos- perquè ens
els tornin a deixar a un interès alt, cobrant a més
comissions i despeses.
Contrasentits que s’adornen amb doctrines econòmiques que s’allunyen del
sentit comú, però que s’expliquen amb convicció per
experts en explicar, com
avantatges socials simples
estafes socials, per així
perpetuar en el poder a qui
fan les lleis.
Però afortunadament, encara que a vegades no ho
sembli, hi ha molta gent
que treballa honradament.
Empresaris i treballadors
que intenten fer el millor
per a ells, però també pels
que els envolten. Gent que
estudia, gent que treballa,
que s’esforça. Que se sent
part important de “la seva
empresa”. Que imagina
solucions i millores. Que
defensa la seva retribució
amb feina ben feta, tot i saber que això no assegura
conservar-la. Gent que sap
que malgrat que es quedi
a l’atur, no deixarà de ser
persona. I manté la dignitat
passi el que passi.
I per això, encara que a
vegades es desanimi, sap
que el vot de la majoria pot
canviar moltes coses. I que
no s’ha de girar la cara davant els problemes. I quan
s’exigeixen
responsabilitats, no es poden defugir
les pròpies. Perquè res
canviarà si no es comença
per un mateix. Vencent les
nostres pors i lluitant pel
futur.
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Igualada Comerç ja prepara la propera
Botiga al Carrer, prevista per al 7 de març

Previsió davant onades de calor
o sequera pel canvi climàtic

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç ja està preparant la propera edició d’hivern de la Botiga al Carrer,
aquest cop l’edició d’hivern.
Serà la 37a, i servirà per a
marcar simbòlicament el tancament de les rebaixes de la
temporada.

L’Ajuntament va aprovar, en el
ple municipal celebrat el passat 27 de gener, el Programa
Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic. Segons argumenta el tinent d’alcalde d’Entorn,
Josep Miserachs, “a partir de
l’augment de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle,
a nivell global s’aprecia com
pugen les temperatures, com
baixen les precipitacions i com
cada cop hi ha més fenòmens
meteorològics extrems”. Entre els possibles impactes del
Canvi Climàtic que es poden
preveure de cara als propers
anys a nivell local es contemplen, per exemple, efectes
per a la salut de les persones,
sequeres estivals i manca
d’aigua, augment de pluges
torrencials amb possibles episodis d’inundació, o onades
de calor més freqüents i més
llargues amb el consegüent increment de la demanda elèctrica. Fins ara, l’Ajuntament
d’Igualada ja havia adoptat
mesures com la utilització
d’energies renovables o diferents polítiques d’estalvi energètic. Ara, però, es planteja un
seguit d’accions preventives
orientades a minimitzar en el
futur els riscos sobre la salut
de les persones, la qualitat de
l’hàbitat urbà i els sistemes socioeconòmics.
El nou Programa Municipal
d’Adaptació al Canvi Climàtic
neix d’un treball conjunt entre
les àrees de Medi Ambient,
Salut Pública, Protecció Civil i
Serveis Municipals i recull inicialment accions que afecten
diferents àmbits. Pel que fa
a la gestió eficient de l’aigua,
es proposa optimitzar la xarxa
per evitar consums innecessaris, conscienciar la població
de la importància de ser responsable i també reduir els

Participació d’un
centenar de comerços
De moment, les inscripcions
dels comerços van a molt bon
ritme i a més de tres setmanes de l’activitat, ja són més
de 50 establiments apuntats.
Per tant, es d’esperar que en
les Rambles, des del c/Òdena i fins el c/Sta. Caterina,
en una zona comercial plena
d’activitats i animacions, com
també en altres indrets de vianants de la ciutat, s’instaŀlin
al voltant de 100 comerços,

Edició d’hivern de la Botiga al Carrer.

una quantitat habitual dels últims anys. L’entitat també està
preparant diverses activitats
paraŀleles.
La Botiga al Carrer és una de
les campanyes amb més èxit

que organitza Igualada Comerç i cada any, en dues ocasions, és l’oportunitat única
per comprar els productes de
la temporada vigent amb uns
preus realment atractius.

El 4 de març, I Jornada de l’Associació
d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia
AEMA / DOLORS CANAL

A quinze dies i ... i prou, ja estarem en marxa, ja estarem
tots junts per estar a punt per
la nostra tarda, per la nostra
gran feina.
A quinze dies de fer una cosa
important per a tots els afectats i familiars i amics dels
que patim l’Esclerosi Múltiple, aquesta malaltia que des
de que arriba a nosaltres no
ens deixa, malgrat que ningú
li ha demanant que ens visiti,
ningú li demana que és quedi
amb nosaltres, però ella, ella
és molt més important del que
ens pensem. Té vida pròpia.
Té molt clar... o no, el que vol
i el que pot fer, encara que a
nosaltres no ens agradi, encara que li diguem que no cal,

que pot marxar, que no l’enyorarem gens, ella és queda.
Doncs ja que ella té vida pròpia, ja que no marxa, ja que....
no podem fer res més que
compartir la nostra vida amb
ella, VIVIM el millor que puguem i gaudim tant com se’ns
permeti la nostra vida.

El dia 4 de març, el dimecres
dia 4 de març a les 18:00 hores es celebrarà la I Jornada
de l’Associació d’Esclerosi
Múltiple de l’Anoia. Una bona
ocasió per venir a Igualada i
conèixer que és aquesta malaltia.

amb la
col·laboració de

SORTEGEN

2 entrades
10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

requeriments hídrics industrials i residencials. En l’àmbit
de l’Urbanisme i la Mobilitat
es proposa facilitar el transport públic energèticament
eficient, establir obligacions
ambientals per als nous edificis o equipaments i planejar
el disseny urbà de forma sostenible. Pel que fa a l’Entorn,
es planteja recuperar espais
d’interès natural com el bosc
de ribera que ajuda a controlar
les crescudes fluvials, sensibilitzar la ciutadania de la importància dels espais naturals per
a millorar la qualitat atmosfèrica o facilitar la recuperació de
la flora i la fauna salvatges en
eixos biològics. En el vessant
sanitari es proposen accions
per a augmentar la qualitat de
vida de les persones i reduir
les afectacions del Canvi Climàtic en la salut, i en l’energètic es vol incrementar l’eficiència i augmentar les fonts
d’autoabastiment. Des de Protecció Civil es vol treballar per
informar els col·lectius més
vulnerables dels efectes que
pot tenir aquest fenomen.
Accions específiques
Els grans eixos d’actuació es
concreten en 59 accions específiques. En són bons exemples millorar els sistemes de
reg urbà, fer campanyes formatives sobre l’ús racional de
l’aigua, estimular la recuperació d’aigües pluvials, establir
mecanismes d’alerta per la població vulnerable, redactar un
pla d’arbrat municipal per a reduir la càrrega d’al·lergògens,
elaborar un protocol d’actuacions davant malalties poc habituals però que podrien aparèixer fruit de l’avançament de
condicions tropicals, enllaçar
les rutes saludables i l’Anella
Verda amb els futurs camins
o estimular l’ús de la bici i el
vehicle elèctric.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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ERC presentarà la seva candidatura a Igualada el
proper 20 de febrer, a l’Ateneu, amb Marta Rovira
REDACCIÓ / LA VEU

ERC Igualada continua amb
les trobades obertes de veïns,
en el marc del Procés Participatiu 2013 – 2023 en què
el partit republicà es reuneix
cada divendres amb els veïns
d’un dels barris de la ciutat.
Les trobades van començar
el passat 23 de gener amb veïns dels barris de Sant Jaume
Sesoliveres, Pla de la Massa,
Antic Escorxador i Molí Nou, i
cada divendres se n’han celebrat, fins ara, als barris de Les
Flors, Montserrat i Fàtima.
En aquest sentit, l’equip d’Esquerra a Igualada pot conèixer la realitat d’aquests barris
en diferents aspectes i parlar
amb els seus veïns sobre els
àmbits i les problemàtiques
que més els preocupen, amb
l’objectiu de poder redactar un
projecte de ciutat basat en les
demandes dels ciutadans i treballant barri a barri, des de la
base veïnal.
Avui, al barri Set Camins
Així doncs, i continuant amb
aquest canal de participació

dels veïns en la vida política municipal, aquest proper
divendres 13 de febrer, és el
torn dels veïns del barri de Set
Camins.
Tots aquells que vulguin participar de la reunió oberta
ho podran fer assistint a la
trobada participativa que se
celebrarà a la biblioteca de
l’escola Ramon Castelltort (c/

Comarca, 85) a les 20h, per
tal de poder compartir la realitat del seu barri amb l’equip
d’ERC Igualada i el candidat a
l’alcaldia, Josep M. Palau.
D’altra banda, el proper divendres 20 de febrer es farà, al
Teatre Municipal de l’Ateneu,
la presentació del Compromís
Ètic i de Servei amb la ciutat
d’Igualada de la nova candi-

datura d’Esquerra per a les
properes municipals, amb la
presència de tot l’equip d’ERC
Igualada, el seu candidat, Josep M. Palau, a més de vàries
personalitats igualadines, i la
participació de la Secretària
General d’ERC, Marta Rovira.
Un acte que serà presentat
per l’actor igualadí, Joan Valentí.

La nova “Plaça de la Independència”, segons Google Maps
Qui
utilitzi
habitualment
l’aplicació Google Maps pot
veure com la plaça d’Espanya d’Igualada, també coneguda popularment com la
“plaça dels Porcs”, doncs antigament s’hi celebrava cada
setmana un mercat agrícola,
és denominada per “Plaça
de la Independència”. Evindentment, algun internauta
-independentista, està clarha procedit a batejar aquest
singular espai de la ciutat en
una de les aplicacions més
usades a Internet.

17

PxC reclama més
control a les noves
zones d’aparcament
gratuït
REDACCIÓ / LA VEU

El portaveu de Plataforma per
Catalunya (PxC) a Igualada, el
també regidor Robert Hernando, ha reclamat al govern de
la ciutat que controli les zones
blanques d’aparcament ja que
“algunes s’estan convertint
en improvisats tallers mecànics iŀlegals, fins i tot centres
de compra venda de vehicles
usats”. A més ha reclamat
“més seguretat en aquestes
zones ja que en les últimes
dates s’han succeït diversos
robatoris en aquestes noves
zones d’aparcament”.
Hernando ha manifestat que
“hi ha incívics que canvien
l’oli o les rodes a les noves
zones d’aparcament i això no
es pot consentir perquè si no
es controlen bé i es sanciona
als infractors, aquestes zones
no acaben complint la seva finalitat que és d’aparcament i
a més són una competència
deslleial per als tallers que paguen impostos, on hem rebut
més queixes dels veïns és al
voltant de la Masuca”.
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Nou rècord de titulars del Carnet Jove
REDACCIÓ / LA VEU

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el
director territorial de Barcelona
de CaixaBank, Jordi Nicolau
Aymar, han presentat la nova
campanya i les novetats del
Carnet Jove per aquest 2015.
Enguany el Carnet Jove arriba
al seu 29è any d’implantació a
Catalunya amb 528.894 titulars, una xifra que representa
supera el rècord històric de
l’any anterior i que suposa el
10% de tots els carnets joves
expedits a Europa.
El Carnet Jove està adreçat a
joves de 14 a 29 anys i facilita avantatges i descomptes
en àmbits com la cultura, el
turisme, la mobilitat, la salut,
la formació, els esports, la tecnologia o el lleure. El Carnet
Jove està gestionat pel Departament de Benestar Social
i Família, a través de l’Agència Catalana de la Joventut, i
compta amb el suport de “la
Caixa”, que el distribueix en
exclusiva.
4 de cada 10 joves el tenen
Actualment el Carnet Jove té
un índex de penetració del
39’13%, un percentatge que

Dones amb Empenta impulsa
un programa d’inserció
laboral per a dones
REDACCIÓ / LA VEU
Presentació del Carnet Jove 2015.

ha augmentat mig punt respecte l’any passat. D’entre els
joves de 18 a 25 anys, a més,
gairebé 1 de cada 2 joves el
tenen. Altres dades estadístiques indiquen que les noies
superen els nois en 7 punts
entre els titulars del Carnet
Jove, i que la meitat són carnets financers.
El Carnet Jove és el servei de
titularitat pública més utilitzat
per part dels joves catalans
i, actualment, compta amb la
col·laboració de 3.721 empreses i institucions, el nombre
més alt fins ara. El seu preu
és de 7,90 euros anuals.
Ara s’ha presentat la nova

campanya publicitària amb
anuncis per televisió, ràdio, internet i també a les xarxes socials. La cartellera i els anuncis que comencen a emetre’s
avui segueixen el concepte
“Generació Carnet Jove” que
es va crear al 2013, i que incideix en la idea de pertinença
dels titulars del carnet en una
comunitat de gent jove que
gaudeix de l’oci, la cultura o
el turisme i que, a la vegada,
comparteix uns valors i participa en iniciatives vinculades
a la solidaritat o al respecte
pel medi ambient. L’espot de
campanya s’ha elaborat amb
40 joves titulars del carnet.

Servisimó, padrí del Museu del
Traginer, amb les escoles de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa igualadina Servisimó SL, Concessionari oficial
Audi, Wolkswagen i Skoda
a la comarca de l’ Anoia, ha
apadrinat un espai del Museu
del Traginer dins la campanya
que la Fundació va iniciar fa
un any sota el nom : “Apadrina
un espai del museu” .
Servisimó i el Museu del Traginer tenen una relació molt directa amb el món del transport
per la qual cosa, el concessionari ha apadrinat la tartana de
luxe, l’ equivalent a l’ any 1900
d’ un vehicle d’alta gamma
dels nostres temps.
A més d’ apadrinar un espai,
Servisimó col·labora per fer
una mica més feliços als escolars de la comarca de l’ Anoia i
d’ arreu de Catalunya amb petits detalls que posen l’agulla
d’ or a una de les visites mes

interessants de la Catalunya
Central, un museu únic a Europa dins la seva temàtica i
una autèntica joia amb més
de 1000 m2 d’exposició i tres
plantes per visitar els nostres
orígens.

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar
bombes · descalcificadors
osmosi · il·luminació
sistemes de reg
instalacions@inspelegri.cat Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

El passat divendres prop de
50 escolars de l’ escola montbuienca Garcia Lorca van
visitar el Museu del Traginer
emportant-se un obsequi gentilesa de Servisimó.

Les associacions de dones,
Dones amb Empenta d’Igualada i El Safareig de Cerdanyola
del Vallès ofereixen un conjunt
d’actuacions que permetrà millorar l’ocupabilitat de les dones en situació de recerca de
feina. Es tracta d’un programa
gratuït d’inserció laboral, d’orientació i d’acompanyament en
la construcció del projecte professional de cada una de les
usuàries participants.
El projecte està dirigit a dones
amb ocupabilitat baixa (amb
poca formació o cap experiència, aturades de llarga durada,
inactives...) que pertanyen a
col·lectius de major vulnerabilitat.
El programa comprèn un conjunt d’actuacions per a la definició dels projectes professionals i el desenvolupament de
les competències professionals de les usuàries. El servei
és gratuït i s’ofereix en format
grupal, recolzat per espais
d’atenció individualitzada, on
cada participant podrà rebre
un acompanyament i recolzament en la seva recerca. Les
dones beneficiàries del servei en la fase grupal podran
definir el seu objectiu professional, analitzar el mercat de
treball, prendre estratègies
d’afrontament de l’atur, identificació de competències, currículums personalitzats, planificació i organització d’una
recerca efectiva, marca personal, i estratègies socialmedia.
El programa permet la inscripció al servei complet o
per càpsules formatives. La
primera sessió comença el
dilluns 16 de febrer i les inscripcions ja estan obertes. Les
persones interessades en inscriure’s i rebre més informació poden contactar a través
del email laboral_igualada@

Felicita als qui
més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a
(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com

daesafareig.org o al telèfon
638425284.
Aquesta iniciativa és gràcies
a una subvenció per part de
“La Caixa”, entitat bancària
que assumeix en la seva major part les despeses del programa i que ha depositat la
seva confiança en les entitats
Dones amb Empenta i El Safareig per a la gestió d’aquest
pla d’inserció laboral per a dones.
Dones Amb Empenta (DAE)
és una associació oberta a les
inquietuds i necessitats de les
dones, un espai per a treballar
i generar canvis en la nostra realitat. L’entitat va néixer
l’any 1996 a la comarca de
l’Anoia. Actualment, DAE treballa mitjançant programes de
sensibilització social i prevenció, atenció, formació i ocupació dirigits tant a dones, com a
joves i famílies.
El Safareig és una entitat
sense ànim de lucre, nascuda l’any 1976, i jurídicament
constituïda com a associació
l’any 1987. Ubicada al municipi de Cerdanyola del Vallès,
compta amb una llarga trajectòria històrica caracteritzada
en els seus inicis per una gran
activitat reivindicativa a favor
dels drets de les dones.
Dones amb Empenta i El Safareig són les dues entitats
gestores del Servei d’Intevenció Especialitzada en Violència Masclista de la Catalunya
Central que es troba ubicat a
la ciutat d’Igualada, un servei
públic especialitzat que ofereix atenció integral i recursos
en el procés de recuperació i
reparació a les dones que han
patit o pateixen situació de violència masclista, i també a
llurs fills i filles a càrrec. És un
servei dependent del Departament de Benestar Social de la
Generalitat.
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Nous horaris d’obertura de
la deixalleria municipal de les Comes

Una de les taules, al parc Garcia Fossas.

Taules de ping-pong
a quatre parcs de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

La deixalleria igualadina està ubicada al polígon de les Comes.

REDACCIÓ / LA VEU

La deixalleria fixa d’Igualada
adequa aquest mes de febrer
els seus horaris d’obertura als
horaris de visita dels usuaris.
A partir de la recopilació de les
dades d’afluència a la instal·
lació s’ha constatat que ca·
lia modificar els horaris i, per
tant, s’ha establert un calen·
dari d’hivern i un d’estiu. Els
nous horaris són els següents:
a l’hivern, entre novembre i
març, ambdós inclosos, de di·
lluns a divendres de 10 a 13h i
de 16 a 19h i els dissabtes de

9 a 14h i de 16 a 19h. Als me·
sos d’estiu, d’abril a octubre,
tots dos inclosos, obrirà de di·
lluns a divendres de 10 a 13h i
de 17 a 20h, i els dissabtes de
9 a 14h i de 16 a 20h.
La deixalleria fixa és un servei
gratuït que es troba al c/ Fran·
ça, 24, al Polígon Industrial
de Les Comes i permet fer la
recollida selectiva d’aquelles
fraccions de residus que no
es poden dipositar als conte·
nidors de la via pública. Recull
i gestiona correctament els re·
sidus especials –fluorescents

i làmpades de baix consum,
pneumàtics, bateries, dissol·
vents, pintures i vernissos, pi·
les, frigorífics i electrodomès·
tics amb CFC i olis minerals
de particulars–, els residus vo·
luminosos –electrodomèstics
que no contenen substàncies
perilloses i mobles– i altres re·
sidus com ara fustes o restes
de jardí.
El servei de deixalleria fixa es
complementa amb la deixalle·
ria mòbil que fa el seu servei
itinerant en diferents barris de
la ciutat.

Escorpion col·labora amb l’Escola
d’Arts i Oficis Gaspar Camps
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 5 de febrer Escorpi·
on va presentar la nova tem·
porada Tardor/Hivern 2015 la
qual va comptar amb la col·
laboració de l’Escola Munici·
pal d’Art Gaspar Camps.
Escorpion, marca nascuda al
1929 a Igualada va presentar
la seva nova col·lecció Tardor/
Hivern 2015 el passat 5 de fe·
brer en el marc del 080 Barce·
lona Fashion, el qual es va ce·
lebrar en l’emblemàtic Museu
Marítim de Barcelona, a les
Drassanes Reials. Interludios
és el nom de la col·lecció en
la qual es va poder apreciar
una combinació de punt amb
peces de pell provinent de
curtidors de tradició situats a
Igualada. La confecció de les
carteres i cinturons que es van
presentar en la desfilada va
ser realitzada per estudiants
del cicle formatiu d’art i dis·
seny de grau mitjà d’Artesania
en Cuir de l’Escola Municipal
Gaspar i Camps d’Igualada.
Igualada posseeix un patrimo·
ni industrial que ha permès a
través de la història l’especi·

alització en pell i gènere de
punt. A partir del segle XIX
la ciutat es va convertir en
un dels centres de producció
tèxtil i pell més importants de

la península. Escorpion ha
col·laborat amb empreses i
institucions de la zona amb la
finalitat de donar-li un major
impuls a la indústria local.

Des del passat cap de set·
mana, quatre parcs públics
d’Igualada han sumat noves
taules de ping-pong a les se·
ves instal·lacions de lleure i
esports ja existents. Aquesta
és una iniciativa del departa·
ment d’Entorn de l’Ajuntament
d’Igualada i el Patronat Muni·
cipal d’Esports, que segueix
l’objectiu de facilitar la pràctica
de l’activitat esportiva entre la
ciutadania en diferents espais

oberts.
Concretament,
les
taules
s’han ubicat al Parc del Garcia
Fossas, al Parc de Vallbona,
al Parc del Xipreret i, final·
ment, dues taules al Parc de
Les Comes. Són cinc taules
d’alta resistència, preparades
per suportar les inclemències
climatològiques. La iniciati·
va ha comptat també amb la
implicació del Club Ping Pong
Igualada.

Xaus Igualada també va ser a la
desfilada del 080 BCN Fashion
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 5 de febrer i en el
marc de la 080 Barcelona
Fashion, la ﬁrma igualadina
Xaus Igualada, situada al car·
rer Joan Abad i especialitzada
en bosses de cuir i marroqui·
neria, va coŀlaborar en dues
desﬁlades completament opo·
sades des del punt de vista de
disseny i color, però que man·
tenien un punt de connexió en
el concepte retro vintage.

A la presentació de la coŀ·
lecció Connectivity de Punto
Blanco, van presentar les We·
ekend Bags, amb colors freds
i calids, clars i foscos i a l’hora
innovadors.
D’altra banda, a la coŀlecció
Mímesis de la ﬁrma Torras,
van presentar els seus mo·
dels fabricats en vaquetilla, on
predominaven els colors terra
i mar.

Els bolsos Weekend Bags, a la desfilada de Punto Blanco.

Igualada
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200 alumnes de primària d’Igualada
participen de cooperatives escolars

Dijous, conferència sobre el
“festeig” dels adolescents

REDACCIÓ / LA VEU

Dijous que ve 19 de febrer
vindrà a les escoles Mestral i
Montclar José Maria Contreras, consultor en formació de
directius i Recursos Humans
i expert en automotivació personal.
Durant el matí donarà una
conferència a les alumnes de
4º de l’ESO i Batxillerat de
Montclar, a la tarda donarà la
mateixa conferència als alumnes de 4º de l’ESO i Batxillerat
de Mestral i finalment, a la nit,
a la Biblioteca d’Igualada (Plaza Cal Font) parlarà a tots els
pares que vulguin assistir sobre el mateix tema. Seràa les
7 de la tarda, i l’acte és obert
a tothom.
El títol que porta aquest cicle
de conferències és: “El coneixement de l’altre: El festeig”.
José Maria Contreras durant
la seva conferència comentarà tant amb els alumnes com
amb els pares els següents
temes:
Que s’entén per amor, que és
enamorar-se. El paper dels
sentiments en l’amor. L’important en el festeig: caràcter i

Un any més, es duu a terme
a Igualada el projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola, impulsat per la Diputació de Barcelona, i que té com a objectiu
promoure i fomentar la cultura
emprenedora en el cicle superior de l’educació primària,
per desenvolupar els valors,
hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedora.
El projecte es desenvolupa en
45 municipis de Barcelona i
promou el treball conjunt entre els ens locals i els centres
educatius. En total, agrupa
més de 3.800 alumnes i està
prevista la creació de 150 cooperatives escolars. Enguany,
a Igualada hi participen uns
200 alumnes de 5è de primària de les escoles Maristes,
Escolàpies, Acadèmia Igualada i Emili Vallès.
Fa uns dies, els equips directius de les cooperatives Maristes Work i De Tot i Més, dels
Maristes, i Emprescola i Unilàpies de les Escolàpies, Inside
the School i Cadium de l’Acadèmia Igualada, i Vallès Art i
Som Així de l’Emili Vallès, van
visitar les instal·lacions d’IgNova Empresa. Durant la visita van reunir-se amb el cap de
l’Oficina d’Atenció Empresarial de l’Ajuntament d’Igualada,

Representants escolars de les cooperatives van visitar Ignova Empresa.

Josep Maria Mestres, amb qui
van intercanviar impressions
sobre el procés que havien
seguit fins al moment per a la
constitució de la cooperativa,
l’elecció de l’equip directiu, el
nom i el producte que elaboraran. També van presentar els
estatuts i l’acta de constitució.
Igualment, els membres de la
cooperativa van fer una visita al tècnic d’assessorament
empresarial de l’Ajuntament
d’Igualada, Jordi Albareda,
amb qui van comentar diferents aspectes sobre l’elecció
del producte, la viabilitat, la
venda o l’estudi de mercat.
Ara, les cooperatives es troben en ple procés d’elecció
i producció dels productes,

Inici dels assajos de les
caramelles de Sta. Caterina

REDACCIÓ / LA VEU

Des del barri de Santa Caterina d’ Igualada com ja ve
essent tradició, en aquestes
dates comencen a assajar les
caramelles que enguany seran la 26ª edició.
La cantada de les caramelles
serà el dia 11 d’abril a les 4 de
la tarda pels carrers del barri i
del centre de la ciutat.
Els assaigs es faran els dijous
19 i 26 de febrer, el 5, 12, 19,

la venda dels quals es realitzarà durant el mes de maig
en un mercat públic al centre
de la ciutat. Aquest projecte,
que pretén incentivar la cultura emprenedora a l’escola,
compta amb la col·laboració
dels departaments municipals
de Dinamització Econòmica i
Ensenyament i Universitats,
i el suport tècnic de Valnalón, entitat que es dedica a la
promoció de l’emprenedoria a
l’escola, i que té una notable
trajectòria a nivell de l’Estat
espanyol.
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creences. Que és comprometre’s. Diferència entre opinions
i creences en l’amor. Quan els
sentiments fallen. Importància de la vida passada. Quan
trencar un festeig, dificultats
per fer-ho. Pornografia i efecte en les relacions de festeig
i matrimonial. Conseqüències
de la pornografia en l’home i
la dona. Ordinador i pornografia i relació de parella. Xarxes
socials i relació de parella. No
enviis fotos íntimes solament
per si et deixa i si després les
penja?. Preàmbuls a les xarxes socials. Quan coneixes
a la persona solament queda
anar-se al llit. Sexe i festeig:
conseqüències en futurs festejos. Sexe, com parar?. Ens
emboliquem?. Conseqüències
d’embolicar-se...

Cada alumne és únic:
a classe com a casa

26 de març, el dijous 31 de
març i 9 d’abril, de les 9 a les
10 del vespre, a l’edifici de la
Veu de l’Anoia, al carrer del
Retir nº 40. Als organitzadors
els agradaria comptar amb la
màxima participació de gent
del barri i d’Igualada per cantar caremelles i fer veinat.
Tothom hi serà benvigut ja
sigui per cantar, per portar la
cistella o per tirar la ballesta.

PORTES OBERTES

PER PUBLICITAT

DIUMENGE, 22 DE FEBRER

D’11.00 a13.00 h., amb activitats i actuacions.
Visites concertades, qualsevol altre dia

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publianoiadisseny@gmail.com
montclar-laveu.indd 1

9/2/15 13:04
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Àmbit Penedès
El per què de la Vegueria Penedès (1)
No és la primera
vegada en la nostra
histìria que ens trobem davant una situació de crisi profunda i
sempre hi ha hagut la
voluntat de retrobar
nous camins de prosperitat

REDACCIÓ / LA VEU

EL MÓN
La població mundial, si no hi
ha una desgràcia -guerres o alguna pesta- es doblarà abans
d’acabar el segle. Però el
creixement no serà uniforme.
Està condicionat pels índex
de natalitat i pels fluxos migratoris derivats de les oportunitats de viure millor o de fugir
de la misèria. Sembla que les
ciutats -i les connexions entre
elles- seran els referents que
més marcaran els territoris.
Les grans urbs seran els pols
d’atracció. I els més potents
els situades en cruïlles i hubs
de comunicació i en les zones
properes a la costa. Perquè el
mar no té camins però es pot
anar a tot arreu. Els estudis de
prospectiva parlen de franges
costeres d’uns 100 kilòmetres
i conurbacions d’extensions
semblants, per on circularan
tots els fluxos culturals i econòmics.
EL PENEDÈS
És un territori perfectament
ubicat en aquests paràmetres.
Gaudeix d’estar a la vora del
mar i amb vocació Mediterrània. Oberta al món però amb
les arrels enfonsades a la
terra. Amb quatre comarques
complementàries. Un eix central que, gràcies a la indústria
vitivinícola, conserva espais
naturals que cal preservar. I
- malgrat els errors comesos
daurant els darrers anys - encara es pot evitar l’esquarterament del territori per criteris
econòmics a curt termini. Pel
nord, l’Anoia. La majoria de

col·laborava tot el sector.

