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Igualada, fila que filaràs
La fira BSTIM
de tallers tèxtils
rep la visita de
representants de
les millors marques
de moda
Els productors locals
esperen poder assolir
comandes i refer el
sector tèxtil, en una
iniciativa pionera
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Un dels estands de BSTIM, a l’antic Escorxador d’Igualada, aquesta setmana. Foto: Joan Solé/AI.
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L'IHC et convida de franc a les Comes,
per ajudar-lo a ser fort a Europa
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L'alcalde Pep
Solé (CiU)
fa fora del
govern a ERC

La basílica Sta.
Maria acollirà
el març el
Festival d'orgue

Els igualadins juguen dimecres a les Comes l’anada dels quarts de final de la CERS davant el Follonica d’Itàlia.
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Es diu, es comenta...
Jorge Fernandez Díaz, ministre de l’interior, va dir
que el jutge Santiago Vidal, “no era imparcial”, per
haver escrit un esborrany de Constitució. No li havia
encarregat ningú i per tant és un exercici intel·lectual
com un altre. El ministre no es recorda que en el Tribunal Constitucional es va debatre la imparcialitat en
temes molt més seriosos i no es va expulsar a ningú.
José Antonio Moral Santín, exvicepresident de
‘Caja Madrid’, a proposta de IU, i que va ser qui més
va utilitzar-la (456.552 euros) va dir al jutge que les
targetes “eren part d’un paquet retributiu, que incloïa
també assegurança mèdica, crèdits preferencials i el
límit de despesa” També va dir que el paquet el definia el president Manuel Blesa “segons el servei que
donaven”. I això que era d’IU.
Laia Ortiz, portaveu d’ICV, assegura que el seu partit manté la “mà estesa “ a la formació liderada per
Pablo Iglesias i ha recordat que “si el pacte és necessari a Barcelona per fer fora a Trias, és també necessari a Catalunya per fer fora Mas i tenir un projecte
de transformació social i radicalment democràtic”.

rèixer del jutjat. I en demanar a les parts que aportessin el que tenien no van pensar que a l’Audiència n’hi
havia una còpia. Ningú sap però si sencera...
Artur Mas, president de CDC, va estar de convenció
amb els alcaldes del partit i els va recordar que els
ajuntaments són “estructura d’estat i elements bàsics pel procés”.
Mariano Rajoy, president del govern de l’estat, en
l’acte d’inauguració de la MAT, diu que “l’ideal europeu és el d’agregar i no de segregar”. Manuel Valls,
primer ministre francès, nascut a Barcelona, “Europa
necessita estats forts i no divisions”. Ambdós els importa més el poder de l’estat que el vol la gent.
Felipe González, que havia estat president del govern i un dels referents del socialisme europeu, demana “no perdre el nord, en una Europa acosada per
la malaltia dels nacionalismes”.

Soraya Sáez de Santamaria, vicepresidenta del
govern, no vol deixar passar l’ocasió per explicar a
tothom “ que les polítiques del PP funcionen” davant
Gemma Ubasart, secretària general de Podem ha dels problemes que presenten els grecs renegociant
defensat que el seu partit “és l’únic d’abast estatal el deute i se sent legitimada per exigir “el compliment
que recolza un referèndum per a Catalunya. Un ter- dels seus compromisos”.
ritori ha de decidir quina relació vol tenir amb altres
territoris” afegint que si se celebra finalment un refe- Luís de Guindos, ministre d’Economia i candidat
rèndum, aquest hauria de ser vinculant. També ha a presidir l’Ecofin, recorda que “Espanya ha deixat
admès que una de les diferències entre el seu partit 26.000 milions d’euros als grecs i ara ens els han de
polític i la CUP és precisament “el debat independen- tornar”.
tista, a més de l’estratègia política que es prioritza.
L’estratègia de la CUP és més de formigueta. La de Ada Colau, candidata a l’alcaldia de Barcelona per
‘Barcelona en Comú’ diu que “nosaltres mai farem
Podem és més de tsunami”.
alcalde a Xavier Trias, perquè representa l’antítesi
Manuel Chávez i José Antonio Griñán, ambdós del que nosaltres defensem”.
expresidents de la Junta d’Andalusia i avui diputats
a Corts, han estat imputats pel Tribunal Suprem. El Alfred Bosch, candidat d’Esquerra Republicana a
PSOE els demana que deixin l’escó, però ells s’aga- l’Ajuntament de Barcelona, li ha recordat a la líder de
fen a que el procediment pels aforats passa primer ‘Barcelona en Comú’, que ICV-EUiA -que juntament
per demanar un suplicatori que no s’ha fet. Massa amb Guanyem, Podem i Procés Constituent forma
tecnicismes per defensar els cents anys d’honrade- part de la candidatura- ja ha governat a l’Ajuntament
de Barcelona durant 30 anys.
sa.
Pablo Ruz, magistrat substitut de l’Audiència que
instrueix nombrosos casos, entre ells el Gürtel, és
qui ha enviat una còpia del que s’havia instruït en el
judici de la informació desapareguda dels ordinadors
del PP i que, curiositats del destí, també va desapa-

Alberto Fernández-Díaz, etern candidat del PP a
l’alcaldia de Barcelona, diu que “nosaltres serem la
sorpresa en les eleccions de maig”. No aclareix però
de quina sorpresa parla.

El personatge de la setmana
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L’Associació de l’Anoia de l’Esclerosi Múltiple
El proper dimecres 4 de març l’Associació d’Esclerosi Múltiple
de l’Anoia du a terme el seu primer gran acte públic obert a tothom, la 1a. Jornada de l’Associació d’Esclerosi Múltiple. Han treballat de valent per poder oferir aquesta Jornada a tots els malalts, familiar i persones interessades en conèixer què es aquesta
malaltia, quins són els tractaments que hi ha i en quin procés es
troba la investigació.
Enhorabona per la tasca duta a terme!

Editorial
Una oportunitat
per a tots
La fira BSTIM, més enllà de les lògiques
esperances de volum de negoci que tenen
els participants en la primera edició, que
ha tingut lloc els últims dos dies a l’espai
de l’antic Escorxador d’Igualada, es pot
considerar ja un gran èxit. Primer, per la
capacitat d’innovació que Fagepi i Fira
d’Igualada han evidenciat creant un certamen inèdit a Europa, destinat a un sector
que, des de la liberalització de mercats el
2003, ha patit una profunda crisi que l’ha
obligat a modernitzar-se, obrir-se de mires, i a redimensionar les seves estructures i canals de negoci. Segon, perquè situa
a Igualada com un referent en les noves
oportunitats de la indústria tèxtil, quelcom
que ja va iniciar-se amb el Rec Stores, que
va ajudar a situar la ciutat en el mapa del
país, i que es confirma ara amb aquesta
fira, que ha comptat amb un miler llarg
de professionals, vinguts expressament a
Igualada, representants de les marques
més conegudes de la moda. I, finalment,
i no per això menys important, perquè BSTIM esdevé un poderós instrument per a
millorar la nostra economia i, amb això, la
creació i el manteniment de llocs de treball.

Ens agradaria que, talment com han
aparegut idees i persones disposades
a desenvolupar-les, en el tèxtil i els
curtits, també d’altres exponents de la
nostra indústria, d’Igualada i més enllà,
tinguessin també el seu torn

Hem vist en els darrers mesos com sorgien iniciatives i projectes al voltant dels dos
sectors econòmics tradicionals d’Igualada,
quelcom que és del tot benvingut, oi més
encara si, esperem que s’acabi demostrant,
es tradueix en bons resultats de negoci i
noves comandes. Hauria ja essent l’hora
també de recordar-se d’altres sectors que
també mereixen una oportunitat. Ens agradaria que, talment com han aparegut idees
i persones disposades a desenvolupar-les,
en el tèxtil i els curtits, també d’altres exponents de la nostra indústria, d’Igualada
i més enllà, tinguessin també el seu torn.
Ens referim a sectors com el paper, les arts
gràfiques, la logística o les noves tecnologies TIC, tots ells amb prou pes específic a
la Conca d’Òdena, que tenen o han tingut
ja escenaris de promoció, però que potser
no acaben de quallar com caldria. De moment, tenim bones vibracions en sectors
econòmics, sobretot a Igualada, que ja
coneixem amb escreix. Potser és l’hora de
veure si, de debò, som capaços de marcar
territori en nous escenaris que reforcin la
nostra indústria, veritable motor de la comarca.
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Opinió
83 milions d’euros

JAUME SINGLA

Josep M. Ribaudí

A peu pla.

Em declaro inconstitucional. Orgullosament inconstitucional.
Dotze jutges, imposats pels partits espanyols,
han decidit que els 2.350.000 ciutadans de
Catalunya que el 9 de novembre vàrem anar
lliurement a votar a la consulta, som inconstitucionals. Personalment el que digui un tribunal
polític, em té absolutament indiferent, però deploro que en ple segle XXI, en un estat formalment democràtic, tingui més força l’opinió de
dotze jutges que la milions de ciutadans. I no
és tan sols la consulta del 9 de novembre, això
mateix ja ens va passar amb el referèndum -legal, legitim, constitucional i acordat- de l’Estatut de Catalunya. Milions de catalans el vàrem
votar favorablement i quatre anys després uns
jutges amb els càrrecs caducats el varen declarar inconstitucional.
El president del TC és militant del PP, tot i que
formalment fa uns mesos va deixar la militància, però això no és cap impediment per sentenciar a proposta del govern del mateix PP.
Dimecres al matí, hores abans de la reunió del
plenari del Tribunal Constitucional, un diari de
Madrid anunciava amb tot luxe de detalls els
termes de la sentència.... formalment encara
per redactar. Això que en qualsevol democràcia seria motiu d’investigació, aquí és aplaudit
fins i tot pels diputats a Las Cortes. No és estrany, d’altra banda, qui ha designat als dotze
jutges del Constitucional són precisament els
diputats a Cortes. Algú els hauria d’explicar als
ben pagats diputats, en què consisteix això de
la separació de poders, perquè em temo que
es pensen que consisteix en tenir-los en edificis
diferents.
Mentre escric aquesta columna, el Consejo General del Poder Judicial -un altre òrgan elegit
per Sus Señorias- està decidint apartar de la
carrera judicial al Jutge català Santiago Vidal,
pel delicte de fer un esborrany de llei fonamental. En canvi, a una vintena de jutges espanyols
que han cobrat dos milions d’euros d’una companyia elèctrica ningú no els qüestiona.
Què podem fer els ciutadans davant d’aquesta situació de desgavell legal i barreja política
i judicial en què l’Estat ens té fermats? Ho tinc
clar: no penso votar mai més a cap força política que no em garanteixi la seva voluntat inequívoca de desconnectar d’Espanya. Em sento
tan lluny d’un Estat Espanyol que només legisla
per castigar i controlar als ciutadans i no pas
per protegir-los, que em sento orgullosament
satisfet d’haver estat declarat “Inconstitucional”
per dotze jutges del segle passat.
Al maig tenim ocasió de donar-los una primera
puntada de peu al cul a aquesta colla de galifardeus.

Què es pot fer amb 83.000 milions d’euros? Comprar-se un piano nou, segur, i fins i tot una altra
moto, que la meva ja està vella. Per si no acabeu
de copsar xifres d’aquesta magnitud, us recordo
que equivalen a quasi 14 bilions -sí, sí, amb B de
barbaritat- de les antigues pessetes del calafí Laureà Figuerola. I a què ve aquesta xifra? Doncs és la
quantitat que Espanya deixa d’ingressar per culpa
d’una administració d’Hisenda que és una mena de
colador i d’una incapacitat bíblica (intencionada o
no). Imagineu-vos com està el pati, que la recaptació d’impostos que hi ha a Espanya en relació a
la riquesa que produeix està, fins i tot, per sota de
la de Grècia! Jo no sóc economista, però per saber això només cal donar un cop d’ull a l’informe
Tax Justice Network; per esgarrifar-se no cal ser
llicenciat. I aquesta xifra surt si la recaptació fos la
mateixa que la mitjana de la zona euro. Si fos com
la de Dinamarca s’aproparia als 90.000 milions.
Amb aquest diners -a més de comprar-nos un piano
i una moto- podríem suprimir tot el dèficit (55.000
milions), pagar totes les prestacions d’atur (25.000
milions) i encara sobraria algun caleró per fer alguna francesilla. Proposo que ens collin amb més
impostos? No, segur que no, ja he dit que no tinc
coneixements per fer propostes tècniques, però sí
que disposo d’un cert sentit comú i m’atreveixo a
suggerir dues coses: que s’expulsi del gobierno al
Sr. Montoro, per incapaç (i a més cregut), i que tothom pagui el que li correspon, no només les classes de mitjana en avall que generalment són les
que tenen nòmina o pensió i estan “retratades”. I
quan dic tothom em refereixo, per exemple, a aquella família que segons Podemos no és casta, però
tenia 2.000 milions d’euros al banc HSBC de Suïssa -m’esgarrifo de pensar el que haurien pogut fer
en el cas de ser casta-.
La tributació de les societats a Espanya és la més
alta de la Unió Europea (30% l’últim any amb dades

disponibles, a la Unió 22,9%), però un entramat de
deduccions i viaranys complicats va permetre que
les grans empreses paguessin el 5,3%. Rieu-vos
de les combinacions que va fer Juan Carlos Monedero, aquell dirigent -no sé si encara ho és, que la
política va molt de pressa- de Podemos. Vist el que
acabo d’escriure la Hisenda espanyola s’assembla
més a una casa de barrets que a un ministeri i per
això penso que seria bo que despatxessin al ministre.
L’estat del benestar, sorgit de l’Alemanya de finals
del XIX, utilitza un conjunt de polítiques consistents
en implantar serveis públics i socials amb caràcter
universal, habitualment serveis que no són rendibles per al sector privat (ensenyament, sanitat,
seguretat social...), evitant que hi hagi persones
que quedin desemparades en circumstàncies problemàtiques. Ho he hagut de simplificar molt. Per
tot això fa falta recaptar impostos, però aquí s’ha
d’aplicar aquella llei tan antiga que diu: “o ens escalfem tots, o li fotem puntada al braser”. Tothom
ha de pagar i pel principi de la solidaritat el que
té més, amb més ha de contribuir, d’una manera
proporcional i assenyada, però tan proporcional i
assenyada per dalt com per baix. Penso que tan
injust és que l’Estat et marqui el 30% en impost de
societats quan la mitjana europea és el 22,9%, com
que utilitzant trucs i “màgia” al final alguns, molts,
els grans, només cotitzin el 5,3%.
Acabo. Fa molt bé el govern català de preparar la
futura Hisenda pròpia, i estaré content que fitxi als
millors tècnics perquè un país modern necessita
recursos, però especialment seny per no escanyar
als contribuents i encara més seny per repartir-los
adequadament. Espero que quan siguem independents tinguem tot això, perquè l’anhel del filòsof de
Martorell, Francesc Pujols, que arribaria un dia que
els catalans, pel sol fet de ser-ho, ho tindríem tot
pagat... em sembla que no ho veurem, al menys jo.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Inconstitucional

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.

En la mort de Ramon
Bagó Fabregat
•• JAUME ORTÍNEZ

Aquest febrer ha mort Ramon Bagó
Fabregat. Tenia 87 anys.
Ramon Bagó fou Alcalde de Sant Martí
de Tous als anys setanta, va viure les
transformacions socials del final del
franquisme i l’inici de l’època democràtica.
Als primers anys setanta va saber
aprofitar la bonança econòmica del
país i, especialment, la de Tous, per
iniciar canvis urbanístics com l’obertu-

Rates al carrer
•• JORDI MAS I CASTAÑÉ

A la cruïlla entre el carrer Doctor Rotllant i l’Avinguda de la Línia de Masquefa, hi ha un petit jardí, jardí que a
més de porqueria està ple de rates,
rates com a conills.
Rates que es fiquen al motor dels
cotxes a fer la migdiada, ja que sembla que hi estan calentones.
Rates que es passegen, amb tota

ra de nous carrers o la pavimentació
d’altres. També va impulsar la modernització de les escoles, la portada d’aigua i millorà les dependències sanitàries i la piscina.
El manteniment de llegendes, danses
i tradicions locals fou la seva il·lusió.
De jove, Ramon Bagó va heretar la
indústria tèxtil de la família. La firma
“Ramon Bagó Camps S.L” passà a
ser centenària i durant els anys setanta i part dels vuitanta donà feina a
centenars de persones de Tous i els
encontorns. Construí un nou edifici i la
dotà dels més moderns telers. De les
seves naus sortiren milers de metres
per a confeccionar texans i pantalons
de pana per a les primeres marques
del mercat.
Però el seu no era un cas aïllat: a Tous
hi havia unes deu fàbriques entre les
de teixit de teler i les de gènere de
punt. I, si hi afegim les indústries alimentàries, el cens laboral d’aquestes
indústries assolia les tres-centes persones.
Amb la mort de Ramon Bagó Fabregat
desapareix un home carregat encara
d’il·lusions i, potser amb ell, tota una
època.

Trenta anys fent Carnaval
•• MANOLO CANO

Manolo Cano, president de l’Associació Cultural Camp del Rei de Vilanova del Camí vol agrair l’esforç, la
dedicació i la bona feina feta per tots
els membres de l’entitat i també col·
laboradors que s’han implicat tant en
el carnaval infantil del passat dia 21 de
febrer, que celebrava el 30 aniversari,
com en la comparsa del Camp del Rei
“Els tenim quadrats”. Agraeix les moltes hores de feina que any rere any
dediquen en l’organització i tots els
aspectes logístics del carnaval infantil
del nostre municipi per tal d’oferir una
activitat familiar a la població. També
vol donar les gràcies a l’Ajuntament de
Vilanova del Camí i tècnics municipals
pel suport i reconeixement d’una activitat tan consolidada com és aquesta.
Gràcies de tot cor.

FE D’ERRADES
Durant aquestes darreres setmanes a l’Agenda d’exposicions ha sortit publicada
una exposició errònia “La descoberta de Jules Verne” al vestíbul de la Biblioteca
Central quan en realitat l’exposició que hi havia era “Frases i paraules” del SCL.
Disculpin les molèsties.

impunitat, del seu cau del jardí a la claveguera o als cotxes.
Rates que crien i això vol dir més rates
que es ficaran als cotxes i potser a les
cases i tot.
S’han comunicat a l’ajuntament de
Masquefa els fets, en diferents ocasions i per diferents veïns fen el consistori fins al dia d’avui cas omís.
Fa molt de temps que dura aquesta
situació, ¿és que esperen que passi
quelcom per sol·lucionar el problema?

ONCE

TRIO

FEBRER/MARÇ
27: Gabriel de la Dolorosa, Baldomer
28: Rufí; Hilari.
1: Rossend; Lleó; Albí; Eudòcia i Antonina.
2: Lluci; Genara; Agnès de Praga.
3: Medir; Ermenter; Celdoni; Màrcia.
4: Casimir; Luci I, papa; Nèstor, Eteri,
5: Mare de Déu d’Àfrica; Focas; Olívia
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 27: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 28: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 1: ESTEVE/FÀTIMA/ Av. Països Catalans, 101
Dia 2: PAGÈS./ Pau Muntadas, 56
Dia 3: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 4: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 5: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

· Dijous 19
· Divendres 20
· Dissabte 21
· Diumenge 22
· Dilluns 23
· Dimarts 24
· Dimecres 25

800
312
332
581
817
169
316

· Dijous 19
· Divendres 20
· Dissabte 21
· Diumenge 22
· Dilluns 23
· Dimarts 24
· Dimecres 25

LOTTO 6/49
70670
93624
20955
57848
36020
72162
56359

· Dissabte 21/02/2015
9-13-19-20-38-43
Complementari: 46
Reintegrament: 5
· Dimecres 25/02/2015
5-6-23-32-34-42
Complementari: 41
Reintegrament: 6

· Dijous 19 11-13-20-24-35-38 C: 46 R:2
· Dissabte 21 9-12-14-24-37-40 C: 7 R: 9
· Diumenge 22 5-7-17-29-34 Núm. clau: 8
· Dimarts 24 3-25-28-34-50 Estrellas: 1/11
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DESCÀRREGA GRATUÏTA A WWW.GUIANOIA.CAT

·Notícies
·Comerços
·Agenda d’activitats
·Punts d’interès
·Ofertes
·On aparcar?

T’interessa
ser-hi!
3.000 entrades
10.826 visites
Penja ofertes del
teu propi negoci.
Connectada a
tota Catalunya

+ info a: 671 61 55 96 - 93 804 24 51
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JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

Prioritats
Acabo de llegir per internet una entrevista a un
ex-frare caputxí que m’ha sorprès per tot allò que
representa d’altruisme i fidelitat als propis ideals.
M’ha fet pensar en Pere Casaldàliga i en tants d’altres que han sofert molt perquè altres poguessin
gaudir d’afecte i d’una qualitat de vida millor.
El P. Biagio explica en primera persona la seva experiència. Va voler-se dedicar com a capellà d’una
parròquia de Sardenya al treball amb
joves marginats, molts d’ells procedents de famílies desestructurades
i en risc de caure en la marginació
total i en la delinqüència. Va exercir
aquesta funció durant 14 anys, però
s’adonava que una part dels seus
esforços es perdien en el moment
que, en fer-se més grans, l’estat italià els retirava els ajuts.
Especialment greu era el cas de dos
d’aquests nois -un sense família i
l’altre discapacitat- que s’haurien trobat al mig de carrer sense recursos si
no hi havia algú que els acollís. Per això, després
de parlar-ho amb la seva assistent i d’una llarga
reflexió conjunta, varen decidir casar-se i sol·licitar
immediatament l’adopció dels dos nois. Es lamenta
en l’entrevista de la manca de comprensió, pressions i crítiques de tota mena que va rebre per part
de la jerarquia i dels sectors més catòlics de la seva

parròquia. Malgrat tot, ell va decidir tirar endavant
i amb la seva esposa varen anar educant aquells
dos fills fins que als 60 anys va quedar vidu. Ara en
té 67 i afirma que mai s’ha penedit de la decisió presa perquè era conseqüència de la fidelitat a un valors que, segons diu, posen la persona per damunt
de qualsevol legislació. “Les lleis es poden canviar,
però la dignitat de les persones és immutable”. Amb

tot, reconeix que ara, quan els fills s’han fet grans, a
vegades enyora la seva vida anterior com a capellà
per la qual se sentia realment cridat.
A través de l’entrevista traspua un gran sentiment
de respecte i comprensió envers les diverses opcions que les persones prenen en la vida. Fa una referència específica als homosexuals per afirmar tot

seguit que Déu no ha fet coses dolentes, sinó que
són les persones les que discriminen i estableixen diferències. És la seva ambició la que provoca
la majoria de mals en el món. I aquí hi inclou les
guerres i l’explotació de molts per uns pocs. “A la
Terra hi ha recursos per a tothom, però la pobresa
de molts només és fruit de l’ambició desmesurada
d’uns pocs privilegiats”.
No deixa de ser un cas poc freqüent
en el món egoista que vivim i on les
desigualtats socials són un fet que
hem assumit com quelcom normal o
inevitable. Penso en les grans acumulacions de diners i de poder que
aquests dies omplen les pàgines
dels mitjans de comunicació. Mentre
la majoria de la població no disposa de recursos suficients i pateix les
conseqüències d’una crisi que no
han provocat, uns quants se n’han
aprofitat de manera escandalosa.
No sé què en pensareu de l’actitud
del P. Biagio (ara Giuseppe). Personalment me n’he
fet una idea. Crec que en una societat que deixa de
banda els que no tenen accés al pastís, sort n’hi
ha de les persones que voluntàriament dediquen
temps i esforços per tallar-ne trossos i repartir-los
per fer aquest món una mica menys injust.

PERE-A. FÀBREGAS · President de la Coordinadora Catalana de Fundacions

Les fundacions, un patrimoni a preservar
Les fundacions són un col·lectiu amb una responsabilitat important en la prestació de serveis a la
comunitat però que potser no són prou conegudes.
Per què ens fem una idea: Una part molt important
de la sanitat, l’educació i els serveis socials que es
presten a Catalunya estan regits i gestionats per fundacions. Enteses com a
entitats sense afany de lucre, la seva
gestió diària no s’entendria sense
l’equip rector i el quadre de professionals que hi treballen, però també en
força casos per l’aportació entusiasta
i altruista de molts voluntaris que aboquen esforç i hores robades a la família o al seu lleure per donar resposta a
les necessitats dels altres.
Tampoc s’entendrien les fundacions
sense l’aportació econòmica de persones físiques que destinen part del
seu patrimoni a la satisfacció d’una
necessitat social. Vull remarcar que
aquestes donacions no lucratives ho
són per sempre, no són rescatables,
no poden afavorir a qui les fa i estan
destinades a resoldre una necessitat
de la societat.
Precisament perquè les fundacions
executen programes en camps diversos com l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la cultura, la recerca, la cooperació o l’ecologia és pel
que sovint demanen subvencions o la signatura de
convenis amb les administracions. No són diners a
fons perdut ni sense control. Qualsevol aportació
econòmica d’una administració a una fundació ve
justificada precisament per l’atenció d’unes neces-

sitats amb bon fi. I encara més: aquests recursos
s’han de justificar i auditar.
Hi ha persones i col·lectius que, potser de bona
fe, discrepen d’aquest paper complementari i de
vegades supletori de les fundacions, tot al·legant
que per cobrir aquestes necessitats ja està l’Estat

o la Generalitat. Aquesta visió d’Estat providència
és falsa. Per a les administracions és més barat
i eficient cedir la gestió de determinants serveis
a entitats de la societat civil que assumir-les per
si soles. El partenariat permet amortitzar i aprofitar allò ja existent sense haver de construir una
estructura i una plantilla paral·leles. S’imaginen
construir de nou hospitals i escoles ja existents i

que funcionen des d’abans que les administracions s’adonessin de la seva importància?
Quants col·legis i universitats, quants hospitals,
quants centres d’atenció a la tercera edat o a discapacitats no existirien si darrera no hi hagués hagut la tasca anònima d’unes fundacions?
A Catalunya, de fundacions en tenim documentades des del segle XIV. Avui, la
Coordinadora Catalana de Fundacions,
que m’honro de presidir, aplega més de
cinc-centes fundacions. Són les més dinàmiques, d’una dimensió mitjana o petita, com ho és també el teixit empresarial del nostre país.
Però malgrat tenir aquest tamany discret, els resultats salten a la vista. L’any
2012, les fundacions catalanes representaven el 23 per cent del conjunt existent a Espanya, atenien o prestaven servei a quasi 12 milions de persones –el
doble que abans de la crisi- i ocupaven
a més de 78.000 treballadors. En termes
de PIB, els serveis prestats arriben als
500 milions d’euros.
Una altra virtut del col·lectiu de les fundacions és el repartiment territorial. Si
mirem les dues mil i escaig fundacions
registrades pel Departament de Justícia
de la Generalitat apreciem una àmplia presència
a totes les comarques. Els lectors d’aquest diari
segur que en coneixen més d’una.
En temps de crisi i escassetat de recursos públics,
val la pena preservar i donar escalf a aquest patrimoni que representen les fundacions.
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Igualada
La Fira BSTIM de tallers tèxtils locals tanca portes amb
optimisme i més de mil visitants de diferents marques
La vicepresidenta del
govern de Catalunya
Joana Ortega diu que
“Igualada s’ha convertit en un referent
del sector tèxtil”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La fira BSTIM, organitzada
per Fira d’Igualada i Fagepi,
en una iniciativa inèdita que
vol estimular la fabricació en
proximitat i enfortir la indústria tèxtil del nostre territori,
va tancar ahir portes després
de rebre més de mil visitants
en dos dies, representants de
diferents marques del sector.
Tots ells s’han interessat pels
productes que realitzen les
empreses -sobretot igualadines, però també moltes de
fora- que van exposar en el
recinte de l’antic Escorxador.
Entre els expositors hi havia
satisfacció continguda i esperances d’èxit en les properes
setmanes, quan es conegui
si de debò BSTIM ha servit
per obrir nous negocis. Entre
els visitants, hi ha hagut representants d’empreses tan
importants com El Corte Inglés, Desigual, Grup Inditex,
Mango, Punto Roma, Cortefiel, Nice Things, EsseOesse,
System Action o Bóboli. Entre
els 60 expositors hi havia empreses de l’Anoia, el Maresme, els dos Vallesos, Lleida i
el Bages, tots ells fabricants
de peces acabades de con-

Igualada”. Castells afegia que
“des de l’Ajuntament seguirem
treballant per ajudar la nostra
indústria. Aquí tenim 25 sectors diferents i l’aposta nostra
són tots ells. Està prohibit fer
marxa enrere, i no ens podem
separar d’aquesta línia”.
Des del primer moment s’han vist a la fira expectatives bones de negoci.

fecció i gènere de punt.
Només dimecres al matí, quan
BSTIM (sigles en anglès de
(Best Solutions in Textile Manufacturing, les millors solucions en fabricació tèxtil) va
obrir portes, ja hi havia 800
visitants professionals inscrits
i 350 estudiants de disseny.
Presència de la
vicepresidenta de Catalunya
La inauguració va comptar
amb la presència de les autoritats locals i de la vicepresiden-

La vicepresidenta Joana Ortega va ser present a Igualada per l’inauguració de BSTIM.

ta del govern de Catalunya,
Joana Ortega.
El president de Fagepi, Antonio Egea, deia que “veure
si BSTIM ha estat un èxit en
els propers mesos, en funció
dels resultats. Ha d’haver-hi
comandes, negoci, però ja és
molt important que hi hagi hagut confiança en donar suport
i promoure fires com aquesta, perquè ajuden al sector”.
Egea afegia que “l’ideal seria
aconseguir un treball estable i
un salari digne per a tots els
treballadors. Jo no conec cap
marca que hagi crescut i triomfat en un país pobre”.
L’objectiu de la Fira BSTIM és
que les empreses industrials
tèxtils catalanes puguin oferir
els seus serveis a marques,
dissenyadors i distribuïdors
europeus que busquin nous
proveïdors o que es plantegin
deixar de fabricar a Àsia i tornar la producció a Europa. Els
productors locals ofereixen
molts avantatges respecte els
mercats estrangers com ara
el tracte proper, la possibilitat
de fer sèries més curtes, dis-

Premi per a estudiants d’escoles de disseny de moda
En el transcurs de la fira s’ha
donat a conèixer el guanyador del premi Knitting Dreams
per a estudiants d’escoles de
disseny de moda. El jove Paola Ybern, alumna de l’escola
de disseny Felicidad Duce de
Barcelona, s’ha endut el guardó, que consisteix en unes
pràctiques professionals en
una empresa del sector.
El jurat estava format pel Grup
d’Advisors (assessors) de la
fira, una desena d’experts

del sector de la moda com el
dissenyador Josep Abril, el
director de producció de Sita
Murt Albert Esteve, el vicepresident de Fagepi Joan Gabarró, el gerent del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya Miquel Rodríguez,
Silvia Viudas com a directora
de l’escola de disseny Felicidad Duce, el vicepresident de
Desigual per Àsia Jordi Balsells, el director de la revista
Coolture Magazine Aleix Agui-

lera, la directora de la revista
Modaes Pilar Riaño, el president del Clúster Tèxtil i Moda
de Catalunya, Bernat Biosca i
la responsable de comunicació del mateix clúster Susana
Barasoain.
El jurat ja va seleccionar 25
dissenys, principalment de
gènere de punt, que han estat
confeccionats per empreses
locals. Les peces estaven exposades al recinte firal durant
els dos dies de BSTIM.

senys personalitzats, rapidesa
en l’entrega de la peça acabada i evita estocs i costos financers.
El president de Fira d’Igualada Joan Domènech deia que
“tenim el compromís de voler
ajudar a la ciutat i el territori,
i aquesta fira és un exemple
d’això. També s’ha d’agrair l’esperit de coŀlaboració i
d’equip que ens hem trobat
en tot moment per fer possible
BSTIM, que és una iniciativa
que no existia fins ara a Europa”.
Marc Castells: “Prohibit
fer marxa enrere”
L’alcalde Marc Castells es va
dirigir bàsicament a la gent
de fora d’Igualada per explicar-los que “som capaços de
fer productes de gran qualitat.
Sóc l’únic alcalde d’Europa
que va vestit de dalt a baix,
de roba i complements fets a

Joana Ortega: “Igualada s’ha
convertit en un referent”
La vicepresidenta Joana Ortega va tenir paraules molt positives per a Igualada i per la fira
BSTIM. “Aquest és un sector
potent a casa nostra però calia aquest maridatge entre els
productors locals i les grans
empreses. Calia posar-ho en
comú i donar-hi valor. Desitjo que tingui tan èxit com altres iniciatives que s’han fet a
Igualada, com el Rec Stores.
En això la ciutat s’ha convertit
en un referent”.
BSTIM no estava oberta al públic en general, però els ciutadans podien visitar l’exposició
“Anoia, punt d’origen de la
Moda”, que repassa la història
del tèxtil a la comarca, des de
la confecció de draps fins a la
confecció de jerseis. L’exposició ha estat organitzada per
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia,
Fagepi i Fira d’Igualada, i estava instal·lada a la fàbrica Esteve Aguilera (Sita Murt).

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
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ERC segueix la seva campanya als barris
després d’una presentació multitudinària
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La CUP confirma que es
presentarà a les eleccions, però
de moment no hi ha candidat
REDACCIÓ / LA VEU

La Candidatura d’Unitat Popular d’Igualada ha decidit
concórrer a les eleccions
municipals del 24 de maig.
L’assemblea local fa mesos
que treballa en el programa
i la campanya, i és a punt de
tancar la fórmula electoral
per concretar la llista. No es
coneix, de moment, doncs, el
candidat a l’alcaldia. Aquesta
setmana ha decidit fer públics
els quatre motius bàsics per
presentar-se:

Josep Maria Palau, amb Marta Rovira, els dos regidors actuals d’ERC a l’Ajuntament, i els primers candidats de la llista. Foto: Jordi Vidal.

REDACCIÓ / LA VEU

Continuen aquesta setmana
les trobades obertes de veïns
d’ERC Igualada. Ahir va ser el
torn de les Comes. Els veins
van poder parlar amb el candidat Josep Maria Palau a la
seu de l’Associació Cultural
Les Comes.
Per a ERC Igualada, aquestes
trobades volen ser un canal
de participació en la vida política municipal per fomentar
els compromís cívic i millorar
la ciutat de cadascun dels barris amb identitat pròpia. Per a
fer-ho, l’equip d’ERC Igualada
escoltarà als veïns en tres àmbits principals, “Com ens movem pel barri”, “Com vivim el
barri” i “Com sentim el barri”.

Les conclusions i propostes
que sorgeixin de la trobada
formaran part del programa
d’actuació municipal d’ERC a
l’ajuntament d’Igualada per al
període 2015-2019.
L’estratègia de la candidatura de Palau continua després
de la presentació pública, la
setmana passada, en un acte
multitudinari al Teatre Municipal de l’Ateneu, i amb la presència de la secretària general
d’ERC, Marta Rovira.
La candidatura va mostrar un
vídeo en el que diversos igualadins mostraven el seu suport, algun d’ells significatiu,
com Antoni Dalmau. També
es va presentar el lema de la
campanya, “Vivim junts, deci-

dim junts”. Durant el seu discurs, Palau va explicar també
alguns dels projectes del seu
programa electorial, com l’elaboració dun nou POUM, més
atenció als serveis socials, la
millorar de les comunicacions
ferroviàries i la creació d’un
pla de treball amb els agents
socioeconòmics per a reduir
l’atur. La número 2 de la candidatura, Carolina Telechea,
va ser l’encarregada de llegir
un manifest de “compromís
ètic i de servei amb Igualada”,
que té com a pilars la transparència, igualtat, retribucions
raonables dels regidors, la
participació dels ciutadans i
l’eficiència de les actuacions
municipals.

Joves de l’ANC Anoia participen a
l’Assemblea de Joves Independentistes
REDACCIÓ / LA VEU

Una delegació dels joves de
l’ANC de la comarca de l’Anoia ha participat aquest dissabte 21 de febrer a l’Assemblea
General Ordinària de l’Assemblea Nacional de Joves Independentistes (ANJIANC) a Sabadell. En aquesta assemblea
s’ha escollit una nova coordinació nacional i s’ha exposat
el nou pla de treball. L’acte ha
conclòs amb un discurs del
fins ara coordinador nacional,
Oriol Puig; un discurs de la
presidenta de l’ANC, Carme
Forcadell; i de la nova coordi-

Bernat Canals, Jordi Vives, Carme Forcadell i Martí Claret.

nadora nacional, Anna Bernabeu. A la cloenda hi han participat representants de Joves
d’Esquerra Verda, les JERC,
la JNC, Unió de Joves i de

Joves de SI. L’igualadí Martí
Claret ha resultat elegit nou
Cap d’Àrea Nacional de Formació i Països Catalans de
l’ANJI.

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

2. Obrir l’Ajuntament de bat
a bat
La ciutadania ha de poder decidir sobre els afers fonamentals que afecten el nostre dia
a dia, més enllà de votar cada
quatre anys. Cal trencar amb
l’opacitat informativa de l’Ajuntament i traslladar tot el que
s’hi debat i aprova al conjunt
de la ciutadania. El gruix de
la informació municipal ha de
ser de domini públic, perquè hi
tenim dret i perquè cal fomentar el debat i la implicació de
la societat igualadina en els
afers locals. Una informació
completa i rellevant és condició imprescindible per assolir
la implicació i la participació
ciutadanes.
3. Una eina col·lectiva de

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

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

1. Un altre model de ciutat
Volem una Igualada al servei
dels drets i de les necessitats
socials de tots els seus veïns,
amb la cooperació, la cohesió
i la justícia socials com a principis quotidians. On l’emergència social sigui la prioritat
número 1 a resoldre. Una ciutat que recuperi el present i
repensi el futur, allunyada de
fórmules que han causat la
crisi; construïda a partir d’un
model propi i realista, en lloc
d’un simple aparador de grans
esdeveniments, d’un laboratori de grans projectes sense
beneficis col·lectius o d’un objecte de grans promeses electorals. Des de la memòria i el
caràcter industrial, una Igualada capaç de cooperar per fer
realitat alternatives quotidianes per a un futur millor.

· 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)

transformació social
Volem esdevenir una eina al
servei de la transformació social i de la participació popular
des d’una perspectiva independentista i d’esquerres. Fa
anys que els impulsors de la
CUP Igualada estem implicats
en diferents àmbits polítics,
socials i culturals. Creiem que
és hora, també, de tenir veu
a l’Ajuntament, sense deixar
de ser actius en els mateixos
espais, entitats i moviments.
Perquè volem donar més veu
i apoderar, precisament, al teixit associatiu i al veïnat que
fa d’Igualada una ciutat més
digna, viva i lliure. I ho volem
fer de debò, enfortint els moviments populars i no només utilitzant el teixit associatiu com
a recurs retòric o folklòric.
4. La nostra aposta per un
nou municipalisme
Cal una formació que treballi
des del municipalisme tota la
legislatura, perquè no n’hi ha
prou en fer promeses, inauguracions i actes públics en
època d’eleccions. Volem incidir per millorar la ciutat de
manera constant: proposant
mesures desitjables amb arguments, fiscalitzant l’acció de
govern i denunciant les accions que considerem inoportunes. La CUP no és un cap de
llista mediàtic i el seu equip,
sinó un col·lectiu de persones
que pren decisions i assumeix
responsabilitats de manera
conjunta. I ho volem fer amb
el compromís ètic i ferm de no
acumular càrrecs, de limitar
els mandats i els sous, i de
rendir comptes públicament
i periòdica. Perquè els municipis són la base per trencar
amb les velles pràctiques polítiques que continuem patint
cada dia.
A més d’aquests 4 punts bàsics, la formació municipalista
ha recollit els principis ètics i
polítics que guiaran la seva
acció en un cartell amb una
dotzena de punts.
Per ahir dijous al vespre la
CUP d’Igualada tenia previst
de fer una trobada amb entitats culturals de la ciutat, a
l’Espai Cívic Centre.

Igualada
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Els periodistes d’Igualada conviden
l’alcalde a “passar comptes”, en un
acte públic, dilluns al Museu Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU

El Col.legi de Periodistes i
els mitjans de comunicació
locals organitzen el dilluns 2
de març, a les 8 del vespre,
a l’auditori del Museu Comarcal de l’Anoia, el primer acte
públic conjunt de balanç del
mandat de Marc Castells amb
el nom de “L’alcalde passa
comptes”.
Castells farà balanç del seu
mandat polític, en un acte
obert al públic. L’alcalde ha
acceptat la proposta plantejada per la demarcació del
Col·legi de participar en una
conferència-col.loqui amb els
representants dels mitjans de
comunicació locals durant el
qual tindrà l’oportunitat de rendir comptes de la feina feta i
respondre les preguntes dels
periodistes.
Després de l’exposició de
l’alcalde, els periodistes dels
mitjans locals formularan una
pregunta concreta a l’alcalde,

El lema d’ERC, el mateix que el
del PSOE de Zapatero del 2008
REDACCIÓ / LA VEU

Marc Castells explicarà què ha fet durant els últims 4 anys per a Igualada.

sobre alguns dels temes que
han despertat més interès al
llarg dels darrers quatre anys,
durant els quals Castells ha
encapçalat el govern municipal CiU-ERC. Aquest tipus
d’acte és inèdit a Igualada.
Castells serà interpel·lat per
periodistes
d’Anoiadiari.cat,
Agència Catalana de Notíci-

La igualadina Rosa Plassa,
nova consellera nacional d’Unió
REDACCIÓ / LA VEU

La militant d’Unió Democràtica de Catalunya i regidora a
l’Ajuntament d’Igualada Rosa
Maria Plassa i Soler ha estat
elegida nova consellera nacional d’UDC per l’Anoia. El Consell Nacional, que se celebra
cada dos mesos, és el màxim
òrgan de decisió del partit.
Segons diu una nota oficial,
Plassa va ser elegida en l’executiva comarcal d’UDC del 27
de gener passat, i dos dies
després el seu nomenament
va ser ratificat per l’executiva
intercomarcal de Barcelona-

Comarques.
La política igualadina pren el
relleu, a un altre company de
partit i de govern a l’Ajuntament de la capital de l’Anoia, Jordi Batalla, i s’afegeix
a la resta de representants
anoiencs al Consell Nacional
d’Unió: Xavier Boquete, Jaume Riba, Marià Casellas, Raül
Parramon i Ramon Ferri.