El polígon Plans d’Arau, de la Pobla de Claramunt, un dels més rendibles de l’Anoia.

terres són feréstegues i de
secà, la qual cosa va afavorir
que durant segles es dediquessin a la indústria perquè
no hi havia altre valor que l’enginy i l’esforç dels seus habitants. Pel sud i per l’est, Baix
Penedès i Garraf. Un port de
mar i una de les zones turístiques de més potencial del
país. Una combinació quasi
perfecte d’equilibri i de possibilitats de creixement.
L’ANOIA
Tradicionalment ha estat una
zona industrial. I avui encara
l’ocupació en aquest sector és
superior a la mitjana a Catalunya. Però aquelles empreses
que donaven feina a cente-

El sector paperer de l’Anoia és un dels capdavanters d’Espanya.

nars de treballadors ja no existeixen. S’ha anat reconstruint
un altra entramat sectorial
d’acord a les circumstàncies,
on les especialitzacions que
creen els valors diferencials
s’hauran de treballar i mantenir. Així les adoberies ja no
fan majoritàriament sola per
sabates, sinó pell de qualitat
per accessoris de luxe. I necessiten centres d’investigació
per innovar i allunyar-se de la
lluita només pel preu.
No és la primera vegada en la
nostra història que ens trobem
davant una situació de crisi
profunda. Al llarg del temps
s’han anat repetint períodes
de gran creixement econòmic
amb depressions profundes.

El Penedès gaudeix
d’estar a la vora del
mar i té vocació mediterrània. Oberta al
món però amb les
arrels enfonsades a
la terra. Amb quatre
comarques complementàries
El temps de reacció davant
els ensurts no ha estat sempre
curt i a voltes ha estat condicionat per factors geogràfics,
socials, polítics i financers.
Però sempre hi ha hagut la voluntat de retrobar nous camins
de prosperitat.
Per entendre l’evolució econòmica de la comarca al llarg
de la història cal tenir en ment
algunes dates. L’any 1293
Jaume II va atorgar un privilegi per celebrar mercat el
dimecres de cada setmana.
L’activitat drapera està documentada des de l’any 1282, i
la adobera des de l’any 1340.
Els paraires es dedicaven a
qualsevol de les operacions
a les quals és sotmesa la llana, des del rentat al perxat.
Sovint exercien d’empresaris
i obrers. Compraven la llana i
la donaven a treballar a d’altres obradors, d’ofici subaltern
- filadors, teixidors, tintorers,
abaixadors - tot reservant-se
l’aprest final i la comercialització. Feines fragmentades,
però treballades en equip on

PRIMERA CRISI INDUSTRIAL I LA SEVA SOLUCIÓ
L’any 1365 primera etapa
d’estancament econòmic i
demogràfic. Els 318 focs documentats queden reduïts a
143 l’any 1497, a causa de la
pesta i la guerra civil contra
Joan II. Però no abandonen
l’activitat menestral. S’aconsegueixen els privilegis de
Ferran II el 1499 i 1510 i confirmats per Carles V el 1519.
El 1614 es funda el Gremi de
paraires. El 1622 el municipi
compra la mitja jurisdicció de
l’abat del Monestir de Sant
Cugat. Amb aquesta operació
Igualada s’allibera de la tutela
senyorial.
LA INDÚSTRIA
La veritable activitat industrial
s’inicia en el segle XVIII. Es
donen Privilegis Industrials el
1728 a Terrassa, al 1732 a Sabadell i l’any següent a Igualada. Es fa un entramat social
amb vinculacions corporatives
i amb una munió de reglamentacions tècniques que aglutinaven el moviment artesanal.
La indústria drapera ja utilitza
telers. En el 1789 hi treballen
4.000 obrers entre filadors i
teixidors. Es produïen espardenyes, sabates i barrets que
es venien arreu d’Espanya i
àdhuc exportats a Amèrica.
L’any 1797 la indústria cotonera disposa ja de 200 telers
i es fabricaven 231.000 canes
catalanes de teixit a l’any. En
menys de 50 anys es dobla
la població, i aquesta es torna a doblar en 30 anys més
(en menys de 80 anys s’havia
multiplicat per quatre). El 1797
hi havia 6.500 habitants.
NOVA CRISI
El bloqueig anglès del comerç
americà afectà a la indústria
local. El març de 1808 el rector de Santa Maria reclamava que el municipi adoptés
mesures per pal·liar l’infortuni
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dels jornalers en atur forçós
a causa del tancament de fàbriques. Molts dels aturats
s’enrolaren com voluntaris per
a lluitar contra els francesos
i participen activament en els
atacs contra les tropes napoleòniques al voltant del Bruc.
L’any 1824 sembla que es
recuperi la indústria cotonera
i el 1.857 Igualada arriba als
14.000 habitants. Però el Gremi de paraires entre en una
crisi irreversible i desapareix
formalment el 1.887.
Les noves exigències de la
indústria (mecanització de la
maquinària mule jennies angleses mogudes per vapor o
energia hidràulica) van acabar
amb les empreses locals que
degut a la configuració geogràfica tenien que continuar
treballant a les antigues berguedanes mogudes a mà. Les
noves indústries s’instal·len en
la conca del Llobregat, o prop
dels ports, per rebre el carbó
que arribava d’Anglaterra. De
tenir una posició de lideratge
en el cotó, es passa a una
posició de irrellevant. La ciutat perd habitants (11.896 el
1860) i s’entra en una fase de
depressió econòmica i agitació social. L’estancament dura
quasi un segle.
DIÀSPORA EMPRESARIAL
El rebuig de la situació per
part dels obrers manuals va
fer molt difícil la implantació
d’empreses amb maquinària
moderna. L’any 1847 va ser
cremada la fàbrica “Vila, Subirats i companyia” (el Vapor
Cremat) empresa que disposava de 160 cavalls de vapor,
20.000 fusos i 150 telers mecànics. La crisi econòmica,
l’agitació social, la impossibilitat de superar les adverses
condicions del medi geogràfic
i el rebuig a la renovació del
utillatge industrial provocaren que diversos empresaris igualadins marxessin de
la ciutat i anessin a invertir a
d’altres poblacions. Entre ells
els germans Muntades – que
van crear ‘L’Espanya Industrial’- , Tous i Soler – fundador
de ‘La Maquinista Terrestre i
Marítima’ - i els Godó – fabricants de cotó i editors del diari
‘La Vanguardia’ – i d’altres de
menys anomenada que s’establiren majorment a Barcelona.
L’ARRIBADA DEL TREN I
L’ELECTRICITAT
L’any 1848 s’inaugura la línia Barcelona - Mataró. Fracassa l’intent de fer un tren
fins a Sant Sadurní. Manresa
aconsegueix la línia Barcelona - Saragossa en detriment
d’Igualada. Fins el 1893 no
arriba el primer tren a Igualada, cinquanta anys de retard
amb respecte dels altres cen-
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El tèxtil és un sector tradicional de la comarca, que mica en mica torna a recuperar la importància perduda.

L’arribada de
l’electricitat torna
a posar l’Anoia en
igualtat de condicions
a d’altres comarques
industrials i a poc
a poc es recupera
l’activitat econòmica
tres fabrils del Principat. La
força motriu del vapor aviat
queda superada per un nou
cicle energètic. L’electricitat.
El 1903 es funda la societat
‘L’Electra Igualadina’ i el 1912
s’inicià la distribució a la xarxa
de consum domiciliari.
L’arribada de l’electricitat torna
a posar l’Anoia en igualtat de
condicions a d’altres comarques industrials i poc a poc es
recupera l’activitat econòmica.
L’any 1930 es recuperen els
14.000 habitants que hi havia
el 1857. No es pot crear una
Caixa d’Estalvis d’Igualada.
La Primera Guerra Mundial
permet treballar per ambdós
bàndols i, en especial els
adobers, tenen una època
d’esplendor.
LA POSTGUERRA CIVIL
Les penúries de la post guerra anivellen els desequilibris
existents. Es recupera la iniciativa individual. Floreixen una
munió d’empresaris molt actius que fan de l’Anoia un dels
referents més importants tant
pel que fa a la indústria adobera com el gènere de punt.
Poc a poc apareixen altres
activitats, que acaben per ser
també de relleu internacional
en el camp de la confecció i
metal·lúrgic. El 1964 deixa de
circular el tren a vapor (3 hores fins a Barcelona) i s’instal·len els automotors MAN i trens

amb màquines Diesel de Línia
SECN (1 hora i 40 minuts). El
2000 s’electrifica la línia (la
electrificació del tren de Sarrià es va fer el 1905). El 1974
s’obre el primer Túnel del Bruc
i el 2004 s’acaba el darrer tram
de l’autovia Madrid Barcelona
entre la Panadella i Jorba. El
2013 s’acaba la C-37 que enllaça l’Anoia amb el Penedès i
el Bages.
El 2004 comença un procés
d’externalització de teixeduria
i acabats que s’afegeix al tradicional de confecció que ja es
feia en empreses petites i activitats artesanals i a les cases.
La crisi fa estralls. Empreses
líders d’adoberes, gènere de
punt i metal·lúrgica fan fallida.
I comença el cicle econòmic
actual. Es diversifica el teixit
industrial. Empreses més petites d’arts gràfiques, de construcció de maquinaria, serveis
informàtics, indústria aeronàutica, clústers per activitats aerostàtiques, etc.
El gran problema vers el futur ha provocat reaccions per

trobar solucions. Molts plans
estratègics promoguts per les
Administracions i també per
la iniciativa privada. Així l’any

2005 es va fer “Conca Futur”,
una plataforma transversal de
reflexió.

El sector de la pell i la marroquineria agafa molta volada en els darrers anys.
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Comarca
Demà es col·loca la primera pedra al talús del barri del Pi
MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte a par·
tir de les 12 del migdia tindrà
al carrer Òdena cantonada
carrer Vilanova l’ acte de colo·
cació de la primera pedra del
Nou Talús al Barri del Pi, obra
que permetrà remodelar i mi·
llorar l’espai natural entre el riu
Anoia i les primeres cases del
barri del Pi. L’obra té un cost
de més de 581.000 euros, to·
talment subvencionats (dues
subvencions de la Diputació
de Barcelona i una dels fons
FEDER). Durant el període
de licitació es va aconseguir
que l’empresa adjudicatària,
Moix Serveis i Obres, fes unes
millores respecte el projecte
inicial valorades en més de

66.000 euros.
El projecte inclou la realització
d’un mur d’escullera, de tipus
sosteniment, entre els carrers
d’Extremadura i Pare Daniel.
El mur, que es construirà amb
terra granítica de 700 a 1.500
quilos, constarà d’uns 100 me·
tres de longitud, i tindrà entre
13 i 14 metres d’alçada se·
gons els desnivells del terreny.
Els treballs inclouran també la
realizació de la xarxa de cla·
vegueram i la canalització de
les aigües pluvials, entre d’al·
tres.
Com explica l’alcalde Teo Ro·
mero “és una actuació fona·
mental per garantir la segure·
tat dels habitatges situats més
aprop del riu, i que no costarà

ni un euro als veïns i veïnes
de Montbui”. Com explica Ro·
mero, “amb la construcció del
mur i la nova xarxa de clave·
gueram i drenatge els habi·
tatges dels veïns situats més
aprop del riu Anoia aconsegui·
ran una major seguretat en els
seus habitatges i també veu·
ran revaloritzades les seves
propietats”. El batlle socialista
montbuienc recorda que “vam
licitar l’obra amb un objectiu
clar: com que tenim el 100 per
100 de l’obra subvencionada
volíem que les empreses que
es presentaven al concurs
d’adjudicació especifiquessin
a l’apartat de millores que fa·
rien el màxim d’obra possible.
Al final l’empresa adjudicatà·

213 oferiments i 196 donacions efectives a la 8a
Marató de Sang de Montbui
MONTBUI / LA VEU

213 persones van participar
i 196 van poder fer efectiva
la seva donació a la vuitena
Marató de Sang de Montbui
celebrada el passat diven·
dres 6 de febrer al CCC La
Vinícola. Com és tradició, la
Marató es va convertir en una
jornada plena de solidaritat i
que, per primer cop, es va dur
a terme en un divendres en·
lloc del que fins ara s’havia fet
(en dissabte). La Marató de
Sang, organitzada pel Banc
de Sang i Teixits, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de
Montbui, es va realitzar entre
les 10 del matí i les 10 de la
nit, i en ella hi van prendre
part, a més dels donants, 17
persones que no van poder
donar sang per diferents mo·
tius de salut.
Malgrat l’intens fred que va
presidir la jornada, els mont·
buiencs i montbuienques
van voler mostrar el seu can·
tó més solidari. En aquesta
oportunitat, els índexs més
alts de donació va tenir lloc a
les hores de la tarda-vespre,
contràriament al que havia
succeït en anteriors edicions.
A les 10 del matí va tenir lloc
la inauguració de la Marató,
amb la presència de la regi·
dora de Salut i membre de
l’Associació de Donants de
Sang de l’Anoia (ADSA) Au·
rora Fernández, la regidora
de Festes i Ciutadania Silvia
Latorre, Josep Maria Plane·
lla en representació del Banc
de Sang i representants de la

ria farà millores per valor de
66.000 euros més”.
Romero va remarcar la impor·
tància d’aquest projecte, em·
marcat en la voluntat transfor·
madora i de recuperació del riu
Anoia al seu pas per Montbui.
Com explica l’alcalde “el nou

talús, que serà una realitat en
uns quatre mesos, ens perme·
trà la recuperació ambiental i
funcional de la façana del riu
al barri del Pi i suposarà una
notable millora en la qualitat
de vida dels veïns de la zona”

L’administració de loteria de
Montbui reparteix més de 8
milions d’euros de la Loteria
Nacional, amb el 41167

Comissió de Festes, entitat
que hi va col·laborar en tot
moment.
Durant tota la jornada es van
celebrar nombroses activitats
paral·leles. De bon matí, es
van organitzar tallers per als
alumnes dels centres esco·
lars de Montbui amb la col·
laboració dels cossos i forces
de seguretat.
Ja a la tarda es van fer dife·
rents tallers: un de xapes i
manualitats a càrrec de l’en·
titat Artesanas de Corazón;
també un de Manualitats a
càrrec de Sara Bergantiño.
També es va realitzar un Ta·
ller de Maquillatge Artític, un
altre de Henna, i la Comissió
de Festes del Nucli Urbà va
preparar una Xocolatada per
als assistents. També van te·
nir un destacat protagonisme
les actuacions musicals, com

una exhibició de Fit-Attack/
Zumba, amb Ivette de MontaQua; una sessió de balls
amb Cristina Morente (“La
Tacona”) i el grup de Ball de
l’Escola Garcia Lorca “A com·
pás de Lorca”. Tampoc no hi
va faltar una exhibició de ball
“bollywood” amb el grup Swe·
et-India.
Des de l’organització es vol
agrair la col·laboració dels
següents establiments
comercials:
GV Confeccions; Sol Solet;
De Perla, Moda Calafell, Valls
Òptics, Frutos Secos
María José; Troballes Mont·
bui; Ferreteria La Tossa, Arte·
sanas de Corazón;
Mont-aQua; Sa2Pe; Joieria
Lozano, Bar La Vinícola, In
Complements, Seymar,
Mercaflor, Gonzalo, Grup 2,
El Coi i McDonald’s.

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat, pels volts de
la una de la tarda es coneixia
que el primer premi de la Lo·
teria Nacional dels dissabtes
havia estat venut a l’adminis·
tració montbuienca número 1,
ubicada a la carretera de Valls,
6. En concret el premi havia
estat per al número 41167, del
qual se’n van vendre nou sèri·
es (90 dècims), entre elles la
fracció i la sèrie corresponent
al premi especial al dècim, i
premiat amb 3 milions d’euros.
Cal destacar que vuit de les

nou sèries de la grossa es van
repartir des del Bar Marsal
d’Igualada, on es va desfer·
mar l’alegria. El volum de pre·
mis repartits arreu de la Conca
d’Òdena és de 8.340.000 eu·
ros.
Aquest és el premi més impor·
tant que ha donat l’administra·
ció de Loteria de Montbui, que
està en tràmits de canviar el
seu nom per un logo i imatge
corporativa nova amb la inclu·
sió del “Bou”, l’element carac·
terístic del boulevard comerci·
al montbuienc.
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Protecció Civil de Vilanova fa
una crida a nous voluntaris

La gresca del carnestoltes envaeix
la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

El
Carnestoltes
arribarà
aquest cap de setmana a la
Pobla de Claramunt. El divendres 13 de febrer l’entitat
Barrufet Roig organitzarà una
festa de disfresses i el dissabte 14 de febrer la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament farà
una rua que finalitzarà amb
un berenar i una discomòbil a
l’Ateneu Gumersind Bisbal.
El dissabte a les 6 de la tarda
des de la plaça dels Països
Catalans sortirà la rua de car-

nestoltes, que recorrerà diferents carrers del municipi amb
l’animació del grup La Cremallera. El recorregut finalitzarà
a l’Ateneu Gumersind Bisbal,
on hi haurà berenar per a tots
els nens i nenes disfressats i
discomòbil. Com cada any, hi
haurà l’esperada pluja de confeti.
Carnaval a l’escola Maria Borés i a la llar d’infants Sol Solet
A l’escola Maria Borés, durant aquesta setmana, també
fan diverses activitats relaci-

onades amb el carnaval. Al
vestíbul del centre educatiu
hi ha el Rei Carnestoltes que
cada dia dóna una consigna
de com han d’anar vestits els
alumnes. Tots els elements
que han de portar estan relacionats amb el món dels contes i les llegendes. Cada classe també ha fet una màscara
de diferents personatges i les
entrades i les sortides en lloc
de sonar la campana es posa
música.

Festa de disfresses amb Dj
Alex a l’Ateneu de la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

La festa de disfresses del divendres, oberta a joves de
més de 16 anys, es farà a partir de les 12 menys cinc de la
nit a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
Es comptarà amb la música que punxarà el DJ Alex i

es preveu una nit d’allò més
animada. El preu de l’entrada
serà de 2 euros.
Aquesta activitat és organitzada per l’associació Barrufet
Roig i té la col.laboració de
l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt.

El quiosc de la plaça Picasso obrirà les portes el
proper mes de març
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Divendres passat es va adjudicar el contracte administratiu
per a la concessió de l’explotació del quiosc de la plaça Picasso. Aquest espai, de titularitat
municipal està contemplat com
a bar cafeteria i ara ja feia més
d’un any que estava tancat.
La primavera passada l’Ajuntament va convocar un concurs
per a la seva explotació però
no s’hi va presentar ningú. Fa
poques setmanes, i arrel d’una
petició d’un veí de Vilanova, es
van començar a fer els tràmits
amb les mateixes condicions

que les que es van establir al
plec del concurs.
En aquests moments s’està
procedint a l’arranjament i nete-

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’associació de Protecció Civil de Vilanova del Camí està
fent una nova campanya per tal
d’ampliar l’equip de voluntaris.
Actualment en són una dotzena però havien arribat a ser
una vintena i desitjarien poder
comptar amb un equip més generós per tal de garantir que les
emergències es puguin cobrir
sense pressió per als voluntaris
i amb major comoditat per a tots
els integrants del cos. La darrera de les actuacions en què
han intervingut ha estat el pla
d’emergència local pel temporal de neu, el passat dimecres 4
de febrer. Durant tot el matí van
estar acompanyant amb els
cotxes a les màquines llevaneu.
L’associació de Protecció Civil
és un organisme local format
exclusivament per voluntaris la
funció dels quals és col·laborar
i donar suport en situacions de
risc tot reforçant la tasca dels
serveis d’emergència, local i
també de serveis externs. El
passat 25 de gener també van
participar en un simulacre de
terratrèmol al municipi de Sant
Fost de Campsentelles conjuntament amb més de 100 voluntaris de Protecció Civil de tota
Catalunya.
El president de Protecció Civil
a Vilanova del Camí, Antonio
Rodríguez, fa una crida a la incorporació de nous membres,
tot aclarint que és un servei

completament altruista: “no es
cobra res i que el temps que
es dedica a l’associació no és
només el temps de servei, sinó
també el temps de la formació
o la participació en els simulacres”. L’entitat, però, facilita la
formació de les persones que
volen ser voluntàries de manera totalment gratuïta ja que com
explica Rodríguez “tot surt del
pressupost municipal que es
dedica al cos, a principi d’any”.
El primer que han de superar
és un curs bàsic que dóna la
Direcció General de Protecció Civil. Carles Meliz, un dels
voluntaris de l’entitat, aclareix
que “és una formació senzilla,
semipresencial, una part online
i després la presencial durant
quatre dissabtes que es toquen
quatre temes: psicològic, d’extinció d’incendis, sanitari i per
últim, un petit simulacre”.
Per accedir al cos només cal
ser major de 18 anys i no tenir cap discapacitat física. Per
posar-se en contacte amb l’associació només cal trucar al
telèfon 699437708 o enviar un
correu electrònic a protecciocivil@vilanovadelcami.cat
Des de la tardor de l’any el cos
de Protecció Civil de Vilanova
del Camí ha incorporat també
una unitat canina que ja ha fet
un parell de sortides i està funcionant força bé. Està formada
per 5 guies amb 5 gossos.

ja del local i segons expliquen
des de l’ajuntament, el local es
podria obrir al públic el proper
mes de març.

Educació Infantil ( 3- 6 anys) i Educació Primària ( 6-12 anys)

portes obertes
dia 20 de febrer de 2015

De 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h visita guiada a les classes i espais de l'escola

Escola rural · grups reduïts · activitats internivells · llibres de text i material socialitzat · menjador escolar · acollida matinal · extraescolars ...

per a més informació · Tel. 93 809 40 02 · escola-jorba@xtec.cat

Ajuntament de Jorba
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Nova etapa en les obres d’urbanització del
carrer Major de Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El dilluns 16 de gener, s’inicia
una nova etapa de les obres
d’urbanització del carrer Major. Una vegada acabades les
obres del primer tram comprès
entre la plaça Major i el carrer
Verge de Montserrat, l’empresa constructora té previst continuar treballant en la cruïlla
de Verge de Montserrat i Major. Per això a partir del proper
dilluns es tallarà l’accés del
trànsit en aquest tram motiu
que obligarà a buscar vies alternatives per sortir del municipi. La sortida es pot fer per la
C-244, (rotonda de la Masia) o
pel carrer Santa Llúcia per enllaçar amb Sant Isidre.
D’altra banda, i segons explicava avui el regidor d’Obres i

Cap de setmana de
Carnestoltes a Carme
CARME / LA VEU

Aquest diumenge, 15 de febrer celebrarem el Carnestoltes, participi-hi amb el concurs
de disfresses i gaudint de la
rua amb el grup Cremallera i
tota l’animació infantil per els
mes petits. Per acabar de arrodonir la festa ho farem amb
un berenar per a tothom
Els horaris previstos i las bases per el concurs de disfresses es detallen a continuació.

Urbanisme, Antonio Sánchez,
també hi ha data per asfaltar
el primer tram del carrer. Serà
el dilluns 23 de febrer i segons
afirma Sánchez, podria estar
enllestit en dos dies.
Podeu consultar els plànols

de les afectacions viàries al
web municipal: www.vilanovadelcami.cat. A la portada hi
trobareu un banner (obres del
carrer Major) que us hi portarà
directament.

HORARIS
- 5 de la tarda, Inscripcions

concurs de disfresses al Teatre
- ¼ de 6, inici de la Rua amb
el grup CREMALLERA. Sortida del teatre i cercavila pels
carrers del poble fins a tornar
al local del teatre.
- 6 de la tarda, al Teatre, animació infantil amb el grup
CREMALLERA i lliurament de
premis de les comparses i disfresses.
A l’acabar berenar per a tothom

L’Alcaldessa felicita Teodora
Vaquero en el seu 102 aniversari

El PSC pregunta al Parlament sobre els
serveis educatius especials vilanovins
VILANOVA DEL CAMÍ /

El PSC de Vilanova del Camí,
de la mà de la seva candidata
a l’alcaldia del municipi Noemí
Trucharte, ha traslladat diversos preguntes al Govern de la
Generalitat de Catalunya, des
del Parlament de Catalunya,
sobre els serveis educatius
especials del municipi.
Les preguntes pretenen saber
què pensa el Departament
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya sobre els serveis educatius especials de
Vilanova del Camí, sobretot
en referència als recursos, i si
hi ha previsió d’augmentar el
personal. Així, les preguntes
presentades han estat:
-Quin és el capteniment del

Govern de la Generalitat sobre les Unitats de Suport a
l’Educació Especial (USEE)
als diferents Centres d’Educació Infantil i Primària de
Vilanova del Camí, i sobre el
CEIP Joan Maragall, d’aquest
mateix municipi, en concret?
- Quina és la previsió de recursos econòmics del Govern
de la Generalitat sobre les
Unitats de Suport a l’Educació
Especial (USEE) als diferents
Centres d’Educació Infantil i Primària de Vilanova del
Camí, i sobre el CEIP Joan
Maragall, d’aquest mateix municipi, en concret?
- Quina és la previsió de recursos de personal del Govern de la Generalitat sobre

les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) als
diferents Centres d’Educació
Infantil i Primària de Vilanova
del Camí, i sobre el CEIP Joan
Maragall, d’aquest mateix municipi, en concret?
Amb
aquestes
preguntes
Trucharte afirma que “el nostre compromís per l’igualtat
d’oportunitats es manifesta en
la necessitat de vetllar pels millors serveis educatius per tots
els infants del municipi. És per
això que volem que el Govern
de la Generalitat tingui millor
atenció respecte als serveis
educatius especials del municipi. Hi apostem clarament”.

La gent gran celebra la II Festa del soci i el
carnestoltes
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de Pensionistes i
Jubilats de Vilanova del Camí
ja té a punt la II Festa dels
Socis. A partir de demà i fins
diumenge la gent gran participarà de diferents activitats que
culminaran el cap de setmana
amb una jornada festiva. Per
començar, demà dijous a les
17:00 h hi haurà Assemblea
General de Socis, al Casal, i
divendres tenen prevista la
visita al Centre d’Innovació
Anoia.
Dissabte serà el dia de celebració del carnestoltes. A les
12 a Can Papasseit, 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’actuació del Duo
Durcal.
La II Festa del Soci culminarà
diumenge. 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 Papasseit, 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.
Fins aquest dijous es poden
fer inscripcions al concurs de
disfresses, recollir els tiquets
per la visita a Centre d’Innovació Anoia i treure els tiquets
pel dinar de germanor.
D’altra banda, 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.

VILANOVA / LA VEU

Teodora Vaquero, que des de
fa uns anys resideix al centre
gerontològic AMMA Vilanova,
va celebrar el passat dissabte 7 de febrer, entre familiars
i amics, el seus 102 anys. Tan
contenta i xerraire com sempre, Teodora Vaquero, va rebre amb molta emoció la visita
de l’Alcaldessa Vanesa González i la regidora de Serveis

Personals, Pepita Còdol.
Teodora Vaquero va rebre
emocionada un gran ram de
flors de mans de l’Alcaldessa
amb qui va parlar animadament malgrat els seus problemes d’oïda. Després va bufar
les espelmes del pastís i va
compartir amb familiars i autoritats una copa de cava.

ICV-VV denúncia l’Equip de
Govern vilanoví a la fiscalia
anticorrupció
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El grup municipal vilanoví ha
presentat aquesta setmana
tres denuncies davant la fiscalia anticorrupció incloses
en un programa d’investigació
iniciat a principis d’aquesta legislatura i que ha trobat moltes traves per part de l’equip
de govern.
La primera des les denuncies és referent a una possible
malversació de fons públics,
prevaricació i altres sobre
unes despeses realitzades en
un sector urbanístic privat.
La segona denuncia és referent al no cobrament de
183.587,12 euros a l’empresa H.P.SL per la requalificació
d’un sector rústic al costat del

polígon municipal d’Odena.
La tercera denúncia consisteix
en no reflectir a la comptabilitat el deute que té el sector
urbanístic PMUr5, on existeixen vincles familiars amb un
regidor de CiU.
Segons el comunitat “Des
d’IPV-VV es demana la dimissió de l’actual alcaldessa
del PSC la Sra. Vanesa González coneixedora d’aquests
fets, així com l’obertura de
les corresponents comissions
d’investigació, la publicació a
la web de tota la documentació no aportada a l’oposició,
i la depuració de responsabilitats, Així com el cobrament
d’aquestes partides per evitar
continues pujades d’impostos
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Capellades va celebrar la festa de Santa Dorotea Assajos Caramelles 2015, a

Sant Martí de Tous

CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres Capellades
ha celebrat la seva Festa Major d’Hivern, Santa Dorotea.
Els actes es van concentrar en
la missa en honor a la patrona que va estar concelebrada,
tal i com és costum, per molts
–prop de 15- dels mossens
que han estat vinculats amb
Capellades. Abans d’acabar la
cerimònia, l’Alcalde de Capellades, Marcel·lí Martorell, va
renovar els Vots de Poble. Seguidament es va gaudir d’un
breu concert de flauta travessera i orgue, a càrrec de Frederic Prat i Josep Xaubet.
Els actes van continuar a la
tarda amb una exposició on
s’ha recuperat fotografies de
l’arxiu que Antoni Quintana va

cedir a Capellades. La mostra
s’anomena “Recordar 3” i es
podrà visitar fins al 22 de febrer a Casa Bas els divendres,
dissabtes i diumenges de 6 a

8 del vespre i els matins de
dissabte i diumenge de 12 a 2.
Finalment a les 9 de la nit la
Cafeteria de La Lliga va fer ple
amb el concert de Visacos.