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ
DE MAQUINÀRIA
UBICADA a 12 Km. d'Igualada
Necessita incorporar en plantilla:
- OPERARI OFICIAL FRESADOR-AJUSTADOR
I MECÀNIC AJUDANT
- OPERARI OFICIAL TORNER.
Es valorarà experiència amb màquines convencionals

Interessats enviar CV a:
rh-ajustador@hotmail.com
rh-torner@hotmail.com

es-Anoia, Infoanoia.cat, L’Enllaç dels Anoiencs, La Veu
de l’Anoia, Regió 7, Canal
Taronja-Anoia i Ràdio Igualada. L’acte serà conduït per la
periodista igualadina Violeta
Gumà, de l’ACN.
Repetir l’acte
cada dos anys
El president de la Demarcació Catalunya Central del Col.
legi de Periodistes, Gonçal
Mazcuñán, ha explicat que la
intenció de l’entitat que representa és poder convocar un
debat similar cada dos anys,
en una iniciativa idèntica a que
es fa amb l’alcalde de Barcelona a la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

L’eslògan de campanya de
l’any 2008 del PSOE de Zapatero, “Vivimos juntos, decidimos juntos”, ha estat copiat
literalment per ERC a Igualada. La formació republicana
es presenta a les properes
eleccions municipals del 24
de maig amb l’eslògan “Vivim junts, decidim junts”. A
les xarxes socials, diferents
persones ja s’han fet ressò de
la coincidència i Socialistes
d’Igualada s’ho ha agafat amb
ironia sense entendre, però,
perquè ERC “copia” al PSOE,
diuen des de les files socialistes.
La candidatura de Socialistes
d’Igualada (PSC-PM) es pregunta si aquesta còpia és “una
manera més de confondre a la
ciutadania per l’obsessió per
voler-se apropiar del patrimoni
dels socialistes, que a la ciutat representa un projecte de
transformació constant i de
lluita per la igualtat d’oportunitats”. El candidat de Soci-

alistes d’Igualada, Jordi Riba,
també es pregunta si, amb
l’eslògan de Zapatero, “ERC
vol aparentar un gir a l’esquerra de cara les eleccions i maquillar que ha passat 4 anys
sent el plàcid soci de govern
de CiU a l’Ajuntament i 8 anys
en coalició amb CiU al Consell
Comarcal, cosa que en els
dos casos sembla que podria
repetir-se”.
Socialistes d’Igualada també
ha declarat: “Esperem que la
còpia no vulgui dir que ERC
no té idees, ja que la ciutat
ha d’afrontar molts reptes de
present i de futur i necessita
que tots i cada un dels partits
aportem les nostres propostes genuïnes”. D’altra banda, Socialistes d’Igualada ha
aprofitat per recordar que el
seu eslògan és “L’alternativa
realista”, com a alternativa a
l’actual govern de CiU i ERC.
Des de les files republicanes,
han explicat que “nosaltres
ens dediquem a construir i a
aportar a la ciutat. No ens dediquem a criticar els altres”.

EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, con despacho
en el carrer Industria número 56-58, HAGO CONSTAR: Ante mí se sigue acta de notoriedad instada por DOÑA MARIA FERRER SANZ, mayor de edad, casada en régimen
de separación de bienes, de regionalidad civil catalana, vecina de Vallbona d’Anoia,
carrer Santiago Rusiñol 58, con D.N.I. numero 77.257.022-E, para la constatación de
exceso de cabida de la siguiente FINCA: RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA, yerma de
monte bajo, situada en término municipal de Vallbona y partida “La Montaña”, de cabida
dos hectáreas, treinta y una áreas, 81 centiáreas (esta formada por dos parcelas
rústicas situadas en el Polígono cuatro, parcela once de ochenta y seis áreas noventa y
tres centiáreas y la parcela doce de cabida una hectárea, cuarenta y cuatro áreas,
ochenta y ocho centiáreas). LINDANTE: al Norte con parcela 8 y parcela 9 del Polígono
4 de Don Emilio Vilamajo Sabate; Sur, con parcela 40 del Polígono 4 de Don Vicente
Torrelardona Balta, parcela 13 del Polígono 4 de Silvestre Sola Canto; parcela 14 del
Polígono 2 de Josefina Ferrer Marti; Este, con vestice de finca; y Oeste con parcela 23
del Polígono 3 del termino de Capellades de Don Jose Maria Torres Castells y parcela
24 del Polígono 3 del término de Capellades de Don Francisco Javier Bargallo Rafa.

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

PIERA A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.
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Jordi Riba diu que “preocupa el grau
de deixadesa de la ciutat en general”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El regidor i candidat a l’alcaldia per Socialistes d’Igualada,
Jordi Riba, va comparèixer
aquesta setmana davant la
premsa per mostrar la seva
“intensa preocupació” per la
progressiva “deixadesa de la
ciutat”. Per a Riba “hi ha llocs
on s’acumula la brutícia. Per
exemple, al carrer Aurora, un
ciutadà ha arribat a comptar
en un petit tram fins a 50 pixarades de gos. També hi ha
deficiències constatables a les
escales mecàniques del carrer
Sant Magí, o bé a l’ascensor
del Parc Valldaura”. El candidat afirmava que “fins i tot
una setmana després de que
passés la Rua del Carnaval,
encara es podien trobar restes
de confetti a la rambla Sant
Isidre”.
Robatoris en les
zones blanques
“Hi ha hagut robatoris en vehicles, alguns en zones blanques -d’aparcament gratuït- i
això no és gens habitual a
Igualada. Ens trobem davant
un descuit del govern municipal en el dia a dia”, deia el
candidat de Socialistes d’Igualada-PSC.
Inauguracions i ridícul
El regidor de l’Ajuntament es
va mostrar també molt crític
amb les recents inauguracions que ha fet l’alcalde Marc
Castells i alguns regidors del
govern. “S’acosten eleccions
hi ha hagut un ús i abús de
presentació de projectes, i inauguracions que ratllen el rídicul. Segurament això es deu

Divendres vinent, torna l
a Fira Universitària, però
ara al Campus d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Jordi Riba, durant la roda de premsa.

al fred de peus de l’alcalde, en
una acció que respon a la sensació general de que en quatre anys no s’ha fet res des de
l’Ajuntament d’Igualada. De
fet, no té cap mena de sentit
inaugurar mobiliari urbà. Ara
resulta que l’alcalde té pressa.
Va dir que no posaria mai cap
primera pedra, però nosaltres
ens comprometem a no fer
mai inauguracions d’aquestes
característiques. Fer-ho és fer
un frau als igualadins”.
La reforma del POUM
La previsible reforma del
POUM en els propers anys “no
té credibilitat”, segons Riba.
“CiU va dir en el seu programa
electoral que consensuaria i
aprovaria el POUM, i no ho ha
fet. Que ara diguin que faran
una revisió em mereix la mateixa credibilitat, doncs, que la
que van tenir fa quatre anys”.
Proposta oberta
D’altra banda, Jordi Riba va

Riba reconeix que
Socialistes d’Igualada
té contactes amb
altres formacions per
a fer possible una
candidatura més forta
reconéixer que “han existit
contactes” amb altres formacions, com Podemos o ICV,
per a aconseguir incorporarse a la candidatura. “Ja he dit
que aquesta és una proposta
oberta, però no és fàcil segons
quina confluència. La voluntat
política hi és. Crec que la dispersió del vot pot perjudicar
molt a les esquerres, i es podria arribar a donar el cas que
hi hagi més vots sumats de les
diferents opcions d’esquerres,
però en canvi menys nombre
de regidors. Això seria indesitjable. Si no hi ha confluència,
s’afavoreix a la dreta”, conclou
Riba.

Dimarts es presenta la Diagnosi del Pla
de Mobilitat Sostenible de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 3 de març,
Marc Castells, alcalde i Diputat delegat d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge presentarà la sessió d’explicació
de la Diagnosi del Pla de Mobilitat Sostenible de la Conca
d’Òdena, que se celebrarà a
l’Edifici Ignova Tecnoespai.
Els treballs de redacció del
Pla de mobilitat es desenvolupen dins del conveni de
col·laboració signat entre la
Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Aquest conveni
planteja l’elaboració d’un Pla
de mobilitat conjunt per als
següents municipis que integren la Mancomunitat: Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena,

D E L’A N O IA

la Pobla de Claramunt, Santa
Margarida de Montbui i Vilanova del camí, que junts sumen una població de més de
65.000 habitants.
En aquesta sessió es presentaran els resultats de la diagnosi de la mobilitat a l’àmbit
de la Conca, centrant-se en el
debat dels principals aspectes

que afecten a les xarxes de
transport a escala supramunicipal.
El pla inclou un estudi detallat
de la situació actual i les propostes de futur pel que fa a les
xarxes de vianants, bicicletes,
transport públic i la xarxa viària i circulació de vehicles.

El proper divendres, 6 de
març, Igualada torna a celebrar per quart any consecutiu
la Fira Igd Universitària i, per
primera vegada, la cita tindrà
lloc al nou Campus Universitari (Av. Pla de la Massa, 8),
de les 10 a les 13:30h i de
les 15:30 a les 18h. L’entrada
serà gratuïta.
Des de la seva primera edició,
l’any 2012, la fira ha anat incrementant el seu nombre de
visitants, fins a arribar l’any
passat als 1.400. Pel que fa
al nombre d’expositors, un total de 32 universitats i escoles
superiors, tant públiques com
privades, exposaran aquest
any la seva oferta formativa
per a poder resoldre tots els
dubtes referents als estudis.
Els visitants també podran trobar informació sobre l’oferta
pública dels centres de formació municipals.
Com a novetat d’aquesta edició, les universitats i escoles
oferiran al llarg de tot el dia
xerrades informatives sobre
els plans d’estudi que proposa cada centre en tres espais
diferenciats del Campus. A
més, prèvia inscripció a les
escoles o instituts, es podrà
prendre part dels workshops
que oferirà l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI), per tal
d’apropar als joves als estudis
que ofereix. També es podrà
participar d’una visita guiada
pel Campus, per a conèixer
les noves instal·lacions.

El Punt d’Informació Juvenil
de la Kaserna també hi serà
present oferint informació de
tots els serveis d’interès per
als estudiants (habitatge, mobilitat, beques o Erasmus+) i
de totes les possibilitats que
existeixen per a estudiar a
l’estranger i trobar activitats
de lleure per complementar
els estudis. El Consell Comarcal, per la seva banda, oferirà
dues noves assessories, una
d’acadèmica i una altra de
mobilitat, i completaran l’oferta
els estands d’Ig-nova Ocupació, Ceina, i el Servei Local de
Català d’Igualada.
Joan Requesens, regidor de
Joventut, afirma que “aquesta
fira ja s’ha consolidat com un
element fonamental a la ciutat
a l’hora de facilitar la tria d’estudis superiors, perquè suposa una via de contacte directa
entre oferents i demandants”.
Es pot consultar la programació de la fira a igualadajove.
cat. Per tal de facilitar l’accés
a la fira, l’empresa S.A. Masats Transports Generals oferirà durant tota la jornada el
servei d’autobús urbà gratuït
(línies LC1 i LC2).

El nou IES Badia i Margarit
obre portes demà dissabte
REDACCIÓ / LA VEU

L’Institut Badia i Margarit -ubicat provisionalment al mateix
edifici que l’Escola Gabriel Castellà- obre les portes
aquest dissabte 28 de febrer
per presentar el seu projecte educatiu, dins del marc de
Portes Obertes dels centres
públics. Serà en el mateix
horari, d’11 a 13h., al mateix
edifici del Gabriel Castellà,
degudament senyalitzat. La
jornada consistirà en activitats
lúdiques i xerrades explicatives del projecte educatiu. Hi
haurà l’equip directiu i professorat.
L’Institut neix per donar resposta a les necessitats creixents de places escolars públiques a la ciutat i començarà
amb dos grups de 1r ESO el
curs que ve (2015-16). Creixerà progressivament cada nou

curs amb la incorporació d’una
nova promoció fins a completar la ESO i, si escau, la postobligatòria.
L’institut és una aposta de la
ciutat i de la Generalitat per
completar la xarxa educativa
de qualitat i pública de places
d’ESO a la nostra ciutat que
ja conformen l’Institut Joan
Mercader (Portes Obertes, el
mateix dissabte 28 de febrer) i
l’Institut Pere Vives Vich (Portes Obertes, el 7 de març).

Igualada
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El ple municipal aprova impulsar més
mesures de protecció civil

Errors en la valoració
del Col.legi d’Enginyers
La setmana passada, La Veu
i molts altres mitjans van pu·
blicar una valoració del Coŀle·
gi d’Enginyers de Barcelona,
negativa respecte el temps
de reacció que l’empresa i les

El núvol químic continua donant molt què parlar.

institucions d’emergències ha·
vien tingut després d’ocasio·
nar-se l’incident amb el núvol
químic a l’empresa Simar.
Doncs bé, ara resulta que l’es·
mentat comunicat de valora·
ció contenia importants errors.
Aquesta setmana, el mateix
Col.legi d’Enginyers de Barce·
lona ens ha enviat fins a dos
correus electrònics assumint
diversos errors, produïts “pro·
duït per motius d’urgència en
la comunicació”, segons expli·
quen ells mateixos.
En concret, i “a requeriment
de Direcció General de Pro·
tecció Civil i Centre d’Atenció
i Gestió de Trucades d’Urgèn·
cia 112 Catalunya” expliquen
que “quan citem que “De les
9.30 a 11.12 h que s’activa el
Plaseqcat passen 1,45 h de
temps de reacció”, seria més
correcte el dir que “De les 9.30
a 11.12 h que s’activa la Emer·

gència i el confinament dins
del Plaseqcat passen 1,45 h
de temps de reacció”.
Un dia després, el Col.legi
d’Enginyers feia una altra
nova en la qual “rectifiquem
la informació horària donada
atès que la Direcció General
de Protecció Civil ens ha fet
arribar la següent informació:
“La fase d’emergència, tal com
queda recollit mitjançant ano·
tació oficial telemàtica, s’acti·
va i es comunica oficialment la
seva activació, a les 10.05 am,
juntament amb la comunicació
de l’ordre de confinament. Es·
tem parlant de les 10.05 am, 1
hora i 7 minuts abans del que
recull el comunicat del Col·
legi”. És a dir, que el temps de
reacció no va ser d’1h 45 mi·
nuts, com deien a l’inici, sinó
de 35 minuts. Una diferència
molt important, certament.

a la vegada que molt atractiva
per l’usuari, permet el control
d’aparells d’aire condicionat o
bombes de calor, independent
del fabricant, utilitzant una úni·
ca interfície d’usuari.
Intesis és una empresa de
disseny i fabricació d’aparells,
software i apps per l’automa·
tització en domòtica i immò·
tica, amb clients en més de
80 països de tot el món i amb
tres marques pròpies: Intesis·

home, l’únic sistema “al núvol”
capaç de proporcionar un con·
trol d’aire condicionat i bomba
de calor de diferents marques,
Intesisbox, passarel·les multi
protocol per a l’automatització
d’habitatges i edificis, i Inste·
sishouseinhand, aplicacions
per a iOS i Android per al con·
trol domòtic.
Intesis Software SL està situ·
ada al carrer Milà i Fontanals
d’Igualada.

L’empresa igualadina Intesis serà
present al congrés mundial de mòbils
REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa igualadina Intesis
estarà present al MWC 2015,
que es celebrarà a Barcelona
del 2 al 5 de Març, mostrant
les principals novetats per
a IntesisHome®, la solució
més completa al núvol per al
control de climatització, remo·
tament o local, des del seu
Smartphone, Tablet o qual·
sevol navegador d’internet.
D’una forma senzilla, intuïtiva
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Actes de commemoració del
Dia Internacional de les Dones
REDACCIÓ / LA VEU

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El ple municipal va aprovar di·
marts al vespre, per unanimi·
tat, impulsar la redacció d’un
document únic de protecció
civil municipal amb mesures
específiques per al sector quí·
mic, després de l’incident amb
el núvol químic de fa dues set·
manes.
Inicialment, el PP havia dema·
nat que l’Ajuntament posés en
marxa un pla d’emergències
específic del sector químic, en
previsió de que mai es pogués
repetir el succeït el passat 12
de febrer, però posteriorment
els serveis jurídics municipals
van deixar clar que l’actual
normativa -per a tot l’Estatimpedeix a un Ajuntament fer
plans de seguretat específics
per un sector industrial.
El que finalment es farà, se·
gons van acordar tots els
grups polítics presents en el
consistori, és un document
únic com és el Pla de Protec·
ció Civil Municipal, el DUPIN,
que inclourà tots els plans
d’emergència possibles a
Igualada, com els que fan re·
ferència a possibles nevades,
ventades, o, com és el cas,
vessament o explosió de pro·
ductes químics.

DIVENDRES
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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)

Novament arriba el 8 de Març
i al territori ja fa anys que es
coordinen en un mateix pro·
grama les activitats per a la
commemoració del Dia In·
ternacional de les Dones. La
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena (MICOD) organitza,
coordina i edita el programa
d’activitats que enguany tam·
bé arriba farcit de propostes
diverses, totes elles molt inte·
ressants. El 8 de Març recorda
un cop més que cal seguir tre·
ballant dia a dia, homes i do·
nes, ciutadania, per la igualtat
de gènere.
L’equitat de gènere és un con·
cepte complex que reconeix
que el punt de partida d’ho·
mes i dones és diferent i, per
tant, les necessitats són tam·
bé diferents. Cal identificar-les
i tractar-les per corregir el de·
sequilibri. Així, l’equitat de gè·
nere estableix la necessitat de
reconèixer la diferència entre
dones i homes per poder ga·
rantir la igualtat d’oportunitats
i de tracte.
Les desigualtats entre homes i
dones es fan paleses a la so·
cietat, i enguany, a través de
la Declaració Institucional del
8 de Març es posa de manifest
la necessitat d’un canvi indivi·
dual que es converteixi en una
transformació col·lectiva, un
canvi en la valoració personal,
social i política de les diferents
esferes que conviuen i que
són el motor real de les soci·
etats occidentals. L’equitat de
gènere com a valor intrínsec
de la societat catalana reque·
reix pensar i estructurar les or·
ganitzacions a partir de l’expe·
riència d’homes i dones amb
l’objectiu de garantir l’accés a
l’esfera pública en igualtat de
condicions i sense perdre qua·
litat de vida.
La Mancomunitat també apos·
ta enguany per una petita
campanya de sensibilització
per afavorir que la societat en
conjunt abordi les desigual·
tats de gènere atès que són
tant homes com dones qui les
pateixen. La campanya es pot
trobar al programa d’actes i
també a través dels mitjans de
comunicació.
Les entitats del territori, ja si·
guin de dones, entitats socials

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

Portada guanyadora de Guillem Elvira López
al II Concurs de Portades per la igualtat de
gènere de la Micod

L’acte central serà el
12 de març amb una
conferència sobre
l’impacte en les
dones de la reforma
de la jubilació
o culturals, s’organitzen i, a
través de la Mancomunitat, i
també algunes, a través dels
seus ajuntaments, fan arribar
propostes de tallers, xerrades,
formació, teatre, concursos,
etc. a tota la ciutadania i espe·
cialment a les dones. Durant
tot el mes de març també es
podrà visitar una l’exposició
Dones Grans, Grans Dones al
Casal del Passeig i també al
Centre Cívic de Fàtima d’Igua·
lada. L’acte institucional de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena serà el proper dijous
12 de març, amb la convidada
Carolina Gala, professora titu·
lar del Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la Univer·
sitat Autònoma, que pronunci·
arà la conferència Les últimes
reformes en matèria de jubilació i el seu impacte en el cas
les dones.
Es pot consultar el progra·
ma en el web dels respectius
ajuntaments i també al web de
la mateixa www.micod.cat.
Les regidories d’igualtat dels
ajuntaments d’Igualada, Vila·
nova del Camí, Santa Margari·
da de Montbui, Òdena i la Po·
bla de Claramunt conviden a
participar dels actes i a seguir
treballant cada dia per una mi·
llor ciutadania.
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Un estudi diu que només un terç dels
alcaldes de l’Anoia usen Twitter

D E L’A N O IA

Un fotògraf igualadí, l’únic que
va captar l’accident de Fernando
Alonso al Circuit de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament del Bruc ha publicat un interessant estudi
sobre l’ús del Twitter als ajuntaments de la comarca de
l’Anoia, amb el rànquing detallat dels comptes de Twitter
dels Ajuntaments i dels Alcaldes.
Com a còmput total podem dir
que només una tercera part
dels alcaldes i alcaldesses de
l’Anoia tenen o fan servir un
compte de Twitter (són 11 en
total), i un 30’3 % dels municipis tenen un compte de Twitter
del seu Ajuntament.
L’Anoia té una població total
de 117.842 habitants i si tenim en compte els 10 ajuntaments que tenen compte de
Twitter oficial i el fan servir
habitualment per informar els
seus habitants en temps real
a través dels seus dispositius
mòbils trobem que el 57’45%
de la població de l’Anoia té
accés a la informació del seu
Ajuntament via twitter, o el que
és el mateix, el 42,55% de la
població de l’Anoia no està informada pel seu ajuntament a
través del twitter.
L’estudi bruquetà explica que
cal entendre també que hi
ha altres formes d’informació
susceptibles de ser utilitzades,
com el famós recurs de passar
un full a cada casa per sota la
porta, amb la conseqüent despesa de paper i recursos humans. El Twitter però, s’ha demostrat una bona eina per la
difusió d’informació en temps
real i de manera eficaç, i sigui
on sigui el destinatari.
Com a tota eina, cal saber
utilitzar-lo, i d’això en parlarem també en aquest article.
Potser caldria suggerir l’ús de
Twitter als ajuntaments que
no el fan servir, i donar-los
una mica de formació per tenir les claus d’aquesta eina i
aprofitar-ne les seves virtuts.
Pel que fa als Alcaldes també
caldria donar-los una formació
per animar-los a usar aquesta

Marc Castells és
l’alcalde de l’Anoia
que més “piula” a la
xarxa. El que menys,
Santi Broch, de la
Pobla de Claramunt
aplicació sense por i treure’n
profit pel bé comú en favor de
la transparència i la comunicació bilateral consistori-ciutadà
amb que molts s’omplen la
boca a voltes de manera totalment demagògica.
Marc Castells,
el més “piulador”
Pel que fa al rànquing d’alcaldes piuladors l’encapçala l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, amb 8050 piulades.
No és estrany, doncs els
seus missatges s’adrecen als
igualadins i igualadines que
representen el 32,88% de la
població total de l’Anoia. A la
cua de la classificació trobem
l’alcalde de La Pobla de Claramunt, Santi Broch, amb 2
piulades que certifiquen que
no treu cap profit de les grans
possibilitats del Twitter doncs
no el fa servir.
És el mateix cas de l’alcalde
de Castellolí (10è classificat) i
el del Bruc (9è classificat) que
fins i tot té el seu compte de
Twitter protegit i visible només
pels seus 13 seguidors degudament acceptats.
Tot i que se’n faci difusió en
un compte obert de facebook
com fa aquest alcalde, els tweets protegits només seran visibles pels 13 seguidors. Aquest
cas ens ratifica el que dèiem
abans: cal més coneixement
de les eines de comunicació.
Caldria organitzar un curs de
comunicació per als alcaldes
i alcaldesses de la Comarca,
per aprendre a comunicar bé,
i a informar el seu poble usant
les eines correctes de manera
optimitzada.
De fet, si jutgem l’activitat dels

comptes piuladors al quadre
de més amunt, hauríem de
considerar només els 8 primers alcaldes, doncs els tres
darrers no es pot dir que els
facin servir. El cas de l’alcalde de Copons (8è classificat)
té mèrit tot i haver fet només
41 piulades, doncs té 45 seguidors tot i tractar-se d’una
població de només 323 habitants. Des d’aquí animem el
Cesc Salamé a continuar endavant amb aquesta activitat.
Pel que fa al rànquing dels
comptes de Twitter dels Ajuntaments anoiencs, torna a
destacar-se Igualada, que
amb un total de 10500 piulades té 3898 seguidors (xifra
gens menyspreable que representaria un 10% de la població de la capital de l’Anoia).
En segona posició tenim
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, molt a prop en nombre
de piulades fetes a través dels
seus 4 comptes de twitter temàtics. Trobem que és una
molt bona estratègia desdoblar la informació de forma
temàtica.
Aquí també aturaríem el rànquing en els 8 primers, doncs
els darrers de la cua: l’Ajuntament de Jorba, i l’Ajuntament
del Bruc, tot i ser presents al
Twitter amb sengles comptes,
no han piulat res. Per acabar
direm que ens crida l’atenció
que una població com Masquefa, de 8.406 habitants no
tingui cap compte de twitter
del seu Ajuntament, ni de l’Alcaldia, que per cert està ocupada pel President del Consell
Comarcal de l’Anoia.
Per acabar les xifres totals.
L’activitat a Twitter dels Ajuntaments i els Alcaldes de
l’Anoia representa un total de
48295 tweets (o piulades), o
sigui: 22.089 tweets dels alcaldes, i 26.206 tweets dels ajuntaments. “Queda molt per fer”,
conclou aquest original estudi
fet al Bruc.

El jove fotògraf igualadí especialista en l’esport del motor Jordi Vidal, col.laborador
de La Veu, ha estat notícia
aquesta setmana en el cercle
de mitjans de comunicació que
segueixen la Fórmula 1 per
haver estat l’únic fotògraf capaç d’aconseguir imatges de
l’espectacular accident que va
patir l’asturià Fernando Alonso
al Circuit de Catalunya, el passat cap de setmana.
La casualitat va fer que únicament Vidal estés a l’aguait del
què feia el McLaren d’Alonso
en el moment de l’accident,
del que no s’han pogut veure
imatges de televisió. Davant
d’aquest fet, Jordi Vidal va ser
entrevistat en mitjans de co-

Jordi Vidal i Conejo.

municació de tot el món, i fins
i tot responsables tècnics de
Mc Laren van demanar-li poder veure les fotografies. El diari Marca va ser, finalment, qui
va emportar-se “l’exclusiva”.

El Síndic de Greuges va rebre 375
consultes i queixes de l’Anoia
durant el 2014
REDACCIÓ / LA VEU

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentat l’Informe al Parlament
corresponent a l’any 2014. Pel
que fa a l’Anoia, va rebre un
total de 375 incidències, repartides en 210 queixes, i 165
consultes.
A nivell de tot el país, les queixes rebudes reflecteixen l’impacte de la crisi econòmica i
social i, particularment, el debilitament continuat que han
estat experimentant els drets
socials des de l’any 2009. El
Síndic alerta que l’Administració no pot justificar les restriccions de drets per motius
pressupostaris, que buiden de
contingut els drets reconeguts
legalment. Recorda el deure
de les administracions d’habilitar els recursos necessaris
perquè les persones tinguin
garantits aquests drets i destaca que l’incompliment repetit
d’aquest deure és un fet molt
greu.
S’ha de destacar que prop

d’un 40% de totes les queixes
i actuacions d’ofici tramitades
corresponen a temàtiques
pròpies de les polítiques socials. Dins de l’àmbit social, les
queixes més nombroses durant el 2014 han estat les de
serveis socials, seguides de
les d’infància i adolescència i
les d’educació.
El nombre de queixes noves
ha crescut en un 7,4% en relació amb l’any anterior i un 60%
en relació amb el 2010 (inici
de l’actual mandat).
S’han portat a terme 27.211
actuacions entre queixes, consultes i actuacions d’ofici, que
han afectat 53.095 persones.
En un 97% dels casos en què
el Síndic ha tancat amb una
o diverses recomanacions,
aquestes han estat acceptades.
Pel que fa a l’Anoia, les actuacions del 2014 representen un
increment del 7,8% respecte
l’any anterior. La majoria de
les queixes tenen a veure amb
polítiques socials.
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Igualada acollirà la 1a. Jornada de l’Associació
d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dia 4 de març, a les 6
de la tarda, a les instal·lacions
de 4D Healt (antic Hospital),
tindrà lloc la 1a. Jornada de
l’Associació d’Esclerosi Múlti·
ple de la comarca, una associ·
ació que té per objectiu infor·
mar, orientar i donar suport als
malalts d’esclerosi múltiple,
així com a les seves famílies
i totes aquelles persones inte·
ressades.
La jornada serà presentada
per Dolors Canal, presidenta
de l’Associació i pel Dr. Fermí
Capdevila, regidor de Sanitat
de l’Ajuntament d’Igualada.
La jornada comptarà amb la
participació de la Dra. M. Te·
resa Bernal, neuròloga de
l’Hospital d’Igualada, qui farà
una dissertació sobre la inci·
dència de l’esclerosi múltiple
a la nostra comarca.

Posteriorment, la Dra. Mar
Tintoré, coordinadora del Ser·
vei de Neurologia-Neuroim·
munologia i cap assistencial
del Centre d’Esclerosi Múltiple
de Catalunya, parlarà sobre
la malaltia, sobre els diversos
tractaments i sobre tota la tas·
ca de recerca i investigació
que s’està duent a terme.
També es comptarà amb la
presència de la Sra. Rosa
Masriera, directora de la Fun·
dació Esclerosi Múltiple, qui
explicarà la tasca de la Fun·
dació.
L’acte acabarà amb un torn
obert de preguntes i amb un
refrigeri a tots els assistents.
“Tota aquesta jornada que
hem preparat des de l’Asso·
ciació per l’esclerosi Múltiple
-explica Dolors Canal, la seva
presidenta- ha estat un gran
repte per a nosaltres, que som

Premis del concurs de dibuix
infantil dels Tres Tombs

Tots els guanyadors del concurs 2015.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 14 de febrer a les 12
del migdia i, als baixos de la
Biblioteca Central hi hagué el
repartiment de premis del Xè
concurs de dibuix infantil a les
escoles “Surt a veure els Tres
Tombs” organitzat per l’Antic
Gremi de Traginers d’Iguala·
da.
Des de l’entitat volen agra·
ir “a totes les escoles que hi
han participat ja que gràcies
al seu treball i a la seva cons·
tància s’ha arribat a la dese·
na edició”. L’entitat agraeix “a
Pere Bravo d’Alfil Be la seva
col·laboració des dels inicis
d’aquest concurs promocio·
nant les làmines per a realit·
zar els dibuixos i els premis
pels guanyadors, i també, a
l’Ajuntament d’Igualada i a la
Biblioteca Central la seva col·
laboració ja que sense ells
això tampoc seria possible”.
Aquests són els guanyadors:

P3: Queralt Ferrer, Escola Do·
lors Martí.
P4: Laura Martos, Escola Gar·
cia Fossas.
P5: Alba Pons i Alemany, Ma·
ristes
1r: Octavi Càlichs, Escoles de
l’Ateneu Igualadí.
2n: Marta Gay, Maristes
3r: Martina Oliva, Maristes
4t: Karol Helen Juvencio, Col·
legi Jesús Maria.
5è: Cristina Batalla, Escoles
de l’Ateneu Igualadí.
6è: Eudald Poch, Col·legi Je·
sús Maria.
Especial a “La Farola”: Mireia
Florensa – 4t, Monalco
Especial a l’expressivitat: Aleix
Gasulla – 4t, Garcia Fossas
Especial al cavall: Xènia Mén·
dez – 6è, Col·legi Maristes
D’altra banda, l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada participa·
rà aquest pròxim diumenge,
1 de març als Tres Tombs de
Sant Joan de Vilatorrada.

Soraya Peláez i Dolors Canal

una associació petita, encara
poc coneguda però que estem
fent una tasca que considerem
molt important d’ajuda, suport
i informació a totes aquelles
persones que pateixen aques·
ta malaltia, que és molt des·
coneguda per a la majoria de
gent i que n’afecta més de la
que ens pensem”. La jornada
s’ha preparat gràcies a la fei·
nada que han fet els membres
de l’associació i a la coŀlabora·
ció inestimable d’un seguit de
persones, empreses, entitats i

mitjans de comunicació de la
comarca que han a aportat el
seu granet de sorra en la seva
preparació.
L’esclerosi múltiple, una
malaltia molt desconeguda
L’esclerosi és una malaltia
en què el sistema immunitari
propi actua contra la mielina,
una substància de la coberta
de les fibres nervioses. El sis·
tema nerviós central pot anar
perdent la seva funció a di·
ferents parts del cos. És una

malaltia neurodegenerativa,
crònica i no contagiosa.
L’esclerosi pot afectar a qual·
sevol persona, sigui de l’edat
que sigui i sense avís previ.
La Soraya Peláez és una noia
jove que forma part de l’As·
sociació anoienca, que fa 10
anys que pateix la malaltia.
“Va començar de cop, un dia
no vaig poder moure un braç
i a partir d’aquí vaig entrar en
un període proves i més pro·
ves fins arribar al diagnòstic:
l’esclerosi múltiple”, explica la
Soraya. Actualment a la So·
raya encara no li han trobat
el tractament adequat per mi·
llorar la seva qualitat de vida
i aquest fet “angoixa molt -ex·
plica ella- a tu i a la teva famí·
lia. És molt difícil assumir que
sempre estaràs malalt, que no
tornaràs a ser el mateix. La
meva filla de 10 anys va haver
d’anar al psicòleg perquè tenia
moltes pors. Per això és molt
important la tasca d’acompa·
nyament i d’informació que
fa l’associació. Sense la seva
ajuda estaríem molt sols”.
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ET	PORTEM	AMB	AUTOBÚS	A	LA	

PASSIÓ	D’ESPARREGUERA

Només	espectacle

Dia	sencer

Programa del dia
15 de març i 1 de
maig 2015
MATÍ

Programa del dia
25 d’abril de 2015
TARDA
14.45h Horari sortida des d’Igualada:

8.30h Horari de sortida d’Igualada:

Estació Nova

9.00h Horari aproximat d’arribada a

a Esparreguera

Esparreguera

15.30h-16.15h Visita guiada al teatre

9.00h-9.45h Visita espai audiovisual

16.45h Entrada a la sala

Estació Nova

+ Taller de ceràmica Sedó

10.15h Entrada a la sala
10:30 Inici de l’espectacle
12.45h Final primera part i fotografia
del grup amb els personatges

13.00h-15.00h Dinar de germanor
(al restaurant La Múrgula)

TARDA
15.15h Entrada a la sala
15.30h Inici de la segona part de la

representació

17.45h Fi de l’espectacle
17.45h-18.15h Visita guiada al teatre
18.30h Viatge de tornada a Igualada
ESPECTACLE + TALLER
MENÚ + TRANSPORT

42

15.30h Horari aproximat d’arribada

17.00h Inici de la representació
21.45h Fi de l’espectacle
22.00h Viatge de tornada a Igualada
ESPECTACLE +
TRANSPORT

32

2x1 Tots els subscriptors
de LA VEU
+
descomptes familiars
(mes info www.lapassio.net)

Reserva la teva plaça a:

La Veu de l’Anoia

(El preu s’abonarà a l’entrar a l’autobús)

info@xptours.cat

C/Retir 40, Igualada Tel. 669 485 500
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L’Hospital i els CAP de l’Anoia
tracten l’obesitat infantil
REDACCIÓ / LA VEU

Trobada d’ajuntament i joves per posar en comú les conclusions del procés Despertem Cal Badia?

Les obres per convertir Cal Badia en
un nou espai per a joves, a punt
REDACCIÓ / LA VEU

Fa pocs dies s’ha celebrat el
taller de posada en comú de
les conclusions del procés
participatiu Despertem Cal
Badia?, impulsat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada i que té com
a objectiu crear un espai per
iniciatives juvenils a l’antiga
torre de Cal Badia.
Des del passat mes d’octubre,
més d’un centenar de joves
han participat d’aquest procés, que ha servit per definir
els usos de l’espai i el model de gestió per transformar
aquest emblemàtic edifici de
la ciutat. L’immoble és propietat de l’Ajuntament des del
1997, però fins al moment ha
estat en desús.
A aquesta darrera sessió del
procés participatiu hi han assistit Josep Oliva, diputat delegat de Benestar Social, Salut

Pública, Consum, Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, organisme que ha
subvencionat el procés; i l’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, Marc Castells, que ha
volgut remarcar “l’aposta política de l’equip de govern a
l’hora de fer costat a les iniciatives dels col·lectius joves de
la ciutat i el convenciment que,
des de l’inici, calia involucrar
en el projecte les entitats que
en el futur faran ús d’aquest
equipament”.
De la seva banda, el regidor
de Joventut, Joan Requesens, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts en aquest projecte que,
segons ha apuntat, “és sens
dubte el més ambiciós del
departament”. Requesens va
voler destacar dues de les
principals virtuts del fet d’haver impulsat Despertem Cal

Badia?. En primer lloc, la idea
que “amb aquest procés, es
corresponsabilitza els joves
en les polítiques públiques
de la ciutat” i, en segon lloc,
el fet que “s’ha desenvolupat
un nou mètode que incorpora
les noves tecnologies i adopta
noves pràctiques de les polítiques públiques, fent partícip el
ciutadà de la presa de decisions”.
Un cop finalitzat el procés
participatiu per definir el projecte, ara s’han d’iniciar les
obres d’adequació de l’espai i
constituir en paral·lel un grup
motor de joves que continuarà
reunint-se per fer el seguiment
del procés.
Durant l’acte d’aquest dijous,
s’ha visionat un vídeo sobre el
procés participatiu, que estarà
disponible a la web del departament www.igualadajove.cat

Ajuts per a obertura de comerços i
rehabilitació d’edificis a St. Agustí
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, a
través del Programa de Millora del Barri de Sant Agustí,
obre el termini de sol·licitud
de subvencions per l’obertura i reforma dels comerços i
la rehabilitació dels elements
comuns dels edificis d’ús residencial d’aquest barri. L’objectiu d’aquestes ajudes és
revitalitzar-lo econòmicament
i rehabilitar alguns dels seus
edificis.
En relació al comerç, les bases reguladores preveuen dos
tipus d’ajuts: per l’obertura de
nous locals comercials i per
la reforma dels ja existents.
Pel que fa al primer cas, les
ajudes tenen com a objectiu
donar suport a l’arrencada de

noves activitats econòmiques,
amb un percentatge màxim
del 50% del seu cost i amb un
import màxim de 15.000 euros, IVA exclòs.
Pel que fa a la reforma dels
locals comercials ja existents,
seran objecte de subvenció
les obres de reforma total
o parcial dels establiments
comercials i les inversions
d’equipament, sempre que
aquest sigui fix. Els imports
subvencionables seran com a
màxim el 50% del cost amb
un topall de 5.000 euros, IVA
exclòs.
Pel que fa a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial, les
subvencions van destinades
als propietaris que vulguin
rehabilitar els seus elements

comuns amb actuacions de
millora de l’accessibilitat, reparació de cobertes o façanes,
millores en les instal·lacions
comunes, millores en la xarxa
de telecomunicacions i millores en l’eficiència energètica.
Els imports de la subvenció
estan establerts en funció del
nombre d’habitatges i de la
inversió realitzada. Durant el
període 2007-2014 s’han subvencionat cent cinquanta actuacions de rehabilitació d’edificis residencials al barri.
Els ajuts es poden demanar
del 2 de març al 30 d’abril.
Tota la informació es pot trobar a les pàgines web www.
igualada.cat i www.programamillorasantagusti.cat o trucant
al 93 804 93 44.

Els equips sanitaris dels
CAP de l’Anoia i de l’Hospital
d’Igualada (pediatria, Salut
Mental d’adults, Salut Mental infantojuvenil, nutriòloga,
dietista i pediatra endocrina)
treballen conjuntament en una
Unitat d’Obesitat Infantil a la
comarca amb l’objectiu d’oferir un programa de tractament
multidisciplinari i integral als
infants amb sobrepès i obesitat, a partir d’una estreta col·
laboració entre els equips de
primària i els professionals
hospitalaris. Els nens que es
fan controls habituals al seu
CAP o bé que hi van per una
malaltia i el seu pediatra de
primària els diagnostica un excés de pes, s’integren al programa, es donen pautes de
conducta, alimentació i hàbits
a les famílies i es deriva el cas
cap a l’àmbit hospitalari, on es
duen a terme sessions individualitzades o grupals (segons
les característiques i la problemàtica de cada infant) per ferne un seguiment durant uns 6
mesos aproximadament.
El tractament consisteix, bàsicament, en un treball en col·
laboració amb les famílies que
persegueix un canvi d’hàbits
en referència a l’alimentació i
a l’exercici. Es tracta d’un treball multidisciplinari que inclou
dietistes, pediatres, psicòlegs,
professionals de suport a les
famílies... Un cop passat el
període de tractament per part
dels professionals hospitala-

ris, l’infant serà derivat novament a l’atenció primària on se
li farà un seguiment.
En aquests moments, ja hi ha
una vuitantena de nens que
han estat identificats com a
destinataris del projecte i és
que a l’Anoia, com a la resta
de Catalunya, més d’un terç
dels infants d’entre 6 i 14 anys
pateixen sobrepès.
Responsables d’aquest projecte han explicat que fa molt
de temps que es va iniciar la
col·laboració entre els pediatres dels CAP i de l’Hospital
per poder implantar aquest
projecte, adaptat a la realitat
geogràfica de l’Anoia i als recursos dels quals es disposaven. La iniciativa va sorgir dels
diferents serveis de l’Hospital
d’Igualada (pediatria, nutrició
i psicologia infantil i d’adults)
i va comptar amb l’impuls de
la Taula Territorial d’Infància i
Adolescència de l’Anoia i amb
la col·laboració i implicació del
serveis de primària; també cal
destacar, que des de la Taula
de Salut Pública de l’Anoia,
el tema central prioritzat és
la prevenció de la obesitat,
per tant, s’impulsen actuacions que reforcen l’activitat
d’aquesta unitat, contribuint a
donar resposta a les directrius
que marca el Pla de Salut de
Catalunya, 2011-2015.
En tot aquest procés també
s’hi han involucrat les farmàcies perquè tinguin la informació
necessària per poder assessorar les famílies.

amb la
col·laboració de

SORTEGEN

2 entrades
Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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).
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Trobada de cotxes clàssics i visita de
l’Escola Àuria al museu Railhome
Interessant xerrada sobre
l’educació a l’era digital
UOCTALK ALUMNI / LA VEU

Alumnes de l’Escola Àuria, al Railhome BCN.

REDACCIÓ / LA VEU

Un nombrós grup d’alumnes
de l’Escola Auria vàren visitar aquest dimecres les instaŀlacions del Museu del Tren
Miniatura Railhome BCN. Un
cop seguides les explicacions
sobre la història del tren a la
planta baixa, accediren a la
planta superior on la circulació de trens a la monumental
maqueta del Museu de dia i de
nit, feren les delícies de tots
els assistents, la qual cosa es
traduí en un fort aplaudiment
al final de la demostració.
Cal dir que la reserva de visites escolars sota l’activitat

didàctica “El tren: el mitjà de
transport del s.XXI” previst per
aquest 2015, va a bon ritme i
ja són un bon nombre les escoles de la comarca que ho
han inclòs al seu programa de
sortides culturals.
D’altra banda, demà dissabte
dia 28 de febrer Igualada serà
la seu de la trobada de cotxes
clàssics organitzada per l’Associació de Vehicles Històrics
i d’Altes Prestacions, entitat
sense ànim de lucre destinada a la difusió d’aquesta afició i que compta amb associats provinents de tot l’estat
amants dels vehicles clàssics.