Obres per millorar la vialitat a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

Aquestes darreres setmanes
la Brigada d’Obres de l’Ajuntament està treballant en diverses actuacions que serveixen
per millorar la circulació de
persones i vehicles pels carrers de la vila. En aquest sentit
aquesta mateixa setmana s’ha
fressat el carrer Vinya Alta
perquè davant les baixes temperatures el terra no es glaci i
els cotxes patinin a l’hora de
circular. També aquests dies
s’està treballant en la construcció d’un pas elevat al Passeig Immaculada Concepció,
una mica abans de la cruïlla
amb el carrer Santa Dorotea.
Aquesta era una reivindicació
dels veïns de la zona que es
queixaven de l’alta velocitat
dels vehicles en aquest tram,
més perillós encara just amb
la incorporació del carrer San-

ta Dorotea.
Prèviament també s’ha actuat
en la millora de la circulació de
persones, eixamplant la vorera situada en el carrer Torrenova, just davant de Casa
Bas.
Finalment també aquests dies

s’ha arrencat els arbres que hi
havia davant l’IES Molí de la
Vila, perquè estaven morts. Finalment es plantarà en aquest
espai dues alzines, i la resta
de vorera quedarà lliure per
facilitar l’accés al centre escolar.

Capellades recull un 45% més de roba que
l’any passat
CAPELLADES / LA VEU

L’any 2014 es va recollir a Capellades, a través dels contenidors d’Humana, un total
de 14.107 kilograms de roba.
Segons les dades facilitades
des de l’empresa “Humana.
Fundació Pueblo para pueblo”,
que és qui gestiona aquests
3 contenidors que hi ha a Capellades, “aquesta quantitat
representa un 45% més que
l’any 2013, quan es va recollir
un total de 9731 Kg. Aquesta
quantitat fa que la mitjana de
kilogram reciclat per habitat sigui de 2’67%, força superior a
la mitjana catalana que està de
promig en 1’83 %”.
La reutilització i el reciclatge

tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient en reduir
en part els residus generats
pels ciutadans, atorgant una
segona vida a una roba que
d’una altra manera aniria a parar a l’abocador per a ser incinerat (cada kg de roba que es
reutilitza i no és incinerat evita
l’emissió de 3,169 kg de CO2,
segons dades de la Comissió Europea). La recollida de
roba és un servei gratuït per
al municipi i significa un estalvi
important en les despeses de
recollida i eliminació de residus
urbans.
Humana Fundación Pueblo
para Pueblo és una organització no governamental per al

desenvolupament (ONGD) que
des de 1987 promou la protecció del medi ambient a través
del reciclatge i la reutilització
tèxtil, i duu a terme programes
de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda social a Catalunya, gràcies
als recursos obtinguts amb la
gestió de tèxtil usat. L’organització disposa de 5.200 contenidors per a la recollida de roba
i calçat a tota Espanya, més de
1.300 dels quals estan distribuïts a Catalunya gràcies als
acords de col·laboració establerts amb prop de 200 ajuntaments i 200 entitats i empreses
privades.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Un any més s’acosta la Pasqua, i a Sant Martí de Tous
comencem a preparar les nostres i ja tradicionals Caramelles. Aquest any celebrarem el
seu 99è aniversari.
Amb la intenció que el diumenge de Pasqua continuï sent
una jornada amb molta participació des del més petits als
més grans del poble, i farcida
de flors i melodies, la Comissió de Caramelles anima a tothom qui vulgui participar de la

festa a assistir als assajos que
començaran aquest divendres
13 de Febrer al Casal, de 2/4
de 10 a 2/4 d’11 del vespre.
En el nostre repertori d’ enguany cantarem la sardana La
Marinada (d’ A. Pérez Moya),
l’havanera La Gavina i la caramella Surt a sa finestra, entre
d’altres.
No us ho penseu dues vegades i veniu a cantar amb
la vostra parella, els vostres
amics, familiars o veïns. Ens
ho passarem molt bé!
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Masquefa vol implantar un
programa d’ajuda als joves
amb necessitats educatives
especials a incorporar-se al
món laboral

MASQUEFA / LA VEU

Les diputades al Parlament de
Catalunya Maria Senserrich i
Mercè Jou van ser divendres a
Masquefa per conèixer la xarxa de recursos que el municipi
ofereix als infants i els joves
amb necessitats especials
perquè puguin desenvoluparse, formar-se, i preparar-se
per accedir al mercat de treball en igualtat d’oportunitats,
contribuint així a la seva plena inclusió social. Mitjançant
aquesta xarxa, aquests infants
i joves reben suport, de manera continuada, des que neixen
i fins que acaben l’institut.
D’una banda, Masquefa disposa del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP) d’Apinas, que
atén gratuïtament a les famílies preocupades per algun
aspecte del desenvolupament
dels seus fills de 0 a 6 anys.
D’altra banda, és l’únic municipi de la comarca que té dues
Unitats de Suport a l’Educació
Especial (USEE): una a primària, a l’escola Font del Roure, i una altra a secundària,
a l’institut. Els professionals
d’aquestes USEE proporcionen als alumnes amb necessitats educatives especials un
acompanyament personalitzat
perquè puguin participar de
l’activitat del centre al costat
dels seus companys, de manera que s’avanci cap a una
escola inclusiva. A més, l’institut i l’Ajuntament duen a terme
el programa ‘Tastet d’oficis’,
en què els estudiants de 3r i
4t d’ESO amb necessitats especials complementen la formació que reben a l’aula amb
l’experiència de treballar unes
hores a la setmana en empreses i centres col·laboradors,

tenint, així, un primer contacte
amb el món laboral.
Ara, l’Ajuntament vol fer un
pas més i ampliar aquesta
xarxa amb un nou recurs que
li doni continuïtat –concretament un programa de suport a
la transició a la vida adulta- tal
i com va traslladar l’alcalde,
Xavier Boquete, a les dues diputades de CiU durant la seva
visita a Masquefa.
Amb aquest recurs es vol cobrir el pas intermedi entre que
aquests joves amb necessitats especials acaben l’institut,
habitualment als 16 anys, i fins
que poden incorporar-se plenament al mercat laboral en
un centre especial de treball.
Mitjançant aquests programes de suport a la transició a
la vida adulta, i amb el treball
d’un equip de professionals,
aquests joves continuen preparant-se per poder desenvolupar-se amb la màxima
autonomia possible tant en la
seva posterior incorporació a
l’àmbit professional com en
tots els altres aspectes de la
vida quotidiana.
Actualment a l’Anoia només
hi ha un recurs d’aquestes característiques a Igualada i no
disposa de places. L’objectiu
de l’Ajuntament és poder-lo
oferir en el futur a Masquefa.
Les diputades Senserrich
i Jou van destacar la feina
que l’Ajuntament ja està fent
per atendre els infants i joves
amb necessitats especials, i
van anunciar que traslladaran
al Govern de la Generalitat
la petició de poder disposar
d’aquest recurs de suport en
la transició a la vida adulta i
que treballaran per fer-ho possible.

S’amplien les contractacions dels plans
d’ocupació a Piera
PIERA / LA VEU

Unes 15 persones treballen a
Piera gràcies als plans d’ocupació que es concedeixen regularment als ajuntaments o
que vénen subvencionats per
la Diputació, per reforçar les
tasques de millora, manteniment i vigilància del terme.
Durant el primer semestre de
l’any, encara es desenvoluparan uns quants dels projectes
del 2014, subvencionats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Fons Social
Europeu. Des de l’Ajuntament
es gestionen quatre programes relacionats amb la inserció laboral:
- Treball i formació: Dintre
d’aquest programa s’ha concedit el projecte Condicionament de les voreres del municipi-2ª fase (Sant Bonifaci,
Sant Cristòfol, Llobregat, Anoia, Sant Sebastià i Sol) amb la
contractació de cinc persones,
que han de realitzar 80 hores
de formació. Els escollits, persones sense feina apuntades
al SOC i que reuneixen uns
requisits determinats, participaran en un programa de formació denominat “Operaris de
zones enjardinades” impartit
per una empresa especialitzada del municipi.
- Treball i formació per a persones que tenen la Renda
Mínima d’Inserció (PIRMI):
Aquest projecte el gestiona el
Consell Comarcal, però és la
regidoria d’Empresa i Ocupació qui realitza el projecte i la

selecció dels participants. Fins
a finals de gener i durant sis
mesos hi ha hagut una persona encarregada de vigilar la
zona blava i un altra de suport
a urbanisme.
- Llei de Barris: Aquest tercer
projecte té aprovades dues
accions més:
L’ampliació i adaptació de voreres per a la incorporació de
criteris d’accessibilitat, iniciat
a finals de l’any passat, amb
4 persones que fins ara han
dedicat la seva tasca a ampliar les voreres del passeig del
Prat, carrer Dr. Josep Vidal,
carrers Canigó i Abadesses i
pl. de la Sardana.
La remodelació dels accessos
i estances de la Policia Local
de Piera, aquest projecte s’ha
d’iniciar properament, amb la
contractació de 6 persones

més.
- Plans Locals d’Ocupació
subvencionats per la Diputació. Fins ara, s’ha estat treballant en la remodelació del
Foment i reconversió a centre
cultural-3ª fase. Aquest projecte del 2014, ja ha finalitzat
amb la participació de 6 persones durant sis mesos.
La Diputació de Barcelona assigna un import econòmic als
ajuntaments segons la quantitat d’habitants censats que té.
La gestió dels diners i la justificació la fa l’ajuntament mateix.
Aquest any 2015 es contractaran un total de 25 persones.
En una primera fase, es contractaran 13 persones, que
han d’estar apuntades al SOC
i al Servei d’Ocupació Local,
i que treballen en un projecte
del ram de la construcció.

Cap de setmana de Carnaval a Piera
PIERA / LA VEU

Divendres 13 de febrer –
Rua de les llars d’infants
- A les 16.45 h, Rua de les llars
d’infants pels carrers Llobregat, Sant Cristòfol, Maragall
i Pere Farrés (rua oberta a la
participació de tothom)
Fi de festa amb xocolatada i
espectacle d’animació de Tato’s Show
Dissabte 14 de febrer - Rua
de Carnaval
- A les 19.45, concentració
dels concursants a la pista
esportiva de l’Avinguda Barcelona
A les 20 h, sortida de la rua de
Carnaval
Recorregut: Piereta, Sant
Cristòfol, Sant Bonifaci, Dr.
Carles, Jaume Fons i carrer
de la Plaça. Lectura del pregó
guanyador i entrega de premis
a la plaça del Peix.
Seguidament, recorregut invers des de la plaça del Peix

fins a la Nau de Cal Sanahuja,
i disco mòbil per finalitzar la
festa.
Diumenge 15 de febrer - Carnaval infantil
- A les 17.30, Carnaval infantil a la Nau de Cal Sanahuja,
amb animació de les Pallas-

ses Pallusses
Dimecres 18 de febrer - Enterrament de la sardina
A les 20 h, enterrament de la
sardina. La comitiva fúnebre
surt des de la plaça Jove fins
al carrer de la Plaça. A continuació, sardinada popular a la
plaça del Peix
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ESPECIALISTA EN DIETES PER:

-Antiaging/antienvelliment -Obesitat -Esportistes
-Embarassades -Alimentació Infantil -Intoleràncies alimentàries
-Celíacs -Colesterol -Diabetis -Hipertensió arterial

El podeu trobar passant
consulta privada de nutrició natural i energètica al
Institut d’Estètica Yvette
Pons de Igualada i altres
ciutats de Catalunya. Pro-

Segur que tots
hem escoltat
darrerament la
frase “ets el que
menges”. Doncs
és ben certa, som
totalment el que
mengem.
Constantment totes
les cèl·lules del nostre organisme s’estan
regenerant a partir
dels aliments que ingerim cada dia. Mengem quatre o cinc vegades al dia, 365 dies
a l’any, evidentment
tot allò que mengem
condicionarà la nostra salut interna i externa.
Tots som conscients
quan ens fem una
rascada o un tall com
el nostre cos en pocs
dies o setmanes genera pell nova, i també podem apreciar
com creix el cabell i
les ungles. La qualitat
d’aquests teixits, és a
dir, l’elasticitat, el color i la lluminositat de

de les malalties actuals. Va entrar de nou a
la universitat per estudiar la carrera de nutrició.
Format durant anys en
cuina energètica amb
diferents especialistes.
Consultor Macrobiòtic
pel Kushi Institute als

Estats Units, on va conèixer i compartir experiències amb xefs i
nutricionistes de tot el
món.
Diversos anys treballant conjuntament amb
els doctors en medicina biològica i homeopàtica, els Drs. Forés i

Pérez, amb qui actualment segueixo passant
consulta a Barcelona.
En els últims anys ha
passat temporades als
Estats Units, on ha
treballat de xef i assessor nutricional personal
d’esportistes d’èlit i
celebrities.

la nostra pell dependrà accelerat de la pell, caen gran mesura dels bell i ungles:
aliments que mengem.
•Estrès.
Per millorar i combatre •Tabac.
l’envelliment cel·lular •Contaminació de les
hem de reduir en pri- grans ciutats.
mer lloc, el consum ha- •Sobremedicació innebitual d’aliments oxi- cessària.
datius com:
Per altra banda podem millorar la nostra
•Carn.
qualitat de vida i salut,
•Embotits.
•Sucre (blancs i more- creant uns hàbits de
vida saludables, com
nos).
•Begudes ensucrades per exemple:
artificials.
•Mastegar i ensalivar
I fomentar el consum bé cada mossegada
d’aliments
antioxi- que ens posem a la
boca. Cal recordar que
dants:
la digestió comença a
•Verdures i hortalisses la boca, i que el nostre
estómac no té dents.
locals i ecològiques.
Una bona masticació
•Llegums.
millorarà la digestió i
•Fruits secs i llavors.
•Fruita local i de tem- l’absorció de vitamines
i minerals antioxidants.
porada.
No menjar en excés.
•Peix fresc.
Una alimentació adeTambé hi ha hàbits i quada però frugal.
estils de vida que ge- Menjar en excés geneneren molta oxidació rarà residus oxidatius i
cel·lular i per tant en- toxicitat als teixits.
velliment prematur i •Sopar lleuger i avi-

at. El sopar és l’àpat
més delicat del dia, ja
que un sopar excessiu
i tard farà que al llarg
de la nit el cos alliberi
moltes toxines a la pell
resultants d’una mala
digestió que s’allargarà
tota la nit.
•Descansar les hores
necessàries i portar un
ritme de vida relaxat i
saludable.

•Més peix i llegums i
menys carn.
•Més fruits secs i llavors, i menys làctics.

fessor de cuina i hàbits
saludables en diferents
escoles de Barcelona.
Va estudiar i treballar
d’infermer durant diversos anys, podent observar com l’alimentació influeix directament
en la salut, causant i
agreujant la major part

El més important és,
a poc a poc, i a poder
ser amb l’ajuda d’un
nutricionista especialitzat, crear la nostra dieta equilibrada,
introduint nous aliments saludables, i
reduint tots aquells
Que podem menjar per que no necessitem,
gaudir d’una bona salut i empitjoren la nostra
salut. La constància
i una bellesa natural?
i el dia a dia canvia•Més verdures i menys rà definitivament la
nostra salut.
embotits.
•Més fruita i menys dolços i sucres.
•Més cereals com l’ar- Si tenim salut per
ròs integral i menys fa- dins, es llueix per
rines refinades com el fora.
pa industrial.

Institut Yvette Pons
C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada,
Barcelona.Tel. 93 804 62 02
info@yvettepons.com

www.yvettepons.com

www.facebook.com/yvettepons
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El Quartet Altimira obre la 10a
temporada dels Amics de la
Música als Hostalets

El tercer Canicròs de Vallbona dobla el nombre
de participants en el primer any integrat a la
Lliga Catalana
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat diumenge, 8 de febrer, va tenir lloc el primer dels
concerts que enguany ha programat l’Associació Amics de
la Música dels Hostalets de
Pierola. Es tractava del Quartet Altimira format per Luís
Peña (violí), David Andújar
(violí), Pol Berlinches (viola)
i Mariona Tusset (violoncel).
Un centenar llarg de persones
van assistir a la sala de l’auditori Cal Figueres per gaudir
d’una molt bona actuació que
la formació va oferir amb peces dels compositors Joseph
Haydn i Ludwig Van Beethoven. Amb ells s’estrenava la
desena temporada de l’Associació Amics de la Música
dels Hostalets de Pierola que,

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

aquest 2015, celebren els 10
anys amb una trajectòria d’actuacions que els portaran a arribar a la xifra màgica dels 100
concerts.
A banda de l’igualadí Quartet Altimira, el programa per
aquesta temporada inclou la
Jove Orquestra BaRock, l’EuroQuartet Barcelona, la companyia Rafató Teatre amb la
Coral Sant Sadurní que oferiran la sarsuela Luisa Fernanda o el Cor Infantil Amics de la
Unió, que substituirà el tradicional concert d’orgue el mes de
novembre.
La segona cita del cicle de
concerts de la temporada serà
el pròxim 12 d’abril amb el recital líric a càrrec de la soprano T

Èxit organitzatiu i èxit de participació en el tercer Canicròs de Vallbona d’Anoia-La
Trufa. La prova, per primer
cop puntuable per a la Lliga
Catalana, va doblar el nombre de participants de l’any
passat. I és que fins a 76
corredors -46 de federats i
30 de no federats- van desafiar un fred que pelava i
es van calçar les esportives
per completar, acompanyats
dels seus gossos, un atractiu circuit que combinava els
trams urbans amb el pas per
encantadors passatges naturals.
El recorregut, de 8,5 quilòmetres i molt tècnic, va fer
suar de valent els participants, entre aquests les primeres espasses de la modalitat, que no es van voler
perdre la cita de Vallbona,
la cinquena del campionat
català. El fort desnivell que
presentava el circuit va obligar els corredors a fer un extraordinari esforç físic.
Daniel Artero i Nausica
Cornado, guanyadors absoluts
El guanyador absolut va ser
l’experimentat corredor Daniel Artero, del Club Canicròs
Les Franqueses, que va entrar a la meta amb un temps
de 29 minuts, 46 segons i 2

centèsimes. Al podi d’honor
de la categoria sènior també
hi van pujar dos corredors
del club Goscat: Javier Torres, que va ser segon amb
un registre de 30 minuts, 32
segons i 64 centèsimes, i Domenec Peret, tercer amb 33
minuts, 7 segons i 55 centèsimes.
En modalitat femenina es va
imposar Nausica Cornado
(Goscat) amb un registre de
38 minuts, 17 segons i 38
centèsimes, seguida de Lali
Masriera (Club Canicròs Les
Franqueses), que va entrar
a meta amb un temps de 38
minuts, 30 segons i 31 centèsimes, i d’Inés Hernàndez

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:
Localitat:

Nom: .............................................
Cognom: .......................................
Població: .......................................
Telèfon: .........................................
Mail: ..............................................

Tel.
Núm. subscriptor
E.mail
Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar
aquesta butl leta al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se
celebrarà el 31-08-2012. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

(Goscat), que va arribar gairebé 52 segons després que
la segona classificada.
A més de la categoria sènior,
l’elevada participació va permetre completar unes altres
4 categories. Enrique Vílchez
(Goscat) va quedar primer en
la categoria júnior. Francisco
Justícia (AEM) va ser el guanyador en veterans A masculí; Olga Álvarez (AEM) va arribar la primera en veterans
A femení, i, finalment, Josep
Farrell es va imposar en veterans B masculí.
Els atletes participants van
coincidir a destacar la bona
tasca de l’organització. La
cursa la van organitzar la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern, Greyster Racing
Kennel i l’Ajuntament de Vallbona, i va comptar amb la
col·laboració del reconegut
corredor vallbonenc Víctor
Carrasco, Tuga Active Wear,
La trufa canina, Nordic Esport, Non-stop dogwear i
A.E.M – Catalunya Club.
Una de les novetats d’aquesta edició va ser el servei de
fisioterapeuta que el Centre
de Teràpies Manuals de Santa Margarida de Montbui va
oferir als corredors, així com
un servei de massatges per
a gossos a càrrec de Firvet.
Al final de la cursa, a més, es
van sortejar obsequis entre
els participants.
L’alcalde de Vallbona, Raül
Parramon, va agrair als corredors la seva participació
i va destacar que la prova
vallbonenca “s’ha consolidat
ja definitivament com una
cita important del calendari
del canicròs català”. Per la
seva banda, Víctor Carrasco va anunciar la voluntat de
seguir celebrant-la els anys
vinents i d’introduir novetats
per a continuar millorant-la.
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Alta Anoia

ICV-EUiA de Calaf diu que CiU
no ha presentat cap petició de
creació de la comarca de l’Alta
Segarra

Montmaneu celebra la tradicional
Festa de la Caldera

CALAF /

ICV-EUiA de Calaf ha emès
un comunicat en què fa palès
que el govern de la Generalitat contradiu CiU de l’Alta
Anoia referent a la petició de
la creació de la comarca de
l’Alta Segarra.
El comunicat diu el següent:
“El Govern de la Generalitat
no ha rebut cap petició de
creació de la comarca de l’Alta Segarra”, així ho signa la
Vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, en resposta a
una pregunta parlamentària
del Grup d’ICV-EUiA.
El Grup Parlamentari d’ICVEUiA va proposar d’incloure
una esmena a la Moció que
el Parlament de Catalunya
va aprovar sobre la creació
de les comarques del Moianès i el Lluçanés, que va ser
incorporada al text finalment
aprovat, que instava al Govern a presentar un informe
sobre la possible creació de
la comarca de l’Alta Segarra així com “els tràmits que
els municipis afectats hagin
efectuat en aquest sentit”.
Resulta que aquests municipis, que haurien d’estar
capitanejats pel govern de la
ciutat que aspira a ser capital
de la nova comarca, no han
fet res.
Quan el sr. Joan Caballol,
tinent d’alcalde de l’ajuntament de Calaf (CiU), afirmava que l’Alta Segarra es
constituiria a partir de la Llei
d’Ens Locals (Anoia Diari
2/10/14) o enganyava o no
coneixia el projecte de Llei,
que estableix, sense que CiU
hagi presentat cap esmena
que ho modifiqui, que calen

Juan López

un mínim de15000 habitants
per què un territori es pugui
constituir com a Comarca.
Aquest Requisit no el compleix l’Alta Segarra. S’entén
perfectament per què el Sr.
Caballol descartava fer una
consulta, i és que no havien
fet res per tal que el Govern
o el Parlament poguessin
establir els mecanismes que
possibilitessin
la
creació
d’una nova comarca.
Ara la Vicepresidenta del
Govern de la Generalitat ho
confirma “el Govern de la Generalitat no pot pronunciarse sobre aquesta iniciativa ni
estudiar-ne els procediments
ni els requisits, fins rebre una
petició formal”.
Serà capaç el govern de Calaf, que aspira a ser capital
de comarca, de capitanejar
una petició real, oficial i engrescadora que faci possible
crear la comarca de l’Alta
Segarra? En realitat vol CiU
crear l’Alta Segarra? Malauradament creiem que la resposta és no”.

MONTMANEU / LA VEU

Aquest cap de setmana, el
municipi de Montmaneu es
vesteix de festa com és tradició per gaudir de la Festa de la
Caldera.
El repartiment de la caldera,
una mena d’escudella, és una
tradició que es conserva a la
població. Tradicionalment es
realitzava el dimarts de carnaval, malgrat en l’actualitat té
lloc el diumenge de Carnestoltes. Prèviament a la distribució del menjar entre els veïns
i visitants el capellà beneeix
les calderes d’escudella. Es
també tradicional concursar en
un típic joc de bitlles mentre les
calderes amb la botifarra, trossos de cansalada, arròs, fideus
i d’altres condiments s’acaben
de coure.
La festa de la Caldera s’organitza des de temps immemorials, malgrat sembla estar documentada des del segle XIV.
La fira s’organitza des de l’any
2000. En el decurs dels tres
quatre anys primers es va denominar fira dels bandolers;
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durant els següents quatres
anys posteriors, fira dels hostals i dels viatgers i, a partir de
l’any 2008, el Carnaval a la Catalunya Rural, on es mostren
tradicions vives pròpies de festes de Carnaval de la península que disposen d’un caràcter i
autenticitat excepcionals.
Dissabte 14 de febrer
- A les 5:30 tarda, a la Sala de
Ball
Tradicional desfilada de disfresses, amb animació infantil,
a càrrec del grup “3/4 de 15”
Xocolata i melindros per a tothom.
Diumenge 15 de febrer
- En el decurs de tot el matí.
Esmorzar de Carnestoltes servit pel Cafè del Poble.
Encesa del foc de les calderes i elaboració en directe de
l’escudella a càrrec del mestre
calderer Sr. Josep Parera i dels
calderers de Montmaneu.
Mercat de Pagès.
Caravana dels ruquets per
passejar per la fira.

Fet a mà, mostra d’artesania
i oficis de Montmaneu: ferrer,
filadora ...
Accions teatrals de carrer. uns
personatges singulars visitaran
el mercat i ens faran somriure.
- A les 12 del migdia.
Missa Solemne a l’església de
Santa Maria.
A la sortida es beneiran les calderes.
- A les 12:30 del migdia
Espectacle Abrakadabra: Mag
Fèlix.
Mentalisme, escapisme i grans
il·lusions.
- A l’1:30, a la Plaça Major.
Nomenament del Calderer
d’honor de Montmaneu: CESC
CASANOVAS.
Actor que personifica entre
d’altres, al cuiner Ferran Adrià,
Pilar Rahola o els polítics Oriol
Junqueras, Mas-Collell, Joaquim Nadal o David Fernández.
- A les 2 del migdia, a la Plaça
Major
Repartiment de l’escudella entre el públic assistent.

VINE A PROvAR-LES
A LA BOTIGA!
BICICLETES

120 KM

D’AUTONOMIA

SISTEMA BOSCH

2.800€

ARA 1.999€
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Alta Anoia

Calaf celebra una Santa
Calamanda ben hivernal

Un cor Trinvant fascinant en el concert Cantem
Mil Anys, a Calaf
CALAF / LA VEU

CALAF / LA VEU

Dijous passat el municipi va
viure la seva Festa Major d’Hivern, enguany amb un paisatge i unes temperatures d’allò
més pròpies d’aquesta estació
de l’any a causa de la nevada de dimecres. Els actes de
la Festa es van desenvolupar amb normalitat: al matí hi
va haver la missa solemne a
l’església i les sardanes amb
la Cobla Ciutat de Cervera —
que es van traslladar a la Unió

Calafina amb motiu del fred
intens. A la tarda, després de
la inauguració del nou Centre
de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç als baixos dels
pisos de Visoren, hi va haver
el tradicional ball a la Unió
Calafina, en aquesta ocasió
amb la Stres Band. Durant tot
el dia, a més, i malgrat el fred,
hi va haver atraccions per als
nens i nenes a la plaça dels
Arbres.

L’immens escenari del Casal
de Calaf es va fer petit per
acollir les més de 160 persones que van assistir dissabte 7 de febrer, a 2/4 de 9 del
vespre, al concert especial
que el Cor Trinvant calafí va
oferir per commemorar el Mil·
lenari de Calaf. Es tractava
d’un recorregut per la història
de la música a través de 18
cançons especialment representatives de cada moment
musical: des del cant gregorià
passant per Mozart i Verdi fins
arribar a Leonard Cohen i Mn
Valentí Miserachs.
El Cor Trinvant (dirigit per Maribel Sivila) i acompanyat, en
aquesta ocasió, pels músics
Isaac Fonoll, Jordi Morera i
Laia Pàmies, va fascinar el
públic assistent en acoblar

inoblidable per a tots els qui
en van poder gaudir. Després
de 14 anys d’activitats ininterrompudes, el Cor Trinvant
aconsegueix, amb aquest
concert memorable, una maduresa exultant.

Es programa un cicle de xerrades sobre salut
en el marc del Mil·lenari de Calaf
CALAF / LA VEU

Comença el curs de Certificat
de Professionalitat d’Activitats
Administratives en la Relació
amb el Client

harmoniosament veus, instruments, explicacions didàctiques (a càrrec de Jordi Servitje) i una ambientació escènica
absolutament reeixida al costat d’una projecció d’imatges
al·lusives a cada peça interpretada. Un concert de segur

L’activitat al voltant del Mil·
lenari de la vila continua,
aquesta vegada amb un cicle
de conferències dedicades
a qüestions de salut que tot
sovint ens preocupen. La primera de les xerrades tindrà
lloc el dimarts 17 de febrer,
a càrrec de la pediatra Montserrant Llorens i la infermera
de pediatria Pilar de Millán,

de l’Equip d’Atenció Primària
(EAP)de Calaf, i porta per títol
“Què fem els pediatres de primària. Prevenció d’accidents”.
El divendres 20 de febrer serà
el torn de “El càncer. Una malaltia superable”, amb el Dr.
Pere Gascon, cap del servei
d’Oncologia de l’Hospital Clínic. De cara al març, el dimarts 10 els doctors de l’EAP
de Calaf Francesc Escolà i

Raül Roca-Terry parlaran de
“Vellesa saludable”, mentre
que el divendres 13 de març
es clourà el cicle amb “Urgències i emergències. Educació
sanitària”, a càrrec dels Drs.
José Javier Aibar i Montserrat
Belmonte, també de l’EAP de
Calaf. Totes les xerrades són
gratuïtes i es faran a les 18.00
h a la Sala Felip (pl. Gran).

El Carnaval de Calaf recuperarà els actes del
divendres a la nit
CALAF / LA VEU

CALAF / LA VEU

Aquest dilluns, 9 de febrer,
quinze alumnes van començar
el Curs d’Activitats Administratives en la Relació amb el Client que es realitza al Centre
de Recursos per a l’Ocupació (CRO) de l’Ajuntament de
Calaf, de dilluns a divendres
i de 8 del matí a 2 de la tarda. Aquest curs, que pertany
a la convocatòria FOAP-2014
i està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
el Fons Social Europeu, està
adreçat a persones en situació d’atur que vulguin obtenir
un Certificat de Professionalitat en l’àmbit de l’Atenció al
Client. Té una durada de 820

hores, de les quals n’hi ha 700
de teoria que es duen a terme
a les instal·lacions del CRO i
120 de pràctiques que es realitzaran en empreses de la
comarca.
El curs consta de diferents
mòduls: tècniques de recepció
i comunicació, operacions administratives comercials, aplicacions informàtiques de gestió comercial, enregistrament
de dades, gestió d’arxius,
anglès comercial i ofimàtica.
Encara queda una plaça disponible; si voleu participar-hi
podeu trucar al telèfon 93 869
82 49 o adreçar-vos al carrer
Xuriguera, 42 de Calaf.

A Calaf el Carnaval se celebra
una setmana més tard que a la
majoria de poblacions catalanes, i és per això que enguany
el viurà el cap de setmana del
20 i 21 de febrer. La comissió
organitzadora, La Polseguera,
ja ha posat fil a l’agulla i ha fet
públic el cartell, que aquest
any recuperarà els actes per
divendres a la nit.
Així doncs, el divendres 20 de
febrer al poliesportiu i a partir
de les 22.30 h, hi haurà torneig de duro, seguit de la gran
Gala VIP amb el PD Eloi Fonoll. L’endemà dissabte 21 de
febrer, durant tot el matí, l’ambient de Carnaval es farà notar a les botigues i al mercat. A
la tarda, a les 17.00 h, els més
menuts tenen una cita a la
Unió Calafina amb l’espectacle “Sarau... de Carnaval”, de
Rah-mon Roma. Seguidament
començarà la rua i la desfilada

de carrosses, a ritme de batukada. En acabar la rua, el Rei
Pellofa pronunciarà el seu pregó i s’encarregarà de l’entrega
de premis.
Serà a les 20.00 h quan començarà una nova edició del
correbars, que s’acabarà amb

el sopar popular al poliesportiu, on tindrà lloc el ball de disfresses amb concert d’Elegibó
i els MDF DJ’s.
Per a les inscripcions als diversos concursos cal enviar
un correu7 electrònic a calafcarnaval@gmail.com.
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Dilluns va entrar en funcionament a Calaf el nou Centre de
desenvolupament infantil i atenció precoç
CALAF / LA VEU

Els infants de Calaf i dels municipis de l’entorn disposaran a partir del proper dilluns
d’aquest nou servei, que va
inaugurar-se dijous en el marc
de la Festa Major d’Hivern. El
centre el gestionarà APINAS,
i atendrà les famílies amb infants que presentin algun problema de desenvolupament,
ja sigui físic o psíquic.
La inauguració del Centre
de desenvolupament infantil
i atenció precoç (CDIAP) va
aplegar nombroses persones
i professionals de l’atenció a
la salut i a la infància, que van
voler conèixer en primera persona les noves instal·lacions,
ubicades als baixos dels pisos
Visoren del carrer de Francesc Macià. El Centre compta amb un espai de recepció i
sala d’espera i tres aules per
a l’atenció personalitzada, a
més d’un petit magatzem i el
lavabo adaptat.
Les sales són lluminoses i

compten amb mobiliari especialment dissenyat per atendre els infants i les seves famílies. Un espai ben adequat
per a una tasca d’allò més
important: detectar possibles
problemes en el desenvolupament dels nens i nenes i
tractar-los des del principi. Qui
portarà a terme aquesta feina
és un equip interdisciplinar,

format per psicòlegs, logopeda, fisioterapeuta, treballadora
social i neuropediatra.
Atenció integral als més menuts
Així doncs, el CDIAP atendrà
els infants que presentin alguna dificultat en la seva maduració, tant a nivell físic (motriu, respiratori, sensorial...)

com psicològic o social. Els
professionals es coordinaran
amb els centres educatius i el
centre d’atenció primària que,
juntament amb les famílies,
són els qui detecten en primera instància si hi ha algun
problema en el desenvolupament de l’infant. De moment,
el Centre obrirà dos dies a la
setmana, dilluns i divendres,
però la idea és que l’horari pugui ampliar-se en funció de la
demanda.
El projecte és el resultat de
la col·laboració público-privada entre la Diputació de
Barcelona, que ha lliurat a la
Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Segarrenca una
subvenció de 112.684 euros
per a les obres i equipament

de la instal·lació; l’Ajuntament
de Calaf, que cedeix el local;
i l’entitat sense ànim de lucre
APINAS, que s’encarregarà
de la gestió i es farà a càrrec
de les despeses de manteniment. També es compta amb
el suport del Consell Comarcal
i de la Generalitat de Catalunya.
En l’acte d’inauguració l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs,
va agrair la col·laboració de
tothom que ha fet possible
el projecte, i va recordar que
una bona atenció als infants
garanteix una millor societat
futura. El representant de la
Diputació, Ramon Castellano, va destacar l’esforç de
les diverses administracions,
mentre que Carme Canela,
directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família, va
posar èmfasi en la tasca dels
professionals. Enric Fillat, president d’APINAS, i Xavier Boquete, president del Consell
Comarcal, van parlar de la importància d’acostar un servei
tan necessari al territori. L’acte
també va comptar amb alcaldes i regidors de la MIVS, així
com nombrosos professionals
de l’educació i de la salut.
El CDIAP de Calaf restarà
obert els dilluns i els divendres
de 9.00 h a 14.00 h. El seu telèfon de contacte és el 93 869
91 98.

i
Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon: ...............................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades
que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la
finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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El Monbus IHC confirma el bon moment a la CERS: passa
a quarts, on es trobarà el també italià Follonica
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC ja és només a
un parell de passes d’una nova
final four de la CERS. Els igualadins van superar el Trissino,
amb victòria inclosa a Itàlia, i
ara es trobaran a quarts de final -també amb el factor pista
en contra- a un vell conegut, el
Follonica. Els també italians,
però, són avui una ombra del
que van ser en el passat.
L’IHC va superar dissabte el
seu avantpassat San Genis
Igualada que va debutar a Europa contra el Trissino. També
va passar eliminatòria però ho
va fer per penals. Els Ton, Elagi, Met, Dani, Pla, Jassel, Joanet, Nil i Manel van superar
aquella generació màgica dels
Folgueres, Joan Carles, Llorach, Benito, Gimeno, Tarrida,
Miquel, Gabaldon o Guillen…
L’IHC 2015 ha estat capaç de
guanyar a la pista italiana. Amb
patiment, això sí. I molt.
El delegat David Figueras,
sempre encertat en les seves
definicions ha sentenciat: “Ha
estat el partit en el qual més
s’ha patit”. Especialment els
3 últims minuts. Amb el 3 a 4
en el marcador i amb 9 faltes
d’equip a l’esquena. “S’han fet
eterns, més llarg que el viatge
de tornada” (15 hores de carretera) ha reblat el mateix Puyi.
L’Igualada va fer un grandíssim
treball col.lectiu. Va defensar
el 3-2 de l’anada amb èpica i
determinació. I igual que ara fa
26 anys quan aquella tanda de
penals va santificar Carles Folguera, del Palatrissino en va
sortir un altre sant, Sant Elagi
amb una aturada estratosfèrica, impossible pels noméshumans, en el moment decisiu
del partit, amb 3 a 3 en el marcador. Al final, i amb tot això alhora, l’equip va obtenir el premi
de la classificació.
Si algú esperava un IHC espantadís per l’esquifit 3-2 de
l’anada aviat es va adonar del
seu error. Portàvem només 1
minut i 12 segons i els arlequinats ja havien ampliat a dos els
gols de diferència. Molas va
desviar a la xarxa un tir exterior
del Ton. I 3 minuts més tard la
diferència era ja de tres. Dani
Lòpez es revenjava de la “caricia” rebuda només començar
el partit, amb un golàs sortint
de darrera la porteria i aixecant
la bola al primer pal. Aquella
diferència esquifida s’havia engreixat… però aviat va tornar a

Imatge del partit disputat dissabte a Trissino, i, a sota, dels jugadors i tècnics igualadins. Fotos: David Figueras.

nal… toca seguir el camí que
ells van caminar. Els partits es
jugaran el 7 i 21 de març, primer a les Comes.
TRISSINO 3 (2/1) E. Nicoletti,
Rigo (1), Pallarés, Bertinato
(1), D. Nicoletti (1), equip inicial. Randon, Pascuale.
MONBUS IHC 4 (2/2) Elagi,
Ton, Met Molas (1), Dani (2),
Pla (1), equip inicial. Jassel,
Muntané. Nil Garreta, M. Del
Valle.
GOLS: 0-1 Molas (m. 1.12),
0-2 Dani (m. 4.09), 1-1 Rigo (m
11.30), 2-2 Pascuale (m 22).
SEGONA PART. 2-3 Dani (m
10.34), 3-3 D.Nicoletti (m 21),
3-4 Pla (m. 22).
INCIDÈNCIES: Bon arbitratge
dels francesos Esoli i Blauzin.
Tots dos equips van acabar
amb 9 faltes.
El tècnic Francesc Monclús explicava després del partit que
“la veritat és que no era gens
facil passar l’eliminatòria per
molts motius: qualitat i veterania en partits d’aquest estil dels
italians, el fet de nomes el gol
de renda jugant a terres italianes,… Per tot això penso que
té molt de mèrit el que van fer
els jugadors, suplint allò que
tenien de plus el Trissino amb
iŀlusió, entrega, saber jugar davant del joc dels italians”.
Aparcada ara la CERS uns
quants dies, ara toca tornar a
la descafeïnada -per a la majoria dels equips- OK Lliga.
Els igualadins jugaran aquest
cap de setmana a la pista del
Lleida de Folguera, Povedano
i companyia.
Més info a http://ihc.blog.cat

fer règim i va tornar a la mínima de només 1 gol. Rigo amb
una arrossegada que va entrar
plorant i Pascuale de penal
(comés per Muntané) van establir el 2-2.
Tota aquesta saviesa va exhibir l’equip en una segona meitat que s’endevinava infernal.
Primer es van haver de superar 15 minuts a cara de gos…
fins que un Dani magistral va
tornar a exercir de killer. Va rebre dins de l’àrea d’esquena a
la porteria, es va regirar i va superar al porter Nicoletti. Va ser
un cop d’autoritat. L’IHC tornava a marcar la pauta.
En cap moment va deixar als
italians ensumar la sang, posant-se per davant en el marcador i veient a prop la remun-

tada. Això no vol dir que el
Trissino no ho hagués intentat
al màxim, a la italiana, amb llei
i sense. De fet els blancs van
aconseguir tornar a empatar
amb un remat de Diego que …
va tornar a entrar plorant.
I ja amb el 3 a 3 instaŀlat al
marcador i amb 4 minuts per
davant … qui va fer plorar tothom va estar Elagi Deitg. Als
igualadins d’emoció per una
aturada que valia una classificació. Als locals perquè els va
desfer en un salt tots els somnis. Deitg es va convertir en el
Carles Folguera del segle 21…
amb una estirada de pal a pal
per desviar un gol que ja entrava. Amb la protecció de Sant
Deitg i el gol ràpid de Sergi
Pla, culminant una jugada de

contraatac coŀlectiu, l’equip va
superar totes les pressions: la
transalpina (que ha augmentat
encara més encara) i la de les
faltes (3 minuts jugant amb les
9 faltes d’equip al coll).
Al final un extraordinari 3-4
que porta els arlequinats als
quarts de final. Tocarà tornar a
Itàlia. Fa 26 anys ja va ser així
i aquell equip va arribar a la fi-

Copa CERS

Vuitens de final, tornada
GS Hockey Trissino (ITA) - Monbus Igualada 			3-4
CGC Viareggio (ITA) - UD Oliveirense (POR)			2-5
RHC Diessbach (SUI) - Candelária SC (POR) 			4-3
Saint Omer (FRA) - RHC Lyon (FRA)			3-4
Reus Deportiu - IGR Remscheid (ALE)		 11-2
SA Merignac (FRA) - Follonica (ITA)			4-5
Sporting CP (POR) - RHC Basel (SUI)			5-3
OC Barcelos (POR) - RSC Cronemberg (ALE)			5-2
Quarts de Final (7 i 21 de març)
Sporting CP (POR) - UD Oliveirense (POR)
Reus Deportiu - RHC Diessbach (SUI)
Saint Omer (FRA) - OC Barcelos (POR)
Monbus Igualada - Banca Cras Follonica (ITA)

OK Lliga masculina
Jornada 20
FC Barcelona - C.P. Manlleu		5 - 3
M. Igualada - Tordera			8 - 2
Reus Dep. - Voltregà				5 - 4
Noia Freixenet - Moritz Vendrell		5 - 5
HC Liceo - Vilafranca				12 - 2
Enrile Alcoy - ICG Lleida			6 - 5
C.H. Mataró - Cerceda			4 - 4
Club Pati Vic - Calafell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

PT
55
55
37
32
32
30
30
30
26
26
23
20
19
14
11
8

j
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20

g
18
18
11
9
10
9
8
9
7
7
6
5
5
4
2
2

Jornada 21
C.P. Manlleu - Reus Dep.
Calafell - Noia Freixenet
Tordera - FC Barcelona
Moritz Vendrell - C.H. Mataró
Voltregà - HC Liceo
Vilafranca - Club Pati Vic
ICG Lleida - M. Igualada
Cerceda - Enrile Alcoy

e
1
1
4
5
2
3
6
3
5
5
5
5
4
2
5
2

p gf gc d
1 113 31 82
1 119 52 67
4 75 53 22
6 65 53 12
8 73 69 4
8 72 74 -2
6 72 80 -8
8 75 88 -13
8 65 60 5
8 68 73 -5
9 52 70 -18
10 77 84 -7
10 50 79 -29
14 65 90-25
13 50 75-25
16 52112-60
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L’Igualada femení d’hoquei manté
opcions per jugar la Copa de la Reina

D E L’A N O IA

Medalles per al CE Montbui

REDACCIÓ / LA VEU

Les noies de Raül Ramírez
i Harry Mora, tenien l’opció
d’aconseguir la classificació
matemàtica davant de l’afició
igualadina a Les Comes, que
no va fallar, i pujar fins a la cinquena plaça a la classificació.
Per assolir-ho havien de superar al “nou” de la competició,
el CH Mataró. Les del Maresme, amb una mitja d’edat de
17 anys, no tan sols s’han
adaptat ràpidament a l’elit de
l’hoquei femení estatal, sinó
que a més a més ocupen meritòriament la cinquena posició
a la classificació de l’OK lliga
femenina. Així doncs, segur,
no seria “empresa fàcil” assolir-ho. Però la il·lusió hi era. Al
final, derrota per 1-3.
Quedaven quatre minuts, però
el resultat ja no es mouria i
les igualadines tancaven una
primera volta a casa ben sorprenent. L’Igualada fins al moment, amb 13 punts, només
ha guanyat quatre punts a Les
Comes; la clara victòria contra
el Sta. Maria del Pilar de Madrid per 6 a 0, i l’empat contra
el CP Vilanova. La resta dels
punts, 9, són el resultat de les
victòries a fora contra el Girona, el Bigues i l’Sfèric de Terrassa. A més a més, sorprèn
el fet que tot i fer menys de la
meitat de punts a casa, s’han
marcat el doble de gols (16)

que en els desplaçaments (8).
Igual que els gols encaixats.
Com a visitants 13 gols encaixats, i a Les Comes 24. Cal
destacar que l’equip anoienc,
en aquesta primera volta, ha
rebut la visita de Voltregà, Gijón i Palau, que són equips
que lluiten pel campionat.
La setmana vinent acaba la
primer volta de l’OK lliga femenina. L’Igualada s’enfrontarà contra el PHC Sant Cugat
al CAR el proper dissabte a
les 18:00 h. L’equip santcugatenc és el cuer de la classificació de l’OK lliga femenina
amb cinc punts. El club anima
a tots els socis i seguidors a
fer el desplaçament per animar i acompanyar a l’equip en
aquest vital partit per a la classificació a la Copa de la Reina.
L’Igualada Femení Hoquei
Club Patins vol agrair al centenar de persones que van venir
a Les Comes a donar suport
a tot l’equip. Entre aquestes,
algunes nenes i nens de l’escola d’hoquei patins del club,

l’OKpatina.
A títol informatiu, aquest cap
de setmana, dues jugadores
formades al club, l’Anna Gil i
la Teresa Bernadas, ambdues
a l’equip francès del Coutràs,
s’han classificat per segon
any consecutiu per disputar la
Final Four de la Copa d’Europa d’hoquei patins femení en
superar en l’eliminatòria al vigent campió, el madrileny CP
Alcorcón.
Igualada FHCP
Laia Navarrete -P-, Elba Garreta, Judith Baldris, Clara Ferrer i Meri Martínez. També Sílvia Borràs -P-, Laura Salvador
(1), Marta Soler, Laura Torres
i Raquel Bernadas. Entrenadors: Raül Ramírez i Harry
Mora
CH Mataró
Èrika Arellano -P-, Marta Soler
(1), Carla Fontdegloria, Ona
Castellví (1) i Xantal Piqué (1).
També Ariadna Escalas -P-,
Laura Manzanares i Júlia Canal. Entrenador: Oriol Feliu

ven per 3 a 0. Els dos equips
van seguir amb un ritme d’atac
i gol arribant al final del primer
temps amb un marcador de 6
a 6. La segona part va ser diferent per a l’HC Montbui Nolor,
va començar millor i va ser els
primer a marcar i amb un joc
més organitzat Finalment l’HC
Montbui Nolor es van imposar

amb el resultat final de 9 a 11.
HC Montbui Nolor: Pep Ferrer (porter), Ivan Rica, Carlos
Morales (1), Edu Cassadó (3)
i Marcel Monclús (1) -inicial-,
Albert Vidal , Daniel Gual(2),
Isaac Gual (1), Bernat Perelló(3) i Roger Madrid (porter).
Avui, a les 21.30 a Can Passanals: Montbui-Casal l’Espluga.

Victòria del Montbui Nolor en un partit boig
HOQUEI / LA VEU

Partit molt intens i emocionant
el jugat el passat divendres a
Vilafranca davant el St. Ramon. Els locals van començar
el partit amb més intensitat
que l’HC Montbui Nolor, i en
els primers 20 segons de joc,
ja s’avançaven al marcador i
al cap de 3 minuts ja domina-

SORTEIG D’UNA BICICLETA

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat diumenge 8 de febrer, a Blanes, en jornada de
matí i tarda, es va celebrar la
1a Fase de CCEE de la temporada. El CEM presentà a 13
gimnastes, 4 de les quals van
pujar al podi.
En categoria prebenjamí IV,
Marina Reche es va proclamar
sots-campiona.
En categoria aleví II, Mariona
Robert va obtenir una espectacular 3a posició, categoria
en la que Marta Mateos també
va participar.
En Infantil II, Èrica Porta i Núria Rojas van estrenar-se en
aquesta competició de forma
inmillorable.
En aleví IV, amb pilota, Júlia
Enrich pujà al podi en 2a posició i Queralt Mateu va competir també de forma notable.
En infantil IV, Cristina Molina i
Duna Muñoz van ser les nostres representants.
En jornada de tarda, amb cèrcol, Vitória Ferrer va competir
força bé malgrat tenir unes

Tercera derrota consecutiva
del Masats Capellades
FUTBOL SALA / LA VEU

Nom
Adreça
Localitat
Tel
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

dècimes de febre; i amb pilota, Nerea Marín, júnior IV i Ana
Pérez, sènior IV, van fer molt
bon paper. I finalment Marta
Alonso, en la mateixa categoria i aparell, va obtenir la última medalla del club, quedant
2a.
Set gimnastes van participar
al Trofeu de les Roses, organitzat per Club Rítmica Sant
Feliu.
Amb maces, Marta Cristóbal,
sénior IV, i Anna Ballet, infantil
IV, van fer un molt bon paper
en el seu trofeu previ a la seva
primera competició oficial de
la temporada.
Va ser en categoria juvenil
Base on les maces van donarnos millors resultats: Miriam
Alomar va obtenir la 3a posició; i Marina Marfil la 5a.
Júlia Rubio, infantil VI, amb pilota, va aconseguir la 3a posició; i finalment, amb cinta, les
cadets de nivell VII Ivet Farriol
i Karina Dueñas, van obtenir
la 8a posició i la 10a posició
respectivament.

Els capelladins es compliquen
la vida i no aconsegueixen sumar uns importantíssims tres
punts a la pista del Viladecavalls (4-3).
El partit es presentava complicat, ja que els anoiencs tenen
una plaga de lesionats i en els
primers minuts, es lesionava
el Cristian, fet que provocava
que s’hagués de jugar tota la
resta de partit amb un sol canvi. Tot i això els visitants van
aconseguir donar la cara i lluitar fins al darrer minut. Només
la mala sort i un cúmul d’erra-

des individuals van allunyar al
S.A Masats Capellades de la
victòria. Ara venen 3 setmanes de descans que ajudaran
a recuperar físicament i psicològicament a aquests jugadors.
Altres resultats:
Bar Biarritz Capellades infantil-La Floresta (6-4)
Bar Yuyu Capellades Cadet BL’Esquitx (3-3)
Bar Yuyu Capellades Cadet ALes Corts (0-2)
Castelldefels-Bar Nou Ca l’Àngela Juvenil B Capellades (25)
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RESULTATS I
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
futbol 2A CATALANA G3

Jornada 20
Morell - Igualada				1 - 1
Torredembarra - Tàrrega		3 - 1
Reddis - Balaguer				1 - 0
Viladecans - Almacelles			2 - 0
Juv. 25 Sep. - Mollerussa		1 - 0
Lleida Esp. B - Torreforta			1 - 0
El Catllar - Rapitenca				2 - 1
Amposta - St. Ildefons			3 - 2
Vilanova - Santboià				2 - 1

Jornada 20
Olivella - Vista Alegre				3 - 3
Júnior - St. Andreu B.				5 - 1
Can Vidalet - Moja				0 - 2
Martorell - Marianao P.			1 - 2
Sant Cugat - Begues				0 - 1
Espluguenc - Prat B				3 - 3
Gornal - Unif. Bellvitge			2 - 1
Suburense - PUD Málaga		2 - 1
San Mauro - St. J. Despí			3 - 0

			
1 Morell
2 El Catllar
3 Santboià
4 St. Ildefons
5 Viladecans
6 Vilanova
7 Almacelles
8 Rapitenca
9 Reddis
10 Lleida Esp. B
11 Balaguer
12 Amposta
13 Torredemb.
14 Tàrrega
15 Mollerussa
16 Igualada
17 Juv. 25 Sep.
18 Torreforta

			
1 Can Vidalet
2 Vista Alegre
3 Suburense
4 Unif. Bellvitge
5 Gornal
6 Marianao P.
7 San Mauro
8 Moja
9 Sant Cugat
10 Martorell
11 Júnior
12 Prat B
13 Espluguenc
14 Olivella
15 St. J. Despí
16 Begues
17 St. Andreu B.
18 PUD Málaga

p j e
20 11 7
20 12 3
20 10 5
20 8 7
20 9 4
20 9 4
20 8 5
20 8 4
20 8 4
20 8 4
20 6 8
20 5 10
20 5 8
20 4 10
20 5 4
20 5 4
20 5 3
20 4 6

p
2
5
5
5
7
7
7
8
8
8
6
5
7
6
11
11
12
10

gf
32
29
38
34
28
24
24
30
30
14
24
29
28
17
22
19
20
30

gc
22
22
21
25
23
20
25
21
23
29
24
27
31
20
32
32
31
44

df
10
7
17
9
5
4
-1
9
7
-15
0
2
-3
-3
-10
-13
-11
-14

Jornada 21 (22 de febrer)
Santboià - Viladecans
Almacelles - Torredembarra
Tàrrega - Reddis
Balaguer - Morell
Torreforta - Vilanova
Mollerussa - El Catllar
Rapitenca - Amposta
St. Ildefons - Lleida Esp. B
Igualada - Juv. 25 Sep.

PT.
42
40
40
37
36
34
32
29
24
24
23
22
22
21
20
19
17
14

p j
20 13
20 12
20 11
20 11
20 10
20 10
20 9
20 8
20 6
20 6
20 7
20 6
20 6
20 5
20 4
20 4
20 4
20 4

e
3
4
7
4
6
4
5
5
6
6
2
4
4
6
8
7
5
2

p
4
4
2
5
4
6
6
7
8
8
11
10
10
9
8
9
11
14

gf
37
41
41
30
38
26
27
38
21
27
27
24
30
28
21
25
22
26

gc
20
23
28
17
25
20
22
37
20
32
28
29
34
40
30
38
37
49

df
17
18
13
13
13
6
5
1
1
-5
-1
-5
-4
-12
-9
-13
-15
-23

Jornada 21 (22 de febrer)
Begues - San Mauro
St. J. Despí - Olivella
Vista Alegre - Martorell
Marianao P. - Júnior
PUD Málaga - Sant Cugat
Unif. Bellvitge - Espluguenc
Prat B - Can Vidalet
Moja - Suburense
St. Andreu B. - Gornal

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 20
Odena - FE Vilafranca			2 - 2
St. Cugat S. - Les Roquetes		1 - 1
Cubelles - La Granada			2 - 1
Ribes - Anoia				2 - 4
La Múnia - Carme				3 - 2
Base Espirall - Piera				1 - 2
Pª Jove Roq. - Riudebitlles		3 - 3
St. Pere M. - Sitges				0 - 1
Calaf - M. Igualada				1 - 1

Jornada 18
PM Tossa-Capellades				1-0
Jorba-Cabrera d’Anoia			2-1
La Llacuna-Vilanova del Camí		ajr
La Paz-Masquefa				0-4
Hostalets de Pierola-Rebrot		5-1
Pobla Claramunt-Tous			4-0
Ateneu PBI-San Mauro B		3-3
Fàtima-Torre Claramunt			6-0

			
1 Odena
2 FE Vilafranca
3 Piera
4 Anoia
5 Cubelles
6 Calaf
7 Sitges
8 La Granada
9 M. Igualada
10 Ribes
11 St. Pere M.
12 St. Cugat S.
13 Les Roquetes
14 Riudebitlles
15 Base Espirall
16 Carme
17 Pª Jove Roq.
18 La Múnia

			
1 Fatima
2 Pobla Clar.
3 PM Tossa
4 Masquefa
5 Hostalets
6 San Mauro B
7 Ateneu PBI
8 Tous
9 Capellades
10 La Llacuna
11 Jorba
12 Rebrot
13 Vilanova C.
14 Cabrera
15 La Paz
16 Torre Clar.