La trobada tindrà lloc al carrer interior on es troba la seu
del Railhome BCN, indret que
aprofitaran per a visitar els
participants a l’esdeveniment,
la durada del qual serà de 9’30
a 11’30 del matí.
Tothom qui ho desitgi pot desplaçar-s’hi per a contemplar
aquestes joies de l’automoció
així com aprofitar, si no ho ha
fet encara, per visitar les instaŀlacions de Railhome BCN.
Trens i cotxes, sens dubte una
bona combinació per aquest
cap de setmana. Descomptes
amb el Club del Subscriptor de
La Veu!

Tres globus igualadins en la
1a Catalonia Balloon Tour
REDACCIÓ / LA VEU

Av. Barcelona, 105 - 1r. / 08700 Igualada
T. 93 805 52 62 / gasparcamps@gmail.com
www.escolagasparcamps.org

Jornada de portes obertes
7 de març , d´11 a 13 h

Carnaval al Casal Cívic Montserrat
Els nens i nenes del Casal
Cívic Montserrat van celebrar
el passat dia 11 de Febrer el
carnaval amb un ball de disfresses amenitzat per el músic
Josep Santane. Les Dones de
les tardes dels dimecres disfressades van coŀlaborar ajudant als petits a participar al
ball i donant un berenar de pa
amb xocolata a tots. Una tarda
divertida per a petits i grans.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Inscripció telemàtica a les proves d´accés
Cicles de grau mitjà i grau superior d´arts
plàstiques i disseny:

www.marcelclaramunt.com

de l´11 al 23 de març de 2015
www.gencat.cat /ensenyament
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Somos un estudio de
animación, joven y con
ilusión. Especializado en
el mundo de los dibujos
animados, donde creamos nuestras ....

GRAN EXITO DE LA PRIMERA TEMPORADA

Seguir leyendo >

Sara y Chan, nuestros niños,
gracias a vosotros siguen con
buen pie en su primera temporada llena de aventuras y de
aprendizaje, día a día....
Seguir leyendo >
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seva opinió, el currículum és
una cosa indigerible, i va explicar diversos temes com la
fragmentació del saber, la diversitat de l’alumnat i d’altres.
Va compartir l’opinió de Francesco Tonucci (2008), segons
la qual la missió de l’escola ja
no és ensenyar coses, sinó el
lloc on s’aprèn a usar bé les
noves tecnologies. Va parlar
també de diversos conceptes
com els de “pares helicòpter”,
de com utilitzar la tecnologia a
l’aula, va dir que canvi i innovació són actitud, i que cal millorar les coses que ja es feien
amb noves maneres de fer.
Va parlar també, de la Teoria
de les intel·ligències Múltiples, el TPACK, el 21st century skills, el BYOD (Bring
your own device) o com diu ell
“porta el catxarro que vulguis”,
de la Gamificació integrada a
les metodologies educatives,
del MASHUP i de la Rúbrica,
concloent que, el que cal, és
estudiar i gaudir estudiant.

JOSEFINA GASSÓ / LA VEU

pordà. En total hi participen 15
globus, tres d’Igualada. Dos són
de Kon Tiki, amb Miquel Messegué, Jaume Llosas i Toni Alcocer;
i Angel Aguirre, Boris Konovalov,
Carles Figueras i Arnau Torrebadella. L’altre globus és d’Ultramagic, amb Josep Maria Lladó,
Neus Lladó i Jordi Díaz.

Des de diumenge, i durant tota
aquesta setmana, té lloc la primera edició de la Catalonia Balloon Tour. Durant una setmana
els equips recorren Catalunya en
una ruta que comença i acaba a
Igualada passant per Montserrat,
Montsec, Serra del Cadí i l’Em-

El passat dimarts 17 de Febrer, va tenir lloc a la Biblioteca Central d’Igualada la xerrada que, organitzada pel grup
UOCtalk Alumni Igualada, va
impartir Ramon Barlam sobre
el tema “L’educació a l’era digital”.
Ramon Barlam és especialista
en l’ús educatiu de les TIC, i
ha participat en diverses formacions sobre aquest tema a
Catalunya, l’Estat Espanyol,
Hongria, Estats Units, Irlanda,
Canadà, Egipte, Argentina,
Sud-Àfrica, Rússia i Taiwan.
És Màster en comunicació interactiva, telemàtica i multimèdia per la UAB, i durant onze
anys ha exercit com a professor consultor dels Estudis de
Psicopedagogia de la UOC.
Ramon Barlam va començar
la seva intervenció dient que,
més que parlar de l’educació a l’era digital, hauríem de
dir educació a l’era de la distracció. Va explicar que, en la

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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Igualada ja té el seu Pla Local de
Cooperació al Desenvolupament

PERE PRAT

Una manera
de mirar
Quan s’acosten les eleccions comencen les interpretacions. I la situació econòmica un element d’anàlisi.
Els desequilibris no afecten
a tothom per igual. S’expliquen ingressos i despeses.
Un país que en els darrers
trenta anys ha prioritzant la
construcció d’edificis en detriment de la indústria. Un
plantejament que en deien
modern. De fer diner fàcil.
De serveis i turisme, però
que ha consolidat un atur
permanent. Pocs s’escandalitzen de que moltes línies
d’AVE i d’aeroports s’hagin
construït només predicant
que modernitzen Espanya.
D’aquells que prediquen
l’excel·lència, sense tenir
clar on es va, ni el perquè.
Així ni s’arriba lluny, ni necessàriament al millor lloc
possible.
El 2007 havia 20,3 milions
d’ocupats i només 1,8 milions d’aturats. Ara els que
tenen feina són 17,5 milions
(gairebé tres milions menys)
i els que no 5,5 milions (3,7
milions més). I els serveis
bàsics han pujat el triple que
els salaris des del 2007. El
rebut de la llum acumula
entre el 2007 i el 2014 un
increment que quadruplica
la inflació i el gas i l’aigua el
30% i el 46%. La suma de la
despesa anual per aquests
serveis s’hauria encarit gairebé el 50%, el quàdruple
que els salaris i el triple que
la inflació. Si es comparen
aquests costos de la llum,
el gas i l’aigua amb el salari mitjà, aquests rebuts han
passat de suposar 5,4 de
cada 100 euros dels ingressos totals de la casa estudiada a gairebé set (6,97).
Això suposa un increment
de gairebé el 30% pel que
fa a l’esforç destinat a pagar els serveis bàsics. Però
diuen que la inflació és negativa.
Són polítiques que “funcionen”. Iniciades el 2002 pel
govern de José María Aznar.
Per exemple el dèficit de tarifa (desfasament entre els
costos i els ingressos reconeguts a través de la tarifa,
que va arribar a acostar-se
als 30.000 milions). Després
convertits en títols negociables avalats per l’Estat (tots
els ciutadans). Així es paga
en la factura de la llum a
terminis i amb interessos.
La llei elèctrica no ha parat “d’adaptar-se”, però mai
han aconseguit contenir els
preus. Tan fa si el govern
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era socialista o popular. L’última reforma en profunditat
s’ha fet el 2013, amb Mariano Rajoy de president i José
Manuel Soria com a ministre
d’Indústria. Aquest sistema,
que va entrar en vigor l’abril
passat, imprevisible i confús
per al consumidor, ha començat l’any amb una alça
de més del 3% respecte al
desembre (quan la inflació
és negativa).
Tan estrany com el sistema
de Costos de Transició a la
Competència (CTC), que
compensaven a les empreses productores per les
inversions fetes davant un
nou marc de liberalització
del sector. Però els pagaments fets entre el 1998 i
el 2006 per aquest concepte a les empreses sembla
que han excedit en més de
3.400 milions d’euros. I les
plataformes per un Nou Model Energètic (Px1NME) i
l’activista Avaaz, han reunit
recentment 143.000 firmes
davant la Fiscalia Especial
contra la Corrupció perquè
reobri la investigació sobre
el tema. I és que la devolució d’aquesta quantitat no ha
estat reclamada mai ni pels
governs del PSOE ni pel PP.
Però de moment res de res.
Un sistema legal que pensa molt en les companyies
energètiques i poc amb els
usuaris. Només acumula reclamacions. Començant per
les energies renovables. I
els que hi cregueren - molts
inversors estrangers - ja
han plantejat 10 demandes
contra Espanya davant el
Centre Internacional d’Arranjament de Diferencies
relatives a Inversions (CIADI), una institució del Banc
Mundial, sovint criticada per
anar a favor de les empreses.
Sempre s’afavoreixen els
mateixos. Es diguin Castor
o Bancs. Sembla senzill que
trobin els contactes i els mecanismes per aconseguir el
que els fa falta. Però no per
afavorir el consumidor o per
la creació de llocs de treball.
Tot i que César Alierta, president de Telefònica digui
que té la solució per tornar
l’atur a nivells del 2007.
Potser només sigui un altre que predica que tot està
resolt. Però al menys parla
d’un dels problemes que
veritablement preocupen a
la gent. I encara que sigui
mentida no demana diners
per la seva empresa.

Arcadi Oliveras, Joan Requesens i Jaume Farrés, dijous al Teatre de l’Ateneu.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous, 19 de febrer,
el Teatre Municipal Ateneu va
acollir la presentació pública
del Pla Local de Cooperació al
Desenvolupament d’Igualada
2014 - 2018. El pla va ser aprovat per majoria, amb els vots
de CiU, ERC, PSC i ICV, en el
ple municipal del 17 de juny,
i fixa les directrius bàsiques
de cooperació pels propers
anys. Té la voluntat de millorar la qualitat i l’impacte de les
actuacions i posa a l’abast de
la ciutadania i dels agents que
treballen en aquest àmbit una
política pública transparent i
avaluable.
L’activista i economista Arcadi Oliveres va acompanyar
la presentació del document
amb una conferència sobre
la cooperació i les desigualtats Nord - Sud. Oliveres va
destacar “l’oportunitat de fer
aquest pla en temps de crisi” i
“la necessitat de continuar cooperant, vist que els Objectius
de Desenvolupament del Mil·
leni de l’ONU encara no s’han
assolit, malgrat es va fixar el
2015 com a data límit”.
A l’acte també hi va assistir el

coordinador d’Igualada Solidària, Jaume Farrés, que va
fer una referència a l’origen i
als més vint anys de cooperació internacional a Igualada, des que l’any 1992 el ple
municipal va aprovar el primer
protocol d’amistat amb continguts de cooperació, amb la comunitat Nueva Esperanza d’El
Salvador.
De la seva banda, el regidor
de Cooperació de l’Ajuntament, Joan Requesens, va
agrair la tasca desenvolupada
per fer realitat el pla, a entitats
i ONGs, grups polítics, tècnics
i a la redactora del document,
Helga Jorba. Requesens va
afirmar que “som una ciutat
solidària, que lluita contra les
desigualtats i que està compromesa amb la pau i la convivència. Vetllem perquè això
perduri”.
Durant l’acte també es va fer
un repàs dels continguts del
pla destacant la seva missió,
que és impulsar accions de
sensibilització i de cooperació al desenvolupament, de
qualitat i amb una voluntat
transformadora. El pla disposa
que aquestes accions han de

Arcadi Oliveras va ser
present a l’acte,
amb una conferència
sobre les desigualtats
entre el Nord i el Sud
donar resposta a les necessitats de la població i han de
contribuir a millorar el benestar i a eradicar la pobresa i les
desigualtats, ja sigui reforçant
la capacitat i autonomia dels
països empobrits i dels seus
governs i organitzacions socials, o bé fomentant un canvi
en els valors i les actituds dels
països d’origen, a través de
l’educació vers una ciutadania
compromesa, responsable i
activa.
Durant la presentació del pla
també es va poder veure el
documental Igualada Solidària. Teixint la solidaritat i la cooperació a Igualada, realitzat
per Dan Ortínez. El reportatge
recull la tasca de totes les entitats de cooperació i solidaritat
de la ciutat i reflexiona sobre
la necessitat de cooperar. Properament s’editarà en DVD i
es penjarà a la xarxa.
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Comarca
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé (CiU), dinamita el govern amb
ERC i estarà tres mesos en minoria a l’Ajuntament

Malgrat que les
relacions ja
trontollaven fa molt
temps, la raó
esgrimida per
l’alcalde per retirar la
confiança als
regidors d’ERC és
que no es van
presentar a les
reunions del govern
municipal

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Punt i final al govern CiU-ERC
a l’Ajuntament d’Òdena. Ras
i curt, l’alcalde Pep Solé, fent
ús de les seves atribucions,
va retirar la seva confiança en
els regidors republicans Carles Casanova i Maria Sayavera fent-los fora del govern,
i de les tinències d’alcaldia
que ostentaven, i enviant-los
a l’oposició. La decisió es va
prendre dimecres en una sessió plenària, realitzada al migdia, que va passar sense pena
ni glòria malgrat el lògic ressò
mediàtic que el tema ha tingut
en els darrers dies. Més enllà
de públic més aviat de l’òrbita
socialista, el cert és que no es
va veure res ni ningú en les
cadires del saló de plens que
semblés molestar-se per la
decisió de l’alcalde...
La minoria de CiU evita
suprimir Junta de Govern
Els punts de l’ordre del dia
van passar amb molt més pes
tècnic que polític. L’alcalde
Pep Solé tenia la intenció de
suprimir la Junta de Govern
“per la pèrdua de confiança en
els dos regidors d’ERC, per
la proximitat de les eleccions,
i pel fet que els membres del
govern, tots del mateix equip,
ja tenim prou espais per trobar-nos”. L’alcalde va recordar que en els municipis de
menys de cinc mil habitants
“no és obligatori tenir Junta de
Govern”, si bé a Òdena és una
“tradició” instaurada per l’exalcalde Francisco Guisado fa
una bona colla d’anys. Malgrat
la seva intenció, Solé va veure
de seguida la conseqüència
de l’expulsió del govern dels
dos regidors d’Esquerra: quedar-se en minoria en els tres
mesos que queden fins a les
eleccions. Els regidors d’ERC
i els del PSC van votar en contra de la supressió de la Junta,
i el punt no va poder aprovarse. Tot i això, Solé va dir que
“en el proper mandat, passi
el que passi, votarem a favor
que es faci la Junta de Govern”. No va agradar-li gaire a
Francisco Guisado (PSC), que
Solé, davant la votació negativa, digués públicament que va
oferir als socialistes entrar a
formar part de la Junta de Govern des d’ara fins a les eleccions. “Les coses han de tenir
un fil coherent, la proposta cau
per sí sola”, va dir Guisado.

Dimecres es va viure el ple a Òdena que ha posat punt i final al pacte CiU-ERC.

“Model presidencialista”,
segons Guisado
El portaveu dels socialistes,
molt encertat en les seves
reflexions en un ple on qui
menys va parlar va ser Carles
Casanova -alcalde durant els
primers dos anys de mandatva justificar aquest vot afirmant que “la Junta de Govern
no és un espai de posada en
comú com diu l’alcalde, sinó
un lloc per decidir, precisament perquè les decisions no
siguin unipersonals de l’alcalde. No entenem ara aquest
canvi de model”.
L’alcalde va retirar de la Junta les competències en Urbanisme i en Contractacions, de
manera que “una de les primeres coses que ha fet ha estat
resoldre totes les al·legacions,
sense acceptar-ne ni una, del
Passeig de Sant Miquel i licitar
les obres. No entenc aquesta
tossuderia en això, quan és
impossible que les obres comencin abans de les eleccions”, deia Guisado.
El cap de l’oposició va preguntar també als nous tinents
d’alcalde -tots de CiU, lògicament- si tenien confiança en
Pep Solé. Com que la resposta va ser inequívocament afirmativa, Guisado va dir llavors
que “vostès donen suport a un
model presidencialista que ha
portat molts mals de cap a CiU
en aquest poble, en temps de
l’alcalde Viñals. Ara hi volen
tornar?”.
Casanova: “Ens hem
sentit infravalorats”
Carles Casanova, capcot durant tot el ple, va limitar-se a
llegir un escrit en el que afirmava que “en cap dels butlletins que hem repartit als veïns

del municipi hem dit res fals,
nosaltres ens hem sentit infravalorats. L’alcalde ens va dir
que jo no ens necessitava per
a res, i això és un menyspreu
clar a companys de govern”,
raó que esgrimia l’exalcalde
per “no anar a les reunions
posteriors de govern”.
Els dos regidors d’Esquerra
van anunciar també que renunciaven al seu sou, ja pressupostat, i que els diners es
dediquessin a ajuts socials per
a les persones. Guisado va dir
que demanarà un informe per
saber si els regidors amb sou
fan totes les hores per les que
cobren.
Pep Solé va llegir el correu
electrònic que va enviar als regidors d’Esquerra i als qui van
participar en l’elaboració del

Pep Solé envia una
carta a tots els
odenencs en la que
demana “disculpes”
per “no haver sabut
cohesionar prou bé”
els grups de CiU i
ERC a l’Ajuntament
pacte de govern anunciant-los
la dissolució del mateix. “Considero molt greu que no anessin a les reunions de la Junta
de Govern sense excusar la
seva assistència. Això no és
el que esperen els ciutadans”.
Carta i disculpes
de l’alcalde
L’alcalde Pep Solé va enviar

ahir una carta que rebran tots
els odenencs, en la que explica el seu punt de vista sobre
la lamentable situació que ha
viscut l’Ajuntament els darrers dies i demana “disculpes”
perquè “com alcalde no sabut
cohesionar prou bé els dos
grups municipals amb el compromís de servir-vos”. L’alcalde considera “inacceptable” la
no assistència dels regidors
d’ERC a les reunions del govern -no es van poder aprovar
els acords per manca de quòrum- i afirma que, malgrat tot,
“els veïns en cap cas heu de
sortir perjudicats per l’incompliment de les obligacions dels
regidors”.
Solé diu que “fins no fa gaire la relació amb ERC havia
estat exceŀlent, però amb les
discordances i els incompliments dels acords de Govern,
l’única solució ha estat trencar
l’acord”.

El PSC d’Òdena escull Francisco Guisado
com a candidat a l’alcaldia del municipi
ÒDENA / LA VEU

L’assemblea va debatre la
situació actual del municipi,
fent balanç d’un mandat que
ha suposat aturar el progrés
del municipi, amb polèmiques innecessàries i a la vegada una actuació municipal
molt encaminada a la galeria.
Això ha suposat pel municipi
perdre oportunitats de futur
tant per Òdena com per la
Conca, i per tant no donar esperances de solució al principal problema dels ciutadans
i ciutadanes, l’atur. Després
de realitzar aquesta extensa
valoració del que ha estat el
mandat 2011-2015, això ha
d’esperonar a cercar un bon
programa i candidatura per

les properes eleccions municipals.
Davant d’això, els militants
han realitzat un intens debat
on es manifesta la voluntat de
defensar les sigles PSC de
forma oberta de cara a les properes eleccions municipals del
maig de 2015, malgrat la conjuntura comarcal i nacional. Al
mateix temps que es defensa
un projecte local que pugui arribar de forma transversal i ser
votat per amplis sectors de la
població, basat en el respecte.
Per unanimitat dels presents, i
tenint en compte les reflexions
anteriors acceptades per tothom, s’aprova com a candidat
a Francisco Guisado Santano
com a cap de llista del PSC a

les eleccions municipals del
maig de 2015. Guisado ha
manifestat l’acceptació de
l’encàrrec “amb plena consciència de les dificultats però
a la vegada amb el convenciment que Òdena necessita tornar a ser un territori
d’oportunitats”.
L’agrupació ja porta uns mesos treballant el seu programa electoral, tant en l’àmbit
social com econòmic, així
com l’esportiu, cultural i d’infraestructures. Un programa
que respongui a les necessitats reals dels habitants
d’Òdena i a la vegada que
ofereixi un millor futur pel territori.

Comarca

D E L’A N O IA

DIVENDRES
27 de febrer de 2015

19

Conca d’Òdena

El PSC expulsa del partit l’alcaldessa Vanesa González i
tots els regidors socialistes de l’Ajuntament

Carles Majoral avisa
que s’emprendran
accions legals
si, a partir d’ara,
qualsevol d’aquestes
persones utilitza les
sigles del PSC

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

En una situació del tot inèdita
en la història democràtica recent a l’Anoia, un partit polític
expulsa a un dels “seus” alcaldes i a tots els regidors. Això
és el que ha succeït aquesta
setmana a Vilanova del Camí,
en un capítol que tard o d’hora
s’havia de produir.
El fet que l’alcaldessa Vanesa
González hagués presentat el
nou partit polític Vilanova365
per a presentar-se a les properes eleccions municipals i que
els regidors fins ara adscrits al
PSC Antonio Sánchez, Pepita Còdol i Antonio Maturana,
hagin dit públicament que seguirien al costat de González,
ha estat el detonant de tot plegat. S’acaben així 35 anys de
presència ininterrompuda del
PSC a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, almenys fins
a les properes eleccions del
24 de maig. L’equip socialista presenta Noemí Trucharte
com a candidata a l’alcaldia.
Dimarts, el Primer Secretari
del PSC vilanoví, Carles Majoral, donava a conèixer la decisió del partit, comunicada ja
formalment als quatre representants socialistes de l’Ajuntament, postura que inclou,
lògicament, la desaparició del
grup municipal socialista.
Greus declaracions
Frases pronunciades per l’alcaldessa en els darrers dies,
com “el carnet és simbolisme”,
“en realitat fa temps que hem
abandonat el partit”, “acabarem el mandat com a regidors
del PSC però treballant paral·
lelament en aquest nou partit”,
o “és impossible pactar amb
el PSC” van ser enviades a la
Federació de l’Anoia i al PSC
Nacional. Majoral va explicar
que es va requerir als regidors
una ratificació d’aquestes declaracions, però “només hi ha
hagut silenci”. Davant d’això,
les decisions preses suposen “donar de baixa de militància als membres del Grup
Municipal Socialista del PSC,
Vanesa González Márquez,
Pepita Códol Monsó, Antonio
Maturana Regordosa i Antonio
Sánchez García”, i la “dissolució del grup municipal socialista pel PSC del consistori
de Vilanova del Camí, ja que
entenem que el PSC no té representació a l’Ajuntament”.
Entrega de l’acta
Si bé el càrrec de regidor és
personal, el PSC demana
”també que facin entrega de

Carles Majoral va fer dimarts una roda de premsa per anunciar l’expulsió del PSC dels regidors socialistes del govern vilanoví.

la seva acta com a regidors,
ja que a partir d’aquests moments no representen al partit
pel que van ser escollits, tant
com a regidors, com per alcaldessa”.
Tanmateix el PSC, es desvincula de totes les representacions, posicionaments, manifestacions i d’altres actuacions,
tant públiques com privades,
d’aquests quatre regidors.
“Per tant informem que l’ús de
les sigles i el nom d’aquesta
organització (PSC), i de qualsevol altre símbol, no els hi
han de ser reconeguts com a
propis als esmentats regidors.
En el supòsit d’obviar-ho es
prendran les mesures legals
adients, per tal de denunciar-ho al organisme legalment
competent”, diu el comunicat
oficial del partit, que va llegir
Majoral davant la premsa.
Final anunciat
Per a Majoral aquest “és un
final anunciat, i a partir d’ara
no tornarem a parlar d’aquest
assumpte. Ja no té res a veure amb el PSC. Punt i final”. El
primer secretari local socialista afegia que “és lògic que es
prengui aquesta decisió. No
pots estar afiliat a dos partits,
no és ètic”. També va voler
sortir al pas d’algunes declaracions que havien fet els fins
ara representants del PSC
a l’Ajuntament que no se’ls
havia convidat a una trobada
recent amb el líder del partit,
Miquel Iceta. “Això és mentida. Tinc els correus electrònics enviats a tots ells, també
a Joan Vich. Sempre se’ls ha
convidat a tots els actes”.
Davant de la més que possible negativa a entregar l’acta
de regidor -i d’alcaldessa- Majoral opina que “llavors seran
regidors trànsfugues, potser
resultarà que tindrem la primera alcaldessa trànsfuga de

Catalunya”. La militància vilanovina, que era a la roda de
premsa, “està satisfeta que
això s’hagi acabat. Cal deixar
les guerrilles de partits, això
ja no li interessa a ningú. La
situació de fa quatre anys és
molt diferent a la d’ara. Anem
a guanyar les eleccions”.

ESCOLES
PÚBLIQUES
D’IGUALADA
PORTES
OBERTES
DISSABTE, 28 de FEBRER

Escola Dolors Martí
Escola Gabriel Castellà
Institut Badia i Margarit
(edifici G.Castellà)

Escola Garcia Fossas
Institut Joan Mercader
DISSABTE, 7 de MARÇ

Escola Emili Vallès
Escola Ramon Castelltort
Institut Pere Vives Vich
DISSABTE, 9 de MAIG

Institut Milà i Fontanals
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CiU va presentar el seu candidat a l’alcaldia
vilanovina, Jordi Baron

El govern vilanoví respon a les
acusacions d’IPV-VV

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

VILANOVA DEL CAMÍ /

El darrer dilluns 23 de Febrer
al centre polivalent de Can Papasseit, va tenir lloc l’acte de
presentació de Jordi Barón com
a candidat per CiU a l’alcaldia de Vilanova del Camí, i va
comptar amb el suport de Jordi
Turull President del grup parlamentari de CiU, Maria Senserrich Diputada al Parlament de
Catalunya, Marc Castells Alcalde d’Igualada i Jordi Torra president comarcal de CDC.
Va obrir l’acte en Jordi Torra tot
afirmant que “el Jordi és una
aposta de futur. Fins al 24 de
maig hem de treballar amb intensitat per tenir un bon resultat
a nivell de Catalunya”.
Per la seva banda, l’alcalde
d’Igualada va definir “l’aposta
per Jordi Barón com l’aposta
pel sentit comú. Quan en Jordi
sigui alcalde, Igualada i Vilanova agafades de la mà seran imparables”.
Maria Senserrich dóna suport
a la candidatura tot reconeixent
la seva manera perseverant
d’anar treballant i fent les coses.
Va afirmar que “s’ha aconseguit
una certa estabilitat en un ajuntament que tenia una situació
complexa.”
El president del grup Parlamentari de CiU, Jordi Turull, va
destacar que Jordi Barón “ha
demostrat capacitat d’acord,
de pacte, d’estar al servei de
poder fer coses que siguin útils
a la gent”. “En Jordi aporta una

El govern municipal de Vilanova del Camí i ICV-EUiA han
fet arribar un comunicat de
resposta front les acusacions
fetes per ICV-VV.
“Arran de les darreres declaracions fetes pel grup municipal
de IPV-VV davant els mitjans
de comunicació en les qual es
denunciava el govern de Vilanova del Camí dels darrers
20 anys pel incompliment de
diferents convenis urbanístics
i on es demanava la dimissió
de l’alcaldessa del municipi.
Volem dir al respecte que des
dels grups municipals del PSC,
CiU i ICV, veiem aquestes
greus acusacions com una estratègia electoral amb un plantejament de campanya poc
encertada i que denota cert
nerviosisme per part d’aquest
partit davant les portes d’unes
comtesses electorals que es
preveuen més fragmentades
que mai i en les quals, quasi
tots els partits, han apostat per
una clara renovació de candidats i candidates.
En relació a les acusacions,
volem deixar clar que des de
l’equip de govern estem totalment tranquils perquè les coses s’han fet ben fetes i amb
total claredat i transparència
tant ara, com fa 20 anys enrere. I s’han fet bé també gràcies a l’esforç, treball i control
dels bons professionals que
han estat durant aquests anys

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

visió positiva, constructiva i pateix per la gent que pateix. Té
contacte amb la gent, coneix
els seus problemes i mourà cel
i terra per donar solució, amb
la seva perseverança”, va dir.
Turull també va expressar que
“la seva joventut aporta aquest
punt d’energia i idealisme”.
Per últim, el candidat Jordi Barón, en la seva intervenció, va
fer una introducció exposant
els resultats aconseguits durant
aquest mandat. “Hem completat els grans projectes que hi

havia pendents i hem mantingut
el compromís electoral”.
No es va voler fer públic encara
el nou projecte i propostes de
programa electoral. Tot i així
Barón va avançar la creació de
“Junts per Vilanova”, una nova
plataforma veïnal nascuda des
d’una vessant totalment independent i amb la voluntat de
sumar i donar suport al projecte
polític que es presentarà a la
ciutadania les properes setmanes.

Diumenge, acte de presentació del
candidat de VA!, Francisco Palacios
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Diumenge dia 1 de març a
les 12’00 del migdia, tindrà lloc
la presentació del candidat
de Vilanova Alternativa (VA!),
Francisco Palacios, a la alcaldia de Vilanova del Camí per

les properes eleccions municipals del mes de maig.
L’acte de presentació serà
obert al públic i tindrà lloc al
Centre Polivalent de Can Papasseit de Vilanova del Camí.

al capdavant dels serveis tècnics, d’intervenció i tresoreria
de l’ajuntament de Vilanova
del Camí.
Per tant, tant l’acció com les
hipotètiques denúncies són, al
nostre parer, un fet reprovable
i menyspreable, ja que únicament denota una component
clarament electoralista en la
que es posa en dubte la gestió i reputació d’aquest Ajuntament a 3 mesos vista de les
eleccions municipals.
En aquest context sí que volem fer una crida al joc net
i que cada força política es
dediqui a plantejar els seus
programes i projectes de futur
pel municipi enlloc de llançar
falses i malèvoles acusacions
de manera totalment gratuïtes
que únicament juguen en contra de la pròpia institució i del
conjunt de forces polítiques
que la conformen.

Plataforma per
Catalunya presentarà
candidatura a Òdena
amb Sandra Encinas
al capdavant

ÒDENA / LA VEU

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:

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

Localitat:
Tel.
Núm. subscriptor
E.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 mensualment. 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

PxC presentarà per primera
vegada candidatura a la localitat anoienca d’Òdena. La jove
odenenca, administrativa i auxiliar d’infermeria de 34 anys
Sandra Encinas liderarà una
candidatura que aspira a entrar al consistori amb la força
necessària per ser decisius en
la governabilitat del municipi.
En aquest sentit Sandra Encinas ha afirmat que “sóc una
persona molt propera al poble,
entenc els problemes de la
gent plana, Òdena necessita
una regeneració política després del lamentable espectacle al qual hem assistit en
aquesta passada legislatura
per oblidar-la, nosaltres venim
amb molta il·lusió i aire fresc,
el mateix aire que se’n portarà
als que podent no han fet res
per millorar la nostra localitat
durant tants anys”.
Cal recordar que Plataforma ja
té 7 regidors a la comarca de
l’Anoia i és present a 5 municipis: Igualada, Piera, Vilanova
del Camí, Montbui i Calaf.
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“Junts per Montbui” es presenta ERC Jorba ja té a punt l’equip per a les properes
als veïns del nucli antic
municipals
MONTBUI / LA VEU

Aquest divendres, 27 de febrer, la formació Junts per
Montbui –acord municipal- es
presentarà als veïns del nucli
antic del municipi en una trobada oberta a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, a les 21h.
Així, tots els veïns són convidats a participar en una reunió
basada en tres eixos temàtics
diferenciats, el primer dels
quals són els serveis i equipaments municipals, debatent
sobre l’oficina de serveis municipals i el seu model de gestió, els equipaments esportius
ja existents o els que haurien
d’existir; també es debatrà
sobre urbanisme, mobilitat i
medi, amb aspectes com la
connexió entre nuclis, la millora de la recollida selectiva, la
gestió rural, la urbanització de
carrers...; i finalment, com a
tercer eix, l’organització socio-

cultural, en els àmbits de teixit
econòmic i promoció cultural.
Reunions a tots el nuclis
En aquest sentit, Junts per
Montbui AM convocarà reunions a tots els nuclis de la
ciutat per tal de poder parlar
amb tots els veïns i establir un
canal de participació a través
del qual, els montbuiencs, puguin expressar la seva opinió i
la formació política puguin extreure’n conclusions i propostes per al programa d’actuació
municipal 2015-2019.
Així, la primera trobada serà
aquest divendres, 27 de febrer a les nou del vespre amb
els veïns del Nucli Antic, a
l’Ateneu Cultural i Recreatiu.
També cal destacar que l’acte oficial de presentació de la
candidatura tindrà lloc el proper dissabte 14 de març, amb
la presència de Joan Tardà.

Òdena repesca dissabte la
celebració del Carnestoltes

JORBA / LA VEU

Amb un equip renovat, Esquerra Republicana de Jorba concorrerà a les properes
eleccions del 24 de maig amb
l’objectiu de mantenir els bons
resultats que ja va obtenir ara fa
quatre anys.
Enguany,
la
candidatura
serà encapçalada per David
Sánchez, actual regidor de
Serveis a les Persones, Participació i Tecnologies de la
Informació i Comunicació, així
com responsable dels serveis
culturals, formatius, la seguretat
ciutadana, la recollida de deixalles i l’administració electrònica.
El ja regidor és enginyer informàtic i responsable TIC a una
empresa igualadina de l’àmbit
sociosanitari i vinculat a diverses entitats del municipi. Estarà
acompanyat per Sílvia Escura,
de Sant Genís, professora de
ciències experimentals a l’Institut Molí de la Vila de Cape-

llades i coautora de diferents
llibres de text, vinculada a diferents entitats i membre activa
a caramelles, Centre Agrícola de Sant Genís i la comissió
de majorales de Sant Genís;
Robert Sallés, cap de vendes
d’un important grup comercial
de Jorba; Marçal Roig, mestre
de l’escola Marquès de la Pobla
de Capellades; Agustina Solís,
treballadora en el sector serveis
i vinculada a diverses entitats i
comissions del municipi; Carme
Marcé de Sant Genís, auxiliar
pràctic de la Biblioteca d’Igualada; i tancant la llista dels set
primers, Rubén Sarlé, enginyer
i consultor informàtic.
El candidat a l’alcaldia jorbenca, David Sánchez, explica que
“és un equip nou, molt motivat.
Afronten amb il·lusió el debut
com a membres de la candidatura i ja han començat a seguir
els temes que tenim sobre la
taula. A més, estic convençut

que la implicació que ja tenen
en les diferents activitats i entitats del poble ajudarà moltíssim. D’altra banda, jo aportaré
la meva experiència acumulada
en aquests quatre anys al govern. Estem molt engrescats
amb aquesta nova etapa perquè som conscient que els propers mesos i anys el país viurà
esdeveniments que marcaran
el seu futur “.
Renovació. Aquesta és la paraula que defineix la candidatura. I és que fins a cinc membres
de l’actual equip govern han
decidit no tornar-se a presentar.
La renovació però, ja figurava a
l’agenda de Josep Maria Palau
i Josep Maria Vallés (amb dotze
anys a govern) i d’Isabel Marmi (vuit anys al consistori). A
aquest fet s’hi sumen els motius
personals de Josep Armengol i
Miquel Albareda, per als quals
aquest ha estat el seu primer i
únic mandat.

OFERTA DE TREBALL

1 Professor/a d´Economia
en l’àmbit de l’Enginyeria en Organització Industrial
TITULAT SUPERIOR EN ECONOMIA / ADE
ÒDENA / LA VEU

En motiu de la pluja de dissabte passat, la festa de Carnestoltes prevista al nucli d’Òdena
es va haver de suspendre i reprogramar de nou per aquest
dissabte 28 de febrer.
Així, el municipi d’Òdena acollirà una nova festa de la disbauxa, una festa en la que
hi està cridat tothom; nens i
adults poden participar i gaudir d’aquesta celebració originàriament pagana que se celebrava immediatament abans
de l’inici de la quaresma.
La cita la tindrem dissabte
28 de febrer a la Plaça Mestre Vila Vell. A dos quarts de
6 tindrà lloc el pregó a càrrec

de Teatre Espontani i es donarà el tret de sortida a la rua. A
l’arribada, a la mateixa plaça,
el jurat farà públic els noms
del guanyadors que premiaran la disfressa a nivell individual i el de comparsa. En total
seran deu guardons; quatre
premis per a les comparses i
sis premis individuals. El jurat
estarà format per membres de
les entitats del poble. Mentre
s’espera el veredicte del jurat
hi haurà un berenar de pa amb
xocolata animat per Toc de
Retruc amb el seu espectacle
Tuti Frutti. Tothom qui hi vulgui
participar cal que s’inscrigui a
la mateixa plaça, el mateix dia,
a les 5 de la tarda.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN :

CALDRÀ:

· Gestió Econòmica de l´Administració.

- Defensar el projecte

· Gestió Hisenda/Tributària.
· Gestió Financera.

· Enginyeria Econòmica.

· Coneixement d’Auditories.

- Defensar el currículum
acadèmic

- Proposta de recerca

· Coneixement d’idiomes.

Enviar documentació, fins al 10 de març a:
Consorci Escola Tècnica d’Igualada – CETI Avda. Pla de la Massa, 8
08700 IGUALADA
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Aquest proper mes de març s’estrena Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

Durant aquest proper mes de
març s’estrenarà el nou espai d’activitats culturals, artístiques i socials de Montbui:
Mont-Àgora. La inauguració
del nou equipament es farà
en una jornada amb múltiples
activitats, i suposarà l’estrena
de la nova Biblioteca i de la
sala de petit format, així com
també el vestíbul-cafeteria.
L’estrena de Mont-Àgora coincidirà amb el lliurament dels
Premis Bou. Cal recordar que
des del passat mes de setembre funcionen les aules escolars de Mont-Àgora ubicades
de forma annexa per a ús de
l’escola Garcia Lorca.
Es troben a hores d’ara molt
avançats els treballs d’adequació del nou centre. Les
obres realitzades inclouen la
realització de les escomeses
dels diferents serveis (aigua,
electricitat, telefonia i telecomunicacions), la instal•lació
de la màquina climatitzadora

cafeteria i sala de petit format)
així com les instal•lacions bàsiques i necessàries per adequar aquests espais per al seu
ús.
Cal destacar que l’Ajuntament
ha aprovat recentment també l’adjudicació a l’empresa
SOGESA perquè realitzi els
treballs de condicionament
de les instal·lacions del futur
auditori de Mont-Àgora. El
preu de licitació ha estat de
210.000 euros.

i dels climatitzadors diversos
que donen servei a la biblioteca, vestíbul, sala d’exposicions i banys de la planta
baixa, així com també la posada en marxa de la ventilació
d’aquesta zona.
També es realitza la instal•lació
dels comptadors elèctrics, el
quadre general de distribució
elèctrica i el quadre general

de protecció, la instal•lació de
la il•luminació dels diferents
espais, les centraletes de seguretat (detecció incendis, sistema de megafonia interna i
circuit tancat de televisió).
Així mateix, s’estan fent tots
els treballs de fontaneria i
fusteria necessaris per posar
a punt aquestes zones de
l’edifici (biblioteca, vestíbul-

Com és la nova Biblioteca ?
Els treballs per traslladar tot el
fons bibliogràfic fins a MontÀgora estan molt avançats
i s’estan realitzant de forma
paral·lela a l’acabament de les
obres al nou equipament.
La Biblioteca romàn tancada
per necessitats d’aquest trasllat des del passat 29 de desembre -cal endreçar i organitzar més de 25.000 documents
en aquest trasllat-.
La nova Biblioteca tindrà

1.007 metres quadrats distribuïts en dues plantes. A la
de baix es dividiran diferents
zones temàtiques (servei de
préstec, revistes i diaris, espai
de música i imatge i àrea infantil), mentre que a la primera
planta s’ubicarà el fons general, el servei d’Internet, la col·
lecció local i diferents espais
polivalents, entre els quals sobresurten un espai de suport,
un espai de direcció, un espai
de dipòsit documental i un magatzem logístic.”
Com explica l’alcalde Teo Romero “amb la nova Biblioteca
Montbui guanyarà un espai
de lectura òptim i de qualitat,
adequat a les necessitats dels
nostres ciutadans. La Biblioteca és el gran servei de MontÀgora, però també hi tindran
cabuda totes les manifestacions artístiques i culturals.
Volem que sigui un espai viu,
utilitzat per tothom i que tots
els veïns i veïnes de Montbui
en gaudeixin”.

Montbui va celebrar per partida doble el Carnestoltes
Can Passanals va acollir el final de la rua de grans i també la concentració de disfresses del Carnestoltes de petits
MONTBUI / LA VEU

El passat cap de setmana es
va celebrar per partida doble la festa de Carnestoltes a
Montbui. La previsió meteorològica va provocar un canvi
d’ubicació de la festa dels més
petits, realitzada dissabte, i
que es va dur a terme finalment al pavelló de Can Passanals. També aquest mateix
espai va acollir el final de la
rua del Carnestoltes de grans,
l’endemà diumenge.
El Carnestoltes de petits va
concentrar més de 400 persones al pavelló de Can Passanals dissabte a la tarda. Amb
disfresses originals i de tota
mena, els infants del municipi
donaven color a una festa que
va comptar amb un espectacle
d’animació amb el grup “Arreplegats”.
Com és costum, el moment
més destacat va ser el lliurament de premis a les millors
disfresses, acte presidit per
l’alcalde Teo Romero i els regidors de Governació, Educació
i Esports Josep Palacios, i la
regidora de Benestar Social,
Salut i Gent Gran Aurora Fernández.
El premi al nen més petit disfressat va ser per a Tània Doncel amb la disfressa “Minnie”.
A la categoria de 0 a 3 anys
el primer premi va ser per a

Fran Palacios (“Avió Dusty”);
el segon va ser per a Nicol
Rodríguez (“Llagostí”) i el tercer guardó el van guanyar Daniela i Aitor (“Regne de Ben i
Holly”). A la categoria de 4 a
6 anys el primer premi va ser
per a Ismael i Heide amb “Las
Fregonas”; el segon guardó va
ser per a Asier i Mario Juárez
(“Minions”), mentre que el tercer premi va guanyar-lo Ainara Horcas (“Cup-cake”).
A la categoria de 7 a 12 anys,
el primer premi va guanyarlo Frank Horcas (“Banyera”),
en segon lloc va quedar Judit
Gámez (“Cofre del Tresor”) i la
tercera plaça va ser per a Asier Montoro (“Espagueti”).

Pel que fa a la categoria de
comparses, el premi a la comparsa més amb més estil va
ser per a “Chucky & Tiffany”.
El guardó a la comparsa més
treballada van guanyar-lo les
“Fofuchas”, mentre que els
“Aviadors” de l’Escola Àuria
van guanyar el premi a la comparsa més original. Pel que fa
a la comparsa més nombrosa,
el premi va ser per a les “Ratetes presumides”: els nens
i nenes de les llars d’infants
municipals de Montbui.
L’endemà diumenge pels volts
de tres quarts de set de la
tarda va donar inici la rua de
Carnestoltes de Grans, amb
el tradicional recorregut (Pas-

seig Espanya, Boulevard, carrer del Pont i carrer Can Passanals). La vintena de grups
participants (entre comparses
i a títol individual) van aconseguir una participació de gairebé 600 persones, que van
omplir de música, animació i
transgressió els principals carrers del municipi.
Un cop arribats a Can Passanals va començar el Ball de
Carnestoltes i la corresponent
deliberació del jurat. Finalment es va fer el lliurament de
premis, presidit per l’alcalde
Teo Romero.
El premi individual va ser per
a la disfressa “Las Meninas y
Velázquez”. El guardó a la mi-

llor comparsa forània se’l va
endur l’AMPA Escola Dolors
Martí d’Igualada amb “Molins
de Vent”. La comparsa de
l’AMPA Escola Garcia Lorca
va rebre el corresponent guardó per portar la carrossa amb
el Carnestoltes.
Les dues millors comparses
van ser formades per grups de
veïns del municipi a títol particular: “A la crisi amb un parell
d’ous” (primer premi); “Exèrcit
de l’aire” (segon premi). El tercer lloc va ser per a la comparsa “Menja’t el coco” de l’AMPA
Escola Antoni Gaudí; el quart
premi va ser per a “Bacanal
olímpia” i el cinquè per a “Star
Wars”.
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Conca d’Òdena

L’escola Maria Borés dedicarà la Setmana de
l’Eix a conèixer la història del centre

Reunió informativa sobre la
fàbrica de pèl·lets

LA POBLA DE C. / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt dedicarà la
Setmana de l’Eix, del 2 al 6 de
març, a conèixer la història del
centre. Amb el títol “La nostra
escola i el nostre poble”, es faran diverses activitats, com una
exposició de fotografies, xerrades amb avis que recordaran
les seves vivències escolars o
una visita a l’Ajuntament, que,
durant un temps, va ubicar el
col·legi.
Aquesta temàtica s’ha escollit
perquè fa 10 anys de la finalització de la tercera fase d’ampliació de l’escola. El primer dia
els mestres explicaran als estudiants la història del centre i de
la mestra Maria Borés i Sales,
que va exercir com a professora a la Pobla de Claramunt
entre 1933 i 1969. Els alumnes
hauran de fer un escrit i un dibuix de com els agradaria que
fos el col·legi, treballs que s’exposaran al vestíbul.
En aquest mateix espai, hi haurà una exposició de fotografies de l’evolució del centre. Els
alumnes podran veure el recull
d’imatges i omplir una enquesta. També hi haurà un mural on
tothom qui vulgui podrà escriure petits records de la seva etapa escolar.
Una altra de les activitats que

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt ha convocat, per al
divendres 27 de febrer, una reunió informativa per tractar sobre la instal·lació d’una fàbrica
de pèl·lets, instal·lada sense
permisos, on fa anys hi havia
la secció de manipulats de
l’empresa Juan Romaní Esteve, SA. La reunió tindrà lloc
a les 7 de la tarda a l’Ateneu
Gumersind Bisbal.
A l’acte es comptarà amb la
intervenció de l’alcalde de la
Pobla, Santi Broch; el director

es faran serà un recorregut pel
nucli antic del municipi per veure els diferents emplaçaments
on es va ubicar l’escola, com el
Cau Jove o l’Ajuntament. Durant un matí els nens i nenes
participaran en diferents jocs
que, antigament, es jugaven als
patis de les escoles, com la corda, les gomes o la xarranca. Els
alumnes de sisè dinamitzaran
aquesta activitat i explicaran
cada joc als estudiants. Una altra de les propostes que es
realitzarà serà la visualització
d’un documental o d’una pel·
lícula que tracti de les diferents
escoles que hi ha al món.
Una exalumna del centre educatiu poblatà, Marina Ortiz, explicarà als estudiants la seva
estada en un col·legi d’Àfrica, a

Togo. També es faran xerrades
amb avis que recordaran les
seves vivències escolars i els
alumnes els podran plantejar
preguntes.
I com a cloenda d’aquesta Setmana de l’Eix, el divendres 6
de març a la tarda, es farà una
inauguració fictícia de l’escola,
que comptarà amb la participació d’un animador i de diverses
personalitats del centre i del poble. Al llarg de la festa hi haurà
diverses sorpreses i s’acabarà
amb un berenar. Els alumnes
també formaran al pati el nom
Maria Borés. Aquesta darrera
activitat estarà oberta a tothom.
L’organització de la Setmana
de l’Eix compta amb la col·
laboració de l’Ajuntament.

La quatre alumnes que exposen són: Roser Chiva, Susanna Montserrat, Leonor García i
Eulàlia Gibert. Es poden veure
una quarantena de quadres
d’estils molt diversos i plens de
colors, que omplen la sala. Hi
ha paisatges, flors, alguna figura i temàtiques abstractes.
Algunes de les expositores,

alumnes de la professora poblatana Pilar Gil, ja fa anys que
es dediquen a l’art dels pinzells i
d’altres ho fan des de fa menys.
La mostra l’organitza la regidoria de Cultura. L’horari de visites
és de dilluns a dissabte, de 2/4
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del
vespre, i els diumenges, de les
12 a les 2 del migdia.

Una col·lecció pictòrica plena de color, a la
Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt
acull des del diumenge 22 de
febrer una col·lecció pictòrica
de quatre alumnes de l’Escola de Pintura del municipi. La
mostra la va inaugurar l’alcalde,
Santi Broch, i es podrà visitar
fins al diumenge 8 de març.

de Novalia Sinergia SL, Joan
Romaní Albareda; el representant de Seeger Engineering AG a Espanya, Carles
Vilaseca; i la directora general
de l’ICAEN, Mercè Rius. Un
cop finalitzades les intervencions, hi haurà torn obert de
paraules. Aquesta reunió s’ha
convocat davant l’afectació
que té aquesta empresa per al
municipi i per als veïns, que en
el Ple del 22 de gener ja van
expressar les seves queixes
per les molèsties que els ocasiona.

La gent gran de la Pobla va
celebrar un reeixit Carnestoltes

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una seixantena de disfresses
van participar a la festa de carnestoltes que va organitzar, el
diumenge 22 de febrer a la tarda a l’Ateneu Gumersind Bisbal, l’Associació per a l’Oci de
la Gent Gran. Hi havia frares,
indis, vaquers, flamenques i
molts altres personatges que
van animar la gresca que va
comptar amb la música del trio
Som-hi Band.
En total a la festa hi van assistir unes 130 persones i es va
sortejar, com es fa en el ball

de cada diumenge, una panera. Es va fer un concurs de
disfresses, en què van votar
tots els assistents, i que van
guanyar: els Garrapatas, un
grup que anaven disfressats
de gitanos, en primer lloc; uns
avis, en segon lloc, i una parella de l’època de Lluís XVI, en
tercer lloc. Els obsequis van
ser, respectivament, un pernil
i dues cistelles. Aquesta activitat va comptar amb el suport
de la regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament.

Torna
L’autèntic Basket Lover
pot guanyar 6.000€
per fer realitat el seu
projecte.

Un jugador de la Lliga
Endesa apadrinarà
cada història.

Cada setmana obrirem
el termini per votar-les
en la nostra web.

Enguany comptem
amb Ana Albadalejo
com a presentadora.

Seguim buscant autèntics Basket Lover. Si n’ets un, no t’ho pots perdre.
Envia la teva història i vota les que més t’agradin.
Segueix-nos a:
facebook.com/EspacioLigaEndesa
@E_LigaEndesa
basketlover.es

La_Veu_de_l'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa_Vuelve_BasketLovers_F_A_CAT.indd 1

T ’esperem a
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Anoia Sud

El Ple de Masquefa fa pinya per tornar
a reclamar millores urgents a la B-224 i
l’execució del Quart Cinturó
MASQUEFA / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar, per unanimitat, una moció conjunta de tots
els grups municipals que reclama millores urgents a la congestionada i perillosa carretera
B-224, on ja han mort dues
persones en accident de trànsit els primers 45 dies de l’any.
Malauradament, plou sobre
mullat. El Consistori ve denunciant en reiterades ocasions,
des de fa anys, la perillositat
d’aquesta carretera, i reivindicant que s’hi posi solució d’una
vegada per totes.
La moció subscrita per Convergència i Unió, Progrés Municipal (PSC-APM), Partit Popular,
Força Masquefa, Esquerra
i el regidor no adscrit David
Minoves lamenta que l’elevat
trànsit de la B-224 i el seu actual disseny “s’han traduït en
nombrosos accidents”, i cita,
a tall d’exemple, la vintena de
sinistres que s’hi van produir el
2012 i els 35 del 2013, a més
de les dues víctimes mortals
que s’hi han registrat en el primer mes i mig d’aquest 2015.
Per això, el text reclama que
la B-224, en el seu traçat entre
Piera i Martorell, “sigui considerada un tram de concentració d’accidents a solucionar de
manera prioritària”, i insta la
Generalitat a fer el desdoblament de la carretera en el tram
entre aquests dos municipis i a
millorar les condicions de les
interseccions de forma immediata. També demana a la Generalitat que realitzi immedia-

tament les variants de la B-224
al seu pas per Piera i Vallbona
d’Anoia.
En aquest sentit, la moció recorda que l’any 2006 ja es va
redactar un projecte de desdoblament de la carretera en
el seu traçat entre Martorell i
La Beguda, que va ser sotmès
a informació pública el 2008.
Aquest projecte recollia la necessitat de desdoblar la carretera a causa de l’elevat trànsit
que es registra en aquest tram
(prop de 20.000 vehicles diaris)
i preveia canvis en les interseccions per fer-les més segures.
A més, l’any 2014 la Generalitat, després de continuades
reclamacions dels municipis de
la zona, va treure a informació
pública les variants de Vallbona i de Piera per evitar el pas
pel centre d’aquests dos municipis i millorar la connexió amb
la C-15, l’Eix Diagonal.
En la moció, tots els grups
municipals reivindiquen que,
mentre no es portin a terme
aquestes obres, la Generalitat
faci “una auditoria de seguretat
de la B-224 en la seva totalitat
i apliqui mesures temporals per
millorar-ne la seguretat, sobretot en les interseccions”. Finalment, sol·liciten que es constitueixi una taula de diàleg entre
els Ajuntaments i el Govern català per consensuar i compartir
els projectes i actuacions a dur
a terme.
D’altra banda, en el text també es manifesta que una altra infraestructura fonamental
per resoldre definitivament la

problemàtica de la congestió
i la conseqüent perillositat de
la B-224 és el Quart Cinturó.
L’Ajuntament de Masquefa ve
reclamant insistentment al Ministeri de Foment l’execució
del tram del Quart Cinturó que
ha d’unir Masquefa i Abrera, on
hi ha l’accés a l’A2 i l’AP7. Es
tracta d’un tram de només 6,5
quilòmetres i que, amb una inversió de menys de 50 milions
d’euros, permetria reduir de 20
minuts a només 5 l’accés fins a
Abrera, que ara s’ha de fer per
una B-224 ja col·lapsada.
Però, tot i que el projecte ja
està enllestit, el Ministeri el
manté congelat i ni tan sols
ha sortit a exposició pública. A
més, aquest tram ha estat oblidat, un cop més, pel Govern
Central, en els Pressupostos
Generals de l’Estat d’aquest
2015.
La moció reclama al Govern
de l’Estat que “atengui d’una
vegada per totes les reiterades peticions formulades des
de l’Ajuntament de Masquefa
i es comprometi a fer públic el
calendari per a la realització
del Quart Cinturo”, així com a
“executar, de forma prioritària
i amb la màxima celeritat, el
tram que ha d’unir Masquefa i
Abrera”.
Els grups municipals també recorden que tant la millora de la
B-224 com l’execució del Quart
Cinturó són bàsiques per al
creixement econòmic de l’Anoia Sud.

Dissabte, Festa del Dia d’Andalusia a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

Masquefa celebrarà aquest
dissabte, 28 de febrer, la festa
del Dia d’Andalusia, organitzada per la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora
de los Dolores. La celebració
–que ofereix a la comunitat
andalusa l’oportunitat de trobar-se per recordar i mantenir
vives les seves arrels- arriba
a la seva sisena edició plenament consolidada: cada any
atrau nombrós públic no només de Masquefa sinó també
de les poblacions veïnes.
La festa tindrà com a escenari
la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo i començarà a
les 7 de la tarda. Hi ha previst
un espectacle del grup de ball
de la Cofradía masquefina,
un concert de flamenc de Son
de Tacon -una formació que

Carnestoltes la torna a fer
grossa a Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

Dissabte, el Rei Carnestoltes,
l’amo i senyor de la disbauxa,
va tornar a ser a Masquefa,
fidel a la seva cita anual, per
fer-la ben grossa i posar la
vila cap per avall. Una multitud de masquefins de totes
les edats van sortir a rebre’l
-amagant per un dia la seva
identitat sota la disfressa- i a
participar de la rua de llum, so
i color que va serpentejar pels
carrers del municipi. També
les 10 espectaculars comparses que no van parar d’animar
incansablement la rua des de
la seva arrancada, a l’avinguda de La Línia, fins al desembarcament final a La Fàbrica
Rogelio Rojo.
Allà, a la Sala Polivalent es van
donar a conèixer els guanyadors del concurs de comparses, que aquest any ampliava
els premis. En la categoria
de comparses de menys de
20 integrants, el primer premi
(200 euros) va ser per a les
originals magdalenes de ‘Up
cake’, mentre que el segon
(150 euros) se’l va emportar
la paròdia masquefina de ‘Los
village people’ i el tercer (100
euros) va anar a mans de les
seves companyes, unes sen-

suals ‘Mamàs Marines’. En
la categoria de comparses
de més de 20 integrants, el
primer premi (200 euros) va
recaure en les originals bombetes i adaptadors de ‘Love
connection’. ‘Masquencantat’
i la seva defensa dels arbres
va aconseguir el segon premi
(150 euros), i una altra paròdia
masquefina d’un reconegut
grup musical, ‘Maskekiss’, va
obtenir el tercer (100 euros).
Pel que fa al concurs d’establiments guarnits, que aquest
any estrenava premis en
metàl·lic, el guanyador va ser
L’Anoia Sweet. En segon lloc
va quedar el comerç Artifils, i
en tercer Igual Roba i Complements. El primer premiat
va ser recompensat amb 200
euros i la possibilitat d’anunciar-se amb una falca diària
a Ràdio Masquefa durant tres
mesos. El segon va obtenir
150 euros i falques a la ràdio
durant dos mesos. I el tercer
100 euros i falques durant un
mes.
Però ja sabeu que el Rei Carnestoltes mai no en té prou, de
diversió. Per això, al punt de la
mitjanit, va tornar a La Fàbrica
Rogelio Rojo per gaudir d’un
segona festa de disfresses.

Noves activitats per a la gent
gran de Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

gaudeix d’un gran cartell en
el panorama musical de Barcelona-, i també el debut d’un
nou grup masquefí, Malaora,
que tocarà rumbes i balades.

A més, hi actuarà el poeta Manuel Cerro.
L’entrada a la festa és gratuïta. Hi haurà servei de bar i
entrepans a preus econòmics.

La regidoria de la Gent Gran
de l’Ajuntament, amb la col·
laboració del Casal d’Avis,
posa en marxa un nou programa d’activitats adreçat i dissenyat específicament per a les
persones de la tercera edat.
L’objectiu és oferir-los, durant
tot l’any, noves propostes que
donin resposta a les seves necessitats lúdiques i formatives,
i al mateix temps contribuir a
dinamitzar el Casal i donar a
conèixer els serveis que s’hi
ofereixen.
Aquests dies ja es pot con-

sultar al web municipal (www.
masquefa.cat) i les dependències municipals la programació per al quadrimestre de
març a juny. D’una banda, el
programa inclou diverses activitats i serveis que tant el Casal d’Avis com l’Ajuntament ja
vénen oferint regularment al
llarg de l’any. D’altra banda, la
programació incorpora noves
propostes per a aquests quatre mesos.
També hi ha programats altres
tallers per al mesos d’abril,
maig i juny.

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil
Anna Roldán Bornez
Psiquiatria

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèr mic,
aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
Polígon industrial Plans d’Arau,
C.de Narcís Monturiol, parcel.la 15/21 nau 7 i 8
08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Te l . 9 3 8 0 8 7 7 0 1 F a x : 9 3 8 0 8 7 7 6 2
E-mail: bolarin@bolarin.es / bolarin@bolarin.cat
w w w. b o l a r i n . e s / w w w. b o l a r i n . c a t

Carme Carbonell
Psicologia clínica
Helga Gabarró
Psicologia Familiar i de Parella
Mariona Berini
Psicologia infantil
Assumpció Linares
Logopèdia

26

DIVENDRES
27 de febrer de 2015

D E L’A N O IA

Mercat Figueter 2015

Tot a punt per a una nova edició del Mercat Figueter
CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge, el segon de
Quaresma, Capellades viurà
una festa amb més de 60 segles d’història.
El Mercat Figueter es farà des
de les 10 del matí fins a les 8
del vespre pels carrers i places
del centre de la vila, combinant la mostra de Capellades
Comerç amb les propostes de
les entitats, els paradistes i un
munt d’actes diversos.
Al Mercat Figueter hi haurà
algunes de les propostes de
cada any, com ara el Bunyols
de Figa, que vendrà el Grup
pel Tercer Món a la Plaça Catalunya. En aquest espai a les
10:30 i a les 12,10 del migdia
hi actuaran els Falcons de Capellades. També aquí es farà
la inauguració, des de l’estand
de l’Ajuntament de Capellades.
Però enguany també hi ha
previst algun acte diferent com
ara la cercavila que començarà just després dels parlaments institucionals, per portar tothom fins a la Bassa, on
es posarà en marxa el sortidor
dissenyat per Carles Buïgas
l’any 1967.
A migdia l’activitat es repartirà
entre la Plaça Catalunya, on
l’Esbart Dansot a les 12,30 interpretarà les Històriques Danses, acompanyats per l’Esbart
d’Horta. També a les 12, 30
però al carrer Abat Muntadas
i davant de la Piscina, es farà
el Concert Vermut organitzat
per The Lemon Day, amb els
grups Vilar i Vàlius.
Seguidament, a les 13,15 començarà la Cantada de la Coral Xeremell.
Aquest any també s’ha volgut
animar tothom a sortir al carrer
des de ben d’hora. Per això,
a les 5 de la tarda a la Plaça
Catalunya, es farà l’espectacle infantil “Saltem i ballem”
del Grup Els Farsants. Serà
també aquí on a les 18,30 començarà l’espectacle de fi de
festa amb els Dimonis de Capellades.
A les 6 de la tarda els avis i
àvies del Casal Cal Ponet
gaudiran del Ball de Mercat
Figueter amb el Duo Anthony
& Lucy.
Tot aquest programa d’activi-

tats s’ha d’alternar amb altres
propostes com ara la “Degustació Gastronòmica” que es
farà d’ 11 a 15 hores a la Plaça
Catalunya. A la tarda, de 17 a
20 hores, “Degustació de Gintònics” amb ginebres catalanes.
Per als més petits també hi
haurà tot el dia un Espai de
Jocs i Tallers al carrer Abat
Muntadas i un inflable per a
la mainada a la Plaça Àngel
Guimerà.
Com sempre, també hi haurà
les atraccions del Carrer del
Fossar tant dissabte com diumenge.
Al llarg del matí i la tarda també, pels carrers i places, es
podrà veure els d’Actua Produccions amb l’espectacle
“Nòmada” i els de la Xaranga
Festiva amb el seu ritme.
Durant el matí, de 8,30 a
13,30 hores, pels carrers i places de la vila es podrà veure
els artistes pintant els racons

que més els agraden. Són els
participants en la XXVIII edició
del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy. Un cop el jurat es reuneixi, donarà el seu
veredicte a les 14,30 a Casa
Bas, on es lliuraran els premis.
La mostra amb els treballs

Programa d’actes

Inauguració del mercat Figueter.
- A 2/4 de 12 del matí, des de
la plaça de Catalunya fins la
Bassa
Cercavila
- A les 112 del migdia, a la
Bassa
Recuperem el patrimoni. Posem en marxa el sortidor de la
Bassa.
- A 2/4 d’1 del migdia a la plaça de Catalunya
Històriques danses a la plaça a càrrec de l’Esbart d’Horta
i l’Esbart Dansot.
- A la mateixa hora, al carrer
Abat Muntadas
Concert vermut amb els
grups Vilar i Vàlius.
- A 1/4 de 2 del migdia a la pla-

- De 10 del matí a 8 del vespre
Mostra de comerç i serveis.
Mostra d’entitas i associacions de Capellades.
Paradistes
- De 10 del matí a 2 del migdia al parc de la Bassa
XV Trobada d’intercanvi de
plaques de cava.
- De 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de Catalunya
Bunyols de figa.
- A 2/4 d’11 a la plaça de Catalunya i a les 12 i 10 minuts
a la Bassa
Actuació dels Falcons de
Capellades.
- A les 11 del matí, als estands de la plaça Catalunya

participants es podrà visitar en
el mateix espai, durant el mes
de març.
Com és habitual dels darrers
anys durant el matí de fira el
Museu Molí Paperer farà una
jornada d’entrada reduïda i
l’Abric Romaní Nean-Parc

Prehistòric farà d’11 a 14 hores un 2 x 1 en les entrades.
Finalment cal destacar com
l’Associació d’Amics de les
Motos del Penedès exposarà
les seves Motos Clàssiques
al Passeig, davant del Museu
Molí Paperer.

ça de Catalunya
Concert a càrrec de la Coral
Xeremell.
- A les 5 de la tarda, a la plaça
Catalunya
Espectacle infantil Saltem
i ballem amb el gruo Els Farsants.
- A les 6 de la tarda al casal
Cal Ponet
Ball de mercat Figueter amb
el Duo Anthony&Lucy.
- A 2/4 de 7 de la tarda a la
plaça Catalunya
Espectacle fi de festa a càrrec dels dimonis de Capellades.
- A les 7 de la tarda, a la plaça
de Catalunya
Berenar per a tothom.

DEGUSTACIONS
A la plaça Catalunya
- De les 11 del matí a les 3
de la tarda, degustació gastronòmica.
- De les 5 de la tarda a les
8 del vespre, degustació de
gintònics (amb ginebres catalanes).

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes

902 21 00 64

info@filnet.cat

www.filnet.cat

www.filnetworks.com

EXPOSICIONS
- Concurs de pintura ràpida
Joan Campoy, a les Voltes
de Casa Bas.
- Motos clàssiques, al passeig, davant de Museu Molí
Paperer. Organitzada per
l’Associació dels Amics de
les Motos del Penedès.
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El Mercat Figueter, el segon diumenge de Quaresma
CAPELLADES / LA VEU

Fou durant la celebració del
Concili de Nicea, I’any 325,
que el papa Gregori el Gran
va elevar el període quaresmal a quaranta dies. Un dels
aspectes més importants era
el dejuni, que havia estat força més rígid en generacions
anteriors.
Els escorxadors mataven
just la carn necessària per a
l’aliment dels malalts, ja que
la menja vedada era precisament la d’animals de sang.
Els dies festius, i com a plat
suculent, es menjava bacallà.
El més corrent era menjar
diàriament escudella de congre, feta habitualment amb
mongetes, espinacs, patates i
altres verdures, i l’únic tall era
el congre. També era habitual
veure paradetes d’arengades
rovellades.
Tot això transcorria mentre a
la nostra vila l’ Ajuntament i el
senyor rector debatien incumbències del nomenament del
predicador quaresmal.
Arribat el segon diumenge de
quaresma -en alguns llocs conegut com el diumenge dels
perdons-, ens arriba la fira, i
el seu entorn és ple de tradi-

cions.
Un dels jocs d’aquest temps,
a més a més de fer ballar baldufes i la xarranca, dita també marro, eren les bitlles, que
reunia els homes a la plaça,
mentre les donzelles al voltant li donaven sentit picaresc, tot pensant en els seus
galants. Entre els molts jocs
de l’època, trobem fer córrer
el cèrcol de metall, i els més
humils aprofitaven el moment
per demanar els cèrcols dels
barrils d’arengades, que durant aquests dies abundaven.
També era costum jugar a
botxes, joc que amb les seves
boles de fusta avui ens recordaria la petanca.
La setmana anterior, els esmolets s’atansaven a la vila,
ja que les mestresses i els
pagesos esmolaven les eines
de la cuina i el camp. Hi havia
gent que s’espantava, perquè
eren presagi de dies de vent.
De temps immemorial, i gairebé es pot assegurar amb
certa fermesa que s’inicia al
segle XVI, trobem un mercat
setmanal els diumenges en
que «ben d’hora els pagesos
anaven ocupant els bancs
que l’Ajuntament posava a

disposició, conjuntament amb
una bona colla de balances
de ma».
El segon cap de setmana de
quaresma, l’activitat setmanal
quedava substancialment alterada, a causa especialment
de la dedicació a les postres
d’hivern. Hi havia grans parades d’ametlles, nous, avellanes, panses i, sobretot,
figues, a més a més del codonyat, que a la nostra vila consistia en unes postres seques
adobades amb vi.
En acabar l’estiu, a la majoria
de cases de Capellades es
treballava per anar condicionant els fruits secs.
Se’ls treia la clofolla i es posaven a assecar al sol tebi de
l’hivern.
Era normal veure a les eixides els garbells amb el fons
cobert d’espígol i les figues
assecant-se dia rere dia. Una
vegada ben pansides i seques, s’aixafaven unes contra les altres i es posaven en
caixons. Si la qualitat no era
prou bona, es disfressaven
amb farina i unes gotetes
d’anís.
La història afirma que durant
la fira també es venia bacallà, congre i tota mena de
pesca salada, fet comprensible d’altra banda dins el període quaresmal i més tenint
en compte els hàbits culinaris esmentats.
Arribada la fira, la gent de
tota la comarca venia a vendre al mercat figueter, que
havia aconseguit gran anomenada i tenia una durada
de tres dies. Precisament
aquest ressò portà molts firaires i venedors ambulants
i esdevingué una veritable
fira popular, on podies trobar
qualsevol estri per a la casa
o el camp i, més tard, joguines, quincalleria, roba i una

bona munió d’utensilis de
tota mena.
Atès que pel Mercat Figueter
acostumava a fer mal temps,
l’any 1909, i durant alguns
anys més, es traslladà al
mes de juny i se celebrà del
19 al 21, amb la fira ramadera que tingué lloc a l’entorn
de la Font
Cuitora.
El mateix any, la plaça del
Portal fou batejada amb el
nom de plaça d’Àngel Guimerà. Descobrí la placa l’insigne dramaturg i poeta, i

encara avui es recorda com
un dels anys de més concurrència i celebracions.
El Mercat Figueter de Capellades, que té lloc al llarg dels
carrers i places de la vila,
s’ha anat celebrant anyalment i, a partir de l’any 1996,
es potencia fermament per
convertir-se en una de les
diades més importants del
municipi i també en un punt
de referència destacat dins
l’àmbit de les celebracions
firals i festives de la comarca
de l’Anoia i de tot el País.

CLÍNICA VETERINÀRIA CAPELLADES
Medicina interna Cirurgia Radiologia
Ecografia Analítiques Exòtics
Dietètica i nutrició Reproducció
Vacunacions Visites a domicili

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades
C/ Pare Anton Soteras, 25 - 08787 La Pobla de Claramunt
93 801 02 54 - 608 73 94 60

Estanc

del Carrer Pilar
Tabac, revistes i articles de regal

Estanc del Carrer de Pilar
C/ Pilar nº5
08786 Capellades
Telèfon: 93 801 02 30

FFleleccaa aall
ioonn
trtraaddicici

C.
C.Major,
Major,37
37
C/ Major, núm. 37
Tel.
Tel.93
93801
80104
0458
58
Tel.
93
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04
58
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES

UNIONS METÀL·LIQUES SOLER, S.L.

Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 - CAPELLADES (BCN)
AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES

Treballs en ferro i inoxidable:

Escales cargol, portes corredisses,
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, finestres
amb rotura tèrmica, mallorquines,
baranes, tanques i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa,
mosquiteres, persianes...
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- COM TENIR CURA
DE LA TEVA MASCOTA! Pàg.2
El gat ocicat

- ESCOLES DE L’ANOIA:
Escoles de l’Ateneu, Montclar,
Mestral, Acadèmia Igualada, Escolàpies, Monalco, Maristes, Escola
Pia, Mare del Diví Pastor Igualada,
Escola les Passeres, Escola Dolors
Martí, IES Pere Vives, IES Joan Mercader, IES Molí de la Vila, Col.legi
Jesús Maria, Escola Marquès de la
Pobla, Escola Pompeu Fabra, MDP
Capellades, Escola P. Ramon Castelltort pàg.3-7

- Descobreix Igualada... i més!
El carrer de Santa Maria i Cal
Ratés

· La portada!
GUANYADORS DE LA PORTADA:
La portada d’aquest mes ha estat
realitzada per el Grup de Baloos (3r
de Primària) i pels Koticks (4t de
Primària).
De l’Escola Mowgli d’Igualada

2
Joan Rubiralta
Col. B2629

EL GAT
OCICAT
El Ocicat és una
raça de gat provinent dels Estats
Units. El seu nom
prové de la contracció de les paraules angleses Ocelot
(ocelot) i cat (gat).
Gat molt actiu, curiós i juganer. Malgrat el seu aspecte de
petita fera és molt sociable i afectuós amb el seu amo, dominant amb
els seus congèneres. El seu pelatge
és fi, llis i curt, ben enganxat al cos;
però prou llarg per contenir diverses capes de color. El pèl té una brillantor setinada que fa sobresaltar
els músculs i les taques del Ocicat,
només li caldrà doncs un raspallat de tant en tant. Tots els colors
estan permesos excepte el blau si
no té relació amb el pelatge Ex.
Colour point. Colors reconeguts:
spotted tabby (clapejat): marró,
xocolata, lila, blau, canyella i cors;
aquests colors existeixen també
en les varietats Silver (platejats)
els mateixos han d’estar ben definits; la coloració més clara sempre
ha d’estar al mentó i el maxil·lar
inferior, les motes han d’estar ben
marcades sent la seva tonalitat
més fosca a la cara, potes i cua.

Consells del
Veterinari...
PROBLEMES
URINARIS EN GATS
Els gats mascles estan ana-

És fort, musculós i d’aparença salvatge amb un pes aproximat d’entre
2 i 6 kg. Cap és lleugerament triangular de contorns arrodonits, el musell
és ample i quadrat i el nas prominent.
Les orelles són moderadament grans
on s’aprecien els pinzells de linx. Ulls
grans, ametllats lleugerament oblics.
De coll arquejat, cos gran, fort i
llarg, pit ample, ossada i musculatura ben desenvolupada i potes
de longitud mitjana i musculoses,
peus compactes i ovalats, cua bastant llarga, afinada cap a la punta.
El Ocicat és un gat vital, equilibrat i intel·ligent. També és molt
sociable pel que reclamarà la seva
dosi diària d’afecte. S’adapten
perfectament a viure en companyia d’altres gats, fins i tot gossos.
No els agrada la soledat i prefereixen viure en entorns interiors.

tòmicament predisposats i
més si estan castrats, ja que es
produeix una disminució de la
llum uretral degut a la caiguda
significativa de les hormones
sexuals un cop castrat.
Existeixen diferents causes
que si es donen en el mateix
temps poden desencadenar
diferents graus de patologia
urinària, essent la menys greu
el problema de micció amb
sang, molèsties a l’hora d’orinar i micció fora de la safata
habitual i la més greu que es
produeixi una obstrucció total
de la uretra (conducte de sortida de l’orina). Aquests gats
afectats per obstrucció presenten anorèxia, vòmits, decaïment i incapacitat per orinar.
Cal anar al veterinari de forma
urgent per tal de sondar l’animal i reduir el risc i la intensitat de la intoxicació provocada
per la pròpia orina del animal
que no pot ser eliminada mitjançant la micció .
Per reduir el risc d’aparició
d’aquests problemes cal assegurar-nos que els nostres gats
tinguin accés a l’aigua o bé via
aliments humits o bé a nivell
de recipients o fonts. Cal disminuir les situacions estressants per el gat (femelles en
zel, canvis de domicili, viatges,
visites al veterinari) mitjançant l’aplicació de les feromones del “plaer”.
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A l’Escola de l’Ateneu aprenem
dels avis

Les Puputs, nens i nenes de tercer de primària, hem convidat a
l’avi Joan i a l’avi Ramon perquè
són bons coneixedors del tema
que estem estudiant, la indústria
tèxtil.
L’avi Joan quan era petit vivia a
la colònia Pons i amb molta traça
ens ha explicat que era una colònia i com s’hi vivia. Els seus records d’infantesa ens han deixat
bocabadats.

L’avi Ramon havia treballat a
Escorpion i posteriorment va ser
professor de l’IES Milà i Fontanals,
i amb bona mestria ens ha fet conèixer com podem distingir si una
fibra és d’origen natural o sintètic
i també ens ha parlat de la seva
experiència en el món dels tints.
Ha estat una estona entranyable
que ens ha deixat un bon gust de
boca i de ben segur una bona emprempta.

Els Ocells dels Maristes hem fet
una sortida al Zoo de Barcelona

Els nens i nenes dels maristes(i-4),
hem anat al zoo de Barcelona a
conèixer de prop molts dels animals salvatges que hem estudiat
a la classe aquest trimestre. Veure l’hipopòtam amb la boca oberta, la llengua negra de la girafa,
els elefants alçant la trompa o
les serps i els cocodrils al terrari
ha estat molt emocionant. Però

quan a la tarda hem anat a veure
els felins ha estat una experiència inoblidable, ja que el guepard
i el lleopard voltaven neguitosos
per la gàbia i els hem tingut molt
a prop. A última hora, el mandrós
lleó també s’ha aixecat i hem
pogut veure’l envoltat de tres
lleones, amb la seva voluminosa
cabellera.

Teatre en anglès al Monalco
One more year the students of all
courses of ESO from Secondary
School Monalco enjoyed a theatre
play performed by native English
actors at the Aurora Theatre. The
play called “Sherlock” is a mystery
story full of hilarious comic songs
in which Sherlock Holmes solves
the famous case of The Hound of
the Baskervilles. Our Secondary
School students were able to test
their ability to understand the

Conferència de Mestral i Montclar amb José
Maria Contreras
El dijous 19 de febrer a les 19h va
tenir lloc a la Biblioteca d’Igualada la Conferència de José Ma
Contreras, consultor en formació
de directius i Recursos Humans,
expert en automotivació personal i expert en “coaching life”. El
títol de la conferè
La conferència estava organitzada pels col·legis Montclar i Mestral i estava oberta al públic. La
sala es va omplir.
Va parlar de la importància del
tracte personal en les relacions
en parella i dels seves conseqüències. També del paper importantíssim de la dona, clau, a l’hora de
formar una família. Va comentar
que l’ambient avui dia arrossega
a la dona a un ideal purament
superficial. Un exemple actual és
el paper de la dona en el llibre i
pel·lícula “50 sombras de Grey”

on queda rebaixada a un simple
objecte. La dona és molt més que
això. Té una dignitat igual a la de
l’home, i a la vegada unes característiques i capacitats que ell no
té. Cal ser estimada per això i no

per com és externament.
Va acabar la conferència recomanant als pares que parléssim amb
les seves filles de sexe per ajudarles a escollir bé i salvar la pressió
exercida sobre elles.

4t d’ESO de l’Escola Pia al Gran Dictat
Els alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Pia van anar, el passat dimecres 28 de gener, a assistir com
a públic en el programa de TV3
anomenat el Gran Dictat, que es
grava en uns estudis situats a la
Diagonal de Barcelona.
Les classes de 4t van sortir a les
12:00 del matí amb autocar cap
a Barcelona. Un cop allà, després
de dinar, van començar la tarda
maratoniana en la qual van gravar tres programes juntament
amb altres grups de Badalona, la
Segarra, etc.
Durant els descansos, a més a més
d’incorporar en la nostra ment
tots els coneixements ortogràfics
apresos en les diferents proves,
vam poder gaudir de l’entreteniment i humor de l’animador del
públic, en Ferran, amb qui vam
passar una bona estona.
També vam poder constatar el fet

que l’Òscar Dalmau a la televisió
és més gran però en canvi les seves ulleres, en viu i en directe, són
colossals.
Un cop acabada la jornada, cansats però satisfets, vam tornar
cap a casa.
Va ser una experiència engrescadora i interessant que molts
voldrem repetir en un futur prò-

xim. A més a més, ens va aportar
nous coneixements que podrem
aplicar a partir d’ara en el nostre
àmbit lingüístic.
Cal dir que hem après moltíssims
secrets sobre el funcionament general del programa però una cosa
segur que no us direm: qui serà el
proper guanyador/a!!

LA GUANYADORA
D’AQUEST MES és:

UN FORFAIT CIRCUIT
PER A TOTHOM PER
A 2 PERSONES

Valorat
amb 60€

MAITE
CANO
de Calaf

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

Nom: ..........................................................................
Cognoms : ..............................................................
Població: .................................................................
Telèfon: ....................................................................
Mail: ..........................................................................
English language. It was a very
interesting morning.

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment
i
exprés
é i iinequívoc
í ii, per tant, autoritza
i a LA VEU i
les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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A l’Escola Pompeu Fabra: gresca i molta festa!!!
Des del dijous llarder fins al dimecres de cendra, l’Escola Pompeu
Fabra ha celebrat la tradicional
setmana de la Festa de Carnaval.
Com ja és tradicional al centre,
els organitzadors d’aquesta festa, l’Equip Directiu, va planificar
tot un seguit d’activitats amb
l’objectiu de conèixer i gaudir
de la festivitat tot compartint-la
amb la Comunitat Educativa.
El dimarts de la setmana anterior va fer la seva popular aparició
el Rei Carnestoltes. En aquesta
ocasió, va aparèixer en el seu
bici-remolc conduït per la seva
companya Tutticolori. En el seu
tro mòbil va aparèixer al pati de
l’escola on l’esperaven amb moltíssimes ganes tot l’alumnat i el
professorat del centre. La lectura
del pregó 2015 va ser diferent a
la resta d’anys, l’alumnat de 6è va
ajudar al senyor Rei Carnestoltes.
Un cop va anunciar les consignes
que caldria portar, des de barrets
i flors fins a ulleres divertides i pijama, va convidar a tots i totes a
una xocolatada amb melindros.
Després de la rebuda arriba la
celebració del dijous gras que enguany va ser la més extraordinària possible. A l’exterior el núvol
taronja ens va fer tornar al centre, però els entrepans ens vam
poder menjar. De dimarts a dimarts, es van seguir les consignes
fins arribar a dimecres de cendra,
el comiat del Rei Carnestoltes.
La novetat d’aquesta edició va
ser l’aparició del Rei Carnestoltes amb les seves amigues del
Reines de Cors que van animar
la desfilada de contes populars

i tradicionals. L’alumnat es va
disfressar amb complement que
identificaven el nom de la seva
aula, un treball literari que estem
duent a terme aquest curs escolar i que es donarà continuïtat els
darrers cursos. Després d’aquesta
desfilada, va aparèixer la malhumorada Vella Quaresma que va
fer desaparèixer amb màgia al
Rei Carnestoltes. Un cercle màgic
i una mica de fum van aconseguir
que la Vella Quaresma regni durant les set setmanes abans de
les vacances de Pasqua.
Aquesta és una activitat inclosa en la programació anual del

centre que pretén oferir un treball comú i compartir entre tot el
centre, amb la finalitat de gaudir i
aprendre d’una festa tradicional i
molt coneguda per l’alumnat.
Des de l’equip organitzador de la
festa es felicita a l’equip de mestres de l’Escola per fer possible la
millor desfilada dels darrers cursos, gràcies als tallers plàstics i a
les coreografies preparades amb
l’alumnat.
Podeu veure el vídeo de la festa
en aquest enllaç: https://www.
youtube.com/watch?v=REg36LCtdI

El Carnaval a l’Acàdemia Igualada
El carnaval com a festa pagana
s’ha convertit en una festa lúdica.
L’ambient de Carnaval, l’ambient
de festa, es respirava per tots els
racons de l’Acadèmia. Al llarg de
tota la setmana, alumnes i mestres, pares i familiars s’aprestaven a llegir tots els missatges que
ens deixava el Rei Carnestoltes.
Els seus emissaris, els passafestes acompanyats per petits
instruments passaven per totes
les classes per comprovar que
tothom complia les indicacions i
consignes del seu senyor. I qui no
ho feia, penyora!. Veure els companys ballant de forma improvisada, o cantant estrofes inversemblants al ritme que marcaven
els emissaris, ens feia passar una
bona estona. Realment, alguns
d’ells, ens deixaven sorpresos.
Dia rere dia, la gresca era present. A més a més, durant aquesta setmana, hem hagut de posar
fil a l’agulla per enginyar les disfresses que ens havia de destacar
de les altres classes, redactar el

pregó, crear una performance o
un ball que identifiqués el nostre grup. El divendres va ser el
dia clau de la setmana per treure
les disfresses de l’armari. Durant
unes hores, retalls de roba de diferents colors, omplien les classes
de la nostra Acadèmia. Tothom se
les pensava per fer una bona disfressa, antifaços o carotes.
Si els més petits preparaven la

gran desfilava per quedar com
uns artistes davant dels pares i
familiars, els més grans cercaven
la manera de ser originals, únics,
artistes i irrepetibles. Aquestes
activitats van ser un primer tast,
un primer preparatiu de la gran
rua que es va celebrar als carrers
d’Igualada, on vàrem participar
amb força éxit.

Sortida al teatre dels alumnes
de Batxillerat de l’INS Molí de la
Vila

Dimarts 11 i dimecres 12 de febrer, respectivament, l’alumnat
de 1r i 2n Batx de l’INS Molí de
la Vila de Capellades vam veure
l’obra de teatre ‘Somni americà’.
Aquí uns en fem cinc cèntims.
Tots tenim somnis, esperances, projectes, que semblen ser
d’abast impossible... però tot
i així, seguim somiant. ‘Somni
americà’, una obra teatral en cartellera al teatre Lliure de Barcelona, ens situa als anys 20, època
en la qual un grup de personatges molt heterogenis i extraordinaris lluiten per sobreviure a una
societat on no podem negar-hi
una clara correspondència amb
la nostra. Tots ells coincideixen
en una drogueria al bell mig d’un
desert, fet que resulta força al·

legòric, i comparteixen l’aflicció
d’estar situats en una classe social marginal perquè no poden fer
realitat els seus somnis.
Amb una trama indefinida i estèril que queda compensada per
l’escenificació i riquesa de repartiment, provoca crítiques molt diverses entre el públic. Pel fet que
tota la part còmica i romàntica,
on s’eleva un dramatisme gairebé ingenu, excedeix la màgia en
arriscar-se a esposar-la en flux
continu sense cap confrontació
intercalada, s’arriba a provocar
l’ensopiment de l’espectador. Així
doncs, com deia el gran dramaturg Eugene O’Neill “fent les coses a mitges no guanyem res”, a
vegades val més fer una obra més
extensa però més completa.