PT.
52
45
43
39
37
33
30
29
25
24
22
22
20
18
17
17
17
12

p j
20 16
20 13
20 14
20 12
20 11
20 10
20 9
20 8
20 6
20 7
20 5
20 6
20 4
20 4
20 5
20 5
20 5
20 2

e
4
6
1
3
4
3
3
5
7
3
7
4
8
6
2
2
2
6

p
0
1
5
5
5
7
8
7
7
10
8
10
8
10
13
13
13
12

gf
78
47
52
60
42
52
36
49
28
28
32
36
33
33
33
30
27
25

gc
28
21
26
32
27
43
36
33
33
36
29
54
39
45
50
61
63
65

df
50
26
26
28
15
9
0
16
-5
-8
3
-18
-6
-12
-17
-31
-36
-40

Jornada 21 (22 de febrer)
Anoia - Pª Jove Roq.
Riudebitlles - St. Pere M.
Sitges - Odena
FE Vilafranca - La Múnia
Les Roquetes - Ribes
La Granada - Calaf
M. Igualada - Base Espirall
Piera - St. Cugat S.
Carme - Cubelles

Pt.
48
45
39
39
35
34
32
24
22
20
16
15
13
12
12
0

P J
18 16
18 15
18 12
18 12
18 10
18 11
18 10
18 7
18 5
17 5
18 4
18 4
17 3
18 2
18 4
18 0

E
0
0
3
3
5
1
2
3
7
5
4
3
4
6
0
0

P
2
3
3
3
3
6
6
8
6
7
10
11
10
10
14
18

Gf Gc
52 11
64 19
49 14
54 12
38 17
50 24
48 28
31 34
26 30
35 33
32 43
32 58
21 34
26 66
21 63
8 101

futbol femení 2a NACIONAL

Amb 21 gols:
Bogdan Pelepco		 Fàtima		21

Jornada 16
Europa-Seagull				1-1
Levante las Planas-Igualada		3-0
Barcelona B-Llzoret				5-0
Sant Andreu-Tr. Alcaine			2-1
AEM Lleida-Vic				2-3
Sant Gabriel B-L’Estartit			0-1
Espanyol B-Son Sardina			2-1

Amb 17 gols:
Samuel Pérez		 Pobla Clar.		17
Amb 16 gols:
Joan Mabras		 Pobla Clar.		16
Amb 14 gols:
Miguel Andreu		 Anoia		14
Jordi Lliró		 Ateneu PBI		14
Amb 13 gols:
Gerard Jorba		 Òdena		13
Edgar Rodríguez		 Piera		13
Amb 12 gols:
Xavi Mas		 Piera		12
Ricardo Lanuza		 Cabrera d’Anoia		12
Carlos González		 Fàtima		12
Amb 11 gols:
Isidre Marsiñach		 Calaf		11
José M. Sillero		 Capellades		11
Edgar Maldonado		 San Mauro B		11
Amb 10 gols:
Badre el Barnaoui		 Hostalets		10
Gerard Márquez		 Rebrot		10

			
1 Levante L.P.
2 Barcelona B
3 L’Estartit
4 Espanyol B
5 Seagull
6 Europa
7 Son Sardina
8 Igualada
9 Aem
10 Sant Gabriel B
11 Vic
12 Tr. Alcaine
13 Sant Andreu
14 Lloret

Pt.
43
41
27
26
26
26
23
18
17
17
15
15
10
10

P J
16 14
16 13
16 8
16 7
16 7
16 8
16 6
16 5
16 4
16 4
16 4
16 4
16 3
16 3

Jornada 17
Son Sardina-Europa
Seagull-Levante las Planas
Igualada-FC Barcelona B
Lloret-Sant Andreu
Tr. Alcaine-AEM Lleida
Vic-St. Gabriel B
L’Estartit-Espanyol B

El CF Igualada assoleix
un punt d’or al camp del líder Morell
Després de l’última victòria a
Les Comes, l’Igualada es desplaçava dissabte al camp del
líder de la categoria, el Morell,
en un partit que els blaus sabien que exigiria el millor de
cadascun d’ells.
Les coses no van començar massa bé i els locals van
aconseguir avançar-se ja al
minut 3 del partit, amb un gol
de falta directa, que implicava
als d’Igualada remuntar un gol
molt matiner en camp contrari.
Tot i així, l’Igualada es va refer
ràpid i correctament, controlant el joc al camp i molt ben
posicionats. I al minut 15, els
de blau posaven l’1-1 al marcador de la mà de Robert Palau en rematar una centrada
de Martí Just al segon pal. El
gol tornava a posar el marcador en empat i feia preveure
un partit amb moltes ocasions.
L’empat va donar confiança
als igualadins, que van començar a desplegar bon futbol
i a gaudir de molt bones ocasions, entre elles diversos xuts
al travesser, que, malgrat tot,
no van ser transformades. El
Morell va tenir una única ocasió que el porter de l’Igualada
va poder desviar a córner.
A la segona meitat ambdós
equips van sortir a aconseguir
el gol que els donés la victòria:
en primera instància va ser el
Morell qui ho va intentar, però
va topar amb una forta defensa igualadina. Més tard, va ser
l’Igualada qui va gaudir d’ocasions de gol, però finalment el

Imatge del partit disputat al Morell.

partit va acabar amb empat a
1.
Cal destacar el debut de dos
futbolistes de la casa, a qui
l’esforç i el treball ben fet els
va dur aquesta oportunitat:
Toti (juvenil de primer any) que
va gaudir de 40 minuts de joc,
i Jony Lopez (juvenil de segon
any) que va sortir als últims 5
minuts.
El proper cap de setmana no
hi ha jornada de lliga a Primera Catalana i el campionat es
reprèn el 22 de febrer, quan
l’Igualada rebrà a Les Comes
el Juventud 25 de setembre,
que està just un punt per sota
dels blaus en la classificació.
El partit serà clau per poder
sortir de la zona del descens.
CD MORELL: Miquel Queral,
Martí Fabregas, David Gallego
(Oscar Gil 87’), Sergio Giralte,
Samuel Blanes, Jordi Roca,
David Sangra, Jose Lucha,
Marcos Carrasco (Adrià Sa-

les 62’), Oriol Benito (Ignacio
Naranjo 87’), Josep Maria Gavaldà. Entrenador: Joan Anton
Pallarès.
CF IGUALADA: Eduard Morera, Roger Peña, Frank Martinez (Ton Casas 28’), Robert
Palau, Eloi Jimenez, Jordi
Castellano, Carles Güell (Toni
Martí 53’), Oriol Dalmau, Martí
Just (Jonatan Lopez 89’), Enric Palet, Pau Vidal. Entrenador: Martí Alavedra
GOLS: 1-0 Samuel Blanes
(3’), 1-1 Robert Palau (15’)
ÀRBITRES: David Baron, Guillem Martinez, Marc Botet
INCIDÈNCIES: Targeta groga
a: Sergio Giralte (30’), Samuel Blanes (32’), David Gallego
(70’), David Sangra (73’), Miquel Queral (83’), pel CD Morell i Carles Güell (19’), Martí
Just (35’), Oriol Dalmau (61’),
Eloi Jimenez (63’), Ton Casas
(68’), Robert Palau (85’), pel
CF Igualada.

Anna Bernadí i Mariona Marsal, amb la
selecció catalana de futbol

Jornada 19 (22 de febrer)
Torre Clarsmunt-PM Tossa
Capellades-Jorba
Cabrera-La Llacuna
Vilanova C.-La Paz
Masquefa-Hostalets Pierola
Rebrot-Pobla Claramunt
Tous-Ateneu PBI
San Mauro B-Fàtima

PITXITXI DE L’ANOIA
Amb 19 gols:
Xavier Valls		 Òdena		19
David Garrido		 Masquefa		19
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futbol 1A CATALANA G2

PT.
40
39
35
31
31
31
29
28
28
28
26
25
23
22
19
19
18
18
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E
1
2
3
5
5
2
5
3
5
5
3
3
1
1

P
1
1
5
4
4
6
5
8
7
7
9
9
12
12

Gf
56
60
25
30
30
34
34
21
23
22
18
19
18
20

Gc
12
11
20
16
28
28
27
25
30
30
28
47
37
71

FUTBOL / ELENA ALERT

Dues de les jugadores del
C.F.Igualada han participat
aquest cap de setmana a la
segona fase del campionat
d’Espanya amb la selecció catalana. Anna Bernadí, jugadora del Cadet-Juvenil, ha participat amb la sel·lecció sub-16,
mentre que Mariona Marsal,
jugadora del primer equip, ho
ha fet amb la sub-18.
Les seleccions van jugar dos
partits a Vilafranca del Penedès, contra Balears i Canàries. Ambdues jugadores van
disposar de minuts en el partit
contra Balears: Anna Bernadí
va ser titular amb la sub-16 i
Mariona Marsal va marcar un
gol amb la sub-18, ajudant a
que tant la sub-16 com la sub18 guanyessin per 3-0 a Balears. Contra Canàries la selecció sub-16 (i vigent campiona

Anna Bernadí i Mariona Marsal.

del torneig) es va imposar per
5-2 i la sub-18 va tancar la jornada amb un contundent 8-0.
Amb aquestes victòries, les
dues seleccions s’han classificat per la fase final amb 12
punts.
Sumat a les dues noies que ja
han participat amb la selecció,

Jon Lobo, Adri Miranda i Roger Martinez, jugadors alevins
del C.F.Igualada, han estat
preseleccionats per la Catalana i han realitzat els respectius entrenaments de prova.
Desitgem molta sort a tots ells
en la fase de selecció.
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L’Handbol Igualada, aferrat a la segona
posició de la tercera catalana
HANDBOL / TON CASELLAS

Partit disputat diumenge a les
10 del matí al pavelló municipal de Sant Cugat corresponent a la setzena jornada de
lliga i que enfrontava al Valldoreix amb l’Igualada, vuitè
i segon classificat respectivament. Al final, 25-34.
La primera part va començar
força malament pels igualadins, que semblava que encara no s’haguessin despertat i
això ho va aprofitar el Valldoreix per agafar ràpidament
un avantatge força clar en
els primers minuts del partit i
mantenint la porteria a zero. Al
cap de pocs minuts l’Igualada
va despertar i va començar a
jugar tot i que amb un nivell
encara força baix, tot i així el
joc els permetia anar reduint
diferències. A l’acabar la part,
els igualadins van ser capaços
d’anar cap als vestidors amb
empat, 14 a 14.
La segona meitat va arrencar
amb un ritme i nivell de joc força igualat. Tot i no oferir una
bona defensa, els igualadins
van tenir sort del porter per seguir dins del partit. A l’arribar
a la meitat de la segona part
es va produir el punt d’inflexió,
i per fi l’Igualada va desplegar el seu joc habitual, amb
una clara millora en defensa i
sent més efectius en atac. Així
doncs, es va arribar al final del
partit amb un clar 25 a 34 favorable als igualadins.
Mal partit de l’Igualada que

Equip de veterans del CAI.

El CAI, onzè al campionat de
Catalunya de veterans indoor
ATLETISME / IGNASI COSTA

va saber salvar en els últims
minuts. El més important, els
dos punts que els permet seguir segons a la classificació i
agafar més avantatge amb els
perseguidors. La setmana vinent els anoiencs s’enfronten
amb el Sant Quirze “C”, dotzè
classificat.
Entrenats per José Manuel
Jiménez, van jugar: Jordi Bermejo (11 a.) i Robert Canadell
(6 a.), com a porters. Jordi Vilarrubias (3), Esteban Lezama
(6), Rubén Álvarez (3), David
Cubí (2), José Luis Álvarez
(1), Dani Fons (2), Pol Cantero (3), Adrián Suero (6), Jordi
Grado (2) i Òscar Visa (5).
Una nova victòria del sènior
femení davant Concòrdia
El passat diumenge 8 de febrer, l’equip sènior femení del
club va rebre a Les Comes a
l’actual tercer classificat per

SORTEGEM

2

ENTRADES
PER A

I.H.C.

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

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).

disputar el partit corresponent
a la tretzena jornada de lliga.
Les nostres jugadores van
començar molt posades en el
partit, desplegant el seu joc
ràpid i van realitzar un parcial
de 7 a 0 a favor seu. Això va
fer que les jugadores igualadines baixessin una mica el seu
ritme de partit, donant oportunitats a les noies del Concòrdia de trencar la seva defensa
i de tallar alguns atacs que
es convertien en contraatacs
en contra de les locals. Això,
juntament amb les parades
de la portera visitant, va fer
que la distància aconseguida
es mantingués i no augmentés, desanimant una mica a
les jugadores locals, que van
aconseguir marxar de 7 gols
d’avantatge a la mitja part (147).
La segona part va començar
amb la dinàmica que havia
acabat la primera, amb errors
en els llançaments de les nostres jugadores que aconseguien llançar en ocasions clares
però que la portera visitant
evitava que es transformessin
en gol. En defensa les igualadines tenien alts i baixos,
defenses molt bones en què
eren capaces de forçar els errors de les visitants i defenses
amb molt poca intensitat que
feien que les jugadores del
Concòrdia llencessin de forma
clara. Tot i això, les jugadores
igualadines van ser capaces
d’augmentar la distància al
marcador fins arribar al resultat final de 27 a 12.
Per part de l’Igualada, entrenades per Jordi Riba, van
jugar: Júlia (portera), Marta,
Mar, Raquel, Ainoa, Alicia,
Laura F., Jordina, Nora i Laura
B.
Altres resultats
Sabadell 43-26 CHI juvenil m.
Sant Quirze 44-18 CHI cadet f.
CHI infantil m. 12-35 FCB
Sabadell-CHI infantil B (43-19)
CHI Aleví m A-Esplugues (7-9)
Costerets-CHI Aleví mB (12-4)

El C.A.Igualada Petromiralles
masculí, va participar el passat dissabte a Sabadell, al
Campionat Català de Clubs
per Veterans indoor.
Els anoiencs assoliren una
meritòria 11a. posició, amb un
total de 47 punts en la competició guanyada pel Pratenc
A.A. amb 119,5 punts.
Sobresortiren el 3r. lloc de
Lluís Marimón en llançament
del Pes, amb 5,72 m., i el 5è
de Pere Pulido en 60 m. tanques amb 10”71. També el
8è lloc d’Antoni Jorba en 60

m.ll. amb 8”62, i el 9è de Francesc Segura en 400 m.ll. amb
1’01”47.
Eren 10ens. Jordi Fernández
Patiño en salt d’alçada, amb
1,46 m., Josep Antoni Ropero
en salt de llargada, amb 3,93
m., i Xavier Huguet en els
1.500 m.ll. amb 5’34”78.
Eren 11ens. Jordi Badia en els
3.000 m.ll. amb 11’09”01, Josep M.ª Lagunas en 200 m.ll.
amb 31”07 i també 11ens. els
components del relleu del CAI
de 4 x 200 m. format per Antoni Jorba - Pere Pulido - Francesc Segura i Xavier Huguet,
amb 1’56”46.

Òdena acollirà la Rookie Trail
MUNTANYA /LA VEU

El proper 26 d’abril el municipi d’Òdena serà la seu de
la Rokie Trail, una cursa de
muntanya, apta per a diferents
perfils de corredors, ja siguin
professionals, amateurs o aficionats, així com també una
caminada popular.
L’objectiu de la prova és apropar i facilitar la pràctica del
running per muntanya a corredors novells, no habituals i
corredors urbans, i està pensada perquè els participants
s’ho passin bé i gaudeixin de
la bona companyonia i de l’entorn.
Els participants a la cursa podran escollir entre dos recorreguts perquè que cada un
escolli el que s’adeqüi més al
seu nivell. La Rookie Trail, el

recorregut curt, tindrà aproximadament uns 6,5km de distancia i La Rookie Trail Expert
de 14km. Per altra banda la
caminada popular, La Rookie
Kaminada serà també de 14
km. La prova és organitzada
per l’Ajuntament d’Òdena i
Tannot Sports Solutions.
El regidor d’esport, Sergi Lozano explica l’aposta que fa
Òdena per l’esport a l’aire lliure
“l’Only Woman i el campionat
de Bike Trial en són un exemple. Aquests esdeveniments
són una eina de comunicació
i de promoció excepcional pel
municipi i per posicionar-nos
com una de les millors zones
pel turisme esportiu”.
Més informació a www.rookietrail.es o bé a www.facebook.
com/rookietrail

Triple podi de Luis Luque
AGILITY /LA VEU

S’ha disputat al Vallès Club
caní d’Agility, de Caldes de
Montbui, una de les proves
que formen part del campionat
d’Espanya d’agility 2015.
En ella l’agilitista montbuienc
i educador caní, del Club de
Agility Rivalcan Luis Luque, va
aconseguir fer tres pòdiums
durant el cap de setmana,
quedant campió dissabte i diumenge amb el seu gos Dela,
categoria estàndard de Grau

2, i també campió dissabte
amb el seu gos Melendi de
grau 3 mini.
Luis Luque ja ha classificat
per al campionat d’Espanya
a Melendi, es troba a només
tres agilitis amb excel·lent per
poder passar de grau i classificar-se amb el seu malinois
Dela, la gossa que va tenir
l’honor de participar en la última Festa de l’Esport de Montbui, fent entrega del sobre
dels guanyadors al jurat.
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Gran cap de setmana del CA Igualada
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada
Petromiralles Eduard Viles i
Ariadna Ramos, es van proclamar diumenge Campions
de Catalunya Absoluts indoor
en 60 m.i triple salt a Sabadell,
en els 39.ens. Campionats de
Catalunya Absoluts en pista
coberta. Hi van participar 12
atletes del C.A. Igualada, amb
una excel·lent actuació, ocupant el CAI el 4t. lloc global per
Clubs amb 48,5 punts, darrere
del F.C. Barcelona, de l’A.A.
Catalunya i de l’ISS-l’Hospitalet, entre un total de 40 entitats
participants, i assolint 5 podis,
un Rècord d’Igualada i diverses mínimes pels campionats
estatals.
Va sobresortir el triomf del velocista Eduard Viles, campió
de Catalunya amb un gran registre de 6”81 a la final dels
60 m., després de guanyar la
s/f. corresponent amb 7”07.
També assolia la medalla d’Or
i el Campionat català la saltadora Promesa Ariadna Ramos
en el triple salt, amb un millor
intent de 12,72 m.
Cal ressaltar igualment el
sostcampionat absolut assolit
pel Junior Aleix Marín en el
salt de llargada, amb marca
personal de 7,01 m. que li donaren l’argent.
A destacar les actuacions de
la Juvenil Anna Asensi, 3a. i
bronze en la final dels 200 m.,
amb un gran “crono” de 24”91,
Rècord d’Igualada absolut indoor, superant els 25”28 d’ella
mateixa a València del 2014,
després d’entrar 1a. en la s/f.
corresponent amb 25”36, i del
Promesa Marc Sànchez en
el salt d’alçada, 3r. exaequo i
bronze amb 2,01 m.
Eren 4ts. els Junior Sheila
García en salt de llargada,
amb 5,59 m., i Jan Roca en la
final dels 200 m. amb 22”23,
després d’entrar 1r. amb 22”49
en la s/f. corresponent.
El també Junior Eduard Fàbregas era 5è en el salt d’alçada amb marca personal de
2,01 m.
Cristina Fernández era 10a.
en el llançament de pes amb
9,77 m.. La Cadet Laia Moix
era 10a. exaequo en el salt
d’alçada, amb 1,48 m., i el
també Cadet Hector Ramos
era 11è en la mateixa prova
amb 1,77 m. La Juvenil Judit
Bascompte era 5a. de la 3a.
s/f. dels 60 m. llisos amb 8”18.
Les infantils i els dos alevins, campions catalans de
cròs
Els equips Infantil femení, Aleví masculí i femení del C.A.
Igualada Petromiralles, van
assolir el títol de Campions de
Catalunya per Clubs diumen-

ge al matí, en la 95a. edició
del Campionat de Catalunya
de Cros individual i per Clubs,
disputat conjuntament amb el
45è Cros Ciutat de Mataró.
Hi participaren 42 atletes del
C.A.Igualada, amb 5 podis individuals, de Guillem Carner,
2n. Juvenil, de Sheila Avilés,
2a. Promesa, de Carla Bisbal,
2a. Aleví, de Youseff Ayad, 2n.
Prebenjamí, i de Ton Badia, 3r.
Aleví.
Pel que fa a les atletes alevines, sobresortiren Carla Bisbal, 2a. i Sotscampiona de
Catalunya amb 4’11” sobre
1.180 m., seguida de Mar Planas 6a. amb 4’24”, de Martina
Segura 28a. amb 4’36”, de Judit Navarro 46a. amb 4’48”, i
de Judit Marimón 154a. amb
5’32”. Pel que fa als alevins,
entrava 3r i bronze individual
Ton Badia amb 5’52”, sobre
1.660 m. de cursa, seguit de
Lluc Roda, 26è amb 6’29”, i
de Mohamed Ayyad 31è amb
6’33”.
Les infantils, també campiones catalanes, tenien una gran
actuació individual. Va destacar la 9a. posició de Júlia Solé
amb 6’10” sobre 1.660 m., seguida de Judit Ibarra 12a. amb
6’13”, de Carla Alemany 17a.
amb 6’19”, de Berta López
18a. amb 6’19”, de Marcel·la
Solé 23a. amb 6’26”, de Laia
Planas 34a. amb 6’35”, de
Carlota Díaz-Guerra 44a. amb
6’44”, de Laura Giménez 65a.
amb 6’58”, de Mariona Rodríguez 69a. amb 7’00”, de Martona Segura 75a. amb 7’03”
i d’Anna Escudé 161a. amb
8’32”.
Guillem Carner es proclamava Sotscampió Juvenil amb
15’32”, el que classificava a
l’igualadí pel Campionat d’Espanya de Cros individual de
Cáceres. Marcel Abad era 74è
amb 20’02” en la mateixa categoria amb problemes físics.
Sheila Avilés es proclamava igualment Sotscampiona
de Catalunya Promesa, amb
25’03” sobre 6.560 m. de cursa, classificant-se també per
a l’estatal de Cros, únicament
superada per Anna Quilez
(C.A. Lloret-La Selva) guanyadora amb 24’53”, en la prova
gran conjunta amb les Sènior
fem., dominada per Lídia Ro-

dríguez (At. Santutxu) amb
22’56”.
Marc Moreno era 40è Sènior
amb 35’16” en la prova gran
masculina, correguda conjuntament amb els Promesa
sobre 10.340 m. En la cursa
conjunta dels més petits, Youseff Ayad assolia una gran
2a. posició Prebenjamí, amb
2’01”, sobre 540 m..
Els Benjamins foren 5ens. per
equips amb 86 punts, entrant
individualment 5è Pepe García amb 4’18” sobre 1.180 m.
de cursa, seguit d’Oriol Alonso, 11è amb 4’27”, i de Jan
Navarro, 71è amb 5’03”.
Els Infantils eren 7ens. per
equips amb 108 punts. Individualment va sobresortir el
17è lloc de Gerard Farré, amb
11’18” sobre 2.990 m., seguit
de Josep Domènech, 42è
amb 12’03”, de Jan Bisbal,
48è amb 12’09”, de Xavi Villatoro, 54è amb 12’17”, d’Alex
García, 71è amb 12’36”, de
Quim Canela 84è amb 12’53”,
de Pau Vilanova 131è amb
14’11”, i d’Alex González 143è
amb 15’48”.
Les Benjamines eren 12enes.
per equips amb 166 punts,
entrant individualment 24a.
Vinyet Gumà amb 5’00” sobre
1.180 m. de cursa, seguida
d’Irene González, 65a. amb
5’23”, de Maroua Ayyad, 77a.
amb 5’27”, de Mar Buchaca
113a. amb 6’00”, i d’Ares Giménez 133a. amb 6’37”.
Campionat de Catalunya de
Marxa a Igualada
Dissabte, es va celebrar el
83è Campionat de Catalunya
de marxa atlètica, a Igualada,
amb més de 290 atletes van
participar en el campionat, entre ells atletes internacionals
del nivell de Raquel González
i Beatriz Pascual, 1a. i 2a.
classificades absolutes dels
20 km. marxa.
Els equips Benjamí femení
i Aleví femení del CAI, van
aconseguir proclamar-se campiones de Catalunya, i l’equip
Benjamí masculí va assolir el
sots campionat. Cal ressaltar
també l’actuació individual de
Cristina Fernández, que va
assolir la medalla de Bronze
en Veteranes, en la prova dels
5 km. marxa.
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Important victòria del CBI, que
se situa en els primers llocs

BÀSQUET / LA VEU

El partit disputat a Igualada ja
va començar amb un equip local marcant el ritme del partit,
fent un parcial de 11-0 en tan
sols 3 minuts, fent tres triples
seguits, i provocant que A.
Joya hagués de demanar un
temps mort per tal de frenar
als igualadins. Tot i així, els
blaus van seguir amb un gran
encert i una forta intensitat a
la pista, fent un total de 5 triples en el primer quart, que els
ajudava a col·locar un parcial
de 26-6 en el marcador. En
el segon quart, els locals van
seguir amb la mateixa intensitat, fent també 4 triples i col·
locant un parcial de 8-0 en els
primers tres minuts. El TENEA
CB Esparreguera va reaccionar davant la pressió i l’encert
de l’equip local, volien frenar
el joc dels igualadins amb un
joc lent, tot i que finalment el
Physic CB Igualada seguia
portant el ritme de joc.
El parcial va ser de 26-13, que
feia arribar amb un total de 5219 a la mitja part. A la represa del partit, els visitants van
sortir forts per intentar jugar un
quart governant la pista, amb
el seu joc lent, intentant contraatacs ràpids i tallant el gran
atac i encert dels locals. Finalment van aconseguir guanyar
el quart, i fer un parcial de 1418, portant a tenir un marcador de 66-37 per afrontar els
últims deu minuts de partit. En
l’últim quart, l’equip local va
tornar a trobar-se amb l’encert
de l’inici de partit, anotant 8 triples, i un total de 30 punts, davant els 14 de l’equip visitant.
Destacar la gran intensitat del
Physic CB Igualada i el gran
encert durant el partit, amb
17 triples en total. Finalment
el matx va acabar amb un resultat de Physic CB Igualada A
96- TENEA-CB Esparreguera
51.
CB Igualada A: Q. Padrós (9),
R. Riu (16), E. Burgès (5), M.
Moliner (12), J. Torres (11), C.
Fons (8), A. Gual (13), A. Roca
(6), M. Padrós (-), G. Vilaginés
(2), E. Tejero (2), S. Laguarta
(12).
CB Esparreguera: A. Meri (6),
A. Jorba (15), F. Riera (0), M.
Jorba (4), A. Quiran (0), I. Ex-

pósito (0), M. Fontanals (3), D.
Fontanals (5), S. Fluvià (5), A.
Paulo (-), P. Campaña (9), R.
Romero (4).
Parcials: 26-6, 26-13 (52-19),
14-18 (66-37), 30-14 (96-51)
Àrbitres: A. Osorio, M. Domingo
Les noies cauen
a l’Hospitalet
El Depimés CB Igualada A va
perdre clarament a la pista del
líder el CEJ Hospitalet per un
resultat final de 57 a 43. Les
igualadines van sortir molt toves tant en defensa com en
atac i això ho va saber aprofitar molt bé el bon equip de
l’Hospitalet. Els errors greus
en defensa i la falta d’encert
ofensiu igualadí va acabar
amb un primer quart de 15 a 7.
En el segon quart els primers
5 minuts van continuar igual.
Errors greus igualadins i domini local amb un parcial de
30 a 11 en els primers 15 minuts on les igualadines no van
estar gens a l’alçada de rival
i del seu nivell. Els darrers 5
minuts abans del descans les
igualadines van reaccionar ,
van començar amb treball col.
lectiu a retallar arribant al 30 a
19 al descans. El tercer quart
va ser igualat a la pista on les
visitants van millorar el seu joc
però amb el mal joc dels primers 15 minuts sempre van
anar a remolc. En el darrer
quart les igualadines van sortit
am força dominant clarament
els primers minuts retallant les
diferencies en el marcador,
fins arribar al 49 a 41 a falta de
3 minuts. Però un altre cop els
errors greus van condemnar a
les igualadines que van pagar
un resultat final clar de 57 a
43. El mal inici dels primers 15
minuts i la falta de mentalitat
davant un gran equip van ser
claus en aquesta derrota.
Propera jornada diumenge a
les 19h a les Comes contra el
Bam de Barcelona.
Parcials:
15-7,30-19,4429,57-43
C. Carner(7)M. Quintana(4)
Soler(8),J. Salanova (0)E.
Compte (4)Amatlle baixa per
lesió greu, A. Acevedo(4),B.
Sellarès(2)C.Bargalló
(0)J.
Fuertes(14)
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Toni Bou cedeix a Pau després de 28
victòries consecutives en trial indoor

D E L’A N O IA

Tercera cursa del Tim Comarca
d’sport-prototips

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Des de l’any 2008 Adam Raga
no guanyava un trial indoor
puntuable pel campionat del
món i va ser en el Pavelló
Zénith francès de la ciutat de
Pau, on va aconseguir el pilot
de Gas Gas la victòria després d’una prova molt igualada, que va acabar decantant
al seu favor en la part final per
davant del campió pilot pierenc Toni Bou amb Montesa
de l’equip Honda Repsol. La
tercera posició fou pel també pilot català Jeroni Fajardo
amb Beta seguit de la Sherco
d’Albert Cabestany.
Bou, el pilot anoienc era imbatible en trials indoor ara anomenats X-Trial des de el trial
de Marsella de l’any 2010. Al
finalitzar el trial francès Bou
comentava: ”Quan hem vist
les zones aquest matí, ja he
vist que seria una carrera molt
fàcil. Qualsevol fallada era impossible de recuperar i així ha
estat en la final: poques zones
i molt fàcils. He intentat completar la zona 4 a zero, però
potser he anat massa ràpid…

SLOT / LA VEU

Toni Bou en el segón graó del podi francès de Pau.

ha anat just, però no he pogut
aconseguir-ho. Vull felicitar
a Adam Raga, que ho ha fet
molt bé i es mereix la victòria
d’avui. Han estat 28 carreres
seguides guanyant en indoor i
potser això sí que no és normal: no cometre cap error durant tant temps, estar sempre
allí. El que toca ara és pensar
en la següent prova, on l’objectiu segueix sent el mateix:

aconseguir la victòria i guanyar el campionat. Em sento
còmode, molt bé amb la moto;
així que cal anar a fer-ho bé
a Barcelona”. Després dels
trials de Sheffield, Marsella i
Pau, la quarta prova es disputarà a Barcelona el segon diumenge de març, amb Toni Bou
liderant la cassificació amb 8
punts d’avantatge sobre Raga
i 19 sobre Albert Cabestany.

Avui, sopar de la Bandera de Quadres
de Moto Club Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Com ja és tradicional en
aquestes dates, Moto Club
Igualada celebra la seva festa
social anyal amb l’anomenat
Sopar de la Bandera de Quadres. Enguany la data escollida és la d’avui divendres al
Restaurant Mas Vivencs de La
Pobla de Claramunt a partir de
dos quarts de deu del vespre.
Aquesta es una cita ineludible
pels socis i simpatitzants de
MCI que al llarg d’unes hores
es comparteixen vivències de

l’anterior temporada i és clar,
de com es presenta la temporada 2015.
A la vegada cada any es distingeix amb el guardó exclusiu
de la Bandera de Quadres dissenyat per la Joieria Rosich a
una persona que amb els anys
hagi destacat promocionant
l’esport a la comarca anoienca, enguany li serà lliurat a Xavier Cano Orpí, que va presidir
el club igualadí de l’any 1999
al 2005.
Així mateix seran homenatjats

els pilots de l’entitat que al
llarg de la temporada van destacar a les diverses especialitats i es donaran a conèixer
les dates de les competicions
que organitzarà aquesta temporada el club que presideix
el senyor Marc Queraltó i que
entre altres èxits cal destacar
que el Ral.li Ciutat d’Igualada
de l’any passat va ser declarat
el millor del campionat català
per part de la Federació Catalana d’Automobilisme.

Després d’una reparadora
setmana de pausa aquest divendres va tenir lloc una nova
cursa del campionat social del
Tim Comarca, la tercera de
Clàssics de la Divisió IV.
La fredor de la climatologia va
fer enrere alguns pilots forans,
i la cita va aplegar 21 vehicles,
una xifra lleugerament inferior
a les anteriors curses. Qui no
va fallar va ser en Santi Pons,
un pilot de Sabadell que no és
perd cap cursa a casa nostra,
i que tot i estar jubilat té la il·
lusió d’un nen. Novament es
van poder admirar acurades
reproduccions dels protagonistes de Le Mans dels anys
seixanta i setanta, entre les
que destacaven el Chevron
B19 que estrenava el campió
vigent, el Joan Tapiolas. Com
sempre, després dels entrenaments hi van haver les verificacions tècniques, acabades
les quals es va disputar la mànega cronometrada per establir les posicions de sortida a
la cursa. La competició es va
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

configurar en tres curses de
set pilots.
Amb una adherència de pista molt del gust dels pilots
aquesta va ser la nit d’en Joan
Carles Estébanez, qe va ser el
dominador dels entrenaments
cronometrats i de la cursa, en
la que es va imposar amb 3
voltes d’avantatge respecte al
seu immediat perseguidor, a
més de signar la volta ràpida
a quasi tots els carrils.
En segon lloc es va classificar el David Mira, que malgrat
quedar lluny del primer va obtenir un confortable marge sobre el tercer, el manresà Pitia
Claret que va acabar empatat
a voltes amb el seu pare, en
Ricard Claret. A continuació
van acabar el Joan Tapiolas,
i darrera seu es va produir un
triple empat entre el Josep
Manel Moratona, el Ricard
Claret i el Joan Bisbal.
La propera cursa serà el divendres 23 de febrer, la quarta
i darrera de la sèrie dels Sportprototips.

Pilot
Cotxe
Estébanez, Joan Carles
Matra MS650
Mira, David
Matra MS650
Claret, Pítia
Ferrari 612P
Claret, Ricard
Ferrari 612P
Tapiolas, Joan
Chevron B19
Moratona, Josep Manel
McLaren M1B
Latorre, Ricard
Ferrari 312P Spyder
Bisbal, Joan
Ferrari 330P4
Bisbal, Àlex
Porsche 908/1
Rosinés, Josep
Ferrari 612P

Voltes
231,25
228,42
225,50
225,14
224,20
222,56
222,45
222,41
221,12
220,52
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FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

BÀSQUET / LA VEU

els visitants es van coŀlocar a
només 1 punt (22-21) però els
vilanovins van saber conservar la sang freda i marxar-se
definitivament en el marcador.
El resultat deixa el Vilanova a
la part alta de la classificació.
Parcials: 14-9, 6-6, 10-6 i 11-7
Van jugar: Byron Holguin (2),
Pau Serrano (2), Marcos García(2), Nathan Lorente, Víctor Larrache (16), Adrià Sala
(8), Arnau Cano (2), Christian
Martínez (4), Carlos García (2)
i Carlos Lorenzo (3)
Per la seva banda, l’equip sots
25 va caure en la seva visita al
cinquè classificat de la categoría, el C. B. Viladecans-Sant
Gabriel per un clar 79 a 30.
Els vilanovins van sortir freds
i al final del primer quart ja
arrossegaven una diferència

de 19 punts (24-5). Al segon
quart el joc en atac va millorar
considerablement i al descans
el resultat era de 46-18 per
als locals. La segona part va
veure un Vilanova molt concentrat en defensa tot i que la
pèrdua de pilotes va llastar la
reacció final. S’ha de dir també que l’arbitratge va castigar
amb duresa els visitants (fins
a trenta-una vegades van anar
els jugadors del Viladecans a
la línia de tirs lliures).Parcials:
24-5, 22-13, 16-7 i 17-5
Van jugar: Edgar Cabral (1),
Fernando Leno , Víctor Ajenjo, Óscar Borrega (8) Albert
Moreno(4), Héctor Castillo(8),
David Longaron, Óscar Gómez (2), Roger Manzano, Stalin Rodríguez (5) i Pol Ropero(2). Entrenador Pep Ferrer.

mostrat per fi van aconseguir
els 3 punts al pavelló mestre
Vila Vell d’Òdena.
Victòria contra un rival directe
Ullastrell F.S. per 6 gols a 5 en
un partit molt emocionant que
va tenir nombroses ocasions
durant les dos parts del partit.
Els locals van saber capgirar
per dos vegades el marcador
0-1 i 2-3 i van anar a per totes
durant tot el partit ja que sabien que si perdien, el rival se’ls
distanciava molt a la classificació, en la lluita per evitar el
descens de categoria.
A la fi de la primera part, Alberto va saber aprofitar l’expulsió
d’un jugador visitant, i jugant 3
contra 4 va acompanyar la pilota al segon pal en una bona
jugada trenada de l’Òdena.
Es va arribar al descans per
tant, amb un empat a 2 gols
que feia justícia al joc mostrat
pels 2 equips. Però a la represa, els visitants es van tornar
a posar per davant aprofitant
una jugada desafortunada de
corner   amb un gol en pròpia
porteria dels odenencs. Tot
i així es va continuar lluitant

pel partit i amb gols d’ Alberto, Jaume, Sergi i David els
locals van poder guanyar el
partit amb el resultat de 6 a 5.
Destacar la bona defensa que
van fer els locals en els últims
minuts del partit ja que el rival
va sortir de 5 per intentar emportar-se algun punt d’Òdena.
Per part del locals van jugar:
Josep, Jaume(1), Cristian,
Javi, Alberto(2), Sergi(1), Álex,
Andoni, Gerard(1), David(1) i
Alejandro.

Sort diversa per als dos primers
equips del Futbol Sala Òdena
FUTBOL SALA / LA VEU

CFS Òdena Femení 0 - 3 Molins 99 CFS
Bon treball i bon partit de les
odenenques, un partit més,
on no van sortir al partit gaire
concentrades i per error de
marcatge van rebre el primer
gol al minut 1 de partit.
L’equip local va fer oblidar el
mal inici de partit amb una
bona organització defensiva
i amb varies ocasions de gol
per poder empatar el partit
abans del descans.
El marcador a l’inici de la segona part era de 0 - 1 i l’equip
local ho seguia intentant sense poder acabar en gol una de
les varies ocasions de gol q
van tenir durant tota la segona
part. L’equip visitant va fer dos
gols més als minuts 35 i 49, i
el marcador final va ser de 0
gols a 3.
CFS Òdena Sènior 6 – 5 FS
Ullastrell
Victòria molt treballada. Desprès de portar uns quants partits en que el CFS Òdena es
mereixia guanyar pel joc de-
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AV Igualada: tres gols, un punt;
un gol, tres punts

Victòries dels infantils
del Vdc Bàsquet Endavant
L’equip infantil femení, després d’unes quantes jornades
sense vèncer, va retrobar-se
amb la victòria i es va imposar
al Joan Mercader per 39 a 25.
Un primer quart jugat de tu a
tu per tots dos equips (9-9) va
donar pas a un parcial de 18
a 4 que va condemnar l’equip
visitant. Les vilanovines, que
només van afluixar una mica
al tercer quart, van desenvolupar el joc fluid i la capacitat
de lluita que les caracteritza.
L’objectiu ha de ser ara, quan
tot just ha començat la segona
volta, consolidar-se a la part
mitjana de la classificació
Parcials: 9-9, 12-4, 6-4 i 12-8
Van jugar: Lucía Moreno (4),
Irene Leno (4), , A. Palacios
(13), M. Palacios(10), A. García (4), C. Bocache (2), D.
Martín (2), J. Robles i M. Figueredo. Entrenador: Óscar
Borrega
L’equip infantil masculí que
rebia l’Escola La Seda també
va guanyar 41 a 28. Continuen
els nois del Vilanova donant
alegries als aficionats, gràcies
sobre tot al seu joc d’atac, coordinat i precís. El primer quart
va ser trepidant (14-9) i al descans es va arribar amb un
ajustat 20 a 15. A la represa
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Altres resultats:
FS Olesa 5 – 1 Òdena infantil
Una derrota potser massa severa per a l’Òdena infantil, que
mostra una clara millora en el
seu joc en els últims partits.
Vilanova 2 – 4 Òdena cadet
Partit
complicadíssim
entre dos equips que jugaven
un dels derbis comarcals de
futbol sala. El marcador final mes que merescut per a
l’equip odenenc de 2-4 que
s’emportava el derbi.
Crack: Roc Solé Duro: David Pérez
Dandi: Guillem
Sánchez

El titular te relació en que els
de Les Comes, en el partit anterior, marcaren 3 gols, el contrari també, (3-3), i guanyaren
1 punt. En aquest, 1 gol els
ha valgut 3 punts, mercès a
que el contrari no ha marcat.
Els gols juguen màgicament
de moltes formes. Va ser un
bon equip l’Stoichtkov, fins al
mig del camp, mes a l’arribà a
l’àrea no van saber definir. En
una de les primeres jugades,
al minut 3, l’igualadí Robert ja
va deixar petjada de la seva
tècnica en efectuar un barret
al seu marcador i la posterior
entrega perfecta a un company. Posteriorment anotarem
una bona triangulació LeleCanals-Lele en que el seu xut
ras sortí fora. El lateral Farré
tingué la seva oportunitat,
avançat a l’atac, rematà alt.
Una bona centrada marca
Lele, no la pogué finalitzar de
cap Ricart, al ser empès pel
seu marcador. Bon atac portat per Ricart cap a Segura
que cedí a Lele, però aturà el
porter. Al 22, en jugada que
mereixia el gol, Robert cedí a
Segura i aquest efectuà una
passada perfecta, deixant sol
a Canals front el meta que
desvià miraculosament amb el
peu. Poc després els visitants
crearen perill que fou tallat per
Calsina i porteriorment per
Domènech. El central Padró
després d’una contra, iniciada per M. Cantarell, rematà
fora per poc. A l’últim minut
d’aquesta primera part, el mig
Corbella efectuà una gran jugada, adornada amb un parell
de croquetes i la culminà fent
una centrada al lloc precís que
Ricart no resolgué, tirant massa alt.
S’inicià la segona part amb el
zero a zero al marcador. Al minut 3, M. Cantarell llençà una
falta que pel seu efecte arribà
al segon pal, on Lele no po-

Robert.

gué rematar per poc. Seguí
la cerca del gol pels blaus en
una bona jugada de Sevilla al
cap de Lele i posteriorment en
una bona centrada de Planell
al segon pal, que Lele no materialitzà per un pel. El punta
Lele ja anava avisant el personal feia estona, i al minut 30,
escorat a la banda esquerra
prop del mig del camp, efectuà un inesperat canvi de joc,
ras i entre línies, que efectuant
una perfecte diagonal arribà a
X. Moyes, situat d’extrem a la
banda contraria, el qual controlà, avançà i posà l’esfèrica
mortalment, prop la línia de
porta, on Gustavo venint en
carrera introduí de remat inaturable la pilota al fons de la
xarxa (1-0). Fou un gol efectuat en tres tocs magistrals,
bellíssim, dels que se’n veuen
pocs. Els barcelonins reaccionaren en un últim atac perillós
que fou neutralitzat molt oportunament per Biscarri.
Ramonet, feu jugar: Domènech, Farré, Padró, M. Cantarell, Calsina, Canals, Robert,
Corbella, Segura, Ricart, Lele,
Planell, Sevilla, Gustavo, Biscarri, X. Moyes i Tort. Aqusta
setmana no es jugarà, i el diumenge, dia 22, l’encontre es
disputarà al camp del Cornellà. Després, l’1 de març ens
visitarà el Júpiter.

Resultats del Ping Pong Igualada
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

1a Nacional. Cppi 6-Ctt Torroella de Montgri 0. Partit resolt
de manera contundent davant
un equip de la part baixa de
la classificació. Jugaren Joan
Masip (2), Jordi Sattorras (2) i
Albert K. Matsuoka (2).
2a Nacional. Ctt Vilafranca
4-Cppi 3. Partit molt disputat i
emocionant resolt en la partida de dobles per l’equip local.
Tot i així molt bon partit dels
nostres jugadors. Jugaren Daniel Luco (2). Francesc Masip
(1) i Ricard Alert.

3a Nacional. Cppi 0-Mollerussa 6. Derrota clara davant el
líder de la categoria. Jugaren
Joan Moriana, Miguel Moriana
i Eloi Zaragoza.
Circuit promeses. Els nostres jugadors mes joves es
van desplaçar per disputar
una nova fase del circuit promeses que organitza la Federació Catalana, obtenint bons
resultats i demostrant una
millora en el joc molt meritoria. Jugaren Bernat Luco, Biel
Jorba, Edgar Marí i Marc de la
Rosa.
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Quatre punts d’or per a
l’Esquaix Igualada

Resultats dels equips de pàdel
PÀDEL / LA VEU

Victòria de l’equip Subaru en
la 1a jornada de la 2a volta en
la lliga comarcal de veterans.
Jaume Vidal /David Sanuy no
va tenir problemes per desferse d’un doble 6-2 de la parella J.A. Paton/D. Valdepeñas.
Tampoc Joan Llorach/Jaume
Grané en van tenir en el seu
partit i van guanyar per idèntic
resultat a Joan Chavez/Jaume
Lacasa. Finalment Àngel Solé/
Lluís Fernández van tenir el
matx més complicat, però van
acabar donant el tercer punt a
costa de Joan Castilla/Gabriel
Bonet per 6-4, 5-7, 6-3.
Aquest
resultat
consolida
l’equip Subaru en la 2a posició de lliga.

ESQUAIX / LA VEU

Derrota a casa en la lliga del
Baix Llobregat
Discreta jornada dels dos
equips Subaru en la lliga del
Baix Llobregat davant els dos
equips del Sant Andreu de la
Barca.
En l’enfrontament masculí,
Andy Franco/Santi Òdena van
caure desprès d’un ajustadíssim primer set de 7-6 i cedint
en el segon per 6-2 amb la
parella Gustavo Rojas/Paco
Machado.
Carles Castro/David Muset
van caure clarament per un
doble 6-0 davant Víctor Garcia /Daniel Lozano i finalment
Marc Rabell/Josep Buron van
jugar un gran partit però van
cedir en la fase decisiva dels
sets per dos tie-breaks de 7-6
davant Manuel Gonzalez/Xavi

Alsina.
Les noies ensopegen
a Sant Andreu
Desprès de 2 victòries, un
experimentat Sant Andreu va
derrotar al nostre segon equip
Subaru en la lliga del Baix
Llobregat. La veritat és que
l’equip no va tenir el dia, caient amb claredat davant el CT
St Andreu de la Barca per 3-0.
Marta Hidalgo/Dolors Mallofré
van caure amb Sara Jimenez/
Nieves Martínez per 0-6, 4-6.
La cosa no va millorar en el
segon partit i Montse Santa-

maria/Cristina Ferrer també
van caure per 1-6, 2-6 amb
Minerva Pérez/Erica Pelaez.
Finalment en el partit més
igualat, Xussi Muñoz/Joana
Vilarrubies van cedir amb Laura Migó/Laura Lopez per 3-6,
4-6.
Pel que fa al CE les Moreres,
el passat cap de setmana el
+45 es va desplaçar a Piera
per disputar la 10a. Jornada de la lliga +45 de pàdel.
L’equip es va emportar 1 punt
de Piera després de perdre el
partit, que els hagués donat la
victòria, per tie break.

Fructífera 3a jornada de lliga
catalana de 1a amb 4 dels 6
punts possibles.
En la jornada del matí, igualada eliminatòria entre els nostres i el Tenis Sabadell. En el
primer partit, Joel Jaume va
caure per un ajustadíssim 1012, 11-9, 10-12, 11-13 davant
el vallesà Eric Zabalbeascoa.
Bernat Jaume va empatar el
partit guanyant 3-1 al número
1 del rànquing de Catalunya,
Ivan Flores per 9-11, 11-6, 119, 11-7. Amb empat a 1 Nasi
Herms va ensopegar amb
Marc Bieto caient per 3-11,
7-11, 6-11.
En la jornada de tarda, victòria 3-0 molt important davant
el Nick Sports de Barcelona.
Nasi Herms va sumar un punt
molt important davant David
Febrer per 3-1, Joel Jaume
també va guanyar el seu partit
3-0 i finalment Bernat Jaume
va sumar el tercer davant Dani
Ramírez també per 3-0.
Aquest resultat de l’equip

Radio Sala torna a posar als
igualadins dins la lluita pel
play-off al títol tot i ser el que
menys opcions te de moment,
dels 5 que hi opten.
Nacho Fajardo queda
4art del Spanish sub 13
A Santiago de Compostela
va tenir lloc el Spanish júnior,
puntuable pel circuit europeu.
En allà s’hi va desplaçar el
jove Nacho Fajardo.
Les dates poc propicies, va limitar molt la participació amb
molt pocs nens vinguts de
l’estranger però això no treu
gens de mèrit al jove montbuienc que va passar nota i amb
notable al quedant en quarta
posició de la categoria sub 13.
A 1a ronda va guanyar al gallec Aldan Souto per 11-7, 113, 11-7, a 2a ronda va caure
amb el qatarià Waleed Zaman
per un ajustat 11-13, 11-6,
6-11 9-11. Pel tercer lloc també va cedir en un igualadíssim partit amb el gallec Adrián
Garcia per 11-8, 11-7, 9-11,
10-12, 2-11.

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

PELS PÈLS

Dia 7 de març del 2015

Teatre CONDAL

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 18:40

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

L’ART DE LA COMÈDIA

TNC
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Dia 11d’abril del 2015

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 19:30

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical. Entrades garantides a la Platea del
teatre
En una ciutat de províncies italiana, el nou prefecte es disposa a rebre les visites del seu primer dia de feina. Per distreure’s una estona, acceptarà escoltar el
director d’una tropa ambulant que ha perdut el seu teatret a causa d’un incendi, i que pretén convidar-lo a assistir al seu espectacle per tal que el nou
dirigent, amb la seva presència, demostri a la ciutadania que aquell art encara té una gran importància social. Després d’una apassionada controvèrsia en
què polític i humorista només faran paleses les seves desavinences, l’artista s’endurà per error la llista de visites que encara ha de rebre el prefecte, i sortirà
per la porta amenaçant de fer que la seva família teatral converteixi aquella sala d’audiències en una zona d’incerteses sobre les diferents realitats que des
d’aleshores visitaran l’espai públic.
Quan Eduardo De Filippo escriu aquesta extraordinària comèdia, s’està començant a articular una nova cultura de masses que s’esforçarà per convertir les
arts audiovisuals en un poderós instrument de distracció col·lectiva al servei del Poder, en un passatemps capaç de sobreestimular la ciutadania amb l’afany
d’instal·lar-la en actituds acomodatícies que siguin cada cop menys crítiques amb els nous règims.
L’art de la comèdia és un dels més brillants homenatges que s’han fet mai a l’art del teatre i planteja un debat que encara resulta perfectament vigent sobre
la funció de les arts escèniques en la nostra societat.

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

Truca al:
93 803 75 56
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El mes de març, torna el FineArt més internacional

1.200 fotografies, 33 fotògrafs, 8 escoles de fotografia i imatge i 5 col·lectius de fotografia s’instal·len a la tercera edició
del FineArt, del 6 al 22 de març a Igualada
FOTOGRAFIA / LA VEU

FineArt Igualada arriba a la
seva tercera edició, amb la
proposta més internacional,
perquè instal·larà les exposi·
cions de fotògrafs provinents
del Japó, Rússia, Holanda,
Anglaterra, Argentina i també
de Galícia, Andalusia, 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.
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 cata·
lans de més renom: Pepe

Encinas, Eugeni Gay, Marc
Balló, Vicenç Rovira Pol Vi·
ladoms o el fotoperiodista
que va morir sobtadament el
2013, Paco Elvira.
A més, el FineArt compta amb
més noms amb reconeixe·
ment dins del sector fotogràfic
o fotoperiodístic, com Miguel
Cabezas, Lluc Queralt, Jose
Beut, , Miguel Parreño, Ivana
Larrosa, Miquel Viñas, Yurian
Quintanas, Juan Pedro Trejo,
Isabel Casellas, Diego Pedra,
Jordi Comas, Jordi Julià, Mi·
guel Trillo, Fran Martí, Sal·
vador Berdajin, Luis Alberto
Franke, Katia Repina, Albert
Padrol o Sandra Sue.
Una edició més, exposen fo·
tògrafs igualadins, alguns
d’ells amb exposicions inèdi·
tes, com Jordi Valldaura, Jo·
sep Solà o les mostres anto·
lògiques a Xavier Andrés i a
Ramon Godó.

Mimax Lighting, S.L. cerca persona
per incorporació immediata.
S’ofereix contracte treball fix,
jornada laboral completa.
Requisits:
-Administratiu/va + Comptabilitat
-Bon nivell d’anglès
-Domini Office
Es valorarà:
-Bon nivell de francès
-Experiència prèvia
Currículums a:
info@mimaxlighting.com

L’esdeveniment també ofereix
la col·lecció d’autors de la ga·
leria Valid Foto Barcelona; les
fotografies del guanyador del
Premi Ciutat d’Igualada Pro·
copi Llucià, Manel Caballé; el
reportatge fotogràfic del gremi
de Blanquers d’Igualada, en·
carregat a fotògrafs de l’Agru·
pació Fotogràfica d’Igualada,
i les mostres fotogràfiques
del Fotosport 2014, impulsat
per Foto Art Reus, i la del col·
lectiu israelià Netanya Photo
Club.
Les escoles de disseny i foto·
grafia continuen amb l’apos·
ta per a exposar al FineArt.
Enguany, es mostren els tre·
balls dels alumnes de l’esco·
la ERAM- Girona, de l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Ca·
talunya (IEFC), de Fotoespai
Barcelona Centre d’Imatge,
de Grisart, de l’Escola Groc,
de El Observatorio, de l’Es·

cola d’Arts i Oficis Gaspar
Camps d’Igualada i de l’Esco·
la d’Art i Superior de Disseny
d’Olot.
La tercera edició del FineArt
ocupa unes 20 sales efímeres
de la ciutat on, a més de les
exposicions, s’hi organitzen
activitats paral·leles vincula·
des amb l’art fotogràfic, com
tallers, visites guiades, pre·
sentacions de llibres, xerra·
des, com la d’Andrea Elvira,
filla del fotògraf Paco Elvira, o
projeccions de documentals,
com La sal de la tierra, sobre
el fotògraf Sebastiao Salgado.
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 instagram.

NOCES D’OR 2015
Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin les
NOCES D’OR i que no hagin contactat ja amb l’Ajuntament, que ho facin
al telèfon 93 803 19 50 o bé s’adrecin personalment per a inscriure’s a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Pl. Ajuntament, 1) abans del dia 1 d’abril,
per tal d’invitar-los formalment, com cada any, al sopar homenatge que es
durà a terme el dijous, dia 30 d’abril, en el marc dels actes de la Primavera
Gran 2015.
Igualada, febrer de 2015

Ajuntament

d'Igualada
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Marc Freixas i Albert Gàmez: la simbiosi entre
la poesia i la música
El poeta i el músic presenten el seu primer disc "Música d'amor i silenci"
MÚSICA / CRISTINA ROMA

Música d’amor i silenci és el
primer disc del Marc Freixas i
l’Albert Gàmez. Es tracta d’un
magífic treball de música i
poesia que fa de molt bon escoltar i que fa venir ganes de
repetir. Amb ells parlem de les
seves passions: la música i la
poesia.
Qui són l’Albert i el Marc?
Som en Marc Freixas i l’Albert
Gamez, poeta i músic. Jo -en
Marc- em considero un poeta
de carrer i ell -l’Albert- és un
música que toca el piano, la
guitarra i que canta.
Com va sorgir el projecte
que ha culminat en aquest
disc, Música d’amor i silenci.
A partir d’un llibre de poesia
del Marc, Amor i silenci va
sorgir aquest disc que s’ha
finançat gràcies a un projecte
Verkami, que ha permès, amb
les aportacions dels mecenes,
poder gravar el treball i editarlo en format digipack, que és
el format que nosaltres volíem
per poder-lo dedicar als nostres mecenes. Ara n’hem fet
una tirada de 200 exemplars,
que vendrem nosaltres en els
concerts en directe i també per
internet. I partir del 2 de març
es podrà trobar el disc en descàrrega digital a les principal
plataformes.
Estem summament agraïts
per les coŀlaboracions dels
nostres mecenes, sense ells
no hagués pogut ser realitat
aquest disc i a ells està dedicat un poema escrit per en
Marc que es troba en el llibret
del disc.

Marc Freixas: Cal
reivindicar la força
dels poemes i si és a
través de la música,
benvinguda sigui

En el disc heu tingut coŀlaboradors externs
Sí, estem molt contents perquè en el disc hem tingut la
inestimable col.laboració d’en
Toni Balsells fent un solo que
guitarra en la peça Una manera fàcil. Hem pogut comptar
amb la guitarra elèctrica de
l’Albert Palomar a la cançó Els
dies blaus i també hem comptat amb la gran aportació d’en
Cesk Freixas en la cançó Ara
és l’hora.
Com és el disc Música
d’amor i silenci.
El disc podríem dir que està
format per dues parts: les primeres sis peces són amb piano i veu i el Marc recita algun
dels seus poemes, mantenint
l’essència del treball i a partir
de la peça set, ja són peces diferents que incorporen noves
sonoritats i nous instruments.
I l’última cançó són unes percussions africanes i acaba
amb el Marc recitant el seu
poema.
Per altra banda obrim el disc
amb un poema inèdit que no
estava al llibre Amor i silenci,
que és un agraïment a tots els
mecenes que han fet possible
el disc.
Música d’amor i silenci és un
disc que et convida a tornar-lo
a sentir. En ell la poesia n’és
el centre. Crec que la poesia
és el llenguatge del futur (diu
l’Albert), i tal com un poeta diu:
val la pena estar en silenci i
escoltar-lo.
En un poema (explica en
Marc) pots explicar la mateixa història que en una gran
noveŀla sintetitzat de manera
que tothom ho pot entendre, si
es vol. La poesia fa pensar. I
les lletres de les cançons del
disc fan pensar.
El disseny del disc és molt
original amb un llibret ple de
dibuixos.
Sí, tot el llibret està molt treballat. Els dibuixos són meus
(parla l’Albert) i la maquetació
ha anat a càrrec de la Maria
Mateu.