L’escola Ramon Castelltort
solidària amb una escola de
Gàmbia

Aquest estiu passat a l’escola
vam treure unes pissarres de les
aules perquè eren molt velles i
es van substituir per pissarres digitals.. També vam retirar mobles
i cadires de les aules. Les volíem
reparar però vam tenir la demanda de cedir-ho a l’Associació “
Save the Gambian Orphans” una
escola de Gambia que no tenen
res per equipar la seva escola i

que els fa molta falta.
Hem comprovat que les nostres
pissarres, el nostre mobiliari al
qual nosaltres ja no hi donàvem
cap valor, ha estat una gran donació per aquella escola i ells ens
ho han volgut agrair, enviant-nos
unes fotos.
Des de l’escola eduquem amb valors i creiem que la solidarita és
molt important.
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Carnestoltes a l’escola Les Passeres
Aquest mes ha estat d’allò més
esbojarrat a l’Escola Les Passeres.
Tot va començar el dimarts 10
de febrer a la tarda. Tota l’escola
seguia la seva rutina diària i de
cop i volta ens va cridar l’atenció
el so de xiulets i timbals, eren els
alumnes de cicle superior que ens
anunciaven l’arribada del Rei Carnestoltes.
Els nens/es de totes les classes
vam deixar el que estàvem fent,
per fer-li la rebuda que es mereix.
Vam anar cap al pati, i allí estava,
amb el seu nas arremangat i la
seva corona lluenta.
Després d’un primer contacte,
vàrem anar tots/es a l’entrada
de l’escola. Allí, els grans ens van
llegir el pregó del Rei dels Pocasoltes.
Com ja és tradició, cada dia ens
donarà una ordre que haurem de
complir tots/es si no volem que
ens pintin la cara i ens donin un
cop d’escombra.
La primera consigna va ser pel
dimecres 11 de febrer i era la següent: venir a l’escola amb un
pentinat de colors. No us podeu
imaginar com són d’originals els
alumnes de la nostra escola, estàvem tots/es molt divertits.
El dijous 12 de febrer, el Carnestoltes va ordenar que tothom
vingués vestit dels anys setanta o
dels anys vuitanta. Es van obser-

var moltes floretes i collarets amb
el símbol de la pau.
I l’últim dia, el divendres, la consigna era que els nens es vestissin
de nena, i les nenes portessin coses de nens.
Tant els d’Infantil, Cicle Inicial,
Cicle Mitja, Cicle Superior i fins i
tot els mestres vam complir amb
totes les ordres i a més a més vam
riure molt complint-les.
A més a més, el divendres 13 de
febrer a la tarda vam fer una Rua
pels carrers de Castellolí.
Ja feia dies que a totes les classes
estàvem preparant les nostres
disfresses. Acostumem a fer-les
relacionades amb el nom de les
nostres aules. Aquest curs, la temàtica són els quatre elements:
P3-P4 són Esquitxos, P-5 el Mar,

CI el Foc, CM el Vent i CS són Terra.
Així, doncs, vam carregar el Rei
Carnestoltes al cotxe, que estava
guarnit per l’ocasió. Sort vam tenir d’un parell de pares, que cada
any ens ajuden en aquesta festa.
Un cop preparats, ens vàrem posar darrere el cotxe i vam sortir
de l’escola lluint les nostres disfresses, acompanyats per pares,
mares, avis, àvies...
Ens ho vam passar molt bé, saltant i ballant pels carrers.
Finalment, a la tornada, nens/
es, mestres i famílies vam entrar
al pati de l’escola, on es va fer un
judici ràpid al Carnestoltes. I per
aclamació popular el vam cremar.
Gràcies per portar-nos tanta diversió Rei Esbojarrat !

A 6è d’Escolàpies, protagonistes una setmana

Ja fa uns quants anys que l’alumnat de sisè realitza una activitat
molt enriquidora i que ajuda a
anar creixent com a persona “El
protagonista”.
L’activitat es realitza durant una
hora de la setmana, al llarg de
tot el curs. Tots els nens i nenes
de l’aula, en algun moment de
l’any, seran protagonistes. L’elecció és a l’atzar. Cal dir que és un
moment molt important, doncs
tots volen ser protagonistes.
Durant tota la setmana, l’alumnat
del grup classe ha de pensar una
virtut o alguna cosa que destaqui
positivament del protagonista i
alguna cosa a millorar. Volem potenciar l’actitud d’aprendre i de
créixer com a persona. Actitud

que cal tenir-la molt present al
llarg de la vida. Igualment, volem
potenciar la força del grup classe.
L’ajuda que els companys i companyes poden brindar en aquest
creixement.
Donada la importància del protagonista, aquest es col·locarà
a la cadira del mestre davant de
tots els nens i nenes i escoltarà
tot allò que tenen a dir. Sense poder parlar, primer rebrà les virtuts
que té segons els seus companys
i, després, allò que podria millorar
o no és tan bo. Per finalitzar, tots
els nens protagonistes, a partir
de les coses rebudes a millorar
n’escolliran una i se la proposaran com a objectiu fins al final de
curs. Gràcies a aquesta activitat

setmanal es treballen diferents
aspectes, ja que s’evidencia que
tots som diferents i qualsevol
persona té coses bones i coses
que sempre es poden millorar,
donant un tracte individualitzat
a cada nen/a. Es treballa l’acceptació de la imatge que un mateix
dóna, l’autoestima i la cohesió
grupal. Ah! i no voldríem acabar
sense explicar-vos que a finals de
curs les tutores també seiem davant dels nostres alumnes ja que
som molt conscients que des de la
reflexió es pot millorar la pràctica
educativa i, quina manera millor
per fer aquesta reflexió que a
partir d’una crítica constructiva
realitzada pels nostres alumnes.

Les meravelles del món, tema
del Carnestoltes 2015 de
l’escola Marquès de la Pobla

Divendres passat, 13 de febrer,
va tenir lloc al pati de l’escola
capelladina Marquès de la Pobla
una nova Festa de Carnestoltes.
Un any més el motiu central de la
festa va ser escollit prèviament
pels alumnes de sisè de primària.
En aquesta ocasió van voler fixar-se en les meravelles del món,
de manera que, en els barrets
confeccionats per a l’ocasió, van
reproduir diversos referents destacats del planeta. Els d’Educació
Infantil (P-3, P-4 i P-5) lluïen una
barrets amb al·lusions de Capellades (l’escola, el Capelló, la bassa, el Museu Molí Paperer). I en
els diferents cursos de Primària
es van representar realitats com
el castell de Claramunt, les muntanyes de Montserrat, la Sagrada

Família, els molins als quals s’enfrontà el Quixot, la porta de Branderburg, La Torre de Pisa, la Torre
Eiffel, l’òpera de Sidney, el Taj Majal, la muralla Xina, les Piràmides
d’Egipte i l’Estàtua de la Llibertat,
entre d’altres.
Un cop van ser tots a la pista la
Reina del Carnestoltes va llegir
un pregó d’allò més engrescador
i tot seguit tots els presents van
ballar al so musical d’en Pep Puigdemont.
La Festa del Carnestoltes de l’escola Marquès de la Pobla forma
part de la programació d’activitats festives que es van duent
a terme durant el curs i que són
participades activament per
alumnes, mestres, pares i mares.

L’MDP Capellades celebra el Dia
escolar de la no-violència i la pau

El passat dia 29 de gener, com
cada any, vam celebrar el dia de
la pau a l’escola Mare del Diví
Pastor de Capellades.
Enguany vam treballar a l’aula
la figura de la Malala Yousafzai,
la nena pakistanesa que lluita
pel dret a l’educació de tots els
infants i que recentment ha estat

guardonada amb el Premi Nobel
de la Pau.
En els actes que es van dur a
terme al centre, els alumnes van
llegir un manifest amb les seves
reflexions i també van interpretar
el cànon de la pau mentre alçaven els seus coloms amb els millors desitjos de pau al món.
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L’Escola Pia a la rua de Carnestoltes
Aquest any, hem tornat a col·
laborar amb la rua de carnestoltes de la nostra ciutat. El tema va
ser triat per una comissió d’alumnes d’ESO, i per majoria van escollir “Peter Pan i Campanilles”.
A partir d’aquí ens vam posar a
treballar tot un equip de pares,
mares i avis que amb un temps
rècord vam fer les disfresses i
vam construir una carrossa molt
maca.
Per poder fer els complements
de les disfresses es va muntar
un taller i l’escola ens va deixar
una aula per poder treballar-hi
cada dia i per tirar endavant la
carrossa ens van cedir un local.
Vam formar un equip molt treballador i la veritat és que ens

ho hem passat genial. Animem a
tots les pares a participar-hi l’any
vinent. Nosaltres amb moltes ganes i molta il·lusió ens posarem
a treballar aviat. I per últim, des
de la comissió, volem agrair a tots
els que ens han ajudat, tan a fer
tallers, com a fer la carrossa, al se-

nyor del tractor i remolc…. sense
tots ells no ho haguéssim pogut
fer.
Moltes gràcies a tots i enhorabona pels 200€ de premi que hem
obtingut, aniran destinats al viatge de final de curs dels alumnes
de 4rt d’ESO que van participar.

Segona trobada europea a l’INS Joan Mercader
Aquest mes de febrer el nostre
centre ha organitzat una altra
trobada europea. Aquest cop
amb els socis de l’ altre projecte
Comenius que enguany duem a
terme:
“ Invasive Alien Species “.
No fa ni 3 mesos que vam rebre una delegació d’ alumnes i
professors d’Alemanya, Països
Baixos, França i Noruega , socis
nostres en el projecte sobre la
petjada ecològica.
Amb aquest projecte sobre les
espècies invasores hem estudiat
quines són les principals espècies
invasores de cada país participant, hem fet recerca experimental i treball de camp ( la construcció de trampes, l’inventari de
nius, el disseny del itineraris ...)
.També hem estat valorant els estralls econòmics que han produït
les diferents espècies a cada país
i analitzant les conseqüències
que això pot tenir a llarg termini.
I especialment hem comparat les
accions que els diferents governs
han pres per combatre la invasió.
Un projecte multidisciplinar que
hem anat treballant des de diferents àrees del curs.
Es tracta d’un projecte que dura
dos anys i que fem conjuntament amb 4 països més:
Polònia, Estònia, Itàlia i Turquia.

S’han fet ja algunes trobades en
aquests països: La primera va
ser l’ octubre de 2013 a Estònia, després a Itàlia, el febrer de
2014,més tard a Turquia, l’abril
de 2014 i la darrera a Polònia,
aquest passat mes de setembre
de 2014. Ara s’ha fet la trobada
al nostre pas i la propera trobada serà ja la cloenda a Estònia,
país coordinador del projecte, el
proper abril de 2015. Els nostres
alumnes ja ho esperen!
Durant aquesta setmana, el 29
alumnes i professors d’Estònia,
Polònia, Itàlia i Turquia, han tingut oportunitat de treballar conjuntament i preparar un lluït debat televisiu, on diferents grups (
una oenegé ecologista, un grup d’
empresaris, un grup de pagesos,
un grup de ciutadans, un grup

de polítics...), havien de defensar
les seves idees, com fer front a les
espècies invasores a partir d’ unes
preguntes que els moderadors els
proposaven. I tot això, utilitzant
sempre l’anglès com a llengua vehicular.
També van tenir temps per a fer
una visita guiada pel CRAC de
Masquefa, per fer una divertida
gimcana per la nostra ciutat i per
conèixer Barcelona.
Ha estat sense dubte, una setmana inoblidable per a tots nosaltres.
Us volem donar les gràcies a tots
els que heu fet possible aquesta fantàstica setmana -ponents,
entitats, professorat... I, sobretot,
famílies i alumnes- We are Comenius-

Xerrada dels Mossos d’Esquadra a 4t. d’ESO de
l’Escola Pia
El passat dia 6 de Febrer, els
alumnes de 4t d’ESO de l’escola
van rebre la visita d’un membre
del cos de mossos d’esquadra de
l’Anoia.
La xerrada que es va realitzar es
va centrar en el tema de les drogues, tot i que es va basar més
concretament en l’àmbit jurídic
i econòmic al qual pertanyen
aquestes. Va estar una xerrada
molt entretinguda i interessant

que va captar l’atenció dels alumnes en tot moment. La mossa
d’esquadra que la va realitzar,
va explicar als alumnes les lleis i
algunes de les sancions que pot
tenir el fet de consumir i/o manipular les drogues. També se’ls
va explicar als alumnes quin és el
procés que segueixen els agents
a l’hora d’imposar una sanció i en
què es basa la llei per tal de decidir quina és la sanció correspo-

nent. A part d’aquesta part més
teòrica, els alumnes van poder
realitzar preguntes sobre allò que
tinguessin dubtes. La mossa els
va respondre totes les preguntes
realitzades, i una de les coses que
més va agradar als alumnes, va
ser el fet que va respondre moltes
preguntes des del punt de vista
de les seves pròpies experiències
com a mossa d’esquadra.

Projecte Escacs i Mat a les
Escoles de l’Ateneu

Aquesta setmana els alumnes de
4rt de Primària de l’Escola han
començat el Projecte ESCACS I
MAT, dut a terme per un membre
de la Federació Catalana Escacs
i del Club d’Escacs d’Igualada a
l’Ateneu.
Aquesta iniciativa pretén introduir el món dels Escacs en els
nens i nenes d’entre 9 i10 anys
amb la finalitat d’esdevenir una
influència positiva en el desenvolupament de les habilitats cognitives i socials que repercuteixen
positivament en l’aprenentatge
d’altres coneixements.
Diversos estudis corroboren que
el joc dels escacs ajuda a organitzar i estructurar el pensament,
millora la concentració, treballa
l’orientació espacial, potencia

l’atenció i la memòria, desenvolupa la capacitat estratègica, ajuda
a resoldre els propis problemes, a
prendre decisions i actuar en conseqüència.
A l’Escola de l’Ateneu promovem
que aquesta iniciativa, com a
eina educativa que ajuda a millorar les capacitats dels nostres
alumnes.
L’activitat serà conduïda per en
Bernat Martínez , membre del
Club d’Escacs Igualada i de la Fedaració Catalana d’Escacs i es realizarà setmanalment a les instal.
lacions de l’Ateneu. Està previst
que a finals de curs els alumnes
puguin mostrar els coneixements
apresos participant en un torneig
obert als pares de l’Escola.

Tallers “Canvia el xip” a l’Escola
Jesús Maria

Els alumnes de Cicle Mitjà de l’escola han pogut participar en el
Taller organitzat per Atlas, “Canvia el Xip”, que va fer reflexionar
i ajudar a trobar eines per gestionar situacions reals del dia a dia.
“Etiqueta”. Una paraula agradable o no, que s’acostuma a posar
a una determinada persona per
algun fet determinat, i el pes concret que tenen aquestes etiquetes i com afecten a qui les porta
i a qui l’envolta, va ser la temàtica del taller que van realitzar els
alumnes de tercer. Va ser una activitat molt significativa d’on en
van sortir un munt de sensacions
i emocions.
“Resolució de Conflictes” a través d’una dinàmica de grup, és

l’activitat que van realitzar els
alumnes de quart. Primerament
van llegir el conte de la Stella
Lluna a través de la pissarra digital. Això va portar a una reflexió
conjunta sobre el relat del conte
amb l’ajuda de la Glòria, la mediadora del taller. Finalitzades les
reflexions, van associar la història de la Stella Lluna a situacions
reals i més properes als alumnes,
amb qüestions que no va ser fàcil
respondre. També els va servir per
conèixer diferents opinions dels
companys de classe.
Dos tallers molts interessants
que, relacionats amb l’educació
emocional, vam dur a terme en el
nostre centre.
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Experimentem a l’MDP Igualada

Els nois i noies de cinquè de l’escola Mare del Diví Pastor estem

endinsant-nos en l’apassionant
món de les Ciències. Per tal de

fer més visibles els aprenentatges teòrics, al llarg de tot el curs
estem duent a terme un projecte
cooperatiu basat en experiments.
De manera quinzenal treballem
continguts de caire científics relacionats amb ciències com la física, la química i la biologia. Manipulant i experimentant, amb els
nostres companys, els materials
de les pràctiques, ha esdevingut
un aprenentatge significatiu que
posa èmfasi en la nostra capacitat creativa i en una mirada nova
i estimulant cap al món de la recerca i el progrés.

English Week a Montclar
Aquest mes de febrer, les alumnes
de 4t i 5è de primària del Montclar han pogut gaudir de l’English
Week, és a dir una setmana sencera de treball amb unes monitores angleses de l’empresa Home
to Home.
Les alumnes, molt contentes,
van donar la benvinguda a l’Iga
i l’Ashley i, després de les presentacions formals es van posar
a treballar els diferents tipus de
transports, fent una menció especial al bus vermell famós a tot el
món. També van confeccionar un
llibre de viatge, murals, manualitats... on anaven mostrant tot el
que havien fet durant la setmana:
tradicions, menjars, mitjans de
transport, celebracions, etc.
Un dels moments més lúdics del
dia era l’hora de dinar que elles
anomenaven “At the canteen”
perquè situades a l’Aula Polivalent de Primària, dinaven juntes

4t i 5è amb les monitores i les
professores. Era diferent!!
El dimecres va llevar-se blanc per
la neu i no hi va haver escola,
però van poder recuperar aquest
dia el dimarts 17, finalitzant així
amb aquest English Day la setmana d’immersió a la llengua an-

glesa que forma part del Projecte
Lingüístic de l’escola.
Sens dubte ha estat una experiència profitosa, una altra de les
moltes activitats en llengua anglesa que Montclar promou des
de la LLar fins al Batxillerat.

Jornada de portes obertes al col.legi Jesús Maria
El diumenge 22 de febrer l’escola
va obrir les seves portes a les famílies de l’escola i a tothom que
desitgés passar un matí divertit,
emocionant i feliç.
Tots volem ser feliços! L’escola
vol ajudar als seus alumnes a serho i per això és important conèixer les emocions, gestionar-les i
adquirir uns bons valors. Aquest
curs estem realitzant un treball
d’educació emocional que ha
estat el fil conductor d’aquesta
jornada.
La benvinguda al centre la donava un mosso de pista que acompanyava als visitants al pati on
el pallasso Tastacirc va fer gaudir
i riure als assistents amb les seves actuacions.
Passejar per l’escola ens va fer
endinsar en el món de les emocions: l’alegria, la tristesa, la por,
la sorpresa, … que vam viure a
través de les activitats i treballs
realitzats pels alumnes, descobrint alhora com totes aquestes
emocions es poden treballar des

de les diferents àrees de coneixement.
Els alumnes de sisè van ser els encarregats de preparar i explicar,
a la biblioteca, unes curiositats
i reflexions relacionades amb les

emocions, que van contribuir a
fer comprendre el fet emocional.
Tot plegat, un recorregut que ens
va fer adonar de la creativitat, autonomia i capacitat de sorprendre dels nostres alumnes.

Alumnes del Pere Vives
col·laboren en l’English Day de
les escoles de primària

El dia 2 de febrer es va iniciar la
setmana de l’English Day a les
escoles de primària, la qual consisteix a practicar l’anglès durant
tot el dia.
Els alumnes de 3r d’ESO de l’institut Pere Vives Vich van anar a
diverses escoles de primària igualadines i hi van fer exposicions
sobre el Regne Unit. Els responsables de portar a terme aquesta
activitat van ser els alumnes que
fan la matèria optativa Meeting
the European Union. El primer
dia van anar a l’escola Garcia Fossas, als cursos de 5è i 6è; el segon
dia van anar a l’escola Ramon
Castelltort i el darrer dia van anar
a l’escola Emili Vallès.
A l’exposició van explicar la ubicació del país, la història de com
es va formar el Regne Unit, quines llengües s’hi parlen, els monuments més importants que hi

podem trobar, el llocs per visitar,
van ensenyar vídeos relacionats
amb els monuments, la gastronomia més típica, la moneda i les
celebritats.
En acabar l’exposició, per posar
en pràctica allò après, els alumnes del Pere Vives van preparar
un joc de preguntes. Els reporters
vam entrevistar uns quants alumnes i ens van dir que els havia
agradat molt aquesta experiència i que havien après moltes coses noves.
Els “presentadors” estaven un pèl
nerviosos, això va fer que cometessin algunes faltes de pronunciació i algunes errades però, a
mesura que va anar passant la
setmana, van anar agafant confiança. Tant “presentadors” com
alumnes, deixant de banda els
nervis i les vergonyes, s’ho van
passar pipa!

No calen diners per tenir
joguines
Les famílies cada any ,per les festes de Nadal, fan una despesa
excessiva en joguines pels infants
de la família. És per això, que des
de l’escola Dolors Martí vam proposar a l’àrea de Valors reflexionar sobre les joguines que tenen
els infants de països amb pocs
recursos. Ells mateixos posen el
seu enginy en joc per construir
les seves pròpies joguines amb
materials que tenen al seu abast
sense fer cap despesa econòmica.
Els nens i nenes de primer també
van voler ser protagonistes en la
construcció d’una joguina mitjançant material de rebuig amb
l’ajuda de les seves famílies. A
partir d’una capsa de sabates van
deixar volar la imaginació i el resultat va ser espectacular. Aquestes caixes de sabates es van convertir en: futbolins, avions, cotxes,
cases de nines, instruments de
música, laberints, castells, etc..
Totes aquestes obres d’art estan exposades a l’escola perquè
tothom tingui la oportunitat de
veure-les.
El fet de construir les pròpies jo-

guines ens permet assolir diversos objectius pedagògics:
Aprofitem material de rebuig per
tant les despeses són mínimes.
Tant els infants com els pares li
donen un valor afegit a la joguina pel fet de que ha estat construïda per ells mateixos.
El temps compartit que s’inverteix en la construcció de la joguina fa que sigui un moment familiar molt entretingut i divertit.

Descobreix Igualada... i més!

El carrer de Santa Maria i Cal Ratés

Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

Aquest carrer que va albergar el nucli primitiu de la Vila d’Igualada, i que
es va formar a l’entorn de la presència de l’Església de Santa Maria, circumstància per la qual va portar el
nom de Carrer de l’Església, al costat dels perfils laterals de l’esmentat
temple i de l’antic i el recentment ampliat Ajuntament, d’ençà una centúria
han guanyat una especial rellevància l’edifici modernista de Cal Ratés,
la finca recentment enderrocada que
va acollir durant molts anys l’antiga
Rectoria i la casa de Cal Gaspar, que
va ser el bressol del cèlebre pintor
igualadí Gaspar Camps, avui Perfumeria de Cal Gaspar.

L’edifici

modernista
de Cal Ratés

blen repetir en número de tres les
obertures de la planta baixa, amb
una barana calada de pedra, on
quatre capitells esculpits volen ser
una al·legoria del pas del temps.
La segona planta tan sols mostra
les tres obertures dels finestrals,
que donen continuïtat en alçària a
aquelles obertures del primer pis.
I, finalment, rematen el tercer pis
unes falses gàrgoles entre merlets,
decorats amb figures esculpides de
mussols al capdamunt.
La secció dreta de la mateixa façana està bordejada per una tribuna
poligonal de tres plantes -amb finestrals- que fa alhora de torre coronada per un pinacle de ceràmica
vidriada, de tonalitats vermelloses i
groguenques.

Cal Ratés és un dels més importants
exponents de les construccions
d’estètica modernista a la ciutat
d’Igualada. Es tracta d’una obra projectada a l’any 1908 per l’arquitecte
Isidre Gili i Moncunill, a requeriment
de la propietària Marià Ratés.
Aquest edifici d’habitatges i de planta comercial, dels números 8 i 10 del
carrer de Santa Maria, presenta una
singular façana carreuada, amb una
rítmica alternança d’elements i formes constructives. En la secció esquerra de l’edifici, al primer pis hi ha
una galeria oberta de llindes esglaonades -entre columnes- que sem-

La part comercial de la planta baixa –
avui ocupada per oficines municipalspresenta una porta geminada de dos
d’arcs rampants encarats un a l’altre.
I, la banda dreta, la porta de l’entrada
als habitatges presenta una adaptació modernista de l’arc de ferradura.
L’interior de cada planta també esta
configurat amb elements característics d’aquell Art total que va ser el
Modernisme, com són les habitacions
dissenyades amb motllures, les llars
de foc de marbre autèntic, els vidres
de colors, el ferro forjat, etc. I les parets de cada estança es pintàvem
amb tints suaus per a guanyar lluminositat i es decoraven amb motius florals i temàtiques naturalistes.
La façana posterior de l’edifici és visible des de la plaça Sant Miquel i,

per tant ocuparà part del capítol d’aquella
plaça, encara que val a destacar-ne com
a element característic l’ús del maó vist,
alternat amb la ceràmica vidriada de color verd que vesteix els diferents pinacles
que coronen l’edifici.
Amb un perfecte encaix estètic d’aquesta
finca modernista amb el context dels edificis veïns, i especialment, amb els perfils
de l’Església de Santa Maria, de sempre
ha estat possible endevinar en l’edifici
aquella sensació de sumptuositat tan
propera a la que s’obté del temple veí.
Tanmateix, des d’una perspectiva històrica, social i econòmica, l’arquitectura
d’aquest edifici va servir per a donar resposta als imperatius de classe d’una burgesia ascendent que anava escalant un
elevat nivell de prestigi social i econòmic,
a principis del segle XX.

Cal Ratés Torre Pinacle i Planta Baixa

Sol = Sun

© Carmel·la Planell

Papallona = Butterfly

Flor = Flower

Núvol = Cloud

Arbre = Tree
Abella = Bee

Primavera = Spring
Gespa = Lawn
Riu = River
Pont = Bridge
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Capellades recull un 45% més
de roba que l’any passat

Signatura de convenis amb
entitats capelladines

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.

L’Alcalde
de
Capellades,
Marcel·lí Martorell, ha signat
aquesta setmana 4 convenis
amb entitats capelladines. La
Comissió de Reis ha signat
el marc de treball per a l’any
2016, amb un valor de 2.800
euros. El conveni amb Xarxa Capellades està valorat
en 1.500 euros i marca, per
exemple, la col·laboració entre
aquesta entitat i l’Ajuntament
amb el Carnestoltes infantil.
El tercer conveni signat és de

NEAN, el Parc Prehistòric de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

Aquest projecte, que és en
fase d’execució actualment,
està promogut per l’Ajuntament de Capellades i contempla la creació d’un espai
temàtic interactiu sobre els
neandertals en aquest singular paratge natural i arqueològic de la Cinglera del Capelló.
El Parc Prehistòric de Capellades neix amb els objectius
de protegir el patrimoni natural i arqueològic del municipi,
posicionar Capellades com a

punt de referència en la recerca arqueològica paleolítica i com a centre de divulgació del coneixement de la
prehistòria del país, i consolidar el municipi com a destí
turisticocultural. El pla director del Parc articula una sèrie
de fases de realització que
van des de la recuperació
mediambiental del conjunt
natural, la creació d’un itinerari visitable i la creació d’un
centre d’interpretació, fins a
la creació final d’un museu
monogràfic que recollirà les

importants troballes efectuades a l’Abric Romaní.
L’espai inclòs dins el Parc
és format per tota l’extensió
de la formació geològica travertínica de la Cinglera del
Capelló, amb una superfície
total de gairebé 49.500 m2 i
un recorregut d’uns 1.000 m
lineals. Constitueix la totalitat
de la façana de la població
sobre el riu Anoia, que discorre al peu de la formació.
HORARI DE VISITES*:
Obert diumenges d’ 11h a

14h. Visites guiades a les
11:15 h i 12:45 h
La resta de dies de la setmana és possible la visita però
només per a grups de mínim
15 persones i cal haver reservat prèviament.
Horari especial el mes
d’agost. Consulteu-lo.
Per a informació i reserves
truqueu al tel. 938012850
(Museu Molí Paperer de Capellades)
*Es pot combinar amb la visita al Museu Molí Paperer

3.000 euros, amb les persones de la Comissió de Festes
del Carrer, que per la Capvuitada de Corpus organitzaran
novament aquesta festa tan
capelladina
Finalment, també s’ha signat
un conveni de col·laboració
amb Caritas Capellades, de
3.800 euros, per tal que puguin continuar amb la seva
tasca d’ajuts a les persones
que més ho necessiten.
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Entrevista a l’alcalde de Capellades, Marcel.lí Martorell

“M’ho he passat bé fent d’alcalde”
“Els beneficis per
Capellades són molt
més alts amb Convergència i Unió que
amb la CUP. Jo no
oferiré, si s’escau, un
acord de govern amb
la CUP”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’alcalde
de
Capellades,
Marcel·lí Martorell, és a punt
de complir el seu primer mandat sencer com a primer representant municipal. Reescollit
per la militància altra vegada
com a candidat de CiU en les
properes eleccions municipals
del 24 de maig, Martorell -com
tots els alcaldes de la comarca- viu aquests dies previs a la
cita electoral amb l’esperança
que els capelladins sabran valorar la feina feta. N’hem parlat
d’això en una llarga entrevista,
feta en una de les taules de
marbre de La Lliga, un espai
genuïnament capelladí, igual
que Marcel.lí Martorell.
Digui en poques paraules
quina és la seva carta de presentació davant els capelladins, en aquestes properes
eleccions.
Hem sabut gestionar bé les coses, en el pitjor dels moments
possibles. I amb l’equip de govern més reduït dels últims 35
anys. Només hem estat cinc
regidors. Mai la situació havia
estat tan dolenta, i malgrat tot
crec que ens n’hem sortit prou
acceptablement. Francament,
i li dic amb tota la modèstia,
jo posaria un notable altet al
que hem fet en aquests quatre
anys.
Ha estat un mandat fàcil,
políticament, o li han posat
molts pals a la roda?
Home, algun grup municipal
ens ho ha posat més fàcil, però
a mi m’hauria agradat un govern de coalició. Fa quatre anys
li vaig oferir al PSC de formar
govern. En un primer moment
va acceptar, però dies després
es va desdir. La militància no
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febrer

Marcel.lí Martorell, a la cafeteria de La Lliga, al bell mig de Capellades. Foto: Jordi Puiggròs

va permetre que l’acord inicial
tingués recorregut. També vaig
oferir fer govern a ERC, em
consta que hi havia gent a favor, i també en contra... No es
va poder fer res. Ja he dit en altres ocasions que si algú ha de
donar explicacions en aquest
tema no sóc jo, sinó ells, davant els capelladins.
El que més em sorprèn d’ERC
és que ha estat capaç de governar amb CiU en el Consell
Comarcal, i en canvi, la mateixa persona capelladina que hi
ha d’Esquerra al Consell, no
ha pogut fer el mateix a Capellades. Em sembla insòlit i
inverosímil. Els dos partits han
funcionat en acord a molts municipis, no veig perquè a Capellades això no ha succeït.
I després de les properes
eleccions?
Doncs miri, nosaltres anem

amb mentalitat guanyadora,
malgrat que no donem res per
fet, ans al contrari. Hem de
batallar vot per vot, per tornar
a guanyar les eleccions, i en
l’hipotètic cas que guanyéssim
amb majoria absoluta, jo tornaria a oferir entrar en el govern
als representants d’ERC i del
PSC.
I si no hi ha majoria absoluta?
Jo oferiria un acord de govern
amb les forces polítiques que
li he dit. Amb la CUP no. Ho
he dit sempre, això, i crec que
ells sempre diuen el mateix
respecte CiU. Tenim maneres
de fer i d’entendre la política
molt diferents. Les respecto
les seves, és clar, però no les
comparteixo. També li he de dir
que, al llarg d’aquests quatre
anys, ens hem posat d’acord
amb la CUP en moltes coses,

en temes puntuals. Que no governem junts no vol dir que no
ens hàgim de posar d’acord en
coses puntuals.
Amb poc més cinc mil habitants, Capellades és un poble petit. Acostuma a passar
que es voten més les persones que els partits polítics,
als pobles. Aquí sembla que
això sigui diferent.
Pel que fa a Convergència, no
crec que sigui del tot així. Jo no
m’amago que sóc un convergent de pedra picada, i des de
sempre. He estat a les verdes i
a les madures. És evident que
Convergència a Capellades
també defensa un model de
país, però sobretot ens presentem pel nostre poble. El nostre
objectiu és seguir treballant per
Capellades, i amb gent nova,
sense tenir filiació política, com
a independents.

Sí que és cert que el fet que la
vila tingui un govern de CiU ha
estat molt beneficiós per Capellades en els darrers quatre
anys. Malgrat els temps que
vivim, el poble ha rebut moltes
subvencions, i en això hi té a
veure que hem tingut fil directe amb altres administracions.
Crec que els capelladins han
de poder veure l’avantatge que
suposa. No és el mateix tenir
un govern local de CiU, que tenir-lo de la CUP. Els beneficis
per Capellades són molt més
alts amb Convergència i Unió.
S’està dient que el 24M es
votarà també en clau sobiranista, com si fos una primera volta del 27S. Vostè creu
que a Capellades pot passar
això?
Jo crec que es votarà majoritàriament en clau local. Ara bé,
pensar que el procés sobiranista aquí no hi tindrà res a veure,
seria com fer-nos trampes al
solitari, perquè no seria del tot
veritat. Evidentment que influeix. Si no tens una sensibilitat
sobiranista, les teves possibilitats de ser alcalde són gairebé
nul.les, per molt que t’estimis
Capellades. Malgrat això, el
mínim comú denominador dels
que tenim possibilitats és el sobiranisme, sí, però en el meu
cas és la capacitat de treballar
pel meu poble. Si sóc alcalde,

Presentació del cap de llista per Capellades

Marcel·lí Martorell
Amb:

Josep Rull, Coordinador General

Divendres, 27 de febrer de 2015
A les vuit del vespre
Saló Rosa de la Societat La Lliga
Carrer Pilar, 13, Capellades

ciu.cat
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“Hem sabut gestionar
bé les coses, en el
pitjor dels moments
possibles. I amb
l’equip de govern més
reduït dels últims 35
anys”
jo estaré al costat del president
de la Generalitat en allò que
em demani.
Sigui el qui sigui?
Jo confio que sigui el president
Mas. És més, si és Mas crec
que hi haurà més possibilitats
d’èxit.
Com s’ho ha passat, en
aquests quatre anys?
M’ho he passat molt bé, fent
d’alcalde.
És d’aquells alcaldes que
diu que necessita vuit anys
per poder fer tot allò que voldria?
M’estimo Capellades i m’agrada la política, i per això seria
un honor seguir essent alcalde
quatre anys més. I seguir-m’ho
passant bé. Això no vol dir que
hi hagi hagut moments complicats, perquè n’hi ha.
De què està més satisfet,
d’aquests 4 anys?
De deixar l’Ajuntament en millors condicions econòmiques,
ara, comparades amb l’inici del
mandat. Condicions infinitament millors. També es deu, en
part, a la feina feta en l’anterior
mandat. Hem reduït el deute
en més de la meitat en només
quatre anys, passant del 110%
l’any 2011 a poc més del 50%
sobre el global del pressupost
municipal. Això és moltíssim,
i permet poder pagar els proveïdors municipals a 30 dies,
quelcom que no havia passat
mai en els últims 40 anys. Mai,
i qui digui el contrari menteix.
Aquest és el principal llegat
del govern municipal, posar en
ordre l’economia de la casa.
També hem pogut aconseguir
recursos per poder fer una
sèrie de projectes, i estic molt
satisfet d’això. És allò de la
capacitat de gestió de la que li
parlava abans.
Sí, però la gent paga els seus
impostos per a que sobretot
es facin coses, no per estar
tot el temps reduint deutes
que no són atribuïbles a ells.
O per pagar personal.
A l’Ajuntament de Capellades
hem passat de 63 treballadors
el 2009, a 41 el 2014. Jo no
vull que em vegi ningú com un
alcalde que va amb el destral
a retallar-ho tot, perquè no és
veritat, però sí que hem redimensionat l’estructura, en al-

“Si no tens una sensibilitat sobiranista, les
teves possibilitats de
ser alcalde són gairebé nul·les, per molt
que t’estimis Capellades”

gun punt potser massa, però
ho hem fet per posar-ho tot en
ordre.
Miri, tenir unes finances sanejades és fonamental, sobretot
per poder fer polítiques socials
i educatives, per poder fer inversions. Si hi ha números vermells, tot això no és possible.
Aquelles opcions polítiques
que avantposen una cosa respecte l’altra, cometen un gran
error. Amb l’economia sanejada es poden fer més i millors
polítiques socials.
N’ha fet, el govern de CiU?
En cinc anys ens hem gastat
50.000 euros, que és molt en
un poble petit com el nostre,
per fer cursos d’accés al grau
mig per a joves, nois i noies
que havien sortit del sistema
reglat educatiu. També li poso
un altre exemple, respecte la
gent gran. Tenim 86 avis de la
vila que tenen teleassistència.
Això crec que és fonamental,
ara que cada dia que passa
hi ha més gent amb més de
80 anys d’edat. Fa poc vam
fer entrevistes a 248 avis per
conèixer quines són les seves necessitats. Sense diners
això no es pot fer, com tampoc
una biblioteca com la que tenim, que ja ha superat els mil
carnets d’usuaris. A l’escola
pública fem cinc hores a la setmana de biblioteca escolar. Es
poden fer coses molt útils, des
de l’Ajuntament, sense gastarse gaire diners. Però si no en
tens, no pots fer res.
Les petites coses, que diuen.
S’han acabat els temps de la
política del totxo.
En el futur, a Capellades penso que hem de ser capaços de
posar en valor el que tenim.
S’hi fan moltes coses, aquí, i
valen molt. Hi ha qui diu que a
Capellades no es fa res, quan
els quadrants de tots els llocs
disponibles estan plens: els
gimnasos de les escoles, el
poliesportiu, el teatre, la biblio-

perat precisament nosaltres.
En qualsevol cas, si sóc alcalde, ha d’estar obert en un any
o any i mig.
També penso que s’ha de fer
quelcom en la relació amb
Igualada. Aquesta és una comarca industrial, i ha de continuar essent-ho. A Capellades hem de saber amb quins
aliats comptem, i què hem de
fer. Aquest també és un aspecte que penso que no hem fet
prou bé, i que s’ha de millorar,
mirant cap al centre de la comarca.

Martorell, davant la Biblioteca, una de les obres de govern d’aquest mandat.

teca... A Casa Bas, en aquests
4 anys s’hi han fet 39 exposicions.
Autocrítica, en té, vostè? Tot
ho ha fet bé?
No, no. És clar que faig autocrítica. Miri, en els propers
quatre anys penso que els regidors del govern haurien de
tenir més protagonisme. Hi ha
molt a millorar, en això. També
hem tingut la desgràcia de la
cloració de l’aigua, i penso que
no vàrem comunicar prou bé
les coses. Assumeixo les conseqüències i reconec aquest
error. Tampoc penso que hem
posat els cinc sentits en el
tema del Parc Prehistòric, si bé
és un projecte que hem recu-

C.IMMACULADACONCEPCIÓ, 15
• 08786 - CAPELLADES
TEL. 93 801 23 85 granero.campi@cofb.net

“En el futur, a Capellades penso que hem
de ser capaços de
posar en valor el que
tenim. En un any i mig
com a molt em comprometo a obrir el
Parc Prehistòric”

Quins seran els projectes
que tindrà el seu programa
electoral?
A banda del tema del Parc Prehistòric, ara mateix ho estem
treballant amb l’equip de CiU.
No hem de fer tampoc una
carta als Reis, perquè tampoc
seria creïble. Crec que s’han
d’oferir tres projectes, fer-los
atractius, liderar-los i tirar-los
endavant. Però primer caldrà
que a finals de març i mitjans
d’abril fer tres jornades obertes
a tothom, a tots els veïns que
vulguin fer propostes, per incorporar-les al programa electoral.
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Anoia Sud

Comencen les excursions de Piera Turisme
PIERA / LA VEU

Han començat les excursions
amb Piera Turisme per descobrir la vila i l’entorn natural.
Cada últim diumenge es podrà visitar un paratge natural,
un edifici notable, un castell
esplèndid, un bonic paisatge,
pinzellades de la història pierenca...
El passat diumenge, i per començar les excursions, res millor que visitar el nucli del Freixe. I tot iniciant la caminada al
Bedorc, el grup va recórrer la
vall del riu Anoia i pel camí antic que arriba fins a Sant Jaume. I envoltats per magnífics
paisatges, una bona quantitat
de masies i el riu es va arribar
al petit nucli del Freixe format
per la masia, la font, l’ermita
romànica de Sant Nicolau de

MASQUEFA /

Freixe i les caves Maria Casanovas, on les visites van ser
obligades.
Amb la companyia de 60 excursionistes es va poder gaudir d’un magnífic itinerari per la

vall del riu Anoia tot descobrint
el romànic pierenc i amb l’ermita de Sant Nicolau i visitant
les caves Maria Casanovas i
per tal de conèixer el procés
d’elaboració del cava.

Els Mossos d’Esquadra detenen in fraganti
tres persones per dos robatoris a l’interior de
domicilis de l’Anoia
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Agents de la Policia de la
Generalitat – cos de Mossos
d’Esquadra de la comissaria
d’Igualada van detenir el passat 20 de febrer dos homes i
una dona, d’entre 19 i 22 anys,
dos de nacionalitat espanyola i
un de nacionalitat marroquina,
i tots tres veïns de Barcelona,
com a presumptes autors de
dos robatoris amb força a interior de domicili.
Els fets van succeir el mateix
20 de febrer, pels voltants de
les tres de la matinada, quan
un veí de Vallbona d’Anoia va
alertar que acabaven de robar
a casa seva.
Concretament, la víctima va
explicar que havia escoltat

sorolls a l’interior de casa seva
i, tot seguit, havia vist com
dues persones fugien corrents
pel balcó.
Immediatament es va muntar
un dispositiu policial per tal de
localitzar i detenir als lladres.
Poc després, una dotació policial va localitzar un vehicle estacionat en un carrer pròxim al
domicili on acabaven d’entrar.
Els mossos van fer sortir als
ocupants i van observar que
dos d’ells es corresponien
amb la descripció física dels
lladres. A més, tots ells van
donar versions contradictòries
del motiu pel qual es trobaven
en aquella zona.
Per tot això, se’ls va detenir
com a presumptes autors del

robatori a l’interior del domicili.
Seguidament, es va escorcollar el vehicle on es van localitzar diversos objectes, com
carteres, documentació, mòbils, una tableta i un ordinador
portàtil de dubtosa procedència.
Posteriorment, els mossos
van esbrinar que els objectes
intervinguts havien estat sostrets la mateixa nit de l’interior
d’una altra casa de la mateixa
zona.
Els detinguts van passar el
dia 21 a disposició del jutjat
en funcions de guàrdia d’Igualada. Un d’ells va ingressar a
presó i els altres dos van quedar en llibertat amb mesures
cautelars.