Albert Gàmez: la
poesia és el llenguatge del futur

Els dibuixos donen un aire
fresc al disc, fan que sigui poc
encotillat. Cada un dels dibuixos està pensat per a la cançó
que representa.
Com definiríeu el disc.
És un disc novedós perquè
és una aposta conjunta entre
un músic i un poeta que s’han
unit per compartir el seu treball.
Jo crec que ens retroalimentem (parla en Marc) perquè
aquesta fusió entre un músic
i un poeta va una mica més
enllà del que estem habituats.
Música d’amor i silenci és un
disc íntim, poc comercial, i que
fa companyia. És un treball
que pot agradar a tothom, qui
l’ha tastat l’ha repetit.
Com ha estat el procés que
ha culminat en aquest disc.
Marc: jo vaig escriure el llibre
de poesia Amor i silenci el
2013 quan encara no ens coneixíem. A través d’una bona
amiga que es va presentar jo li
vaig regalar el llibre a l’Albert,
qui em va semblar una persona molt interessant, i al cap
d’uns dies em va passar uns
àudios amb les meves lletres
i la seva música i vaig quedar
ben parat.
Albert: Per a mi ha estat molt
interessant entrar en el món
del Marc, intervenir i sumar.
És un projecte fet amb molt

amor i en el qual hem sumat
els dos arts. Per a mi es un
plaer que un artista com ell
m’hagi deixat treballar amb els
seus poemes sense posar-me
cap trava.
Marc: Jo crec que la teva música s’enforteix amb els meus
poemes i els poemes s’enforteixen gràcies a la teva música. La poesia per si sola ja
hauria de poder caminar però
a vegades costa i el fet d’aportar-hi la música atrau més.
Vàreu tenir problemes per
trobar una discogràfica que
us edités el disc.
No. Ens van recomanar el
segell discogràfic Microscopi
i els tractes que ens fan són
molt bons. En David Molló,
que és qui porta la discogràfica, coneix molt bé aquest món
i està a favor dels músics.
Per a la gravació del disc van
comptar amb l’Albert Palomar
que és músic i productor, el
qual ens ha aconsellat en diversos temes sense trencar
en cap moment la nostra filosofia. I n’ha sortit un disc molt
ben gravat però que no deixa
de ser orgànic, que manté
aquella frescor del directe.
És un treball que està molt viu.
Teniu projectes de futur
El projecte Marc Freixas i Albert Gàmez no s’acaba aquí,
en aquest disc, perquè veiem

un futur. Entre nosaltres hi ha
un microcosmos, hem creat
una profunda amistat, malgrat
que formem un duet curiós, un
poeta i un músic...
Hem començat amb aquest
disc que ha donat un molt bon
resultat perquè respecta molt
l’essència del nostre recital i
també del llibre. Els onze temes del disc ben bé són el resum del que és el llibre.
Aquest treball que hem fet
(diu l’Albert), té una coherència: els dibuixos tenen a veure
amb els poemes i amb la música i els propers treballs que
farem també tindran aquesta
coherència. És la nostra manera de treballar.
No necessàriament el proper
treball que fem junts serà un
altre disc, la nostra versatilitat
permet que puguin ser uns dibuixos de l’Albert amb unes
lletres d’en Marc, un llibre amb
un cd...
Teniu previstos propers recitals?
Sí, en tenim una bona colla.
Dissabte passat vam actuar al
Nits de taverna en un concert
solidari “Ajudem a l’Owen”.
Aquest dissabte actuem a La
Coppe de Calaf. El dia 21 de
març és el Dia Internacional
de la Poesia i per aquest motiu, el dia 19 de març serem a
la Biblioteca Central d’Igualada, el dia 20 a la Biblioteca
Torres i Bages de Vilafranca
del Penedès i el dia 21 fem la
presentació oficial del disc a
Vilafranca del Penedès, a l’auditor del Vinseum. Més endavant, al Teatre de l’Aurora, és
farà la presentació oficial del
disc a Igualada.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
MAD MAX (1979) Debut en pantalla d´un heroi postapocalíptic. Amb Mel Gibson.
THE CROWD (1928) Obra mestre del cinema mut. Direcció de King Vidor.
L´ÚLTIM TANGO A PARIS (1972) Bertolucci, Marlon Brando, Paris...
NO MAN OF HER OWN (1949) Melodrama d´enganys. Amb Barbara Stanwick.
EL REI PESCADOR (1991) Terry Gilliam, Robin Williams, Jeff Bridges, Nova York.
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L’actuació del grup Musick Fyne va posar
diumenge el punt i final a la tercera edició del
Festival Ànima de Música Sacra
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«Buscar una veu pròpia»: nou
taller literari a la Biblioteca
Central, amb Josep Pelfort

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge, 8 de febrer, va tenir lloc a l’església
dels Pares Caputxins el concert de cloenda del tercer Festival Ànima de música sacra
d’Igualada. En va ser protagonista el grup Musick Fyne,
que va oferir un programa de
música barroca amb un especial èmfasi en el compositor
alemany del barroc tardà Georg Philipp Telemann. El nom
d’aquesta formació procedeix
d’una expressió escocesa del
segle XVI, que servia per a
denominar la música culta. Els
seus integrants, la igualadina
Nuska Corrià, especialista en
flautes de bec, el violoncel·
lista Guillermo Turina i el clavecinista David Palanca, van
coincidir com a estudiants de
grau superior al conservatori
de Saragossa i han seguit treballant la música antiga a Barcelona, on han incorporat a la
formació la soprano Fernanda
Sánchez.
El Festival Ànima de música
sacra es va iniciar el passat 21
de desembre amb el Concert
de Nadal Bach, amb cors i orquestra igualadins, i ha seguit
durant els mesos de gener i
febrer amb els grups Sekrets,
Quatuor Vocum, Brevis et Solemnis i ara Musick Fyne. Cinc
propostes que tenien com a
comú denominador la música
procedent de la tradició religi-

ÒDENA / LA VEU

osa d’occident, l’anomenada
música sacra des de l’Edat
Mitjana fins els nostres dies,
interpretada per grups professionals vinculats a la ciutat.
El tinent d’alcalde de Promoció Cultural, Josep Miserachs,
mostra la seva satisfacció “per
la bona acollida que ha tingut
el festival, omplint pràcticament l’església en totes les
actuacions” i avança les perspectives immediates de l’esdeveniment que, a partir de properes edicions, “arribarà més
enllà d’Igualada per intentar
esdevenir un referent musical
de país”. De fet, com recorda
Miserachs, Igualada “és una
ciutat que viu profundament la
música, celebrant anualment
el festival Anòlia, el Festival

Internacional d’Orgue, la festivitat de Santa Cecília i un llarg
etcètera”. Per tot plegat, avança, ja s’està treballant “en una
programació musical estable
al Teatre Municipal l’Ateneu,
que reforci la proposta global,
que aposti per tots els estils i
enforteixi els talents locals”.
Mentrestant, en les properes
setmanes, Igualada ha de
viure les actuacions de l’Orquestra Simfònica del Vallès,
la pianista Neus Peris i el Cor
Madrigal.
El Festival Ànima ha estat novament una iniciativa de l’Institut Municipal de Cultura (IMC)
i l’Ajuntament d’Igualada, amb
producció de l’entitat igualadina Contrapunt.

Nova web, facebook, twitter i vídeo
promocional per a la nova temporada de
Músiques de Butxaca

Ensenyar a trobar una veu
pròpia a l’hora de crear les
pròpies històries. Aquest és
l’objectiu del taller literari que
impartirà durant tot el mes de
març el filòleg, traductor i escriptor igualadí Josep Pelfort a
la Biblioteca Central d’Igualada. Pelfort és conegut, sobretot, per haver traduït al català
la trilogia de L’Ombra del vent
de Carlos Ruiz Zafón. Les
quatre sessions del taller es
faran els dissabtes 7, 14, 21 i
28, de 2/4 d’11 a 1 del migdia.
Partint de la base que «escriure és reescriure», Pelfort proposa un taller de llengua i estil
per aprendre a explicar una
història nova d’una manera
diferent. Així, els participants
aprendran a analitzar textos
literaris concrets i a utilitzar
eines i criteris per millorar-ne

aspectes com ara la concisió,
l’estructura o la claredat expositiva. Es partirà d’un material
viu: textos sense revisar, originals de novel·les, contes o
textos propis, i es comentaran en les sessions del curs.
D’aquesta manera, en acabar
el taller, l’alumne haurà de ser
capaç de revisar a fons un text
escrit i proposar canvis que en
millorin l’estil, la naturalitat o el
ritme. Tot plegat, per aconseguir aquesta veu pròpia.
El preu del taller és de 25 euros i les inscripcions s’han de
fer abans del dia 3 de març a
la segona planta de la Biblioteca Central d’Igualada. El
foment de la creació literària
és un dels puntals de la Biblioteca, en el marc del programa
3L Literatura, Llengua i Lectura de l’Institut Municipal de
Cultura.

Carnestoltes i Open Mic al Hot
Blues

MÚSICA / LA VEU

El cicle de concerts de petit
format “Músiques de Butxaca”
que reuneix dalt de l’escenari
del teatre de l’Ateneu a músics
i espectadors segueix amb
més novetats en la seva campanya de promoció. Si la setmana passada donava a conèixer la nova imatge, aquesta
setmana feia pública la nova
web, obria un perfil a facebook
i twitter i difonia un vídeo promocional. Amb aquest conjunt
d’accions, i altres que encara
té per revel·lar, l’organització
s’ha fixat enfortir la marca i
convertir-la en un referent del
panorama musical de la comarca i la Catalunya Central.
A la nova web www.musiquesdebutxaca.cat s’hi pot trobar
tota la informació sobre el cicle de concerts, la programació, un blog amb novetats, col·
laboradors... i ben aviat també

MÚSICA / LA VEU

una guixeta on-line per poder
comprar les entrades. Els altres canals de comunicació
que s’han creat són un perfil
a la xarxa social facebook (facebook/musiquesdebutxaca) i
twitter (@MusiquesButxaca).
Amb la publicació d’aquestes
noves eines, l’entitat vol apropar-se al públic, fer-lo coneixedor i partícep de l’experiència que suposa ser espectador

de “Músiques de Butxaca”.
A més, l’entitat ha editat un vídeo promocional que pot trobar-se a la web, a les xarxes
socials o directament a vimeo
(https://t.co/0RQLAed1nl). La
voluntat és aconseguir que el
vídeo sigui viral, així s’ha engegat una campanya perquè
es comparteixi i “Músiques de
Butxaca” es doni a conèixer
més enllà de la comarca.

Demà dissabte al Hot Blues se
celebra el Carnestoltes amb
Karaoke’s Band per passar
una millor estona cantant a
cor que vols amb una pantalla per llegir les lletres de les
cançons. A partir de la mitjanit
i l’entrada és gratuïta.
I dimarts tindrà lloc un nou
Open Mic. Micros oberts es
converteix en l’escenari de
tots i obre les portes a qualsevol proposta musical que

vulgueu presentar en format
acústic. Un multi-concert ben
divertit i una oportunitat per
als que vulguin ensenyar la
seva feina o donar a conèixer
habilitats secretes. Cantar, recitar, actuar... 13 minuts per
persona.
Inscripcions a www.atmosfera13.com.
L’activitat és organitzada per
l’associació Igualada Rock
City i començarà a 2/4 de 9
del vespre
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Nit de contes per adults a Les Golfes de
l’Aurora amb Jordi Palet (Farrés brothers)

Presentació d’un llibre sobre Mn.
Mirambell a Sant Martí Sesgueioles

A l’Art de triar carxofes, el narrador explica la vida de la seva
padrina Marieta, fent
un homenatge a la
figura de les àvies

TEATRE / LA VEU

Després d’un llarg parèntesi
durant el qual ha deixat l’”ofici”
de narrador per dedicar-se a
escriure i dirigir obres teatrals
–sobretot per a la seva companyia, Farrés brothers i cia.en Jordi Palet torna a posar-se
davant el públic per explicarnos les seves històries. Ho
farà el proper dijous 19 de febrer, en una nova vetllada de
contes per a adults a la Sala
les Golfes del Teatre de l’Aurora. A L’art de triar carxofes
(homenatge a la padrina Marieta), en Jordi Palet explica la
vida de la seva àvia, a partir
d’experiències i records viscuts. Parla del pas del temps,
del fet d’envellir dignament.
Un homenatge que s’estén a
totes les àvies i padrines. Tal
i com ens explica el Jordi Palet “la meva àvia -la Padrina
Marieta- va morir el 2002 als
96 anys. Des de llavors que
tenia pendent d’explicar-la en
alguna mena d’espectacle, o
de sessió de contes, o alguna
cosa així. Tinc una llibreta on
hi anoto de fa temps les seves
vivències i records. És plena
del que ens va dir i del que no,
del que hem sabut després i
de que no sabrem mai. És plena del que hem après al costat

D E L’A N O IA

d’algú que va creuar el segle
vint de cap a cap. Una vida
que, com totes les vides, val la
pena ser explicada. Una vida
que, com totes les vides (i com
la carxofa), conté l’amargor i la
dolcesa dins el cor.”.
En Jordi Palet va iniciar la
seva carrera artística fent,
precisament, de narrador, del
1996 al 2008. Després d’estudiar Belles Arts (UB) i Direcció i Dramatúrgia (Institut del
Teatre de Barcelona), va orientar-se cap al teatre visual i
les titelles fins que el 2001 va
unir-se amb en Jordi Farrés i
el Pep Farrés amb la companyia Farrés brothers i cia. Entre d’altres projectes artístics,
en Jordi Palet és autor de dos
llibres i d’una quinzena de tex-

tos teatrals, que ha escrit per
a diverses formacions però,
especialment, per a la seva
companyia els Farrés brothers
i cia: Operació AVI (2002),
El rei de casa (2005), OVNI
(2007), Mal de closca (2008),
La maleta de l’Agustí (2010),
Un bosc de cames (2012), Tripula (2013) i l’espectacle per a
adults, Equilibristes (2011).
Horari i venda d’entrades
La sessió de contes per a
adults, amb L’art de triar carxofes de Jordi Palet, tindrà lloc
dijous 19 de febrer a les 21h.
Les entrades 7€ i 5,50€, amb
els descomptes habituals, es
poden adquirir per Internet i a
la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció.
També es poden reservar prèviament trucant al 938050075
exclusivament els dijous de 19
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU

Diumenge, 15 de febrer a les 6
de la tarda a La Fàbrica de Sant
Martí Sesgueioles tindrà lloc la
presentació del llibre Mn. Francesc Mirambell i Giol (17611822) Naturalista i erudit”.
L’ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles vol retre homenatge a Mossèn Mirambell, impulsant una edició especial per als
vilatans i amics sesgueiolencs
del llibre sobre la vida de mossèn Mirambell editat el 2005 pel
Centre d’Estudis del Lluçanès.
L’acte comptarà amb la presencia de l’autor en Pasqual Ber-

nat, doctor i màster en historia
de la ciència per la UAB, i també amb Monsenyor Valentí Miserachs i Grau, autor del pròleg
d’aquesta edició especial.
Com diu Mossèn Miserachs al
pròleg “una obra que ens permetrà de conèixer més de prop
i amb tot detall la polifacètica
personalitat d’un dels personatges més insignes de la nostra
història local” i que va exercir
de rector durant quinze anys a
la nostra parròquia per després
passar a exercir a Prats de Lluçanès on va morir.

CARMEL·LA PLANELL
Entre nosaltres

Francesca Bonnemaison: De la Biblioteca Popular a un gran “Patronat” creat i gestionat íntegrament per Dones
La immensa popularitat del projecte i el creixement
anunciat de les seves expectatives va obligar a la
seva fundadora i a totes les associades a replantejar-se la viabilitat, i sinó la necessitat, d’un canvi de
local, per al qual objectiu es van perseguir tota mena
de suports logístics i econòmics per part d’aquelles
entitats i institucions que es titllaven de solidàries amb
les causes socials. I amb denominació oficial d’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona, la
Francesca Boonnemaison als seus quaranta anys va
veure realitzat el somni de la seva vida, la seva gran
creació, redefinit -més enllà de l’Institut- en la gestació
d’un gran Patronat creat, format i gestionat íntegrament per Dones i sufragat per diverses donacions desinteressades així com per la generosa col·laboració
de La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis.
No gaire més tard, a l’any 1918, les ironies del destí
van amputar-la de la companyia més lleial i fidel, el
seu marit Narcís Verdaguer i Callís; una de les poques
ànimes masculines que a tothora va defensar i subscriure els estatuts de la Fundació. En aquest sentit, ell,
va contribuir en una eficaç tasca d’assessorament i de
gestió legal al llarg dels anys en què s’anava teixint tot
el pla; i, a l’ensems va donar molts passos per a l’obtenció i la concessió del nou local del carrer de Sant
Pere més baix. Si més no, de seguida, amb un extraordinari esperit de superació i un tarannà summament
emprenedor -no gens propis del perfil d’una vídua de
l’època- valenta i decidida, sola, sense familiars i sense fills, es va lliurar en cos i ànima a la seva obra.

Així doncs, al peu del canó, sense abandonar
mai la seva professió d’ensenyant, no va parar de buscar justificacions per a sol·licitar els
ajuts necessaris cara a una eficaç continuïtat
de la Institució. El 1922, totes les dones del
Patronat i ella mateixa, agraïdes, no sabien
com expressar la seva gran satisfacció quan
es va fer efectiva una molt substanciosa aportació de l’Abadia de Montserrat; un capital
destinat a costejar totes les despeses ocasionades per la construcció del nou edifici. Des
d’aquest moment, l’Abadia i la veïna entitat de
La Caixa, de la Via Laietana, van constituir-se
com a dues de les fundacions donants més
esplèndides.
El reconeixement i la popularitat de l’Institut arribaren a
un punt en què el seu abast era immesurable. Tanmateix, si tenim en compte les vinculacions polítiques de
la seva fundadora -que sempre es va mantenir constant en la seva defensa del Nacionalisme Català, des
dels més estrets lligams amb La Lliga- no ens resultarà
estrany que el mateix President del Govern de la Mancomunitat de Catalunya participés clamorosament dels
actes d’inauguració, definitivament pública, de la nova
seu; tot felicitant -ell i els membres del seu equip- l’èxit
d’aquell projecte: un projecte en definitiva feminista
i incondicionalment catalanista. Emperò, ella, sense
embuts, no va dubtar mai a manifestar que, al cap i a
la fi, amb tots els inqüestionables bons propòsits d’alguns homes, la batalla per a la igualtat només vivia de

la participació quotidiana -des de l’esfera privada a la
pública- d’un sol sector dels protagonistes de la societat: les dones.
Tot seguit, s’endevinaven uns anys gloriosos al llarg
de la dècada dels 20; i, ella, arran de la categoria atorgada públicament al Centre, que ja comptava amb
un fons per a beques d’estudi, no va parar fins a la
incorporació d’una etapa educativa reglada, els Estudis d’Ensenyament Secundari, a més d’una efectiva
l’oferta de titulacions adreçades al mercat laboral, amb
una Borsa de Treball pròpia. En conseqüència, doncs,
encoratjada amb tot l’equip i des d’una gran amplitud
de mires va animar-se en l’expansió de la seva obra
tot comprant unes instal·lacions a la platja de Badalona per a fundar-hi el primer Centre d’Ensenyament de
Natació i d’Esports de Mar per a la Dona.
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L’últim mòbil a l’abast de
tothom, a l’AUGA

Més de 1.250 alumnes de l’Anoia participen
al IX Premi Sambori Òmnium de narrativa

CULTURA / LA VEU

LLENGUA / LA VEU

D’una manera extremadament entenedora, Lluís Prat
Viñas, doctor en telecomunicació i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, va explicar als alumnes
de l’AUGA els últims avenços
en noves tecnologies. Per arribar a les tecnologies d’avui
dia, va fer un repàs històric
des dels seus inicis.
La primera referència fou el
sistema de transmissió de
dades del telègraf òptic. A
Igualada arribava per Martorell i seguia cap a l’oest, de
fet, encara se’n conserven
algunes torres.
Va entrar en els materials
creadors d’ones magnètiques i va passar als orígens
de la corrent elèctrica i a la
interrelació entre les dues
forces. A partir de les ones
d’aquestes forces va explicar
el telègraf amb fils i, posteriorment, la transmissió per
ones.
Per explicar la primera com-

putadora es va valdre de la
imatge d’un teler jacquard
que discriminava els fils a
partir de cartrons foradats.
Un teler jacquard com els
que a dotzenes hi havia a
Igualada de manera gairebé
exclusiva. Les enormes dimensions de la primera computadora i els fracàs dels primers intents foren anècdotes
agraïdes.
Va tancar la sessió amb el
ventall d’ordinadors, mòbils,
tablets, aplicacions i diversos
sistemes que disposem actualment per comunicar-nos.
El proper dilluns, Albert Fàbrega ens parlarà d’una activitat absolutament oblidada
i que era molt pròpia de les
nostres comarques centrals
fins entrats els anys cinquanta del segle XX: la fabricació
de pega negra a partir de
pins mediterranis de poca
qualitat. Una història que
sorprendrà a molts i que desvetllarà records en alguns.

CARMEL·LA PLANELL

La novena edició del Premi
Sambori Òmnium va tancar el
passat dimecres 4 de febrer
el termini per a la presentació
de treballs. Enguany, la participació ha passat de cinc a nou
centres educatius d’Igualada,
Jorba i Piera. En total, doncs,
han estat més de 1.250 alumnes, de primer de primària a segon de batxillerat, els que han
participat al Premi, dels quals
s’han seleccionat una seixantena d’obres que seran valorades
pel jurat. En total, a la demarcació Penedès-Garraf-Anoia, hi
han participat 3.770 alumnes,
1.990 de l’Alt Penedès, 1.250
de l’Anoia, 470 del Garraf i 50
del Baix Penedès.
El Premi Sambori Òmnium és
un premi de narrativa en català dirigit als centres educatiu de
tots els Països Catalans i que
té com a objectius promoure
la participació en un projecte
comú d’alumnes i centres de totes les terres de parla catalana.
L’objectiu també és difondre l’ús

del català dins de l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació
i la creativitat. La darrera edició,
el 2014, va comptar amb més
de 100.000 participants, fet que
el converteix en el Premi literari
amb més participants d’Europa.
El 19 de març, acte de lliurament a Sant Sadurní
Els guanyadors de la demarcació Penedès – Garraf – Anoia
es coneixeran el proper dijous
19 de març, en un acte de lliurament dels novens Premis Sambori que es farà al Centre d’Interpretació del Cava de Sant
Sadurní d’Anoia. Els alumnes,
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les famílies i els centres educatius, a banda d’assistir a aquesta festa del món de l’educació,
també podran visitar aquest recinte museístic del cava gràcies
a la col·laboració que ha ofert
l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia amb Òmnium Cultural.
Aquelles persones que vulguin
fer aquesta visita s’han d’inscriure prèviament a altpenedes@omnium.cat ja que les
places són limitades. A més, a
partir de les 6 de la tarda, tots
els que ho vulguin podran degustar un exquisit berenar i visitar l’Espai Xocolata de Xocolates Simón Coll.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 6

Sibenik: la ciutat croata més antiga de l’Adriàtic

Integrada en l’històric Comtat de Knin, Sibenik amb la mirada a la costa de la Dalmàcia
central es deixa embolcallar per les discretes prominències de Dinare, restant allotjada
en el silenci d’una natura quasi immaculada
i les suaus remors de les aigües riberenques
de l’Adriàtic en l’encontre de l’estuari del
riu Krka. Tal vegada, emperò, son els antics
assentaments romans i les velles fortaleses i
edificis medievals, al costat d’alguns testimonis arquitectònics del Renaixement els que li
atorguen aquell distintiu únic d’haver estat un
centre urbà d’un gran potencial polític, econòmic i cultural.
D’entre les altres ciutats croates, Sibenik va
conquerir un lloc especial des dels dies en què
se’n té documentació per allà l’any 1066, sota
el nom de Castrum Sebenici, quan el rei Petar
Kreslimir IV de Croàcia se la va fer pròpia
amb el rang de ciutat fortificada, amb una singular planta triangular. Tot seguit va passar a
ser una possessió hongaresa i croata, que no
va tardaria a ser governada durant més de tres
centúries per una gran potencia com era Venècia, de la qual n’ha sobreviscut una indiscutible herència bizantina, d’uns segles en què el
nivell de prosperitat de la ciutat va atènyer un
elevat nivell de prestigi tant en matèria artística com cultural. Mes endavant, la preponderància veneciana va donar pas a una breu
etapa d’ocupació francesa, fins que Àustria va
fer-se amb el poder i va dirigir els destins de

la ciutat fins el 1917 sense més transcendència
que l’econòmica. Recentment, la Guerra dels
Balcans va arribar a provocar un col·lapse terrible sobre la industria de la construcció naval i
l’economia d’aquesta població, uns efectes dels
quals li esta costant força de refer-se’n.

Una mirada atenta a la ciutat te la presenta ben
planificada i dividida en tres sectors prou diferenciats: d’una banda, a la part més alta, unes
antigues fortificacions de Santa Anna i de Sant
Joan semblen perpetuar-se en una incansable
guàrdia de la població, sobre un bell promontori
que feia de talaia del mar i de les terres de conreu del voltant. A peu pla, en els vessants dels

carrerons estrets i escarpats de la ciutat vella
s’imposa en mig dels veïnatges la testimonial
presència d’un passat esplendorós, on són
inexcusables: la Catedral de Sant Jaume, a cavall entre el gòtic venecià i l’estil renaixentista
de la Toscana; una basílica de planta de creu
llatina, de tres naus, i rematada en el transsepte
per una magnifica cúpula; que també és dipositària d’importants tresors escultòrics. Més
enllà, l’antiga Lògia del segle XVI, seu del
consell municipal, és una respectable estructura de dues alçàries, en què la planta baixa és
una espectacular galeria de nou meravellosos
arcs i al pis de sobre s’hi estén una magnifica
lògia amb una bellíssima balustrada. I, per últim, a més d’altres construccions prou representatives de l’empremta veneciana, no pots
passar de llarg del Palau del Comte Niccollo
Marcello -la residència que va fer construir-se
aquest venecià- que apunta a ser una mostra
del gòtic tardà i el primer renaixement; i que
avui allotja el Museu Municipal. Per últim,
una mena d’eixample modern, que s’estenen
pels límits del cas antic, apunta a ser un amable habitat per a un incipient turisme.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 13
CINECLUB
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Magical Girl”, de Carlos Vermut,
Conxa d’Or al festival de San
Sebastian i 7 nominacions als
Goya.
Divendres a 2/4 d’11 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Capellades
Presentació del llibre “La ira del
Fènix”, primera novel.la de Rafel Melero Rojo
Divendres a les 7 de la tarda a
la Biblioteca el Safareig.

DISSABTE 14
RUA DE CARNESTOLTES
- Igualada
Amb la participació de comparses i del Rei Carnestoltes la
carrossa el qual anirà a càrrec
enguany de l’entitat Bitrac Dansa, amb el motiu del seu 25è
aniversari.
Dissabte a partir de 2/4 de 7 de
la tarda des de la plaça de la
Masuca.
CURS D’AIKIDO SOLIDARI
- Igualada
Curs d’Aikido per recaptar aliments destinats al Banc de
Queviures d’Igualada.
Dissabte a partir de 2/4 d’11 del
matí al Gimnàs de l’Ateneu.
RUA DE CARNAVAL
- Piera
Trobada de les comparses i
carrosses, rau, lliurament de
premis i ball amb discomòbil.
Dissabte a partir de 3/4 de 8 del
vespre des de la zona esportiva
de l’avinguda Barcelona fins al
nau de Cal Sanahuja.

MÚSICA
- Calaf
Sopar espectacle amb la presentació del nou disc d’Albert
Gamez i Marc Freixas, “Música
d’amor i silenci”.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit a
La Coppe.

DIUMENGE 15
BALL DE DISFRESSES I MINIRUA
- Igualada
Amb el grup Pentina el Gat i el
seu espectacle Revolució. Els
més petits de la casa lluïran les
seves disfresses. Hi col·labora
la Xarxa d’Igualada.
Diumenge a les 12 del migdia a
la plaça de l’Ajuntament.
CARNAVAL INFANTIL
- Piera
Festa de Carnaval per als més
menuts amb animació a càrrec
de les Pallasses Pallusses.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda
a al nau de Cal Sanahuja.
BALL DE TARDA
- Piera
Ball de tarda oberta a tothom.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre Foment.
BALL DE TARDA
- Calaf
Ball amb el Duet Versió Original.
Diumenge a les 7 de la tarda a
la Unió Calafina.
BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
Ballada de sardanes inclosa
dins els actes de la Festa del
socis dels pensionistes i jubilats.
Diumenge a les 12 del migdia a
la plaça de Can Papasseit.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Sant Martí Sesgueioles
Presentació del llibre “Mn.
Francesc Mirambell i Giol
(1761-1822) Naturalista i erudit”, de Pasqual Bernat.
Diumenge a les 6 de la tarda a
La Fàbrica.
CARNESTOLTES INFANTIL
- Capellades
Desfilada de difresses, arribada del Rei Carnestoltes, berenar i animació a càrrec del Pot
Petit i la Melmelada.
Diumenge a les 6 de la tarda la
Poliesportiu de Capellades.

DILLUNS 16
CONFERÈNCIA
- Igualada
“Forns de pega de ginebre i
pous de glaç”. Veurem com
pintures, plàstics i cautxú han
substituït la pega; matèria que
era bàsica en moltes indústries
i com les neveres has reemplaçat els pous de glaç a càrrec
d’Albert Fàbrega. Organitzada
per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMECRES 18
BARRUFACINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Pluja
de mandonguilles 2”, segona
entrega de la sèrie protagonitzada per Flint, que al costat del
seu equip viurà un munt d’aventures.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 19
CONTES A LES GOLFES
- Igualada
“L’art de triar carxofes” amb
Jordi Palet, espectacle de narració per a adults que és un
homenatge a les nostres àvies
i padrines.
Dijous a les 9 del vespre al Teatre de l’Aurora.

CLUB DE LECTURA TERRITORI FANTÀSTIC
- Igualada
Club crossover per a joves interessats en la literatura fantàstica i la ciència ficció. Lectura i
comentaris sobre el llibre “Divergent”, de Veronica Roth.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada
“El coneixement de l’altre: El
festeig”, conferència a càrrec
de José Maria Contreras, consultor en formació de directius
i Recursos Humans i expert en
automotivació personal.
Dijous a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

ENTERRAMENT DE LA SARDINA
- Piera
Comitiva fúnebre, lectura del
pregó a càrrec dels Diables i
sardinada popular.
Dimecres a les 8 del vespre des
de la plaça Jove.