Els millors pilots de trial i enduro al Sant Jordi
PIERA / LA VEU

La 38ª edició del Trial Indoor
de Barcelona, la prova més
veterana de l’especialitat, 4ª
cita per al campionat del món
FIM de X-Trial, promet! Davant, Toni Bou, el pilot amb
més mundials guanyats i recordman de victòries al Palau
Sant Jordi, Adam Raga, que
ha posat punt i final a la ratxa de victòries consecutives
aconseguides en proves del
mundial. Juntament amb ells
hi seran d’altres grans, com
l’Albert Cabestany, campió del
món al 2002, i en Jeroni Fajardo.
És a Barcelona on l’afició pie-

CUP Masquefa enceta la
campanya “La teva paraula és
important”

renca podem donar tot el nostre suport en directe, in situ,
des de la grada del Palau.
Tots aquells que vulgueu ser
allà per donar-li suport podeu
comprar les entrades anticipades per a aquest gran esdeveniment a la botiga Motos
Isart. La regidoria d’Esports de
l’Ajuntament posa a la disposició dels pierencs entrades
subvencionades. La data límit
per obtenir les entrades és el
2 de març, mentre que la recollida de les mateixes es podrà
fer els dies 5 i 6, quan l’empresa organitzadora les hagi
enviades.
La regidoria d’Esports subven-

ciona l’autocar i part de l’entrada, a fi que pugui assistir-hi
un gran nombre de vilatans.
L’Ajuntament agraeix especialment la col·laboració desinteressada de l’empresa de
transports Germans Montferri.
Per a més informació us podeu
adreçar a Motos Isart, a l’avinguda de la carretera d’Igualada 83, a l’entitat Moto Club
Piera Scan Team (a la botiga
Intercad del carrer Piereta) o a
l’Ajuntament de Piera.
L’esdeveniment, que s’ha traslladat excepcionalment a la
data del 8 de març, estrena un
nou portal web, www.trialendurobcn.com.

La CUP de Masquefa ens ha
fet arribar un comunicat amb
el qual presenten una proposa
popular per a la propera campanya electoral.
“La CUP de Masquefa volem
portar la política al carrer i fer
partícip a totes les persones
que vulguin fer qualsevol suggeriment, ja sigui pel programa electoral o per a qualsevol
qüestió que afecti a Masquefa.
És per això que encetem la
campanya “La teva paraula és
important” i obrim una bústia
per tal de recollir les propostes
de les persones que hi vulguin
participar.
Trobareu la bústia de sugge-

riments a la plana web www.
masquefa.cup.cat i a les xarxes socials.
Podeu fer suggeriments de
qualsevol àmbit i seran recollides i valorades per tal de donar resposta a totes i cadascuna d’elles.
Aquesta bústia és només una
de moltes propostes per acostar les persones a la política i
construir entre totes i tots una
vila més justa per totes les persones que hi vivim. Entenem
que són les persones que fan
vida als carrers de Masquefa
les que saben què hi manca
a Masquefa i com volem que
sigui Masquefa.
Està a les teves mans, participa!

Els Hostalets de Pierola celebra
el Carnaval 2015 al Casal Català

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat dissabte 21 de febrer, Els Hostalets de Pierola
va celebrar el Carnaval al teatre del Casal Català en una
edició que va ser la més participada dels darrers anys. Una
dada que confirma l’encert
de retardar-ne la celebració i
que, per tant, consolida el fet
d’ajornar una setmana més
enllà del que marcaria el calendari i no coincidir amb els
carnavals de pobles veïns.
La celebració, com és habitual, va comptar amb els ritmes
del grup de batucaires local
‘Amassat’s’ que també anaven disfressats i la música
dels ‘Karaokes band’ i d’un
discjòquei.
Pel que fa al concurs de disfresses, la passarel·la del teatre hostaletenc va acollir 24
participants en categoria infantil i 31 en l’adulta amb els
següents guanyadors:
Infantil
1r classificat: Titella
2n classificat: Les animadores

3r classificat: Hulk
Adults
1r classificat: Ramat d’ovelles
2n classificat: Fitxes de dòmino
3r classificat: Musclos i cuiners
Podeu veure més fotografies
de la festa a la pàgina de Flickr de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
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Alta Anoia

4a matinal d’intercanvi de
llavors de la Catalunya interior
d’Argençola

ARGENÇOLA / LA VEU

El Trill, Associació cultural del
terme d’Argençola organitza
el diumenge vinent 1 de març,
una matinal d’intercanvi de
llavors que ja arriba a la seva
quarta edició. La matinal vol ser
un lloc de trobada per aquelles
persones que encara es fan el
seu planter i que conserven i
cultiven varietats locals o antigues, que per desgràcia es van
perdent amb la comercialització
de les llavors.
La conservació d’aquestes llavors és molt important perquè
afavoreixen la diversitat i varietat dels cultius, a més d’estar
completament adaptades a les
condicions del lloc on creixen.
La millor manera de conservar
i mantenir aquest patrimoni genètic és procurant que es difongui, es cultivi i es consumeixi.
Les activitats de diumenge dia
2 de març començaran amb
una caminada pels voltants
d’Argençola a 2/4 de 9 del matí,
on us animem a fer fotos i penjar-les a Instagram amb el hashtag #voltaargençola, en acabar un bon esmorzar per agafar
forces.
De les 10 a les 2 del migdia
s’obrirà el Mercat ecològic i l’es-

pai de trobada d’intercanvi de
llavors per afavorir la recuperació i difusió de les llavors locals
o tradicionals. Si tens llavors,
porta-les i podràs intercanviarles per d’altres i plantar nous
productes.
A l’1 del matí es farà una Xerrada “La recuperació del coneixement etnobotànic de la
comarca de l’Anoia: situació
actual, aplicabilitat i perspectives de futur”, a càrrec de Marc
Talavera Roma, llicenciat en
Biologia, màster en Gestió i
Restauració del Medi Natural.
Cofundador del projecte agroecològic Ecomercaderet i de
l’entitat d’educació ambiental
Mediviu i Adrià Solè Cantero,
llicenciat en Biologia, i màster
en agricultura ecològica. Cofundador del projecte agroecològic
Ecomercaderet dedicat, en col·
laboració amb la Universitat de
Barcelona, a la recuperació,
estudi, cultiu i promoció de varietats agrícoles tradicionals pròpies de la comarca de l’Anoia i
d’altres indrets de Catalunya; i
al cultiu d’espècies silvestres i
a la recuperació dels seus usos
tradicionals. En acabar hi haurà
un col·loqui entre tots els assistents.

‘My town, patrimonio y turismo sostenible’, nou
projecte de l’Institut Alexandre de Riquer

CALAF / LA VEU

L’Institut Alexandre de Riquer
de Calaf ha iniciat aquest any
el nou projecte “My Town. Patrimonio y turismo sostenible”,
junt amb quatre altres instituts:
IES Andreu Sempere (AlcoiAlacant), IES Diego Torrente
(San Clemente-Conca), IES
Bartolomé Pérez (Lorca-Murcia) i IES Blas Infante( El Viso
del Alcor-Sevilla).
Durant la setmana del 9 al 13
de febrer un grup d’ alumnes
de 3r d’ESO han realitzat una
visita a Alcoi, juntament amb
altres alumnes i professors
dels altres instituts implicats en
el projecte per tal de posar en

comú la tasca que s’ha realitzat fins ara i programar les futures accions que s’han de dur
a terme.
El projecte està finançat pel
Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport espanyol i el seu objectiu és millorar les competències lingüístiques dels alumnes
en diferents llengües, així com
aprendre a valorar i respectar
la riquesa cultural i artística de
l’entorn. Al mateix temps es
desenvoluparan les competències digitals dels alumnes
a través de l’edició de vídeo i
fotografia, realitat augmentada
i geolocalització. A més a més,
amb el treball realitzat es pro-

duiran recursos audiovisuals
plurilingües per enriquir les visites turístiques, educatives i
culturals que es puguin realitzar en els punts d’interès més
emblemàtics de les poblacions
on es desenvolupa el projecte.
A través de la realitat augmentada i d’un sistema de codis
QR, els visitants podran accedir a informacions i imatges per
completar les seves visites utilitzant diferents dispositius com
els mòbils o les tablets.
El projecte compta amb la col·
laboració de l’Ajuntament de
Calaf, que emmarcarà el projecte dins de la celebració del
Mil·lenari.

L’historiador Jordi Nadal repassarà l’evolució dels
oficis calafins en una nova conferència del Mil·lenari
CALAF / LA VEU

Quins oficis hi ha hagut a Calaf al llarg de la seva història
i quins canvis han experimentat serà l’eix vertebrador de la
propera xerrada del Mil·lenari.

És prevista per a aquest divendres 27 de febrer a les 20.00 h
a la Sala de Fusta del Casal
de Calaf, i anirà a càrrec de
l’historiador Jordi Nadal. L’acte comptarà amb una actuació

musical amb cançons d’oficis,
amb la interpretació de diverses peces instrumentals per
part dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música.
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Dotze carrosses desfilen al
Carnaval de Calaf

Més de 70 persones van seguir la segona etapa
del Terminus calafinus
CALAF / LA VEU

CALAF / LA VEU

Malgrat el fred i la pluja que va
caure a primera hora de la tarda de dissabte, el de Calaf va
ser enguany un Carnaval ben
participat. Un any més les carrosses es van convertir en les
protagonistes de la rua, amb
dissenys originals i espectaculars, plens de color i de festa.
Van ser dotze les carrosses
que hi van participar, amb les
corresponents comparses i a
ritme de batucada. La rua va
finalitzar com sempre a la plaça dels Arbres, amb el pregó
del Pellofa, comentant l’actualitat municipal i general amb
el seu característic to satíric.
També va ser ell l’encarregat
de desvetllar els premis: en la
categoria d’establiments (amb
una vintena de participants)
el premi va ser per al bar La
Coppe; pel que fa a la carrossa més espectacular, el premi
se’l van endur els Templers
calafins; el Circ Cool va emportar-se el premi a la carrossa més animada; la Diligència
Segarrenca va ser proclamada la més original, a la vega-

da que rebia la menció com a
agraïment per haver organitzat la festa durant tants anys.
Pel que fa al premi que es va
lliurar a la nit, va ser per als
Hollandfins. Al vespre, el correbars va comptar amb nombrosos participants, que van
preparar el terreny per al ball
i la festa de nit, al poliesportiu. L’organització d’enguany,
a càrrec del nou col·lectiu La
Polseguera, va demostrar haver sabut agafar el relleu de la
festa, i va voler recuperar també els actes de divendres a la
nit. Ho van fer amb un torneig
de duro i amb una festa “vip” al
poliesportiu.
La festa a Calaf ja va iniciarse divendres al matí, amb les
festes de Carnaval organitzades als centres educatius del
municipi. A la Llar d’Infants la
Boireta, per exemple, es van
vestir d’indis, i van protagonitzar una divertida rua pel centre del municipi. Tampoc no es
van oblidar de visitar els seus
petits “veïns”, els alumnes de
l’escola Alta Segarra.

Diumenge passat va tenir lloc
la segona etapa de la gran caminada del Mil·lenari de Calaf,
que porta per nom Terminus
calafinus. En aquesta ocasió
els participants, més de 70,
van caminar des de l’Astor
—lloc on els va deixar l’autocar— i fins a Ferran —punt
des d’on l’autocar els va portar de nou a Calaf. L’esmorzar
es va fer a Gàver, topònim que
s’esmenta en el document de
1015 que ha donat lloc a la
commemoració del Mil·lenari.
L’indret escollit va ser el naixement del riu Sió, en un lloc
ben agradable i amb una àmplia zona de picnic. Des d’allí,
els caminants van dirigir-se
cap a Vergós Guerrejat, Santa
Fe, Santa Maria de Malacara i
Ferran, on s’arribà després de
18 km. Tot plegat, una excur-

sió ben interessant per terres
properes a Calaf però a la vegada poc transitades per calafins.
La propera etapa del Terminus
calafinus serà el diumenge 29
de març, i cobrirà el tram Fer-

ran – Sant Pere de l’Arç (uns
15 km). Les inscripcions ja estan obertes, i es poden fer trucant a l’Ajuntament de Calaf
(93 869 85 12) o bé a l’Oficina
de Turisme (93 868 08 33).
Les places són limitades.

Sismes i el Casal de Calaf presentaran “L’enemic
del poble” aquest diumenge
CALAF / LA VEU

Carme Sala serà l’encarregada
de dirigir aquesta obra, del poeta i dramaturg noruec Henrik
Ibsen, que s’estrenarà el diumenge 1 de març a la sala gran
del Casal. El text reflexiona
sobre el drama d’un home ín-

tegre, que decideix enfrontarse a una societat corrompuda
pels diners. Una obra que parla
també de principis, de solitud,
d’injustícia, de mentides. Nou
actors i actrius, cares ben conegudes a Calaf, portaran a
escena aquest muntatge, sota

la direcció de Carme Sala. La
representació serà el diumenge 1 de març a les 18.00 h, i
les entrades les podeu adquirir
al mateix Casal el divendres 27
de febrer (de 19.00 h a 21.00
h) o bé el diumenge 1 de març
de 17.00 h a 18.00 h.

Calaf organitza la 2a Fira de la Biomassa per a
aquest dissabte
CALAF / LA VEU

Les empreses del sector de la
biomassa i totes aquelles persones interessades en aquesta
energia tenen una cita a Calaf
aquest dissabte 28 de febrer.
Es tracta de la 2a Fira de la
Biomassa, una activitat organitzada per l’Ajuntament i amb el

suport de la Diputació. Durant
tot el matí, a la plaça dels Arbres, es podran visitar els estands de les empreses del sector, així com dues exposicions:
“El recorregut de la biomassa”
i “Calaf renovable i sostenible”.
A més, a les 10.00 i a les 12.00
hi haurà demostració d’estella-

PROMOCIÓ FIXIE

dores; a les 11.00, demostració
de construcció de fusta amb encaixos; i a les 12.15 h, contes
sostenibles per a la mainada.
Una matinal que acostarà els
visitants al món de la biomassa,
als productes i a la maquinària
que s’hi relacionen. Totes lesa
activitats són gratuïtes.

ASSEGURA LA TEVA BICI

BICICLETES

·Ancoratge de paret WA50
·Cadena Ivera 7210/110

Protegeix-te dels robatoris a
garatges, trasters i altres llocs
on guardes les teves bicis.
102,50€

79,95€
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Espectacle de gols i domini a l’Alcoi abans de la
decisiva eliminatòria de la CERS, dimecres a les Comes
HOQUEI / DAVID VIA

Les Comes ha tornat a presenciar un gran espectacle de
gols. Després de l’últim partit a
casa contra el Tordera, que va
acabar en un contundent 8-2,
els arlequinats varen tornar a
ensenyar el seu gran caràcter sobre el terreny de joc per
guanyar, aquest cop per 7-1,
contra l’equip revelació de la
temporada, l’Enrile Pas Alcoi.
L’Alcoi venia a Igualada en una
vuitena posició, amb trenta
punts, mentre que els igualadins en portaven 27. Això volia
dir una gran oportunitat per als
arlequinats d’empatar a punts i
avançar-los en la classificació.
L’enfrontament va començar,
però abans es va guardar un
minut de silenci per l’àvia de
Sergi Pla, desapareguda recentment.
Un dels trets que varen marcar el partit d’aquest dissabte
va ser la gran intensitat que
el conjunt local va oferir a Les
Comes, i com a resultat d’això,
l’IHC es va avançar en l’electrònic al cap de set minuts de
joc. Ton Baliu va ser l’encarregat d’obrir la llauna després
de passar-se a dos defensors i
de creuar la bola a un lloc que
pocs porters arriben.
L’IHC va disposar d’una nova
oportunitat de posar més distància en el marcador, després
d’un penal que va tirar Sergi Pla al mig, fluix i per terra,
que va aturar el porter. Aquest
penal va ser el primer dels sis
que es varen llançar durant el
partit.
El segon gol de la nit va arribar
després d’una connexió entre
Baliu i Pla. Aquest li va fer una
gran passada a Sergi que va
poder rematar al fons de la porteria rival per posar la diferencia a dos gols. Seguidament,
Pla va tornar a marcar, després
d’un gran tir des de la banda
que va entrar per tot l’escaire:
un gol que només els mags de
l’hoquei saben realitzar.
El descans va arribar quan
l’Igualada estava dominant de
gran manera. Un tres a zero
que podria ser un set a zero,
si tots els tirs al pal haguessin
entrat, com el penal fallat de
Jassel Oller, entre d’altres tirs
al ferro de la porteria rival.
La segona part va començar
igual que la primera, amb el
domini del conjunt local sobre
el dels visitants. Va quedar
clar quan Sergi Pla va marcar
el seu tercer gol just abans de

L’hoquei europeu torna dimecres a les Comes. Arxiu Joan Guasch.

que es completés el primer
minut del segon temps. Així
doncs, Pla completava un gran
“Hat Trick” en honor a la seva
àvia.
El partit es va ser encara més
favorable per a l’IHC quan els
col·legiats varen decidir ensenyar la targeta blava a Cañellas. Daniel López va transformar el penal que significava
el cinc a zero a vint minuts
perquè acabés el partit i poc
després els arlequinats varen
marcar el sis a zero, a mans de
Jaume Molas, que deixava el
partit quasi sentenciat.
Amb els “fantasmes” espantats, l’entrenador del IHC va
donar minuts a gent del planter, i descans als homes més
importants de l’equip.
A falta de sis minuts per al final del partit, el conjunt local
va provocar la desena falta del
partit, que va significar la Falta
Directa favorable a l’equip visitant. César Candanedo va ser
l’encarregat de tirar-la i malauradament va aconseguir guanyar en el 1 contra 1 per reduir
distàncies en l’electrònic, mar-

Copa CERS
Quarts de Final
Sporting CP (POR) - UD Oliveirense (POR)
Reus Deportiu - RHC Diessbach (SUI)
Saint Omer (FRA) - OC Barcelos (POR)
Monbus Igualada - Banca Cras Follonica (ITA)

cant el gol de l’honor.
Per sentenciar el partit, un últim penal provocat per l’Enrile
Pas Alcoi a falta de quaranta
segons per el final del partit,
va ser realitzat amb èxit per el
jugador Nil Garreta, que venia
d’una llarga lesió.
El partit va acabar en un contundent set a un favorable als
igualadins, que ja només pensen amb el Follonica, rival en
els quarts de final de la Copa
CERS.

En la OK Lliga, aquest cap
de setmana no hi han partits
ja que es celebra la Copa del
Rei, per a la qual l’Igualada no

es va poder classificar. Així que
els arlequinats tindran deu dies
per concentrar-se en el partit
contra els italians i poder repetir la proesa que es va aconseguir l’any passat: arribar a la Final Four de la Copa CERS per
segona vegada consecutiva.
El partit serà dimecres vinent,
a casa, amb entrada gratuïta
presentant l’anunci d’aquesta
pàgina.
MONBUS IHC 7 (3/4) Equip
Inicial: Elagi Deitg, Toni Baliu
(1),Jaume Molas (1),Sergi Pla
(3), Daniel López (1) Equip Suplent: Jassel Oller, Joan Muntané, Nil Garreta, Albert Querol
i Alex Ferrer.
ENRILE PAS ALCOI 1 (0/1)
Equip Inicial: Marc Grau, Ferran Formatjé, Pere Cañellas,
David Aguilar, Marc Figa Equip
Suplent: César Candanedo
(1),Jaume Arché, David Domènech.
GOLS : PRIMERA PART :1-0
Ton Baliu (Minut 7), 2-0 Sergi
Pla (Minut 13), 3-0 Sergi Pla
(Minut 16) SEGONA PART:
4-0 Sergi Pla (Minut 1), 5-0 Daniel López (Minut 20), 6-0 Jaume Molas (Minut 6), 6-1 César
Candanedo (Minut 19), 7-1 Nil
Garreta (Penal Minut 24)
Més info a http://ihc.blog.cat

OK Lliga masculina
Jornada 22
M. Igualada - Enrile Alcoy		7 - 1
FC Barcelona - ICG Lleida		5 - 3
HC Liceo - C.P. Manlleu			5 - 4
Moritz Vendrell - Cerceda		5 - 5
Club Pati Vic - Voltregà			4 - 2
Noia Freixenet - Vilafranca		2 - 3
C.H. Mataró - Calafell				3 - 0
Reus Dep. - Tordera				5 - 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

PT
61
59
46
38
34
34
33
30
30
29
23
22
21
17
11
8

j
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Jornada 23 (3 i 7 març)
Tordera - HC Liceo
Vilafranca - C.H. Mataró
Enrile Alcoy - FC Barcelona
Calafell - Moritz Vendrell
C.P. Manlleu - Club Pati Vic
Voltregà - Noia Freixenet
ICG Lleida - Reus Dep.
Cerceda - M. Igualada

g
20
19
14
12
9
10
9
8
9
8
6
6
5
5
2
2

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

p gf gc d
1 119 34 85
1 128 60 68
4 90 58 32
8 81 72 9
6 82 89 -7
8 83 94 -11
7 71 61 10
8 75 64 11
10 77 86 -9
9 73 82 -9
11 55 76 -21
12 54 87 -33
11 83 92 -9
15 69 93-24
15 56 83-27
18 53118-65

Entrada gratuïta presentant
aquesta butlleta a la taquilla
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L’Igualada FHCP va caure a la
Eduard Viles i Sheila Garcia, a punt de
pujar al podi als Campionats d’Espanya pista del líder Voltregà (7-1)
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A.Igualada
Petromiralles Eduard Viles i
Sheila García, van assolir una
gran 4a. posició en les finals
respectives dels 60 m. llisos,
en el decurs dels 51ens. Campionats d’Espanya Absoluts
en Pista Coberta, que es van
dur a terme el passat cap de
setmana a la localitat malaguenya d’Antequera, amb la
participació de les primeres
figures de l’atletisme estatal.
A més, Sheila García era també 7a. en salt de llargada amb
5,79 m., Ariadna Ramos 6a.
en el triple salt amb 12,63 m.,
Marc Sànchez 10è en salt
d’alçada amb 2,05 m., i Jan
Roca debutava als estatals
absoluts amb 22”42 en 200
m.ll., en una brillant actuació
global dels anoiencs, que assoliren 4 posicions de finalistes. El CAI Petromiralles va
ser el 15è club general i 4.t
club català per puntuació dels
seus atletes, darrere del F.C.
Barcelona, de l’A.A. Catalunya
i de la A.A. Palamós, entre 54
clubs participants.
La Junior Sheila García, assolia la 4a. posició en la final
dels 60 m.llisos amb 7”57, nou
Rècord d’Igualada absolut i
quedant-se a només 1/100
de la medalla de Bronze. Anteriorment era 2a. en la sèrie
classif. amb 7”62, i 4a. en la
s/f. corresponent amb 7”65, i
era també 7a. en el salt de llar-

Sheila Garcia i Eduard Viles.

gada amb 5,79 m., en una brillant actuació de la pierenca.
Les campiones estatals foren
Cristina Lara (F.C. Barcelona) en els 60 m.ll. amb 7”49 i
Concepción Montaner (Playas
de Castellón) en el salt de llargada, amb 6,44 m..
Eduard Viles, va ser també
4t. en la final dels 60 m. llisos
amb 6”81, a 1/100 del Bronze, després d’entrar 3r en la
s/f. corresponent amb 6”82, i
2.n. amb 6”86 en la seva sèrie classificatòria, en una gran
actuació de l’atleta de Mediona. L’or va ser per a Arian O.
García (Playas de Castellón)
amb 6”74, en una final de fotofinish.
Ariadna Ramos, atleta de categ. Promesa, assolia la 6a.
posició absoluta en el triple
salt fem. amb un millor intent
de 12,63 m. i essent la 1a.
catalana classificada. Patricia

Sarrapio (Playas de Castellón)
es va imposar amb 13,94 m.,
assolint la mínima pels europeus.
El Promesa Marc Sànchez,
assolia la 10a. posició absoluta en el salt d’alçada, 2n atleta català classificat i amb un
millor intent de 2,05 m., mateix
registre que els classificats del
6è. al 10è. lloc. Es va proclamar Campió estatal Miguel
Ángel Sancho (Playas de Castellón) amb 2,24 m..
El Junior Jan Roca era 2n de
la 2a. sèrie classificatòria dels
200 m.ll. amb un registre de
22”42 que no li donaren l’accés a s/f., en el seu debut als
Campionats d’Espanya absoluts.
Els Campionats estatals eren
selectius pel Campionat d’Europa indoor de Praga dels propers 6 al 8 de març.

Ja classificades per a la Copa
de la Reina, l’Igualada anava a Sant Hipòlit de Voltregà
per encetar la segona volta a
l’Oklliga femenina. Ho feia davant del líder, el CP Voltregà,
que justament venia de perdre
la setmana passada contra
l’Sfèric de Terrassa el primer
partit de la temporada, havent
cedit fins aleshores, tan sols,
un empat contra el Palau. I és
que les santhipolenques han
sofert algunes baixes inesperades les darreres setmanes
per diferents causes.
Tots els gols
a la segona part
A la primera part no es va
moure el marcador, i l’Igualada
despertava bones sensacions.
Tota l’expedició igualadina era
ben conscient que acabaven
de presenciar la millor primera
part de la temporada i esperava una segona part amb la
mateixa tònica.
Les noies de Raül Ramírez i
Harry Mora van sortir amb la
mateixa intensitat però un error defensiu facilitava el primer gol de partit per part de la
Esther Nadal. (1-0). Un minut
després seria la Berta Tarrida que posava la bola per tot
l’escaire i posava el segon al
marcador. (2-0). El partit s’escapava… En només cinc minuts, l’gualada tirava per terra
la meritòria primera part. Però
no ho deixarien de

i
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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).

provar. Així, l’àrbitre xiularia un penal favorable a les
anoienques.
L’encarregada
de transformar-lo seria la capitana Laura Salvador. Bola
a l’escaire i gol. (2-1). L’Igualada tornava a tenir opcions.
Aquestes però, van durar un
minut. El temps que va tardar
la Cristina Barceló a marcar
el tercer pel Voltregà. (3-1).
L’Igualada havia perdut un
punt de concentració i ho estava pagant car contra
el líder.
Els aficionats locals no veien
clara la victòria del partit i van
pressionar força a l’àrbitre.
Curiosament aquest, xiularia
un penal favorable a les locals.
Ara sí, la Natasha Lee superaria el duel amb la Laia, i després del refús inicial, acabaria
col·locant la bola a la xarxa i
pujaria el quart al marcador
local. (4-1). Tot un regal. L’àrbitre tornaria a donar un altre
penal al Voltregà encara no un
minut després… Lee va tornar a aprofitar el regal. (5-1).
Quedaven onze minuts. Uns
minuts que es farien llargs.
Tornaria a marcar la Natasha
Lee, ara sí de jugada, a cinc
minuts del final (6-1). Les locals, ja amb nou faltes, marcarien el darrer gol dos minuts
després mitjançant l’Anna Romero (7-1). L’àrbitre no xiularia
la desena falta del Voltregà i el
partit així va acabar.
Aquest és el darrer partit
abans de la Copa de la Reina. Un partit que ha de servir
per valorar tot el què es va fer
bé en els primers vint minuts,
i valorar tot el què es va fer
malament en els darrers per a
corregir-ho.
A punt per a la Copa
L’Igualada descansa la següent jornada a l’OK lliga i
ho aprofitarà per preparar el
debut a la Copa de la Reina,
contra el CP Manlleu, el pròxim divendres dia 6 de març
a les 16:00 h a Lloret de Mar.
Equip i club fan una crida a
tots els aficionats a l’hoquei
patins a desplaçar-se a Lloret
de Mar per a recolzar l’equip
en aquesta competició que
disputaran per segona vegada en la seva història, i a on
hi van amb la intenció de fer-hi
“un bon paper”, segons el seu
entrenador Raül Ramírez.
Igualada: Laia Navarrete -P-,
Laura Salvador (1), Elba Garreta, Marta Soler i Raquel Bernadas. També Meri Martínez
-P-, Clara Ferrer, Judit Baldris,
Laura Torres i Solange Albares. Entrenadors: Raül Ramírez i Harry Mora.

Esports

D E L’A N O IA

RESULTATS I
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

Jornada 21
Torreforta - Vilanova				1 - 2
Santboià - Viladecans			3 - 1
Tàrrega - Reddis				3 - 1
Rapitenca - Amposta				1 - 1
Lleida Esp. B - St. Ildefons		2 - 2
Almacelles - Torredembarra		1 - 4
Mollerussa - El Catllar			1 - 2
Balaguer - Morell				1 - 2
Igualada - Juv. 25 Sep.			1 - 0

Jornada 21
Moja - Suburense				1 - 2
Marianao P. - Júnior				1 - 0
PUD Málaga - Sant Cugat		3 - 1
Unif. Bellvitge - Espluguenc		2 - 1
Prat B - Can Vidalet				0 - 3
Begues - San Mauro 			ajr.
Vista Alegre - Martorell			2 - 1
St. J. Despí - Olivella				0 - 0
St. Andreu B. - Gornal			0 - 4

			
1 Morell
2 El Catllar
3 Santboià
4 Vilanova
5 St. Ildefons
6 Viladecans
7 Rapitenca
8 Almacelles
9 Lleida Esp. B
10 Reddis
11 Amposta
12 Torredembarra
13 Balaguer
14 Tàrrega
15 Igualada
16 Mollerussa
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 Espluguenc
13 Prat B
14 Olivella
15 St. J. Despí
16 Begues
17 St. Andreu B.
18 PUD Málaga

PT.
43
42
38
34
32
31
29
29
29
28
26
26
26
25
22
19
18
18

p j e
21 12 7
21 13 3
21 11 5
21 10 4
21 8 8
21 9 4
21 8 5
21 8 5
21 8 5
21 8 4
21 5 11
21 6 8
21 6 8
21 5 10
21 6 4
21 5 4
21 5 3
21 4 6

p
2
5
5
7
5
8
8
8
8
9
5
7
7
6
11
12
13
11

gf
34
31
41
26
36
29
31
25
16
31
30
32
25
20
20
23
20
31

gc
23
23
22
21
27
26
22
29
31
26
28
32
26
21
32
34
32
46

df
11
8
19
5
9
3
9
-4
-15
5
2
0
-1
-1
-12
-11
-12
-15

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

PT.
45
43
43
40
39
37
32
29
24
24
23
22
22
22
21
19
17
17

p j
21 14
21 13
21 12
21 12
21 11
21 11
20 9
21 8
21 6
21 6
21 7
21 6
21 6
21 5
21 4
20 4
21 4
21 5

e
3
4
7
4
6
4
5
5
6
6
2
4
4
7
9
7
5
2

p
4
4
2
5
4
6
6
8
9
9
12
11
11
9
8
9
12
14

gf
40
43
43
32
42
27
27
39
22
28
27
31
24
28
21
25
22
29

gc
20
24
29
18
25
20
22
39
23
34
29
36
32
40
30
38
41
50

df
20
19
14
14
17
7
5
0
-1
-6
-2
-5
-8
-12
-9
-13
-19
-21

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

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 21
M. Igualada - Base Espirall		2 - 1
Piera - St. Cugat S.				2 - 1
FE Vilafranca - La Múnia			5 - 0
Les Roquetes - Ribes				3 - 2
La Granada - Calaf				2 - 1
Riudebitlles - St. Pere M.			1 - 1
Carme - Cubelles				2 - 3
Anoia - Pª Jove Roq.				3 - 1
Sitges - Odena				0 - 1

Jornada 19
Torre Claramunt-PM Tossa		1-8
Capellades-Jorba				5-0
Cabrera-La Llacuna				4-1
Vilanova C.-La Paz				sus
Masquefa-Hostalets Pierola		2-0
Rebrot-Pobla Claramunt		2-3
Tous-Ateneu PBI				1-4
San Mauro B-Fàtima				0-1

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

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

PT.
55
48
46
42
40
33
32
30
28
24
23
23
22
19
17
17
17
12

p j
21 17
21 14
21 15
21 13
21 12
21 10
21 9
21 9
21 7
21 7
21 5
21 5
21 6
21 4
21 5
21 5
21 5
21 2

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

p
0
1
5
5
5
8
7
9
7
11
8
8
11
10
14
14
14
13

gf
79
52
54
63
45
53
51
36
30
30
33
36
37
34
34
32
28
25

gc
28
21
27
33
29
45
34
37
34
39
30
41
56
46
52
64
66
70

df
51
31
27
30
16
8
17
-1
-4
-9
3
-5
-19
-12
-18
-32
-38
-45

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

Pt.
51
48
42
42
35
35
34
25
24
20
16
15
15
13
12
0

P J
19 17
19 16
19 13
19 13
19 10
19 11
19 11
19 6
19 7
18 5
19 4
19 4
19 3
17 3
18 4
19 0

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

P
2
3
3
3
4
6
7
6
9
8
11
12
10
10
14
19

Gf Gc
53 11
67 21
57 15
56 12
38 19
52 29
50 25
31 30
32 38
36 37
32 48
34 61
30 67
21 34
21 63
9 109

Jornada 20
Jorba-PM Tossa
La Llacuna-Capellades
La Paz-Cabrera d’Anoia
Hostalets Pierola-Vilanova Camí
La Pobla Claramunt-Masquefa
Ateneu PBI-Rebrot
Fàtima-Tous
San Mauro B-La Torre Claramunt

futbol femení 2a NACIONAL

Amb 22 gols:
Bogdan Pelepco		 Fàtima		22

Jornada 18
Levante Las Planas-Europa		4-1
Barcelona B-Seagull				4-0
St. Andreu-Igualada				0-2
AEM Lleida-Lloret				6-0
St. Gabriel B-Tr. Alcaine			3-2
Espanyol B-Voc				1-2
L’Estartit-Son Sardina			1-2

Amb 21 gols:
David Garrido		
Amb 19 gols:
Xavier Valls		
Amb 18 gols:
Samuel Pérez		
Amb 16 gols:
Joan Mabras		
Amb 15 gols:
Jordi Lliró		
Amb 14 gols:
Miguel Andreu		
Gerard Jorba		
Ricardo Lanuza		
Amb 13 gols:
Edgar Rodríguez		
Amb 12 gols:
Xavi Mas		
Carlos González		
Isidre Marsiñach		
Amb 11 gols:
Sergi Solà		
José M. Sillero		
Edgar Maldonado		
Ricard Márquez		
Gerard Márquez		
Amb 10 gols:
Badre el Barnaoui		
David Martínez		

Masquefa		21
Òdena		19
Pobla Clar.		18
Pobla Clar.		16
Ateneu PBI		15
Anoia		14
Òdena		14
Cabrera d’Anoia		14
Piera		13
Piera		12
Fàtima		12
Calaf		12
Piera		11
Capellades		11
San Mauro B		11
Anoia		11
Rebrot		11
Hostalets		10
Anoia		10

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

Pt.
46
45
29
29
28
27
26
23
22
21
19
15
13
10

P J
18 15
18 14
18 8
18 9
18 8
18 7
18 7
18 6
18 6
18 5
18 5
18 4
18 4
18 3

Jornada 19
Son Sardina-Levante las Planas
Europa-FC Barcelona B
Seagull-Sant Andreu
Igualada-AEM Lleida
Lloret-St. Gabriel B
Tr. Alcaine-Espanyol B
Vic-L’Estartit

E
1
3
5
2
4
6
5
5
4
6
4
3
1
1

P
2
1
5
7
6
5
6
7
8
7
9
11
13
14

Gf
61
64
32
39
27
32
38
32
23
26
21
21
21
22

Gc
15
11
33
34
23
19
32
30
25
33
30
53
41
80

45

Una nova victòria que dóna aire al CFI
FUTBOL / ELENA ALERT

Els homes de Martí Alavedra,
que ja portaven 3 jornades
consecutives sense conèixer
la derrota, s’enfrontaven diumenge contra un dels cuers
de la categoria, el Juventud
25 de Septiembre, de Rubí,
coneixedors que aconseguir
els 3 punts en aquest partit era
vital pels blaus per seguir en la
seva cursa contra el descens.
El bon joc i la força que l’equip
està demostrant en els darrers
enfrontaments es va tornar a
veure a Les Comes. L’Igualada va fer valdre la seva condició de local i va dominar el joc
en tot moment. Un domini que
va portar ocasions molt clares
de gol durant la primera meitat, primer de la mà de Fran
Arevalo i més tard de Martí
Just, però la pilota no va acabar entrant a la porteria contrària. L’equip rival va donar
un avís just després de l’ocasió de Martí, estavellant una
pilota al travesser i posant la
por al cos als igualadins, que
sabien que calia materialitzar
les ocasions per emportar-se
els tres punts.
Amb aquesta idea va sortir
l’Igualada a la segona meitat
i, quan només havien passat
5 minuts de l’inici, Martí rebia
una pilota llarga per la banda
dreta, s’escapava per velocitat
i batia el porter del Joventut
amb un xut creuat. Un gol que
començava a donar tranquil·
litat als igualadins en un partit

que calia guanyar.
Des d’aquest moment, l’Igualada va seguir tenint el control del joc, intentant evitar les
ocasions rivals. Els blaus van
tenir alguna ocasió que hagués pogut acabar en gol, però
el marcador no es va moure i
va acabar amb l’1 a 0 final. La
victòria suposa 3 punts més
per l’Igualada que se situa,
així, a només 3 punts de la
zona de salvació.
C.F. IGUALADA: Aleix Ceballos, Roger Peña, Robert Palau, Fran Arevalo (Ton Casas
55’), Martí Just (Bilal Gartite
89’), Entic Palet, Eloi Jimenez,
Pau Vidal (David Baraldes
88’), Jordi Castellano (Jonathan Fernandez 46’), Carles
Güell, Bachana Lominadze.
Entrenador: Martí Alavedra.
JUVENTUD 25 SEPTIEMBRE: Daniel Marin, Jose Ma-

nuel Rios, Diego Fernandez,
Jordi Dominguez, Daniel Garcia, Daniel Camino (David
Escario 46’), Oscar Casado,
Javier Lerma (Juan Elvira 63’),
Kevin Gutierrez (Sergio Romero 46’), Joxe Mari Buenache, Sergio Beas (Jordi Albella
84’). Entrenador: Santiago
Fernandez
GOLS: 1-0 Martí Just (51’)
ÀRBITRES: Guillem Martí,
Abdelaziz Ajdir, Guillem Fernandez
INCIDÈNCIES: Targetes grogues a: Eloi Jimenez (49’), Robert Palau (60’), Roger Peña
(65’), Bachana Lominadze
(71’), Fran Arevalo (74’), Bilial
Gartite (89’), pel CFIgualada
i Daniel Camino (43’), Oscar
Casado (60’), Sergio Beas
(67’), Daniel Marin (71’) pel
Juventud 25 de Septiembre.

El CFI femení suma tres punts més
FUTBOL / CFI

PITXITXI DE L’ANOIA

DIVENDRES
27 de febrer de 2015

Després de passar el tourmalet de jugar contra tots els
equips de les primeres posicions de la classificació, el primer equip femení del CF Igualada s’enfrontava a un dels
rivals de la zona de descens.
L’Igualada sabia que havia
d’aconseguir sumar punts per
poder allunyar-se d’aquesta
zona de perill i poder escalar
posicions.
El partit va començar bé per
les igualadines: el domini era
de les blaves, creant ocasions i trenant bones jugades.
El premi d’aquesta superioritat va arribar al cap de pocs
minuts d’haver començat el
partit, quan la Núria rematava
el córner llançat per la Judit al
fons de la xarxa amb un fort
cop de cap.
Amb el 0-1 favorable per les
blaves hagués pogut créixer
encara més el domini del joc,
però les de Sant Andreu van
incrementar la intensitat i les
igualadines van perdre el do-

mini i control del partit. Tot i
tenir arribades, no es va poder rematar cap ocasió clara i,
a les acaballes de la primera
part, el Sant Andreu va gaudir
d’alguna ocasió que, per sort
per les blaves, no va acabar
en gol.
La segona meitat no podia començar millor per les igualadines. La Mariona convertia una
falta a la frontal de l’àrea en un
golàs per l’escaire de la porteria, augmentant l’avantatge
blau al marcador.
La resta del partit va passar
a ser de domini majoritari del
Sant Andreu, que en els últims
compassos va avançar les línies per poder intentar posarse en el partit. El treball defensiu de tot l’equip del CFI va
impedir que les barcelonines
retallessin distàncies, deixant
el marcador en el 0-2 definitiu.
Ara l’Igualada rep l’AEM, un rival directe a la zona mitja de la
classificació. Guanyar aquest
partit deixaria les blaves en
una zona bastant còmode per
encarar la resta de la tempo-

rada.
C.F. IGUALADA: Noelia García (portera), Araceli Barroso,
“Cuà”, Janet Mendoza, Carla
Navarro (Elena Alert 55′) (defenses), Núria Miquel, Jèssica
Pablos, Míriam Solías, (migcampistes), Mariona Marsal,
Judit Pablos, Marina Salanova
(Marta Sáez 66′) (davanteres). Entrenadors Santi Ramos i Paco Pablos.
U.E. SANT ANDREU: Natalia López, Inés Arozarena
(Michèlle Borgstrom 72′), Julia Jarque, Mariona Masferrer,
Eybis Maviel Medina, Marta
Zaragoza, Maria Isabel Vasconez (Yanira Penín 64′), Laia
Castillo (Gemma Castelo 64′),
Núria Vila, Merlene Villanueva, Carla Sagré.
GOLS: 0-1 Núria (7′) – 0-2
Mariona (46′)
ÀRBITRES: Aleix Roig, Manuel Carrasco, Joaquín Hernández
INCIDÈNCIES: Targetes grogues a: Mariona Masferrer
(46′), Núria Miquel (78′), Eybis Maviel Medina (85′).
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Victòria en una pista difícil de
l’Handbol Igualada
HANDBOL / TON CASELLAS

Els igualadins es desplaçaven
a una pista complicada, la del
Castelldefels, en què tant el
primer – el Vic - com el tercer – el Mataró - classificats
van aconseguir una victòria
per la mínima. A part, la divuitena jornada oferia un duel
entre aquests dos conjunts, fet
que feia encara més important
sumar els dos punts per tal
d’augmentar distàncies entre
els seus principals perseguidors.
La primera part va començar
amb un ritme força lent per
culpa del joc que desplegava
el Castelldefels, que volia dominar aquest aspecte per tal
que els igualadins no poguessin aconseguir fàcilment una
renda de gols insalvable. La
defensa igualadina seguia coixejant, però per sort en atac
no hi havia problemes per fer
gol. Això es va veure finalment
reflectit en la defensa, fet que
va permetre a l’Igualada aconseguir un parcial de 5 a 9 en
els primers 15 minuts. Aquesta diferència seria la que marcaria tota la resta del partit. Els
darrers minuts de la primera
part van seguir amb la mateixa tònica, fet que es va reflectir en el marcador a l’acabar
aquesta part, amb un 13 a 18
favorable als igualadins.
La segona meitat va començar amb un ritme molt ràpid
de joc i alhora desorganitzat.
Hi va haver moltes pèrdues de
pilota en els dos costats, força
contraatacs, atacs poc elaborats i joc dur; això va portar a
un parcial de 10 a 10 en només 15 minuts. Tots aquests
ingredients van fer que per
uns minuts semblava que podia torna a passar el que va
passar la setmana passada
– els van remuntar 8 gols de
diferència -. Finalment, tot i

que el Castelldefels va arribar
a posar-se a només 3 gols per
sota, els igualadins van saber
recuperar la calma i jugar amb
el cap, tenint en compte el
marcador i els minuts que faltaven per a finalitzar el partit.
Així doncs, l’Igualada va ser
prudent i poc a poc va tornar
a jugar com sap i ja no es va
patir per la derrota. El resultat
final va ser de 32 a 37.
Un altre partit en què els igualadins han tingut uns minuts
molt bons que els han permès aconseguir un bon coixí
de gols que resultarien claus
més tard, ja que durant uns
minuts de les segones parts el
joc desplegat deixa força a desitjar. Un aspecte que s’ha de
millor si es vol seguir a la part
alta de la taula. La setmana vinent l’Igualada s’enfronta amb
el Terrassa – vuitè classificat –
al pavelló de Les Comes.
Entrenats per José Manuel
Jiménez, van jugar: Ton Casellas (4 a.) i Jordi Bermejo (7
a.), com a porters. José Ramallo (2), Jordi Vilarrubias (6),
Esteban Lezama (2), Rubén
Álvarez, David Cubí (2), José
Luís Álvarez, Pol Cantero (2),
Adrián Suero (10), Sergi Garcia (3), Jordi Grado (1) i Òscar
Visa (9).
El sènior femení guanya a
Montbui (7-31)
El passat dissabte 21 de febrer, l’equip sènior femení del
club es va desplaçar a Montbui per disputar el partit corresponent a la catorzena jornada de lliga.
Les nostres jugadores van començar amb algun que altre
error en atac però realitzant
una defensa que dificultava
l’atac de les jugadores locals.
Les nostres jugadores van començar des del primer minut a
realitzar el seu atac ràpid que

feia que les jugadores igualadines aconseguissin marcar
gràcies a les seves transicions. Respecte a l’atac estàtic
de les nostres jugadores, van
ser capaces de realitzar algunes jugades que acabaven
amb llançament clar però que
a vegades la portera local va
ser capaç de treure la pilota.
La defensa igualadina feia
que els atacs de les jugadores locals fossin atacs llargs
ja que els costava trobar una
situació clara de llançament.
Amb aquesta dinàmica, les
nostres jugadores van aconseguir marxar a la mitja part
amb un resultat favorable de
4 a 15.
A la segona part, la defensa
visitant va seguir sent una defensa forta on es va aconseguir tallar moltes pilotes que
es convertien en contraatacs,
molts d’ells acabats en gol.
Aquesta va ser la dinàmica de
tota la part, en què les jugadores locals van tenir moltes dificultats per poder marcar i les
igualadines van realitzar molt
contraatacs durant aquesta
part, gairebé tots els goles
eren marcats de contraatac
i l’atac en estàtic va ser molt
escàs. Amb aquesta dinàmica
es va arribar al final del partit
amb un resultat favorable de
7 a 31.
Per part de l’Igualada, entrenades per Jordi Riba, van jugar: Míriam (portera), Marta,
Nora, Raquel, Ainoa, Alicia,
Laura F., Jordina i Laura B.
Altres resultats:
La Roca B 31-CHI juvenil m. 29
Castelldef. 23-CHI juvenil f. 25
CHI cadet m. 35-Egara 30
Gols 40-CHI cadet f. 19
CHI infantil m.B 31-Berga 13
CHI aleví x.B 4-CHI 12

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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Localitat
Tel
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Els dos primers equips del CB
Igualada sumen victòries

Sènior A femení.

BÀSQUET / LA VEU

Partit important pel sènior A
masculí, que disputava a casa
un partit per lluitar per la cinquena victòria consecutiva. Al
f inal, victòria davant el Viladecans per 82-67.
El primer quart del partit no va
ser gaire vistós per ambdós
equips. Amb molt poca anotació i molt fluixos darrera, el
conjunt blau permetia parcials
de fins i tot 0-7, que ajudaven
a sentir-se còmodes als rivals,
i no tenir por d’atacar i trobar
situacions de bàsquets fàcils.
El parcial total del quart va ser
de 10-17. En el segon quart,
l’equip visitant seguia amb el
seu joc, tenint ocasions fàcils
de bàsquet i també trobant comoditat des de la línia de 6,75,
anotant fins a 4 triples en el
quart. En canvi, l’equip local
va fer un gir total en el seu
joc, trobant facilitat en anotar,
i recuperant les situacions de
contraatac que el caracteritzen, i també anotant 4 triples
per recuperar distàncies en el
partit.
Finalment el parcial va ser
pels igualadins 26-20, que seguien un punt per darrera en la
mitja part, 36-37.A la represa
del partit, l’equip local seguia
trobant-se còmode en atac, i
amb 4 triples seguits es col·
locava a 5 punts del CB Viladecans-Sant Gabriel A, que
semblava bloquejat en atac.
Durant aquest quart van tenir poca anotació, i gairebé
només aconseguien arribar
a cistella des de la línia de tir
lliure. Destacar la gran intensitat defensiva dels igualadins, que van poder frenar el
joc dels jugadors de A. Aroco.
El parcial va ser de 18-11, que
col·locava un marcador de 5448. En l’últim quart, una gran
pressió en defensa, la intensitat de tot l’equip amb rotacions
curtes, i moltes situacions fàcils de bàsquet, aconseguien
situar a l’equip local per davant en el marcador. Un parcial de 8-0 sentenciaven el partit
i la 5a victòria consecutiva.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-

drós (0), R. Riu (12), E. Burgès (9), M. Moliner (2), J. Torres (13), C. Fons (15), A. Gual
(11), A. Roca (4), M. Padrós
(-), M. Benito (0), E. Tejero
(13), S. Laguarta (3).
Parcials: 10-17, 26-20 (36-37),
18-11 (54-48), 28-19 (82-67)
Àrbitres: S. Martínez, S. Tello.
Victòria del sènior A femení
a Olesa (55-63)
El Depimés CB Igualada A va
aconseguir una exceŀlent victòria davant un rival directe ,
el NB Olesa, per un resultat
final de 55 a 63. Les igualadines van realitzar un gran
partit i van dominar sempre
en el marcador , fins i tot amb
un avantatge de més de 20
punts a favor. Les igualadines
es van presentar amb la baixa
de Elia Compte i la ja sabuda
de Marta Ametllé. I va reforçar
l’equip amb la presència de 3
jugadores cadets (Fernandez,
Roselló i Òdena). Tot i això
l’equip va començar el matx
amb molta força i els dos primers quart vans dominar amb
una gran defensa i un joc coŀlectiu dinàmic i vertical donant
al descans un resultat parcial
de 30 a 36.
El tercer quart va ser espectacular. La defensa va ofegar
l’atac local i el joc ofensiu
igualadí va passar per sobre
assolint un avantatge molt clar
amb un exceŀlent joc, 35 a 54.
Els primers minuts del darrer
quart les igualadines van assolir la màxima diferència 35 a
58. A partir d’aquí les igualadines van afluixar i el desgast físic i mental va baixar però mai
sense tenir el matx controlat i
guanyat per 55 a 63. El proper
partit les igualadines rebran la
visita d’un dels grans equip de
la lliga el Barça B , segon classificat. Diumenge a les Comes
a les 19h.
Parcials: 15-18, 30-36, 35-54,
55-63
C. Carner (10), M. Quintana(4), Soler (14), J. Salanova (6), A. Acevedo(10), B.
Sellarès(7)C.Bargalló (1) , J.
Fuertes(6), M. Fernandez,
C.Odena, P. Roselló (2)
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Copa Catalana de gimnàstica a Girona

L’Igualada Vòlei Club femení
s’imposa al Barberà (3-0)

GIMNÀSTICA / LA VEU

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El passat dissabte dia 21 de
febrer, al pavelló municipal de
Girona, es va celebrar la 1ª
fase de Copa Catalana dels
nivells V i VI, en el qual participaven cinc gimnastes del San
Roque. Marta Villar en la categoria Sènior V, Itziar Mensa
en la categoria Junior V, Sandra Dominguez en la categoria
Infantil VI, i les petites Paula
Mula i Tania Gabarri en la categoria Benjamí VI. Totes elles
van defensar el seu exercici
amb una execució molt bona
a la pista i deixant una imatge estupenda, seguint el ritme
creixent del club.
Cal destacar l’actuació de
Sandra Domínguez, la qual va
aconseguir la primera posició
a la categoria Infantil VI.
El CE Montbui va competir
amb 4 gimnastes. En categoria sénior nivell V Raquel Hornas i Mariona Juvé, amb cèrcol, van fer els seus exercicis
amb seguretat demostrant la
seva veterania en la pista.
A nivell VI, Júlia Ainsua de categoria benjamí, amb pilota,
va aconseguir pujar al tercer
esgraó del podi sent la primera vegada que competia amb
un aparell a les mans.
I en la categoria infantil VI, Jú-

Després de quatre jornades,
el primer equip femení del vòlei igualadí va aconseguir dissabte la primera victòria a la
lliga de permanència amb un
contundent 3 a 0 contra el CV
Barberà Comerç Urbà B (parcials de 25-16/25-16/25-21).
Va ser un partit força disputat on l’equip local va mostrar
una gran disposició a la pista,
sobretot amb una molt bona
actitud defensiva. Amb aquest
esperat triomf, jugadores i cos
tècnic veuen com es comença a posar en pràctica tota la
feina feta als entrenaments.
Després de trencar la mala
ratxa, l’equip espera continuar
amb aquest bon nivell de vòlei
i demostrar les seves aspiracions en aquesta fase tan decisiva amb més victòries.
El filial masculí també va obtenir els tres punts i la seva
segona victòria consecutiva
en el partit que va enfrontar
els igualadins amb el CV Vilafranca B (3 sets a 0 amb parcials de 25-23/25-22/25-21).
L’equip demostra que segueix
millorant setmana rere setmana i que el triomf de la jornada
anterior a Sant Quirze del Vallès no va ser un miratge, sinó
una constatació de la constant
evolució del seu nivell de joc.
El sènior masculí B va mostrar
una gran actitud defensiva en
tot moment, fruit del convenciment dels jugadors en les
seves possibilitats després
d’una llarga ratxa amb falta de

CE Montbui.

San Roque.

CG Aula d’Igualada.

lia Rúbio també va aconseguir
una meritòria tercera posició
posant més fàcil la seva classificació per la final de les 8
millors.
El proper cap de setmana Míriam Alomar i Marina Marfil
es jugaran la classificació al
Campionat d’Espanya.

La gimnasta del CG Aula
d’Igualada Abril Cots, va aconseguir la setena posició amb
un exercici de corda de gran
dificultat, amb una molt bona
nota que la deixa en l’opció
de lluitar en properes fases de
lluitar per les primeres places.

Autocar de la Penya Blanc-i-Blava d’Igualada per la Copa del Rei
semifinals de la Copa del Rei.
El partit es juga a les 22.00h
al Power8 Stadium i es sortirà a les 20.00h des del Bin-

La
Penya
Blanc-i-Blava
d’Igualada farà autocar el proper dimecres dia 4 de març
per acudir a la tornada de les

go (Edifici Punto Blanco). Els
preus son de 10€ pels socis
de la Penya Blanc i Blava
d´Igualada i 12€ pels no socis.
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confiança.
L’Alain Afflelou sènior femení
C, per la seva banda, no va
poder repetir els resultats de
la resta d’equips del club i va
perdre el seu partit contra el
CV Monjos B per 0 sets a 3.
La tensió i els nervis de les jugadores en algunes fases decisives dels parcials van jugar
en contra seva. Així doncs, tot
i el bon joc en molts trams del
partit, el joc encara ha de seguir millorant per obtenir els
resultats desitjats.
Pel que fa als equips base,
l’Alain Afflelou aleví femení va
dominar amb total claredat el
partit en el desplaçament de
les igualadines a Vilanova i la
Geltrú (0 sets a 3 amb parcials de 19-25/17-25/9-25). Les
joves jugadores de la base
del club van realitzar un partit
seriós, construït punt a punt i
amb bon joc. Aquesta va ser la
novena victòria de la temporada i l’equip es manté així com
a capdavanter de la classificació. A banda de la jornada de
lliga, les jugadores alevins i
benjamines de l’Igualada Vòlei Club van participar a la 2a
Trobada Inivòlei organitzada
per la Federació Catalana de
Voleibol a Sant Esteve Sesrovires.

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

MAR I CEL

Dia 18 Abril 2015

Teatre VICTORIA

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15:20

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
Torna Mar i cel, el musical que ha fet història, el drama reconvertit en cant a l’esperança que ha emocionat i commugut centenars de milers
d’espectadors. En complir uns esplendorosos quaranta anys, Dagoll Dagom posa Mar i cel en escena per tercer cop i amb una força
renovada, un nou càsting i noves sensacions que esn emocionaran. Un espectacle sobre la intolerància i la incomprensió entre dos móns,
orient i occident. Dues religions eternament enfrontades. Una bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc.
Una història amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim. Un musical basat en la pirateria del segle XVII i en l’expulsió del
regne d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.

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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Molta participació al Duatló d’Igualada
DUATLÓ / LA VEU

El passat diumenge es va donar el tret de sortida al IX Duatló Ciutat d’Igualada de carretera, que en aquesta ocasió
acollia el Campionat Nacional
de Catalunya per Categories,
l’ambient assolellat i els 350
duatletes que van participar en
la prova, van permetre gaudir
d’un bon espectacle. Aquest
any el circuit estava compost
per un primer tram de 5,5 km
de cursa a peu per asfalt i molt
ràpid, 18km de recorregut en
bicicleta i finalitzant amb 2,5
km de cursa a peu.
Cal destacar l’exceŀlent actuació del duatleta Daniel Baraldés, que aconseguia pujar al
podi com a 3r classificat de la
general i aconseguint el 2n lloc
en el Campionat de Catalunya
en categoria sènior. A més,
en la classificació per equips,
brillant actuació on l’equip
masculí del CAI Triatló Petromiralles es proclamava com
a guanyador i l’equip femení
també aconseguia pujar al
podi amb una magnífica tercera posició.
En la classificació general victòria de Francesc Godoy que
es va imposar amb un temps
de 0h 57:03 i d’Eva Ledesma
(Club Esportiu Tri 4.40) amb
1h 04:13
A nivell individual els resultats
del CAI Triatló en la classificació general van ser els següents:
3è Daniel Baraldés 1h 00:04
11è Marc Moreno 1h 01:18

Bon ral.li esprint de Prat i Usón. Foto Jordi Vidal

Miquel Prat i David Usón,
setens al ral·li de Sant Julià
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

23è Joan Riera 1h 02:27
84è Ramon Lladó 1h 07:20
113è Pere Porta 1h 08:58
141è Sergio Mesas 1h 10:43
204è Víctor Gutiérrez 1h 14:53
212a Aïda Solà 1h 15:32
221è Pep Torras 1h 16:09
264è Enric Guix 1h 20:25
265è Víctor Ríos 1h 20:27
271a Elena Baralbé 1h 20:55

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).

286a Susanna Llopart 1h 21:59
306a Marta Prado 1h 24:55
Duatló infantil
Dissabte a la tarda va tenir lloc
el duatló infantil.
Els babys van fer un circuit
d’1m corrent, 1 km bici per
l’interior de l’estadi i 0,5km
corrent. La categoria prebenjamí i benjamí constava de
1km corrent, 2km en btt pels
voltants de l’estadi i finalitzaven amb un tram de 500m
per l’interior de l’estadi. Carla
Bisbal es proclamava guanyadora en categoria benjamí
femení, després d’un magnífic
últim tram corrent. També va
participar Daniel Alemany en
categoria prebenjamí masculí.
I Júlia Oliveras creuant la línia
de meta en 4a posició.
Finalment els més grans; alevins i infantils, van realitzar un
primer tram de 2km corrent,
dos voltes al circuit de btt pels
voltas de l’estadi fent un total
de 5km i finalitzaven amb 1km
corrent per l’interior de l’estadi.
Destacant la victòria de Jan
Bisbal en categoria aleví masculí, en la mateixa categoria
també va finalitzar la prova i
les magnífiques 2a i 3a posició de Martona Segura i Carla
Alemany en categoria infantil
femení, respectivament. En
la mateixa prova també participaven els joves triatletes de
CAI Nicolau Gassó, Pol Robert i Albert Parera, realitzant
una gran cursa.

Tal com ens deia el President
de l’Escuderia Osona, organitzadora del Ral·li Esprint de
Sant Julià de Vilatorta, Joan
Panadés, i que com aquell
que no vol la cosa aquesta ja era la divuitena edició
d’aquesta prova que tot i que
no es puntuable pel campionat
català, gaudeix d’un gran carisma dins l’àmbit del motor de
les quatre rodes a Catalunya.
Tres eren els equips de Moto
Club Igualada que hi participaren i entre els que cal destacar
al pilot de Maians Pere Prat
copilotat per l’igualadí i actual campió estatal de ral·lis de
grup N, l’igualadí David Usón
amb un Renault Clio RS Sport
2.0 i que després d’una aturada de mig any, tornava als
ral·lis d’aquella manera que ell
sap fer tant bé, o sigui màxim
atac a tots els trams cronometrats.
Així Prat i Montaner aconse-

guiren un magnífic setè lloc
absolut i guanyadors del grup
N i també de classe 3. Bon i
regular ral·li esprint de l’odenenc Joan Morros copilotat
per l’igualadí Carles Planell
amb VW Golf GTI, classificats
en el 28è absolut i quarts del
grup HL i quarts de classe 11.
Mala sort pel pilot manresà
Miquel Marsol copilotat per
Llorenç Martin amb Mitsubishi Evo X que fins i tot havien
aconseguit anar quarts absoluts però que van tenir varis
problemes al trencar un palier
i al perdre tracció van tocar
la vorera trencant una llanta,
però tot i això aconseguiren
finalitzar.
Entretingut ral·li esprint que
constava de dos trams cronometrats, Coll de Mansa i
L’Enclusa-Romegats, que es
disputaven tres vegades cadascun d’ells. Els vencedors
absoluts foren Josep Maria
Membrado i Jordi Vilamala
amb Ford Fiesta R5.

El vallbonenc Víctor Carrasco, al
mundial de Mushing a Alemanya

MUSHING / LA VEU

El jove vallbonenc Víctor Carrasco serà un dels cinc únics
representants de tot l’Estat
espanyol al Campionat del
Món absolut de Mushing en
neu IFSS que es disputa, des
d’aquest dijous i fins la setmana que ve, entre les poblacions alemanyes de Bernau i
Todmoos. En la competició hi
prenen part els millors corredors de cada país en diferents
modalitats.
Carrasco correrà en dues
categories. D’una banda en
la categoria SM1 (skijoring
1 gos de 16 km ), en la qual

participa com a actual campió d’Espanya. Serà una de
les proves més nombroses. I,
d’altra banda, en la CM (combinada nòrdica de 16 km, els 8
primers dels quals es fan amb
una pulka i els 8 darrers amb
skijoring).
En la seva especialitat, l’skijoring, el jove vallbonenc espera
obtenir un resultat a l’alçada
dels millors corredors mundials i entrar al top ten. Actualment ja compta amb un gran
palmarès en aquesta modalitat, ja que és 5è del món, 10è
en l’Europeu i campió d’Espanya tres anys consecutius.
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Activitat de pàdel dels clubs anoiencs
PÀDEL / LA VEU

El primer equip Subaru de
pàdel de l’Esquaix Igualada
va debutar caient 2-1 amb el
CNIm en partit molt ajustat en
la primera jornada de lliga federada de 1a categoria.
Isidre Marimon/Marc Corcelles
no van tenir gaire bon debut i
van caure en 2 sets davant T.
Cirujeda/J. Ulloa, la cosa va
canviar ja que de Mito Campins/ Josep Llorach van igualar a 1 davant Cesc Figuerola/
Nacho Pérez però finalment
en el decisiu i després d’un
llarguíssim partit, els nostres
Carlos Jiménez/Bernat Solé
van cedir en 3 sets davant
Xavi Morera/Juan Pajares.
També en la lliga federada,
debut amb derrota en la 1ª jornada davant el Ca n’Amat.
Carla Gassó/Francina Olaria
van fer un gran partit però finalment van caure per 6-3,
4-6, 3-6 davant Sònia Ramos/
Rosa Arévalo, Margot Gumà/
Alba Sanou poc van poder fer
i també van caure 0-6, 3-6 enfront la parella Aurora Lopez/
Núria Torres i finalment Xussi
Muñoz/Fabiana Spick amb
encara amb molt poca experiència, solament van poder
esgarrapar un joc davant Amparo Pulido/Esther Mateo.
L’equip Subaru del Baix Llobregat porta varies jornades
perdent per la mínima, aquest
cop, davant El Papiol.
Ramon Reyes/Marc Rabell
van cedir amb claredat en
el seu partit 0-6,1-6 amb Ariel Motteti/David López, però
Carles Castro/Andy Garcia
van empatar el partit guanyant
amb rotunditat 6-1, 6-0 a Jaume Grau/Joan Flores. En el
decisiu, Josep Buron/Xavi Lorente van tenir a tocar la victòria caient finalment amb Iñigo
Barron/J.A Sánchez per un renyit 4-6, 6-4, 4-6.
Les noies que també juguen
aquesta lliga van perdre per
idèntic resultat contra les segones classificades de la lliga,
el club Andrés Gimeno.
Montse Santamaria/Encarna

El jove igualadí Bernat Jaume
és va desplaçar a Israel per
jugar un nou torneig puntuable
pels ràquing PSA, la versió
ATP del tenis però en esquaix.
El seu actual rànquing mundial (PSA 185) li va permetre
entrar directament al quadre i
per tant evitar les sempre perilloses fases prèvies. A 1a ronda del quadre li va tocar jugar
amb el cap de sèrie 8, Micah
Franklin (PSA 178) de Bermudes superant-lo per 3-1. Però
a 2a ronda, el rival era el ídol
local Daniel Poleschuk que,
de forma sorprenent, havia
guanyat al francès Christophe André, cap de sèrie 4 del
torneig. Després d’un partit de
quarts molt travat i molt tens
el nostre anoienc va caure per
3-1, 11-9 en el quart. Més tard
i de forma també inesperada,
l’israelià, va ser el guanyador
final del campionat. Bona experiència per a l’anoienc i un
nou passet endavant.

Delgado van obrir foc caient
1-6, 2-6 davant la experimentada parella Maite Romaní/
Toñi Carretero
Georgina Carrer/Rosa Mas
van completar un excel·lent
partit empatant a 1 i guanyant
6-3, 6-2 Beatriz Rodríguez/
Paqui Janduca. En el decisiu
Xussi Muñoz/Mònica Òdena
van plantar cara en tot moment però al final és va notar
l’ofici per acanar cedint per
5-7, 2-6 davant Núria Cuscó/
Iolanda Luna.
Pel que fa als equips de Cal
Font les Moreres, el Federat A no va tenir tanta sort en
aquest començament de lliga.
Va jugar contra Indoor Pàdel
Bages i va perdre per 2-1. Toni
Esteve i Lluís Piqué van obtindre el punt de les Moreres.

El Federat B va jugar contra
l’esquaix guanyant per 2-1 en
una eliminatòria complicada
però que vam saber tirar-la
endavant. Gran partit de Roger Caldito – Joan Arnau Palle
jà que van guanyar el partit al
3 set, després de començar
perdent. Ramon Albareda –
Albert Prat també van oferir un
gran partit guanyant per 6/4 i
6/0. Pau Borrega – David Llorens van perdre el seu partit
per 6-7 i 3-6.
El PadelCat femení també va
jugar aquest cap de setmana.
Es van enfrontar a casa contra
el Pàdel Indoor Igualada. La
victòria va ser per les noies de
les Moreres per 3-0, tot i que,
en un dels partits, una jugadora del Pàdel Indoor es va haver de retirar per mareigs.

El passat dissabte 21 de febrer l’estació de La Molina va
acollir el 18è Trofeu Pista Pista d’esquí alpí, prova puntuable per la lliga Catalana d’alevins (u10 i u12) de la FCEH
i organitzada per La Molina
Club d’esports i la mateixa Federació. La cursa, va constar
d’un Ski Cross a la pista Alabaus.
En u12 dones, la corredora del

MLEC ( May Luengo Club Ski
Race) Sara Mitjans Llorach
es va dur la primera posició
amb un temps de 48,80, seguida de Neus Reyne del Ski
Club Camprodon amb 49.20 i
tercera la seva companya de
club la Julia Farreres del (May
Luengo Club Ski Race) amb
49.28.
Les properes estacions a visitar son: Vallter 2000, Cerler,
Masella i Pas de la Casa.
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Bernat Jaume arriba a quarts al
Challenger d’Israel d’esquaix
ESQUAIX / LA VEU

Sara Mitjans, primera al trofeu de la Molina
ESQUÍ / LA VEU
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Montse i Nacho Fajardo, al
campionat d’Espanya
Gran resultats dels joves germans Fajardo als campionat
d’Espanya jugats a Valencia.
La joveníssima Montse Fajardo va tenir una notable actuació i desprès de guanyar a
1a ronda a la cap de sèrie 2
Angel Gracia. Això l’hi va permetre plantar-se a les semis i
perdent amb l’egípcia resident
a Espanya Farah Mahfouz.
Pel tercer lloc, va també per-

dre davant amb la gallega Sofia Rodríguez.
El resultat de la Montse és
molt bo tenint en compte que
encara té molt recorregut en
aquesta categoria degut a la
seva curta edat.
El seu germà Nacho per la
seva part, va tenir també una
destacada actuació guanyant
a 1a ronda al també català
i campió de Catalunya S15
Pablo Dolz del Natació St.
Andreu per un agònic 3-2. A
quarts de final va ensopegar
amb els seu vell rival de categoria, Ivan Pérez. Per llocs
va perdre el primer partit però
va guanyar el segon davant D.
Martin i quedant en un gran
setè lloc final.
L’equip Radio Sala surt trasquilat davant els líders
El segon equip Radio Sala que
juga la lliga catalana de 2a, va
tenir de rival el Natació Lleida.
Els de La Paeria van perdre
la 1a categoria l’any passat i
aquest any han reunit el millor
del millor de la Terra Ferma
per fer un equip que els retorni
on en realitat els hi pertoca.
Lluís Fernàndez va caure
9-11, 7-11, 7-11 davant Genís
Calderó, Rafa Sánchez va tenir igual sort caient 5-11, 7-11,
5-11 davant el vallenc fitxat
pels lleidatans Lluís Coromines. Toni Jiménez va ser l’únic
que va esgarrapar un set davant Santi Castillo caient per
1-3 i finalment Joan Llorach
poc va poder fer davant Edu
Nadal 8-11, 6-11, 4-11.

Eduard Ferrer, campió de la
Copa de les Nacions de vela
VELA / LA VEU

Eduard Ferrer, imparable i
molt sòlid, no deixa de sorprendre en el món de la vela.
Revàlida titòl de Campió de
la Copa de las Nacions 2015
(Espanya s’imposa a 25 països) i 5è de 550 participants a
la XXVI International Palamòs
Optimist Trophy, posicionantse 1er. del rànquing del circuit
internacional Excellence Cup
a falta d’una prova.
Del 12 al 15 de febrer s’ha
celebrat a la vila de Palamós
la regata internacional i la X
Nations Cup, amb un total de
550 regatistes arribats de 26
països de tot el món, sent la
segona regata amb més participació de navegants després
de Lago di Garda-Italia, que
compte amb el rècord de 1200
participants de la classe optimist.
Eduard Ferrer Carvajal va navegar precís, constant i molt fi

durant tot el campionat. El primer dia amb vent SW, la 1a. i
2a. prova es va navegar amb
10 nusos i a la tercera va pujar
fins a 20. El segon dia la flota
no va sortir per falta de vent
El tercer i últim dia es van celebrar dues proves, amb un
vent de SW i 4 nusos d’intensitat, es va disputar la 1a mànega. La segona va ser anuŀlada a 10 metres de l’arribada
per falta de vent, i on l’Eduard
fos entrat 4t i possiblement el
campionat hauria estat seu.
Malgrat això, ha estat un gran
resultat, sent el segon espanyol i el primer català.
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La Basílica de Santa Maria acollirà durant el mes de
març la 22a edició del Festival Internacional d’Orgue
Es duran a terme cinc concerts gratuïts amb reconeguts organistes internacionals arribats
d’Europa i del Japó
MÚSICA / LA VEU

Igualada acollirà aquest mes
de març la 22a edició del Festival Internacional d’Orgue,
organitzat per l’Ajuntament de
la ciutat i l’Institut Municipal de
Cultura (IMC). Per a l’edició
d’enguany hi ha previstos cinc
concerts, que es duran a terme cada diumenge del mes, a
les 18h, a la Basílica de Santa
Maria. El certamen comptarà amb reconeguts intèrprets
d’arreu d’Europa, de països
com Àustria, Itàlia, Catalunya,
Holanda i també el Japó.
El tinent d’alcalde de Promoció Cultural, Josep Miserachs,
destaca el fet que el festival
“s’ha convertit després de
més de dues dècades en un
punt de trobada d’organistes
de renom internacional, fins al

punt que aquest any hi participa una reconeguda organista
del Japó”. El director artístic
del certamen serà novament
l’igualadí Joan Paradell i Solé,
titular de la Capella Musical
Pontifícia Sixtina del Vaticà.
La presentació dels concerts
anirà a càrrec d’Antoni Miranda i Pallarès i l’entrada serà
gratuïta.
El primer concert tindrà lloc
diumenge, 1 de març, i anirà
a càrrec de Bernhard Gfrerer,
organista que ja ha participat
del festival en diverses ocasions. Gfrerer acompanyat del
duet italià de trompes, Mariele
Ecca i Giuseppe Calabrese.
El dia 8 de març serà el torn de
la japonesa Kinue Aota, organista titular de Santa Maria de
Tokio. Diumenge, 15 de març,
l’organista de la Sagrada Família de Barcelona, Juan de
la Rubia, actuarà al costat del
Cor Albada, dirigit per l’igualadí Josep Miquel Mindan i el 22
de març l’holandès Rob Waltmans serà l’encarregat del
quart concert del festival per
acabar, el darrer diumenge
de març, amb Stefano Rattini
oferint una improvisació per
acompanyar la projecció de la
pel·lícula muda de 1916, Christus, un repte que unirà cinema i música en directe.
Un mes de març amb una
àmplia oferta de música
clàssica
A banda del Festival Internacional d’Orgue, durant el mes
de març es podrà gaudir de

Josep Miserachs, tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament

diversos concerts de música
clàssica, impulsats igualment
des de l’IMC.
El 27 de març, a les 21h, a la
Basílica de Santa Maria el Cor
Madrigal i novament l’organista Juan de la Rubia, oferiran,
sota la direcció de Mireia Barrera, un concert de tres parts
amb peces d’autors contemporanis com Arvo Pärt, Bernat
Vivancos i Benjamin Britten.
L’entrada serà gratuïta.
Miralls i miratges és el títol del
concert que es durà a terme
dissabte, 28 de març, a les
21h, a càrrec de la pianista Neus Peris. El programa,
d’una hora de durada, combinarà la teatralitat de Haydn, la
proporció de Ravel, la llum de
Messiaen i la passió de Chopin. Serà un viatge musical calidoscòpic a través de quatre

grans compositors amb
punts de vista molt contrastats, que inclourà comentaris
de la pròpia intèrpret. El preu
de l’entrada serà de 12 euros
per als adults i gratuït per a infants i joves de fins a 16 anys.
Finalment, dimarts, 31 de
març, a les 21h, l’Orquestra
Simfònica del Vallès, la Coral
Mixta d’Igualada, el Cor Ciutat
de Tarragona i la Coral Verge
del Camí de Cambrils, presentaran el Rèquiem de Mozart,
un dels rèquiems més coneguts i dramàtics per la severitat clàssica de la seva escriptura i per la sublim inspiració
del seu autor. El concert, que
estarà dirigit per Xavier Puig,
es durà a terme a la Basílica
de Santa Maria, i l’entrada tindrà un cost de 18 euros.

Concert d’Hivern
a la sala Paper de
Música amb Jorge
Nava
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc
el Concert d’hivern a la
sala capelladina Paper de
Música. El concert, que començarà com és habitual
a les 7 de la tarda, anirà a
càrrec de Jorge Nava, finalista del 25è Concurs Internacional Paper de Música
que interpretarà obres de
Bach, Beethoven, Liszt, Albéniz, Prokófiev i Kapustin.
Jorge Nava està pronosticat com una de les majors
promeses del panorama
pianístic espanyol. Als 5
anys va començar els seus
estudis musicals i després
d’obtenir el Grau superior
al Conservatori del Liceu
de Barcelona, actualment
estudia al Royal College of
Music a la classe d’Ashley
Wass.
Al llarg de la seva carrera ha estat premiat en diferents concursos i com a
músic de cambra ha format part de diversos grups.
Jorge Navas ha participat
en prestigiosos cicles i festivals.
El repertori que interpretarà en el recital inclou
compositors representants
cada un d’una època diferent de la història de la música. Bach, sens dubte la
música més representativa
del Barroc; Beethoven, el
període clàssic; Liszt el romàntic; la música espanyola amb Albéniz; el segle XX
amb Prokofiev i per acabar,
el jazz gràcies a Kapustin.

Cultura
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Xerrades, visites guiades i tallers al tercer FineArt

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

Arriba la tercera edició del FineArt, el festival de fotografia
que pretén situar Igualada
com l’epicentre del sector fotogràfic a nivell nacional. L’esdeveniment, de renom i pioner
a Catalunya, es realitzarà del
6 al 22 de març en una vintena
d’espais d’exposicions efímeres i activitats paral·leles.
D’entre les propostes del FineArt destaca la conferència sobre el fotògraf Paco Elvira i la
seva obra, a càrrec d’Andrea
Elvira, i les visites guiades
amb els fotògrafs expositors,
com Sandra Sue, Fran Martí,
Salvador Berdajin, Albert Padrol i l’igualadí Jordi Valldaura.
Coincidint amb la botiga al carrer, el 7 de març s’organitza el
Mercat de Fotografia, de 10h
a 20h a la plaça de Cal Font,
una proposta per visibilitzar
projectes d’entitats, associacions i propostes individuals. A
més, s’ha programat l’activitat
infantil “Vine a fer fotografies”,
al Museu de la Pell; el taller
“Com funciona la càmera.
Nocions bàsiques”, a la Biblioteca Central i la conferència
“Microstock. Fotografies per
bancs d’imatges”. Durant els
dies del FineArt, també està

previst realitzar el taller “Divertimento fotogràfic”, a càrrec de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada i el tradicional taller
nocturn de fotografia, pel casc
antic de la ciutat.
En col·laboració amb el cineclub de l’Ateneu, es projecta el
documental Retrato de Carlos
Saura, de José Luis López- Linares, el dijous 12 de març a
Pantalla Oberta i, el dia 20 es
passarà a l’Ateneu el llargmetratge La sal de la tierra, del
director Wim Wenders, que
retrata el prestigiós fotògraf
Sebastiao Salgado.
Durant tots els divendres i dissabtes del FineArt, es projectaran “Imatges sobre pedra” a
la plaça Pius XII.
La tercera edició del FineArt
s’inaugurarà el proper 6 de
març en un acte obert a tothom, a 2/4 de 7 del vespre al
Museu de la Pell d’Igualada.
Una hora després, tindrà lloc
la taula rodona inaugural, amb
els fotògrafs Raimon Moreno,
Rafael Navarro i la integrant
de l’Associació de Fotògrafs
Professionals
d’Espanya,
Michele Curel. La conferència
estarà moderada per Fernando Peracho, de la galeria Valid Foto. Excepcionalment, el

L’activitat més destacada és la projecció
del documental La sal
de la tierra, un documental de Wim Wenders sobre el fotògraf
Sebatiao Salgado

vespre de la inauguració les
exposicions estaran obertes
de les 18h a les 22h.
El FineArt ocupa unes 20 sales
d’exposicions convencionals i
altres d’efímeres de la ciutat i
també inunda aparadors d’establiments comercials, com
el Vinnart, Llibreria Llegim,
Mure, Moskids, Pastisseria
Fidel Serra, Pla, Targarona,
Qualitat Collbató, L’Atelier,

Les germanes igualadines Mariona
i Joana Mateu Carles ofereixen un
concert excepcional a l’Aurora
MÚSICA / LA VEU

Les joves intèrprets igualadines Mariona i Joana Mateu
Carles, germanes, seran les
protagonistes aquest dissabte
d’un nou concert de música
clàssica organitzat per Joventuts Musicals d’Igualada i el
Teatre de l’Aurora.
Amb el nom de Continuo, les
joves músiques igualadines
oferiran un concert excepcional: el duo que han preparat
expressament per a l’ocasió,
integrat per contrabaix (Mariona) i violoncel (Joana) és
una formació molt poc habitual. Interpretaran: Sonata
per violoncel i fagot, Allegro Andante - Rondó (Allegro) de
W. Amadeus Mozart; Pièces
en concert, Prelude - Sicilene - La Tromba - Plainte - Air
de diable de François Couperin; Sonata en Sol m, Largo Courante: Allegro con spirito
- Adagio – Vivace de Henry
Eccles; Hymns II d’Alfred Schnittke i Fantasy duo de Fred

Bretschger.
Tal i com expliquen la Mariona i la Joana, “serà un concert amb molta música i unes
quantes paraules, on el nostre
objectiu serà acostar-nos al
públic i acostar-vos a la música. Necessitarem tocar i parlar per poder ensenyar-vos
alguns secrets dels duos de
violoncel i contrabaix, des del
baix continu fins l’actualitat”.
Informació
El concert de les germanes

Mariona i Joana Mateu Carles tindrà lloc dissabte 28 de
febrer a les 21 h. Les entrades (10€ i 8€ 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.

Cal Perico, Cistelleria Farrés,
Tocineria Piqué, Marc Elvira,
la Casa de les Mantes, Roset,
perfumeria Iris, Plec, Cullerot,
el Saüc, Cal Gaspar, 1915 Original i Franquesa.
Més de 50 exposicions i
1.200 fotografies
FineArt 2015 és l’edició amb
més professionals d’àmbit
internacional, amb fotògrafs
com els reconeguts Raúl Urbina, Carlos Saura, Rafael Navarro, Taichi Gondaira, Pepe
Encinas, Eugeni Gay, Marc
Balló, Vicenç Rovira, Pol Viladoms, Paco Elvira, 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,
Miguel Trillo, Fran Martí, Salvador Berdajin, Luis Alberto
Franke, Katia Repina, Albert
Padrol i Sandra Sue. Una edi-

ció més, exposen fotògrafs
igualadins, alguns d’ells amb
exposicions inèdites, com Jordi Valldaura, Josep Solà o les
mostres antològiques a Xavier
Andrés i a Ramon Godó.
L’esdeveniment també ofereix
la col·lecció d’autors de la galeria Valid Foto Barcelona; les
fotografies del Premi Ciutat
d’Igualada Procopi Llucià; el
reportatge fotogràfic del gremi de Blanquers d’Igualada,
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 fotografia continuen amb l’aposta per a exposar al FineArt.
Enguany, es mostren els treballs dels alumnes de l’escola ERAM- Girona, de l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), de Fotoespai
Barcelona Centre d’Imatge, de
Grisart, de l’Escola Groc, de
El Observatorio, de l’Escola
d’Arts i Oficis Gaspar Camps
d’Igualada i de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny d’Olot.
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 facebook, twitter i, com a novetat, s’afegeix a instagram.

Es necessita :
VETERINARI/A ESPECIALISTA
EN PETITS ANIMALS
a l’Hospital Veterinari de Catalunya
Es requereix residència a la comarca de l’Anoia,
experiència de 2-3 anys,
excel·lent tracte amb les persones.
Condicions a convenir.

Interessats enviar el C.V. a:
hvc@hvc.cat
o personalment a l’ hospital.
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“Las princeses també es tiren pets”, la nova
proposta de Xarxa per diumenge a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

La Xarxa presenta l’adaptació
i direcció teatral de Joan Sors,
del conte d’Ilan Brenman Les
princeses també es tiren pets.
Una proposta divertida i amena per gaudir amb tota la família d’una hora de somriures,
rialles, música i bon humor.
Els intèrprets són Marc Fontanals, Alba Grau i Júlia Serra.
La música és de Ramon Bau
i el disseny de l’escenografia
i vestuari de Marina Valls i Albert Ventura. Les coreografies
són de Gerard Carrillo i Xavi
Clapés. Una comèdia musical
que vol trencar el tòpic de les
princeses i el seu món color
de rosa. L’espectacle es podrà
veure el proper diumenge, dia
1 de març, a ¼ d’una del migdia al Teatre Municipal l’Ateneu. Les entrades són a 6 €
i a 5 € per als socis de Xarxa.
La venda d’entrades es farà al
vestíbul de l’Ateneu, el dissabte de 7 a 8 del vespre i el diumenge des d’una hora abans
de l’inici de l’espectacle.
La companyia
El Replà Produccions és una
empresa, creada al 2008, dedicada a la creació i producció
de teatre per a tots els públics.
El Replà va néixer amb la voluntat de dur a terme un teatre
de text de qualitat donant especial importància a una part
musical de qualitat i apostant

D E L’A N O IA

Winterreise: El “Viatge
d’hivern” de Franz Schubert, a
l’Escola de Música
MÚSICA / LA VEU

Avui dia 27 de febrer a 2/4
de 8 del vespre a l’auditori de
l’Escola Municipal de Música d’Igualada, el baix Josep
Llauradó i el pianista Guillem
Martí oferiran un concert en
el que interpretaran el cicle de cançons “Viatge d’hivern” (Winterreise) de Franz
Schubert (1797-1828). Sobre textos de Wilhelm Müller,

perquè les seves produccions
tinguin el mateix format de les
del teatre d’adult. Els treballs
de la companyia tenen l’objectiu d’atraure tant els nens
com els pares, per tal de crear
un pont de diàleg en finalitzar
l’espectacle.
Les princeses també es tiren pets
La Reina del Mirall s’assabenta que existeix un llibre, amagat al país de les princeses,
on hi ha escrits tots els secrets
de les princeses més famoses
del món. La reina necessita
trobar aquest llibre urgentment i fer saber al món que
les princeses no són perfectes, que també tenen defectes. Aquesta serà la seva venjança: del disgust es tornaran

lletges, molt lletges, i ella, per
fi, serà la més bella del món.
Per una d’aquelles casualitats
de la vida, que tan sols ocorren en els contes, apareix un
príncep blau buscant el camí
que porta fins al país de les
princeses. Hi ha d’anar per a
casar-se amb la seva enamorada Blancaneu. La Reina del
Mirall farà un tracte amb ell:
ella el conduirà al país de les
princeses i ell a canvi trobarà
el llibre i l’hi entregarà. A partir d’aquest punt comença una
esbojarrada aventura on al
final queda demostrat que la
perfecció no existeix i ni falta
que fa. Una comèdia que, com
el conte original, reivindica
que ser imperfectes és la cosa
més sana i natural.