TALLER. “ESPERANT... AMB
MÚSICA”
- Piera
Veniu a fer una sessió de música i comproveu com, ja durant l’embaràs, podeu estimular
amb música el bebè.
Dijous a les 6 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.

COL.LECTIVA

ESCULTURA

DIMARTS 17
CONFERÈNCIA
- Igualada
“El món digital a l’aula”. Una
nova conferència UOCTalk
per parlar de l’ús de les TIC a
l’aula.A càrrec d’Ester Castejón, Màster en formació de professorat i Postgrau en transtorns del llenguatge
Dimarts a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

EXPOSICIONS
TEMPUS FUGIT

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

novel·les d’aventures.
Del 2 al 28 de febrer al vestíbul
de la Biblioteca Central.

ART DEL REGNE CELESMATÈRIA AMB LLUM I TIAL
L’exposició és el reflex d’una
cerca i alhora una trobada amb
FORMA
Lourdes Busquets
Mirar. Mirar de veritat i copsar
una realitat sense límits i traslladar-la als quadres.
Del 13 de gener al 14 de març
al Punt de lectors de la Biblioteca Central.

allò que és transcendent, etern.
Les obres són portals dimensionals que ens apropen a altres
realitats.
Del 2 al 28 de febrer a la Biblioteca de Piera.

D’IL.LUSTRADORS:
ARÀNEGA
LA DESCOBERTA. JULES MERCÈ
Mercè Arànega entra en el món
de la literatura infantil, primer,
VERNE
Advocat de professió, Jules
Verne va dedicar-se a l’escriptura i ha esdevingut un
referent literari per les seves

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.

FOTOGRAFIES

Josep Mensa
Selecció de diverses temàtiques dels treballs fotogràfics
de l’artista.
Del 21 de gener al 20 de febrer
a la sala d’exposicions de l’Escola Gaspar Camps.

PARC NACIONAL D’ETHOSA. FOTOGRAFIES

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 15 de febrer a la sala Ramon Godó de
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

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.

NATURAL, NATURAL

Angel Campiña
El projecte escultòric d’Angel
Campiña es basa en la recuperació i el reciclatge del material
trobat a la deriva.
Del 6 al 22 de febrer a la Sala
Municipal d’exposicions d’Igualada.

RECORDAR 3

Exposició de fotograFies d’Antoni QuintanaTorres i de l’Arxiu.
Del 2 al 22 de febrer a les Voltes de Casa Bas.

Bernat Pallarès.
L’escultor proposa diferents
peces en tres materials: guix,
fusta i marbre. Dins el cicle
d’exposicions d’artistes exalumnes.
Fins a finals de febrer a l’Institut Pere Vives Vich.

COLORS AMB SABOR
RUS

Natalia Dubovik.
Quadres amb motius florals,
tema preferit de l’artista i quadres dedicats a nens russos.
Del 15 de febrer a principis
de març a l’espai d’exposicions del restaurant El Camí del
Castell.
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Ràdio i televisió
Igualada Capital, de dilluns a divendres

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

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten

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

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

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h,

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

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

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h,

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem

de 8 a 10h informació, opinió i entreteniment

de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

una hora per parlar del món casteller

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

de Nashville,

els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

d'emocions i experiències vitals

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

partits de l'IHC

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

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

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!
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Cinema
El racó del Cineclub • Magical Girl

Cadena de xantatges

Estrena a Tous • Diplomácia

Cremar París
RAMON ROBERT.-

Basant-se en una obra teatral
de l’autor francès Cyril Gely, el
veterà cineasta alemany Volker Schlöndorff ha realitzat
la peŀlícula Diplomácia, una
coproducció franco-alemanya
ambientada en la II Guerra Mundial. No és però una
peŀlícula de guerra, sinó una
enginyosa fantasia dramàtica
que situa la seva acció a Paris. En un luxós hotel de la ciutat, trobem a un cònsol suec
(André Dussollier), el qual vol
entrevistar-se amb Dietrich
von Choltitz (Neil Arestrup),
el governador militar alemany
de París, membre d’un llinatge de militars prussians molt
disciplinats. La missió del
cònsol consisteix a convèncer
el general perquè no executi

l’ordre d’activar els explosius
que farien volar els principals
monuments de la capital francesa: el Louvre, Nôtre-Dame,
la Torre Eiffel, etc. Es tracta
d’impedir que “cremi París”,
com ha ordenat Hitler.

Premiada al Festival de Valladolid (millor director i millor actor: Niels Arestrup), Diplomácia destaca igualment per la
qualitat del seu contingut literari i dramàtic com per el gran
treball dels seus actors.

R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al
Teatre de l’Ateneu, el Cineclub projecta la producció espanyola de 2014 Magical Girl,
dirigida per Carlos Vermut.
Luis (Luis Bermejo), un professor de literatura en atur, intenta fer realitat el darrer desig
de la seva filla Alícia, malalta
de càncer terminal, que consisteix a tenir el vestit oficial
de la sèrie japonesa de dibuixos animats “Magical Girl Yukiko”. El vestit no és barat i el
xantatge innocent de la nena
malalta provoca més xantatges en cadena. Pel camí, Luis
coneixerà Bárbara (Bárbara
Lennie), una noia atractiva
que pateix un trastorn mental,
i Damián (José Sacristán), un
professor retirat amb un passat turmentós.

L’anterior llargmetratge de
Carlos Vermut, Diamond Flash
(2011), que només es va poder veure a Internet i Canal +,
va deixar estupefactes crítics i
espectadors, admirats davant
la seva radicalitat i originalitat.
Magical Girl és igualment una
història coral presidida per un
humor negre salvatge i provocador, narrada amb sobrietat
exquisida però oberta a tota
mena de situacions límit de
les quals els protagonistes
faran partícep l’espectador.
Espereu emocions fortes i una
pel·lícula excel·lent d’un director que és tota una revelació
en el panorama del cinema
espanyol més recent.
Bárbara Lennie ha guanyat
per aquest film el Goya d’enguany a la millor interpretació

Estrena de la setmana • 50 sombras de Grey

Les ombres de Christian Grey
RAMON ROBERT.-

Com gairebé tothom ja sap,
Cinquanta ombres de Grey és
una novel·la eròtica de 2011 de
l’autora E.L. James. Ambientada sobretot a la Seattle, és el
primer lliurament d’una trilogia
que descriu la relació entre
una recent graduada de la universitat, Anastasia Steele, i un
jove magnat de negocis, Christian Grey. Es destaca per les
seves escenes explícitament
eròtiques, de dominació i masoquisme. Hi ja un segon i un
tercer llibre d’aquest personatge, amb què l’autora britànica

ha encapçalat les llistes dels
supervendes arreu. Els tres
llibres han venut 31 milions de
còpies a tot el món, i els drets
del llibre han estat venuts a 37
països, establint el rècord com
l’edició de butxaca i superant a
la sèrie de Harry Potter.
Ara ens arriba l’adaptació al
cinema del primer llibre, porno tou per a àmplies audiències. Interpretada per Dakota
Johnson, Jamie Dornan, Max
Martini, Eloise Mumford i Luke
Grimes, es preveu que serà un
dels grans èxits cinematogràfics de l’any.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel.
E.mail

Fes-nos arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.
Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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CINEMA A L’ANOIA

MAGICAL GIRL

Espanya. Drama. De Luis Vermut. Amb Luis Bermejo, Bárbara Lennie i
José Sacristán. Luis, un professor de literatura en atur, intenta fer realitat
el darrer desig de la seva filla Alícia, malalta de càncer terminal, que
consisteix a tenir el vestit oficial d´una sèrie japonesa de dibuixos animats.
El vestit no és barat i el xantatge innocent de la nena malalta provoca més
xantatges en cadena. Pel camí, Luis coneixerà Bárbara, una noia atractiva
que pateix un trastorn mental, i Damián, un professor retirat amb un
passat turmentós.

IGUALADA
ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
MAGICAL GIRL
Divendres: 22:30
KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 56 SETMANES TANCAT

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.

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL
CAMÍ A L’ESCOLA (apta)
Dissabte: 17:30
Diumenge: 16:30
DIPLOMACIA (7 anys)
Dissabte: 19:00
Diumenge: 19:45
LOREAK (7 anys)
Diumenge: 18:00

YELMO CINES ABRERA 3D

50 SOMBRAS DE GREY

Estats Units. Drama romàntic i eròtic. De Sam Taylor-Johnson. Amb Dakota
Johnson, Jamie Dornan, Max Martini i Eloise Mumford. Quan Anastasia
Steele, una estudiant de Literatura, rep l’encàrrec d´entrevistar al jove i
milionari empresari Christian Grey, queda impressionada davant el seu
extraordinari atractiu. La inexperta noia intenta oblidar-lo, però aviat
comprèn el molt que el desitja. Quan la parella comença una apassionada
relació, ella se sorprèn per les peculiars pràctiques eròtiques de Grey,
alhora que descobreix els límits dels seus més foscos desitjos.

1 50 SOMBRAS DE GREY (18
anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:45/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj.: 18:30/21:00
2 BOB ESPONJA 3D (apta)
Dg.: 11:40
2 BOB ESPONJA en català (apta)
Ds. i Dg.: 16:00
2 BOB ESPONJA (apta)
Dv a Dg.: 18:00/20:10
Dll a Dj.: 17.30
2 LAS OVEJAS NO PIERDEN EL
TREN (12 anys)
Dll a Dj.: 19:30
2 BIRDMAN (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:15
Dll a Dj.: 21:40

LOREAK

Espanya. Drama. De José Mari Goenaga i Jon Garaño. Amb Josean
Bengoetxea, Nagore Aranburu i Ane Gabarain. La vida d´Ane dóna un gir
quan setmanalment comença a rebre de forma anònima un ram de flors a
casa. Per la seva part les vides de Lourdes i Tere també es veuen afectades
per unes misterioses flors. Un desconegut diposita cada setmana un ram
en memòria d´algú que va ser important en les seves vides. Aquesta és la
història de tres dones, tres vides alterades per la mera presència d’unes
flors.

EL DESTINO DE JUPITER

Estats Units. Aventures fantàstiques. D´Andy Wachowski i Lana Wachowski.
Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne i Sean Bean. Jupiter Jones
va néixer sota el cel de la nit, i els senyals apuntaven que estava cridada
a grans coses. Encara que segueix somiant amb les estrelles, la seva vida
es rutinària i grisa. I no és conscient de la destinació que l’està esperant
fins que Caine, un ex militar genèticament modificat, arriba a la Terra
per trobar-la. La raó és que Júpiter forma part d´una cadena genètica
extraordinària que podria alterar l´equilibri de tot l´Univers

3 LA ISLA MINIMA (12 anys)
Dll a Dj.: 18:40
3 EL DESTINO DE JUPITER (12
anys)
Dv i Ds: 17:45/20:15
Dg.: 12:10/17:45/20:15
Dll a Dj.: 20:15
3 EL GRAN HOTEL BUDAPEST
(apta)
Ds. i Dg.: 15:35
3 V3NGANZA (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:45

DIPLOMACIA

França. Drama. De Volker Schlöndorff. Amb André Dussollier, Niels
Arestrup i Robert Stadlober. Un cònsol suec ha d´entrevistar-se a l´hotel
Meurice amb Dietrich von Choltitz, el governador militar alemany de
París. La missió del cònsol consisteix a convèncer el general perquè
no executi l´ordre d´activar els explosius que farien volar els principals
monuments de la capital francesa: el Louvre, Nôtre-Dame, la Torre Eiffel,
etc. Cal impedir que “cremi París”, com ha ordenat Hitler.

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.

4 50 SOMBRAS DE GREY (18
anys)
Dv. : 19:30/22:00
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg.: 11:30/16:00/18:30/21:00
Dll a Dj.: 17:45/20:15

THE INTERWIEV

USA. Comèdia. Evan Goldberg, Seth Rogen. Amb James Franco, Seth
Rogen, Randall Park, Lizzy Caplan, Diana Bang. En aquesta esbojarrada
comèdia d’acció Dave Skylark (James Franco) i el seu productor Aaron
Rapoport (Seth Rogen) dirigeixen un programa de TV sensacionalista
sobre famosos anomenat “Skylark Tonight”. Quan descobreixen que el
líder nord-coreà Kim Jong-un és un fan del programa, organitzen una
entrevista amb ell en un intent per demostrar al món el bon periodistes
que són.

Dv.: 18:30/21:00
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg.: 11:30/16:00/18:30/21:00
Dll a Dj.: 17:45/20:15
6 ANNIE (apta)
Dv: 18:00
Ds. 15:30/18:00
Dg.: 11:50/15:30/18:00
Dll a Dj.: 18:15
6 THE INTERVIEW (16 anys)
Dv. a Dg.: 20:25/22:45
Dll a Dj.: 21:35
7 BIG HERO 6 (apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:40/15:30
7 PADDINGTON (apta)
Dv a Dg.: 17:40
7 TEORIA DEL TODO (apta)
Dv a Dg.: 19:40/22:10
Dll a Dj.: 18:20/21:10
8 INTO THE WOODS (7 anys)
Dv.: 18:05
Ds.: 15:40/18:05
Dg.: 11:50/15:40/18:05
Dll a Dj.: 18:00
8 THE IMITATION GAME (7 anys)
Dv. a Dg: 20:30
Dll a Dj: 21:20
8 LAS OVEJAS NO PIERDEN EL
TREN (12 anys)
Dv. a Dg: 22:45

5 50 SOMBRAS DE GREY (18
anys)

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer

www.carretilles.com
Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Lluitem contra la pobresa...t’hi apuntes?
MÓN / LA VEU

Aprofitant aquest lema de
Mans Unides en la campanya
d’enguany, volem alenar en
el nostre entorn l’afany de ser
constructors del desenvolupament integral de la persona.
Podem eradicar la pobresa
L’any 2000 l’ONU va fixar, de
cara al 2015, els Objectius de
Desenvolupament del Mil·
lenni (ODM). Un d’ells era el
de reduir la pobresa extrema.
Ja aleshores, la FAO recordava que, «tot i la gran abundància de subministraments
alimentaris existents al nostre
món, hi ha éssers humans que
pateixen una privació extrema
d’aliments. És paradoxal que,
mentre més de 800 milions de
persones estaven insuficient-

ment alimentades, altres 300
milions patien obesitat».
És una responsabilitat de tots,
subratllava la FAO, «establir
relacions justes capaces d’influir en la incidència de la fam
i en la disposició dels governs
per a eradicar-la».

guit la igualtat en l’educació
primària.
En els últims 20 anys, la taxa
de mortalitat materna s’ha reduït a la meitat.
- La igualtat en la presa de
decisions a nivell mundial ha
millorat.

Consecucions dels ODM
Segons dades de la mateixa
ONU, en els darrers 20 anys:
- S’ha reduït mundialment a la
meitat el nombre de persones
que viuen en condicions de
pobresa.
- Més de 2.000 milions de persones han aconseguit d’accedir a l’aigua potable.
- S’han realitzat notables
avenços en la lluita contra la
malària i la tuberculosi.
- Pràcticament s’ha aconse-

Carències dels ODM
Bo i reconèixer avenços, la
CIDSE (Aliança d’Organitzacions Catòliques, de la qual
Mans Unides és membre) ja
va denunciar en el 2005 el fet
que els estats se centressin
exclusivament en l’obtenció
d’avenços immediats i descuidessin la manca d’actuació
sobre les causes reals que
produïen les desigualtats i toleressin la permanència dels
sistemes financers que les

Alberta Codinachs Graells
Vídua d’Antoni Ferrer Bisbal
Va morir cristianament el dia 10 de febrer a l’edat de 92 anys.
Els teus fills: Antoni i Jaume; néts: Oscar i Roger; besnéts: Gerard, Núria i
Marc; i demés família et tindrem en el nostre record i estima.
L’acte de comiat tingué lloc el passat dimecres 11 de febrer
a la Parròquia de la Sagrada Família d’Igualada
Igualada, febrer de 2015

afavorien.
D’aquí ve que, malgrat el camí
recorregut, és responsabilitat
de tots implicar-nos en el molt
que manca per fer, atès que
encara avui:
- Una persona de cada nou
continua patint fam.
- 162 milions de nens pateixen
malnutrició crònica.
- Més de 1.000 milions de persones no tenen latrines.
- Tenim per davant millorar la
prevenció de la transmissió
de la sida i l’accés als medicaments.
- Més de 50 milions de nens
i nenes continuen sense tenir
accés a l’escola.
- Gairebé 300.000 de dones
van morir per causes prevenibles relacionades amb l’embaràs i el part.
- Les emissions globals de
CO2 han augmentat gairebé
un 50% en els últims anys, en
què han anat desapareixent
boscos, espècies i fonts d’aigua.
Cada vegada hi ha menys ajuda econòmica als països més
pobres. L’any 2015 Espanya
destinarà a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament només un 0,17% del producte
interior brut.
Mans Unides, constructora
de desenvolupament integral
Mans Unides promou projectes de desenvolupament per
a ajudar a sortir de la pobresa a l’Àfrica, l’Amèrica i l’Àsia.
L’educació és un dels sectors

en què més ha treballat, des
del convenciment que és invertint en l’educació, en la capacitació i en l’apoderament
de les persones com hom
contribueix de manera important a aconseguir un desenvolupament veritablement humà,
integral i sostenible.
Altres necessitats bàsiques
com són la salut, l’aigua o
l’aliment, igualment han ocupat una atenció especial en el
nostre treball de cooperació,
duent a terme projectes que
englobem sota els sectors
agrícola, sanitari o de promoció social, prioritzant el paper
de la dona i implicant els beneficiaris dels projectes ens
els processos portats a terme.
La cooperació al desenvolupament que Mans Unides realitza en prop de 60 països,
no seria possible si no fos per
l’amplíssima xarxa de socis
locals amb els quals treballa.
Col·lectius d’homes i dones
organitzats en associacions o
institucions, tant de l’Església
com d’altres religions, i també
laiques, que dia a dia centren
tots llurs esforços a tirar endavant programes i projectes
que persegueixen la millora
de la qualitat de vida de milions de persones a tot el món.
Conclusió
El problema del desenvolupament no és sols una qüestió
política. Promoure la dignitat
de tota persona és responsabilitat de tothom. Tota la societat pot col·laborar amb Mans
Unides!

En record de la Sra. Maria
Ramon Bagó Fabregat
Industrial tèxtil
Ha mort cristianament a l'edat de 87 anys confortat amb els Sants Sagraments. La seva muller, fills, germà, néts, i besnéts i familiars us preguen un
record en les seves oracions. L'acte de comiat tindrá lloc avui divendres a les
12 del migdia a l'Església de Sant Martí de Tous.

Sant Martí de Tous. Febrer 2015

Sra. Maria
Segons el diccionari, la paraula família significa: unitat
social formada per un grup
d’individus lligats entre ells per
relacions de matrimoni, parentiu o afinitat.
Bé, jo no la comparteix-ho. En
la meva opinió, la família es
aquell grup de persones a les
que tens un lligam afectiu que
va mes enllà del parentiu.
En aquet sentit sóc molt afortunat dons estic rodejat d’una
gran família.
Un d’aquests membres, m’ha

cuidat, donat recolzament,
renyat quan calia, sempre estimat i que hem va regalar a
dos persones extraordinàries,
que per mi han sigut dos avis:
El Sr, Agustí i la Sra. Maria.
Que podem dir de la Sra. Maria? Els que la coneixíem sabem que era petita, però amb
un gran cor.
Que recordaré? La seva mirada amb aquell somriure que et
feia sentir especial i reconfortat.
Et trobaré a faltar yaya,
Oliver Cubells Vives

Guia de la salut
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APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

PODOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

PODOLOGIA Av. Balmes, 74B, 2n 3a
(”edifici Punto Blanco”)
IGUALADA

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Tel. 93 804 57 76
BALMES 74
També VISITES A DOMICILI

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA
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CENTRE DE SALUT

.Quiropòdies

Tània González
Sonia Gutierrez

(ungles, durícies, ulls de poll...)

Educadores Infantils
i Educadores en massatge Infantil

AEMI

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
CLÍNICA DENTAL
ANOIA

Nutricionista al teu servei

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

Núria Torres Riba

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com

Més info: 654 50 97 81

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

ORTOPÈDIA
CASES

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

-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
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

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

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

CIRUGIA LÀSER

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
EMDR - Resolució del trauma pel
moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

PREPARACIÓ A LA
MATERNITAT I A LA
PATERNITAT

- 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.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Tel. 93 805 29 95

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

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

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48
www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia
Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia
Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com
@EduardDabraMag
Hores concertades

VOLS ANUNCIAR-TE?
Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829
publianoiadisseny@gmail.com

CE NTR ES M È D I CS

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25

P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

- 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

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

La preparació integral a la
maternitat és una tasca que
hauria de començar amb
l’educació de cada dona.
Una professional clau per
acompanyar en aquestes
tasques és la llevadora. Si
a més, es diplomada en Naturopatia i està recolzada
per un equip interdisciplinari
de professionals com el del
centre Arrels, podem oferir
amb tranquil·litat i confiança
un acompanyament immillorable.
Els controls mèdics durant
l’embaràs, són la garantia
d’arribar amb les millors condicions físiques al part. La
gestació, el part i postpart
és molt més que un fet físic;
segurament és l’experiència
vital i social més important
per l’esser humà.
En la gestació i el part,
la dona viu una seguit
d’experiències
que
fan
moure els fonaments de la
seva personalitat, la vivència extrema de la seva feminitat i apareixen les qüestions, les pors, els dubtes…
Per la parella comença el
repte de recolzar, col·laborar
en la criança i adaptar-se al
nadó.
El desconeixement, porta
a viure l’experiència de la
gestació i el part com quelcom insegur i desagradable.
Per això, els nous pares
necessiten més que mai
l’acompanyament d’ experts
en el seu nou rol.
Al nostre centre, oferim un
acompanyament
integral
des de el primer trimestre
de gestació. No sols fent
cursos d’educació maternal,
sinó també visites personalitzades individuals per treballar els punts més adients
a cada cas.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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Contactes

MAESTRO MARA Autèntic “curandero”
africà amb do heretat i poders naturals
AMB MOLTA EXPERIÈNCIA EN TOTS ELS CAMPS
DE LA MÀGIA AFRICANA
Expert en solucionar problemes de depressió, relacions
de parella, impotència sexual, treball, mal d’ull, sort en
negocis... Qualsevol problema per difícil que sigui, casos molt desesperats. Resultats 100% garantits i amb
possibilitat de desplaçar-me a lloc de treball tots els dies
de 9h a 24h

Tel. 631 433 568 - 653 322 424
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El gourmet

Submarí de xocolata
Preparació:
Ingredients (2 persones)

Posar la llet en una cassola petita i esperar que bulli.
Quan comenci a bullir es retirarà posant-la en un got
de vidre o una tassa.
Tot seguit, afegirem la barra de xocolata deixant que
es desfaci una mica i ho remenem bé.
Posem una cullera sobre les parets del got per desfer
del tot la xocolata.
Un cop que la xocolata s’ha desfet per complet i ho
tornem a remenar fins que tot estigui ben barrejat.
Ho servim en un platet i una barreta de xocolata que la
podem utilitzar per remenar-ho i es desfaci aquesta
xocolata perquè tingui un millor sabor a xocolata.

1/2 litre de llet.
2 barres de xocolata a la tassa
de qualsevol marca.
Sucre al gust.

Utensilis
Cassola petita.
Got de vidre o tassa.
Cullera de metall.

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

Restaurant

Braseria i Cafeteria

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

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

. MENÚ DIARI
. CARTA

C/ Sant Magí, 58
08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26
reserves@santmagi.net

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

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

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
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4 paraules amb...
Jaume Singla.Manuel Buron és un company
de professió que, com molts, ha
preferit seguir altres viaranys.
Hom podria pensar que és una
decisió còmoda, però és que en
Manel Burón -bon afeccionat a
l’esport- es va posar al capdavant d’un grup i es va presentar
a les eleccions de president de
l’Igualada HC. I les va guanyar.
Cinc anys després continua treballant per al club amb ganes i
iŀlusió. El trobo a faltar a la ràdio
però penso que a l’Igualada HC
ho està fent molt i molt bé.
Com està la salut de l’Igualada HC?.
Esportivament força bé. Després de passar una època molt
dolenta per les penúries econòmiques, hem aconseguit mantenir l’equip a la màxima categoria
amb un pressupost molt baix.
Del deute de 140.000 euros que
ens vàrem trobar, treballem en
la perspectiva de deixar-lo en
60.000 dins d’un any quan acabi
el nostre mandat.
D’on es nodreix de jugadors?
Dels onze jugadors que formen
l’equip quatre són de fora i dels
quals un d’ells ja es pot considerar igualadí perquè fa dos anys
que viu a Igualada. La resta són
jugadors de casa. Potenciem
als jugadors de casa i vàrem
apostar per Anton Baliu que

avui és el líder de l’equip i jugador de la selecció. Tenim jugadors de la base que pugen bé.
Costa trobar un espònsor?
Cada dia costa més i amb la
nova llei encara costa més
perquè els clubs paguem més
impostos i el govern no fa res
per ajudar. Cal una llei de mecenatge com tenen a Itàlia.
Hi van els afeccionats al
Pavelló?
Aquest any hi ha una major afluència. Si l’any passat teníem
unes tres-centes persones,
aquest any la mitja està en
quatre-centes cinquanta. El dia
del Barcelona érem nou-centes.
La mitja està pujant perquè hem
començat la temporada bé i
l’equip genera iŀlusió. Tenim un
nou grup jove -Front Tauró- que
animen a l’equip.
Institucionalment està ben
tractat l’hoquei?
La Direcció general de l’Esport
podria fer una mica més per a
l’hoquei. TV3 hauria de fer partits d’hoquei cada setmana com
fan altres televisions autonòmiques amb els esports propis.
L’hoquei es va utilitzar quan
vàrem anar a Macau però després s’ha deixat de banda.
A nivell de ciutat, el darrer any
d’Aymamí no es va complir el
pactat. Els dos primers de Marc
Castells foren millors i actual-
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Manel Buron

ment no tenim cap queixa de
l’ajuntament d’Igualada que,
sense implicar-se en la gestió,
ens ajuda. Cal tenir en compte
que l’hoquei ha donat molt nom
a la ciutat d’Igualada.
Tornaran els èxits dels anys
noranta?
Si poguéssim disposar de més
pressupost podríem fer un equip
molt més competitiu. En aquella
època el club va tenir un mecenes -Francesc Fontanellas- que
hi va posar recursos per a fer un
equip que va obtenir molts èxits.
Hem demostrat que podem
guanyar a qualsevol equip.
És un president atípic?.
Una mica sí. No sóc un empresari que tingui recursos i contactes, però al llarg de cinc anys
hem demostrat que amb ganes,

iŀlusió i sacrificis personals, els
somnis es poden complir. No
per tenir un nom pots gestionar
millor. Quan vàrem arribar a la
direcció del club fa cinc anys, hi
havia qui feia apostes que no
aguantaríem ni sis mesos.
Enyora la professió?
Hi ha dies que sí i dies que no.
Trobo a faltar periodistes que no
callen davant de ningú. Trobo
que el periodisme actual és molt
i molt ligth. Ningú no investiga.
Si la pilota fos més visible,
seria més fàcil fer retransmissions televisives?
A la nostra pista la bola reflecteix molt i amb una bona realització, és un producte molt
televisiu.... però cal creure-hi.
Parlant d’escola de jugadors,
els pares pressionen?
No sempre ajuden als entrenadors a fer bé la seva feina.
L’escola de porters d’Igualada és tan bona com abans?
Sí. Tot i que ens varen criticar
per haver fitxat un porter del
Vic. Tenim tres o quatre grans
porters a la base del nivell de
Llaverola, Dalmau, Fernandez,
Povedano.... Invertim el que
podem en entrenadors.
Animi a venir al Pavelló.
Si vénen gaudiran d’un equip
jove i iŀlusionant. El 4 de març
tenim un partit de la Cers amb
el Follonica d’Itàlia.
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El passat dissabte, va córrer per les
xarxes socials un missatge a Facebook en què es demanava l’ajuda de
la població per localitzar el conductor “d’uns 50 anys d’edat” d’un cotxe
“de color verd” -marca inclosa- que
hauria atropellat un nen que creuava
un pas a vianants de l’avinguda Barcelona i s’hauria donat a la fuga.
Com acostuma a passar en aquests
casos, el que es diu a les xarxes socials és la veritat absoluta per a molta
gent, i la notícia va començar a ser
difosa ràpidament en molts llocs....
La xarxa es va omplir d’insults cap
al conductor “infractor”. Ja és curiós
que algú utilitzi aquest sistema per
denunciar quelcom, quan la Policia
és capaç, amb tants detalls, de localitzar una persona en qüestió de
minuts.
Doncs bé, al final es van descobrint
les coses. El conductor no només va
aturar el vehicle, sinó que en aquell
mateix moment va efectuar una
trucada al 092 que va quedar enregistrada. Va oferir la seva ajuda, i el
nano va tornar a casa pel seu propi
peu...
Però algú devia pensar que aquest
“accident” podria ser, potser, una font
d’ingressos. Així que, vinga, posem-ho
al Facebook, que tothom picarà.... No
és la primera vegada que passa, això.
Però no n’aprenem.
Menys mal que s’atrapa abans un
mentider que a un coix.