Forta presència igualadina a
la Renovació de la Flama a
Montserrat

LLENGUA / LA VEU

El passat diumenge 22 de
febrer es va celebrar a Montserrat la 46a Renovació de la
Flama de la Llengua Catalana.
La ciutat d’Igualada, com ja és
costum, també hi fou present
per iniciativa de l’Associació
Juvenil El Garbell, que s’encarregà d’organitzar la camirador amb motius relacionats traigualada.cat i formalitzar nada fins al Monestir de Montamb el món del teatre orientat la inscripció a través del por- serrat.
als infants i els joves. Enguany tal e-tràmits de l’Ajuntament A dos quarts de dues de la mas’atorgaran tres premis. El pri- d’Igualada, per correu elec- tinada, començà la caminada
mer estarà dotat amb 500 eu- trònic a comercsantagusti@ dels valents excursionistes,
ros, el segon premi rebrà una aj-igualada.net, o entregar les uns 65 excursionistes que vadotació de 300 euros i el ter- butlletes emplenades a l’Ofi- ren participar a la caminada. A
cer consistirà en la gravació i cina del Programa de Millora 2/4 d’11, arribà la Flama de la
del (1963)
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sultar les bases del concurs d’inscripció es tancarà el dia tual, es va dur a terme l’acte
al web de l’Ajuntament www. 27 de febrer.
de la Renovació de la Flama a
igualada.cat o a www.lamosl’atri de la Basílica, amb el foc

L’Ajuntament obre inscripcions per al tercer
concurs d’Aparadors Comercials de la Mostra
d’Igualada
CULTURA / LA VEU

L’Ajuntament
d’Igualada
ha convocat el tercer Concurs d’Aparadors Comercials d’Igualada amb motiu de
la 26a edició de La Mostra
d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil, amb l’objectiu
de dinamitzar l’activitat comercial i alhora celebrar d’una manera més visual aquesta fira
que tindrà lloc entre el 16 i el
19 d’abril de 2015 a la ciutat.
En el concurs hi poden participar tots els comerços d’Igualada que decorin el seu apa-

aquest cicle consta de vint-iquatre cançons que Schubert
va compondre en l’últim any
de la seva vida i que es poden considerar el testament
creatiu del compositor. Sense
tenir un fil dramàtic, els poemes expressen els sentiments
i impressions d’un caminant
solitari enmig de la neu, el fred
i la foscor.
L’entrada és lliure.

de la Flama que s’havia encès
tres setmanes abans davant
de la tomba de Pompeu Fabra
a Prada de Conflent.
Després de renovar-se la flama, Josep Maria Soler, (Pare
Abat de Montserrat) digué
unes paraules i es cantaren
els Segadors. Finalment a 2/4
d’1 del migdia es va celebrar
una interessant conferència a
la sala del monestir a càrrec
de Jaume Comellas, un petit
concert de la coral Palandriu
i l’actuació castellera de dues
colles castelleres de la Catalunya Nord (els castellers del
Riberal i els Pallagos del Conflent) .
La comitiva igualadina va ser
una de les més nombroses, fet
que ha comportat que en l’edició del 2016 la nostra ciutat
sigui l’organitzadora d’aquest
esdeveniment mitjançant l’AlPi-Nisme Club Esportiu.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
IL GATTOPARDO (1963) Obra fonamental de Luchino Visconti,
LA PASSION DE JEANNE D´ARC (1927) Inoblidable Maria Reneé Falconetti
VAMPIRS DE JOHN CARPENTER (1998) Cacera de vampirs a New Mexico
BLUE JASMINE (2013) Paper de qualitat per a Cate Blanchett. De Woody Allen
SID AND NANCY (1986) Sid Vicius: “Viu intensament i mor jove”
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La imatgeria festiva d’Igualada
ja dorm a la nova casa de la Festa

Concerts i jam
session al Hot Blues

IMATGERIA / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

La Sala de Vapor del Museu
de la Pell d’Igualada acull des
d’aquest diumenge, 22 de febrer, la imatgeria festiva de la
ciutat, després d’abandonar
l’edifici de l’antic Escorxador,
on s’hi havia estat des de l’any
2011.
La inauguració de la nova
Casa de la Festa d’Igualada
va ser una nova oportunitat
per veure de prop els elements
materials que formen part de
la Festa Major d’Igualada. Uns
elements que a partir d’ara seran més accessibles al públic,
ja que es podran veure en horari d’obertura del museu. El
tinent d’alcalde de Promoció
Cultural, Josep Miserachs,
apunta que “això aproximarà
a la gent aquests elements
del patrimoni cultural de la
ciutat, no només als igualadins i igualadines sinó també
a tots aquells visitants atrets
pel Museu de la Pell, un dels
principals motors culturals de
la ciutat”.
Durant la inauguració, a la
qual hi van assistir unes 400
persones, es van dur a terme
diverses activitats per a tots
els públics: Anna Garcia va
explicar el conte El gegant i
l’àvia Lola. A banda, els més
petits van poder participar dels
tallers, on van poder pintar la
postal de la Casa de la Festa
amb una il·lustració de la igua-

Avui divendres a 2/4 d’11 de
la nit tindrà lloc un concert a
càrrec de la banda Tuya, que
interpretarà el seu darrer treball, Mountains moving.
I demà dissabte es podrà escoltar la música de Pantanito,
rumba de la mà de José el
Pantanito a la veu i guitarra,
Ricard Sohn a les tecles, David Antonín a la guitarra elèctrica i Elena Blay a les veus. el
concert serà a les 12 de la nit i
l’entrada és de 3 euros.

ladina Elisabet Serra, crear el
paisatge dels seus somnis o
fer un tast de gegants i la imatgeria a càrrec de l’Associació
Cultural Dessota, els Diables
d’Igualada i els Petits Diables
d’Igualada.
La Casa de la Festa es pot visitar en horari de Museu: els
matins de dimarts a divendres de 10 a 14h, les tardes
de dijous i divendres de 16 a
18:30h, i els caps de setmana
i festius d’11 a 14h. Els dilluns
romandrà dilluns tancada.
Igualment, l’Institut Municipal
de Cultura (IMC) proposa una
visita guiada i un taller per a
escolars, on s’explica la imatgeria i el bestiari igualadins i
també el significat de la festa

com a valor de participació
col·lectiva.
Els elements que es poden
veure a la nova Casa de la
Festa són: els Gegants de
Sant Ignasi, els Gegants de la
Ciutat, els Gegants del Poble
Sec, el Gegant Tonet Blanquer i la Geganta Conxita la
Teixidora; els Gegantons Pia
i Tomeu; els Nanos (el Nen,
la Nena, i el Pinxo i la Iaia);
els Capgrossos (Rufus el Traginer, Martingales el Músic,
Petra l’Encantadora i Mosca
l’Aviador); i les bèsties (l’Àliga,
el Drac d’Igualada, la Víbria
d’Igualada, la Víbria Jove, el
Drac Bufarot i el Cavall d’Igualada).
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Dimarts a les 10 del vespre
l’Escola Municipal de Música
d’Igualada organitza al bar
Hot Blues una Jam Session.
La Jam és oberta a tots els
alumnes i professors de l’escola i també a altres músics.
Tothom hi pot participar interpretant aquells temes que han
treballat a classe o que, simplement, els ve de gust. Us
convidem a gaudir de la música en viu i en directe. Us hi
esperem.

Última setmana per a la
inscripció als cursos de català
LLENGUA / LA VEU

Des del Servei Local i Comarcal de Català s’ofereixen cursos de català per a adults que
cobreixen un ampli ventall de
necessitats, des de cursos per
iniciar-se en l’aprenentatge de
l’idioma fins a nivells superiors, que tenen correspondència amb els nivells del Marc
Europeu Comú de Referència
(MECR) i, un cop superats,
permeten obtenir el certificat
oficial.

Per a informació i inscripcions cal adreçar-se al a l’edifici Ig-nova (carrer Lleida, 78
- 938048899) Els cursos començaran la primera setmana
de març i s’allargaran fins al
juny. El preu del cursos varia
segons el nivell i tots, excepte el nivell superior, ofereixen
entre un 70% i un 50% de
reducció per a persones en
situació d’atur, pensionistes o
jubilades.

Karaokesband engega amb
força el 2015

L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
visita les instal·lacions de Grafopack
DISSENY / LA VEU

El packaging i les empreses
d’aquest sector tenen una àmplia representació a la nostra
comarca i suposen una de les
activitats econòmiques més
importants de l’Anoia. És per
això que els alumnes de segon
curs del cicle formatiu d’art i
disseny de grau superior de
Gràfica Publicitària de l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps
van visitar les instal·lacions
de Grafopack, empresa líder
en el mercat del packaging
d’alta qualitat per a begudes
i alimentació, amb una forta
implicació en el món del punt
de venda PLV. Una empresa
altament integrada en tots els
processos de producció amb
l’objectiu de garantir als seus
clients els més alts nivells de
qualitat i servei.
Amb les explicacions de Joan
Tort, Director General de Grafopack, de Francina Marín,
Executiva de Comptes i d’Eduard Forés, maquetista, els

MÚSICA / LA VEU

alumnes, també acompanyats
per Enric Sánchez Urdangarin
i de Jaume Enrich professor
de l’escola i dissenyador, varen poder veure els diferents
departaments de l’empresa, el
procés de fabricació d’un envàs, des de la preimpressió a
les diferents línies d’impressió,
encunyadores, plegadores i
acabats, així com el departament de creació de disseny de

punts de venda PLV.
L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps imparteix un mòdul
de packaging i disseny estructural amb la intenció d’acostar
als futurs dissenyadors i creadors de packaging a la realitat
del disseny i la producció envasos.
Des de l’escola, volem agrair a
l’empresa i als seus responsables la seva col·laboració.

La formació igualadina Karaokesband engega aquest 2015
amb un mes de febrer amb
l’agenda plena de concerts arreu de Catalunya. Agramunt,
Igualada, Hostalets de Pierola
i Montmeló són les localitats
que acolliran el nou espectacle de la banda que, emmarcat dins la gira “MICROMACHINE”, ha rebut molt bones
crítiques.
Els seguiran altres concerts
d’aquest 2015 a La Sala
d’Igualada, Bellver de Cerdanya, Escaldes - Engordany, La
Pobla de Claramunt, La Sala
Salamandra, Piera, Santa Coloma de Queralt i altres pen-

dents de confirmació.
Karaokesband consolida la
seva popularitat i presència
en l’entorn musical i manté
la seva trajectòria ascendent
compartint
escenari
amb
grups com: Oques Grasses,
La Loca Histéria, Txarango,
Ebri Knight, Miquel del Roig,
La Unión, Germà Negre o La
troba Kung fu.
El grup també presenta la gira
“MICROMACHINE 2015” on,
vist l’èxit de la passada edició,
repetirà el format en el que el
públic pot guanyar una guitarra elèctrica i quatre entrades
per a un festival a la gran final
que es celebrarà a finals de
2015 a la sala Salamandra..
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Nova edició del RECREA’T, espai social, Una trobada del passat i
present dels Moixiganguers
cultural i artístic a laBastida del Rec
aborda el futur de la colla

CULTURA / LA VEU

Aquest cap de setmana arriba una nova edició del RECREA’T, l’espai social, cultural i artístic, que organitza
cada primer diumenge de
mes, l’associació sociocultural laBastida, a la seva seu
social del c/Creueta, 31 del
barri del Rec d’Igualada.
Després d’una parada hivernal, laBastida torna a programar actes culturals i artístics,
amb la seva voluntat de dinamitzar el barri del Rec d’Igualada, i comença amb una edició especial del RECREA’T,
que comptarà amb diverses
activitats durant tot el cap de
setmana.
El dissabte 28 de febrer, d’11
a 14h tindrà lloc el ‘Taller de
cuina d’aprofitament’ a càrrec de Radu Popa i de 17 a
18.30h el ‘Taller de creativitat
i memòria’ a càrrec de Toni
Font.
Els dos tallers són d’inscripció
gratuïta, tant sols cal enviar
un mail a recreat@labastida.
cat per a participar-hi.
A les 20.30h del vespre, han
programat l’obra de teatre ‘Diàlegs de Dalt i de Baix’, a càrrec de la companyia Oracles
Teatre i direcció i dramatúrgia
d’Orland Verdú, que va ser

guardonada amb el VIIIè Premi de Teatre Ciutat de Sagunt
2011. L’obra està constituïda
per tres peces (tres diàlegs)
al voltant de l’amor, la guerra
i el destí. Tres peces dramàtiques que cerquen la bellesa escènica de la simplicitat
i l’experimentació sensorial
a través d’un text obert a la
significació i a la investigació
formal amb un intens treball
actoral.
L’espectacle serà finançat

amb la fórmula de la taquilla inversa, en la qual els
espectadors paguen un cop
finalitzada la mateixa, el valor que creuen que els mereix. Tot seguit, s’acabarà la
vetllada amb una sessió de
Dj.DuBitatiu.
El diumenge 1 de març de 10
a 14h. com cada primer diumenge de mes, arrencarà el
primer RECREA’T del 2015,
la trobada de tot tipus de creadors i artesans de diferents
disciplines artístiques i que
en aquesta ocasió comptarà
amb la participació d’Àngel
Rica, Oriol Vives, Sara Ivorra,
Ferran Cerdans, Joana Sardà, Emili Salgado, MAIG (Makers Igualada), Mireia Sistaré
i Alícia Villavecchia.
I ja per acabar aquest segon
dia de RECREA’T, a les 19h.,
hi haurà l’actuació del poeta
Gerard Vilardaga i el músic
Primo Gabbiano, dos artistes
vinculats al col·lectiu artístic
Konvent.0 del Berguedà, i
que presentaran POLINÈSIA,
un espectacle on combinen
música, poesia i performance
i que de ben segur, no deixaran a ningú indiferent. Aquest
espectacle també serà finançat amb la fórmula de la taquilla inversa.

MÓN CASTELLER / LA VEU

Per primera vegada, i coincidint amb el XXè aniversari, els
Moixiganguers d’Igualada han
reunit a tots els presidents i
caps de colla que han dirigit
l’entitat des del 1995, quan va
néixer. Amb la trobada la colla volia reconèixer la tasca de
totes l es persones que, assumint les màximes responsabilitats tècniques i socials, han
permès als Moixiganguers
arribar als vint anys en el seu
millor moment. A la sessió, celebrada dissabte al vespre a
l’Ateneu Igualadí, s’ha recordat també a l’excap de colla
Òscar Cunillera i a l’expresident Toni Sánchez, que van
morir fa uns anys. Tots han
rebut un mocador casteller
brodat amb els anys que cadascun d’ells va estar al capdavant de la colla.
A més de recordar el treball
fet al llarg de totes les temporades la jornada ha volgut
mirar al futur, per això tots els
excaps de colla i presidents
han aprofitat per debatre les
claus per portar la colla fins a
la situació actual i, en un moment important pels Moixiganguers (després d’aconseguir
els primers folres i el tres de

vuit), han debatut els passos
que cal fer per consolidar-se.
També s’ha parlat de temes
de funcionament intern i d’estatuts.
Aquest ha estat el primer acte
de commemoració del XX aniversari dels Moixiganguers; al
llarg de la temporada la colla
ha preparat una quarantena
de propostes festives i culturals, adreçades a tots els públics, que combinen exposicions, conferències, concerts i,
lògicament, actuacions castelleres. Es detallaran totes properament.

CARMEL·LA PLANELL
Entre nosaltres

La recuperació de “La Bonnemaison“: una llarga reivindicació del feminisme
En un moment cabdal, recent inaugurat el nou mi.leni,
després d’una llarga reivindicació d’ençà aquelles Jornades Catalanes de la Dona del 1976, a propòsit dels
“20 anys de Feminisme” a Catalunya”, un nombrós
col.lectiu de dones de diversos sectors i posicionaments del Feminisme no nan escatimar esforços –cadascuna des del seu àmbit- en la llarga batalla legal i
pública per a recuperar aquell magnífic i grandiós espai que havia estat creat la Francesca Bonnemaison,
amb una finalitat molt concreta: un espai de la ciutat
destinat únicament i exclusiva a la formació i culturització de totes les dones de Casa Nostra, popularment
anomenat “La Bonnemaison”.
Si bé la història més recent de les dones a Catalunya,
ha estat, entre molts d’altres aspectes, la història de
recuperació i l’ocupació d’espais, a més de crear-ne
de nous; finalment, a l’any 2003 -i gràcies a aquesta continuada i incansable pressió- la seu de l’Institut va tornar a ser allò que havia estat en els seus
inicis: un espai de dones, una autèntica fita per a la
causa de les dones de Barcelona i de tot Catalunya.
I, amb l’orgull de dir: Dones! La Bonnemaison ja és
nostra!, el 8 de Març d’aquell any va resultar més que
especial. Va ser, doncs, el triomf més popular per a
un dels projectes que anyalment es vénen presentant
a concurs en la concessió pública dels Premis Maria
Aurèlia Capmany del 8 de Març. D’aquell 8 de Març,
el projecte defensat amb la rúbrica “La Bonnemaison
és nostra” va resultar ser el guanyador de la votació
popular en l’acte institucional celebrat amb motiu de

la commemoració del Dia Internacional de la Dona, al
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Totes les
assistents a aquella quinzena edició dels Premis 8 de
Març van veure meravellades entreteixir-se els primers
filats d’un somni que, entre emocions, no era cap altra veritat que una justificada saldada de comptes d’un
deute històric de la Institució amb les ciutadanes dels
confins territorials de la Diputació de Barcelona i, per
extensió, de tot Casa Nostra, i fins i tot de més enllà de
les nostres fronteres.
Així, aquell espai del qual en van poder gaudir durant
unes quantes dècades moltes i moltes dones, era ni
més ni menys que el fantàstic edifici catalogat que albergava l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona, fundat a començaments del segle passat per
un grup de dones encapçalat per la digníssima i sàvia
Francesca Bonnemaison, emplaçat d’una manera singular bo i salvant l’estretor de la via pública, al número
7 del carrer de Sant Pere més baix de la Ciutat Comtal.
Aquest espai privilegiat, aquesta casa ideada expressament per a un destí tan generosament cultural com
solidari havia de tornar a ser el primer espai ciutadà realment públic, tant per la seva extraordinària Biblioteca
com per la seva condició d’Institut de Cultura; unes dependències alhora doblement populars per a l’univers
femení, atès que segueixen –segons els seus orígenspromogudes i administrades només per dones i per a
les dones, a partir d’una iniciativa de labor socialitzadora, que ha de comptar per imperatius legals, val a dirho, amb el suport logístic i econòmic de les pertinents

institucions socials i
culturals catalanes.
En aquest sentit,
aquell 2003, l’Associació Promotora
del Centre de Cultura de Dones va
signar amb la Diputació de Barcelona
un conveni per a fer
ús de dues plantes
de l’edifici. A l’any següent ja s’assistia a la inauguració
formal de l’Espai Francesca Bonnemaison.
Després d’uns set anys amb una dinàmica prou activa i exitosa, i amb una gran concurrència de públic,
com a conseqüència de la crisi, La Bonnemaison,
en una nova etapa -en què s’ha passat a anomenar
La Bonne- ha vist trontollar la seva activitat. Emperò,
una ferma voluntat de continuar amb l’obra de la seva
creadora ha dinamitzat un nou compromís que s’emmarca dins d’una etapa de nous paradigmes socials i
culturals –en part animat pels moviments del 15M– on
es marquen objectius tan precisos com: consolidar La
Bonne com a un autèntic espai de trobada, d’intercanvi i de creació de dones, adreçat al conjunt de la societat; a més de posar en pràctica la cultura de les dones,
des de la formació, la producció i la difusió. Tot, en un
marc que vinculi i fomenti la integració de la comunitat
immigrada, bo i esdevenint un veritable punt de trobada dels diferents i plurals feminismes.
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Mitjans de comunicació,
el futur ja és aquí, a l’AUGA

En Ventilat i l’Espantall van al
mercat (de Vilafranca)

CULTURA / LA VEU

LLIBRES / LA VEU

Gonçal Mazcuñan, President
de la Delegació del Col·legi
de Periodistes a la Catalunya
Central, fundador del diari Regio7 i del seu grup mediàtic,
va ser a l’AUGA per parlarnos del futur dels mitjans de
comunicació. Va exposar els
seus raonaments recolzant-se
d’un document fet fa 15 anys
on es feia un supòsit de com
seria una redacció d’un diari
en el futur. Aquelles previsions
s’han acomplert i superat ràpidament.
El món digital ho informa tot i
el paper té els anys comptats
amb les últimes generacions
de lectors. Perquè un jove
d’avui s’ha de desplaçar a un
quiosc i gastar diners en un
producte que l’informa del que
va passar ahir?
Des de la invenció de la impremta fins a la impressió dels
primers diaris van passar trescents anys. Des de l’aparició
dels diaris electrònics fins a
la virtual desaparició del paper passaran pocs anys. Les

Aquest proper dissabte 28 de
febrer tindrà lloc a la Biblioteca
Torras i Bages de Vilafranca
una nova sessió de l’hora del
conte a partir de les aventures
d’en Ventilat i l’Espantall, protagonistes del darrer conte infantil
del Joan Pinyol, professor també de l’institut Milà i Fontanals
de la capital de l’Alt Penedès.
La sessió anirà a càrrec de
la contacontes professional
Anna Garcia i, a més de l’autor,
comptarà també amb la participació de l’artista Aina Xifre, que
ha il·lustrat el conte.
En Ventilat i l’Espantall explica
una doble aventura protagonitzada per un ventilador i un
espantaocells que tenen en
comú el seu desig d’escapar
del seu propi destí i condició.
En un món on gairebé ningú no
es conforma amb el que té, tots
dos emprenen una fugida en direcció a les seves il·lusions, es
troben, es descobreixen mútuament i desitgen conèixer la realitat que fins ara acompanyava
l’altre. Però no tenen sort i des-

xifres de vendes de diaris decauen trimestre a trimestre. I
la publicitat als rotatius encara
cau més ja que han perdut les
pàgines d’ofertes de treball,
de contactes, de vendes i lloguers immobiliaris, d’ofertes
de cotxes i l’oferta comercial
en general. Internet ho ha capgirat tot.
El mot Internet és va repetir
moltes vegades al Teatre de
l’Ateneu i Mazcuñan va encoratjar enfàticament als assistents a sumar-s’hi decididament.

El proper dilluns a l’AUGA
“100.000 paraules traduïdes
cada dia”: Magí Camps, responsable lingüístic de La Vanguardia i del Grup Godó, ens
parlarà de la complexitat de
traduir un diari de cent pàgines i els seus suplements en
unes poques hores i sempre
pendents de l’actualitat i els
canvis de darrera hora. Magí
Camps ja va ser a l’Ateneu
per presenta La Vanguardia
en català i ara torna per fer-ne
un balanç al cap de tres anys.
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prés de provar d’instal·lar-s’hi,
també s’adonen que hi ha coses que no es valoren fins que
es perden i retornen als seus
llocs inicials amb una bona lliçó
apresa.
Amb aquest treball d’il·lustració
l’Aina Xifré va obtenir l’any 2011
el Primer Premi de Treballs de
Recerca convocat per la Universitat de Vic i una menció especial en el marc dels Premis
Igualada Recerca Jove 2011.
Després de la sessió de contacontes, que començarà a les
12 del migdia i que és adequada per a nens i nenes a partir
de quatre anys, tant l’autor com
la il·lustradora dedicaran exemplars de la segona edició del
conte a totes les persones interessades.

CARMEL·LA PLANELL
Arquitectures i veïnatges

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 8

Trogir, o les radiants lluminositats d’una
illa minúscula
Trogir, és una ciutat portuària de la costa Adriàtica de Croàcia, assentada damunt d’un emplaçament illenc d’un quilòmetre quadrat -situada
entre el continent i l’Illa de Ciovo- i unida a terra
ferma a través d’un pont que et regala una mirada captivadora sobre l’anomenada Rivera Dàlmata dels Set Castells medievals. I, és en aquest fantàstic escenari que va veure els seus orígens de
la mà dels colonitzadors grecs per allà els segles
III i IV abans de Crist. Després, va passar a dependre de l’Imperi Romà, amb el nom de Tragurium
Civium Romanorum, per a esdevenir un centre
de la província romana de Dalmàcia. Cap al segle
VI els croats s’hi van instal·lar, tot respectant la
fisonomia de l’antiga fortificació romana, a més
d’estrenar algunes construccions religioses d’una
singularitat pròpia.
Posteriorment, a pesar d’haver estat ocupada
prop de quatre centúries per la veïna Venècia,
una relativa independència va propiciar un període d’esplendor amb la construcció de diverses
finques nobles i alguns respectables edificis civils
i religiosos. Tanmateix, aquest model de ciutat de
semblant venecià no va ser escombrat ni amb la
posterior invasió de les tropes napoleòniques, ni,
més tard, amb l’alliberament del govern, per part
dels austríacs, quan aquests van annexionar-la
al 1914. Seguidament, amb uns evidents signes
de decadència, Trogir, i tot Croàcia, van entrar
a formar part de l’Estat iugoslau. I no va ser fins
les darreres dècades del 1900 que una relativa
empenta industrial i el despertar del turisme van
concedir un cert reeiximent a la ciutat. Aquest
despuntar, emperò, va veure’s interromput per la
Guerra dels Balcans, fins que a l’any 1997, Trogir

Catedral

Portada de la Catedral

Vista desde la catedral

va ser declarada Ciutat patrimoni de la Humanitat.
Avui, visitar la històrica Trogir és descobrir primer la vella Fortalesa de Kamerlengo (un oficial de la Cort papal), que es troba al sector de
ponent; i després, a prop seu, una excepcional
construcció defensiva d’estil renaixentista: la Torre circular de base cònica truncada, coronada
per un encadenat de barbacanes, que sembla
proposar-se com a una veïna de fiar. Més endavant, deixant de banda aquestes dues construccions defensives que tan bé recreen l’imaginari
d’antigues bases navals; cap a llevant, a través
del casc urbà, que -a més de l’hàbitat dels vilatans- va ser la residència dels administradors venecians, et vénen a trobar un seguit de palaus i
cases particulars que es vesteixen amb l’estètica
romànica, gòtica, renaixentista i barroca, fins a
apropar-te a una destinació inexcusable: la Catedral de Sant Joan. Aquest edifici de principis
del segle XIII, amb reminiscències romàniques
en la seva estructura i amb elements decoratius
del gòtic, s’imposa com l’edifici més alt de la
ciutat, amb una portada que és una autèntica
joia arquitectònica. Però, és la Torre del Rellotge
l’element arquitectònic que més destaca, no solament per la seva esveltesa sinó per la varietat
d’estils que l’engalanen; sense passar per alt les
impressionants vistes a què et convida.
En aquest entorn, per entre les cases i alguns
edificis civils d’una personal petjada senyorívola, com l’Ajuntament (antic residència dels governadors) i alguns majestuosos palaus que, a
l’actualitat, s’han esdevingut espais oberts per
a esdeveniments; un passeig amable per la ribera et convida a resseguir, amb l’embolcall del
mar, les radiants lluminositats de tota l’illa.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 27
CLUB DE CINEMA. “12 ANYS
D’ESCLAVITUD”
- Igualada
Projecció d’aquesta pel·lícula
guanyadora de l’Oscar 2013.
Basada en la biografia d’un músic negre que vivia amb la seva
família a Nova York, però va ser
segrestat i venut com a esclau.
Divendres a les 6 de la tarda a
la Biblioteca Central d’Igualada.
MÚSICA.
WINTERREISE:
EL “VIATGE D’HIVERN” DE
FRANZ SCHUBERT
- Igualada
Cicle de vint-i-quatre cançons
que Schubert va compondre en
l’últim any de la seva vida i que
es poden considerar el testament creatiu del compositor.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre
a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música.
CINECLUB. “BOYHOOD”
- Igualada
Film de Richard Linklater, que
torna a sorprendre’ns amb una
nova i impactant proposta cinematogràfica.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al
Teatre Municipal l’Ateneu.
PRESENTACIÓ
- Igualada
Tast i presentació de la cervesa
artesana Espina de Ferro de la
mà dels seus creadors, Roger
i Fede.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre
a Nits de Taverna.
MÚSICA
- Igualada
Concert a càrrec de Tuya. A través de nous sons i diferents textures, presenten el seu tercer i
fins ara últim treball “Mountains
moving”
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al
Hot Blues.

CONFERÈNCIA
- Calaf
Conferència a càrrec de l’historiador Jordi Nadal sobre “Evolució dels oficis calafins en els
darrers segles”. Inclosa dins el
cicle Calaf, Mil anys d’història.
Divendres a les 8 del vespre a
la Sala de Fusta del Casal.

DISSABTE 28
MÚSICA
- Igualada
Dins el Cicle Joventuts Musicals d’Igualada, la música torna
a l’Aurora amb un concert de
corda a càrrec de les germanes
Mariona i Joana Mateu Carles.
Dissabte a les 9 del vespre al
Teatre de l’Aurora.
RECREA’T
- Igualada
Presentació de l’obra de teatre
“Diàlegs de Dalt i de Baix”, a
càrrec de la companyia Oracles Teatre.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre
a laBastida.
MÚSICA
- Igualada
Concert solidari amb l’Owen,
amb Q-Sticks, versions de pop,
rock i soul amb Santi Mendez i
Francina Cantarell.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a
Nits de Taverna.
AUDIOVISUAL
- Calaf
Projecció de l’audiovisual “Travessa en btt pels Andes”. Comentaris d’Isidre Selva.
Dissabte a les 8 del vespre a la
sala d’exposicions del Casal.
CONCERT D’HIVERN
- Capellades
Concert d’Hivern, a càrrec de
Jorge Nava, piano, finalista del
25è Concurs Paper de Música.
Dissabte a les 7 de la tarda a la
sala Paper de Música.

DIUMENGE 1
CONEIX EL MUSEU DE LA
PELL
- Igualada
Cada primer diumenge de mes
el Museu ofereix una visita guiada gratuïta a tots els seus espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Museu de la Pell d’Igualada.
TEATRE. “LES PRINCESES
TAMBÉ ES TIREN PETS”
- Igualada
Grup Xarxa Igualada presenta
un musical ple de ritme en el
que al final es demostra que la
perfecció no existeix i ni falta
que fa: “Les princeses també
es tiren pets”.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia
al Teatre Municipal l’Ateneu.
RECREA’T
- Igualada
Trobada de creadors i artesans
de diverses disciplines artístiques.
A la tarda poesia i música de
la mà de gerard Vilardaga i Primo Gabbiano que presentaran
“Polinèsia”.
Diumenge a partir de les 10 del
matí i a les 7 de la tarda a laBastida.
MÚSICA
- Igualada
Concert solidari amb l’Owen,
amb Judit Robles i Isaac Robles, versions acústiques de
pop, jazz, soul i rock.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre
a Nits de Taverna.
SARDANES
- Calaf
Curs de sardanes per a xics i
grans. Després, sardanes enllaunades i vermut artesà.
Diumenge a les 12 del migdia al
cafè del Casal.

TEATRE. “L’ENEMIC DEL POBLE”
- Calaf
Sismes presenta “L’enemic del
poble” d’Henrik Ibsen, sota la
direcció de Carme Sala.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la sala gran del Casal de Calaf.
BALL DE TARDA
- Piera
Ball de tarda obert a tothom.
Entrada lliure.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre Foment.
COUNTRY
- Vilanova de Camí
Trobada Anoia Country Carnestoltes.
Diumenge a les 6 de la tarda
al centre Polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 2
CONFERÈNCIA
- Igualada
“La Vanguardia. Mil paraules
traduïdes cada dia””. Conferència a càrrec de Magí Camps.
Fer cada dia un diari d’un centenar de pàgines no és fàcil i
fer-ho en dues llengües encara
ho complica més. Organitzada
per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 3
L’HORA DEL CONTE
- Igualada
L’Anna Garcia explicarà els
contes de l’Artur i Clementina i
la Rosa Caramel en motiu del
Dia de la dona.
Dimarts a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Central.
JAM SESSION
- Igualada
Els alumnes de l’escola Municipal de Música d’Igualada

obriran la Jam Session oberta
a tothom que vulgui tocar.
Dimarts a les 10 del vespre al
Hot Blues.

DIMECRES 4
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
- Igualada
Club de lectura de persones
que coneixen bé el català. En
aquest cas el llibre és la novel·
la negra “Un crim imperfecte”,
de Teresa Solana
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 5
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Ramon Soler presenta el llibre
“Peguera, l’ànima d’un poble”
per explicar la vida en un poble
de muntanya avui abandonat.
L’autor també presentarà “Fil de
carbó”, una història molt tendra
ambientada als anys 40.
Dijous a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
PARLEM I FEM
- Igualada
“La pràctica tradicional del
Feng Shui”. Farem pràctiques
dels elements: foc, terra, metall, aigua i fusta, per afavorir
les nostres cases, espais de
treball, la vida social, la salut
etc.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a
la sala de comunicació de l’Ateneu Igualadí.
PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió de Pantalla oberta
amb la projecció de la pel.lícula
“La maleta de Marta” de Günter
Schwaiger.
Dijous a les 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu Igualadí.

EXPOSICIONS
TEMPUS FUGIT

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

cerca i alhora una trobada amb
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.

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.

ranys, cançons i un llibre autoeditat. És el reflex d’un moment
vital.
Del 2 al 31 de març al vestíbul
de l’Ateneu Igualadí.

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

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.

per a la Normalització Lingüística..
Del 3 al 27 de febrer a la sala
d’exposicions de la Biblioteca
Central d’Igualada.

Són obres en què el color i les
formes s’integren en la composició.
Del 22 de febrer al 8 de març
a la Sala d’exposicions de la
Pobla de Claramunt.

FRASES I PARAULES
MATÈRIA AMB LLUM I
COLORS AMB SABOR Recull de paraules maques, di- LOKI/ORFEO/PITU/XAFORMA
vertides, necessàries, d’amor,
D ’ I L . L U S T R A D O R S : RUS
Lourdes Busquets
difícils i llargues, per comme- VIER
Natalia Dubovik.
Mirar. Mirar de veritat i copsar MERCÈ ARÀNEGA
morar els 25 anys del Consorci Pitu Alvarez i Xavier Mula.
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.

ART DEL REGNE CELESTIAL
ESCULTURA
L’exposició és el reflex d’una

Bernat Pallarès.

LA PURGA

Albert Gàmez
Un conjunt de quadres, esbor-

COL.LECTIVA

Exposició de les obres de les
alumnes de l’Escola de pintura.

Una mirada molt personal de
Loki, déu nòrdic del caos i de
l’engany, i Orfeu, personatge
mitològic grec.
Del 25 de febrer al 27 de març
a la sala d’exposicions de l’Escola Gaspar Camps
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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 • Boyhood, de Richard Linklater

Dotze anys, una vida

R.F..-

Aquest divendres, a 2/4 d’11,
al Teatre de L’Ateneu, el Cine-club presenta la producció nord-americana de 2014
Boyhood, dirigida per Richard
Linklater. Finalment, Boyhood
no ha estat la guanyadora de
l’Oscar d’enguany. Però tant
se val; el film de Linklater és i
serà una fita en la història del
cinema, una pel·lícula excel·
lent i una proesa. El director
l’ha filmada en trenta-nou dies
de rodatge repartits al llarg de
dotze anys -del 2002 al 2013-,
amb els mateixos actors, que
creixen i envelleixen davant
dels nostres ulls. La història
comença quan Mason (el personatge protagonista) i Ellar
Coltrane (l’actor que l’interpreta) tenen sis anys i acaba
quan Mason entra a la universitat.
Enmig, veurem com descobreix el món i com la seva vida
i la vida de la seva família can-

vien. Els seus problemes no
són diferents dels de moltes
famílies nord-americanes de
classe mitjana del cor d’Amèrica ni els passaran fets extraordinaris, però la nostra experiència com a espectadors serà
igualment fascinant. Linklater
ha resolt de manera expeditiva el problema de reflectir en
pantalla el pas del temps i ha
aconseguit una sensació de
realisme irrepetible; però, sobretot, s’ha mostrat capaç de
captar la rellevància dels petits instants, de mostrar a través de la mirada del nen i de
l’adolescent les nostres pors
vitals. Els fills intentaran no
repetir els errors dels seus pares, amb por davant la incertesa que representa el futur però
amb l’entusiasme propi dels
més joves.
Boyhood és un film sobre els
éssers humans, sobre la seva
petitesa i la seva grandesa; un
film que, sense pretendre ex-

plicar res, esdevé original i revelador. I està magníficament
interpretat, tant per l’esmentat Ellar Coltrane tot i la seva
òbvia manca d’experiència,
com per la noia que fa de la

seva germana (Lorelei Linklater, filla del director), com pels
actors més veterans i professionals que interpreten els
pares de Mason: Ethan Hawke (actor fetitxe de Linklater:

recordem la trilogia Antes del
amanecer/atardecer/anochecer) i Patricia Arquette, rescatada d’un cert oblit i, ella sí,
flamant guanyadora del premi
de l’Acadèmia.

Estrena a Tous • Nunca es demasiado tarde

Premiada al Festival de Venècia

R.R.-

L’acció de la peŀlícula Nunca
es demasiado tarde transcorre a Londres Sud. Allí trobem
a John May, un funcionari de
l’administració local que s’ocupa del servei de funerals i de
localitzar els parents més pròxims d’aquelles persones que
han mort sense cap amic ni
familiar al seu costat. Molt meticulós i seriós, organitzat fins

l’extrem més obsessiu, John
May va més enllà del compliment del deure en cadascun
dels seus treballs. Amb gran
rigor s’assegura que aquestes
ànimes solitàries rebin digna
sepultura.
Guanyadora de quatre premis en el Festival de Venècia
2013, Nunca es demasiado
tarde és una mena de comèdia dramàtica i negra, una

molt peculiar peŀlícula realitzada per Uberto Pasolini. Eddie
Marsan interpreta al diligent,
treballador i necrològic senyor
May. Aquest actor és conegut
gràcies a una sèrie de televisió: Sherlock Holmes: Joc
d’ombres. Un dels guardons
de Venècia va ser per a ell,
molt merescudament.

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

EL FRANCOTIRADOR

USA. Acció. De Clint Eastwood. Amb Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake
McDorman, Kyle Gallner, Luke Grimes. El marine del grup d’operacions
especials de la Marina d’Estats Units, Chris Kyle, és enviat a l’Iraq amb
una sola missió: protegir els seus companys d’exèrcit. La seva precisió
mil·limètrica salva incomptables vides en el camp de batalla i, a mesura
que s’estenen els seus valents gestes, es guanya el sobrenom de
“Llegenda”.

IGUALADA
ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
BOYHOOD
Divendres: 22:30
KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 58 SETMANES TANCAT

NUNCA ES DEMASIADO TARDE

Gran Bretanya. Comèdia dramàtica. D´Uberto Pasolini. Amb Eddie Marsan,
Joanne Froggatt i Karen Drury. El treball de John May consisteix a trobar
als familiars dels que han mort sols. És un tipus meticulós fins a l’obsessió
i la seva vida és tranquil·la i ordenada fins que el seu cap li anuncia el seu
futur acomiadament per retallades.

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL
CAMÍ A L’ESCOLA (apta)
Dissabte: 17:30
Diumenge: 16:30
LA ISLA MINIMA (16 anys)
Diumenge: 18:00
NUNCA ES DEMASIADO TARDE
(7 anys)
Dissabte: 19:00
Diumenge: 19:45

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.

YELMO CINES ABRERA 3D
1 KINGSMAN (16 anys)
Dv.: 17:30/20:00/22.30
Ds: 17:00/19:45/22:30
Dg.: 11:30/17:00/19:45/22:30
Dll a Dj.: 18:30/21:00

LA ISLA MINIMA

Espanya. Policíaca. D´Alberto Rodríguez. Amb Raúl Arévalo, Javier
Gutiérrez i Nerea Barros. Dos policies, ideològicament oposats, són
expedientats. La sanció consisteix en anar a un remot poble dels
aiguamolls del Guadalquivir a investigar la desaparició de dues noies
adolescents. En una comunitat ancorada en el passat, s´hauran d’enfrontar
a un enigmàtic assassí i a molts secrets.

2 LA MUJER DE NEGRO (16 anys)
Dv.: 18:15/20:30/22:40
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:40
Dg.: 11:40/16:00/18:15/20:30/22:40
Dll a Dj.: 17:30/19:30/21:30

EL DESTINO DE JUPITER

BOYHOOD

3 ANNIE (apta)
Dv. i Ds.: 17:40
Dg.: 11:40/17:40
3 BIRDMAN (16 anys)
Dv a Dg: 20:10
Dll a Dj.: 21.20
3 THE IMITATION GAME (7 anys)
Dv. a Dg.: 22:40
Dll a Dj.: 18:50

INTO THE WOODS

4 PADDINGTON (apta)
Ds. i Dg.: 15.30
4 50 SOMBRAS DE GREY (18
anys)
Dv. i Ds.: 17:30/20:00/22:30
Dg. 11:30/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj.: 18:50

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

Estats Units. Drama. De Richard Linklater. Amb Ellar Coltrane, Patricia
Arquette i Ethan Hawke.
És la història de Mason, des dels sis anys, i durant una dècada poblada
de canvis, mudances i controvèrsies, relacions que trontollen, casaments,
diferents col.legis, primers amors, primeres desil.lusions, moments
meravellosos, moments de por i una constant barreja de esquinçament
i de sorpresa.

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.

5 PADDINGTON (apta)
Dg.: 11:50
5 EL FRANCOTIRADOR (16 anys)
Dv.: 19:00/22:10
Ds: 17:00/19:40/22:10
Dg.: 17:00/19:40/22:10
Dll a Dj.: 18:20/21:10

EL LIBRO DE LA VIDA

USA. Animació. De Jorge R. Gutierrez. Amb Channing Tatum, Zoe Saldana,
Ron Perlman, Ice Cube, Danny Trejo, Christina Applegate. El llibre de la
vida narra la història de Manolo, un jove que ha de decidir entre complir
les expectatives de la seva família o seguir el que li dicta el seu cor. Abans
de triar el seu camí, Manolo s’embarca en una increïble aventura a través
de tres mons fantàstics en els que s’haurà d’enfrontar als seus pitjors pors.

Dg.: 11:50/17:40
6 50 SOMBRAS DE GREY (18
anys)
Dv. a Dg.: 19:30/22:00
6 EL GRAN HOTEL BUDAPEST
(apta)
Dll a Dj.: 18:10
6 BOYHOOD (12 anys)
Dll a Dj.: 20:30
7 EL LIBRO DE LA VIDA (apta)
Dv.: 17:45
Ds.: 15:50/17:45
Dg.: 11:45/15:50/17:45
7 TEORIA DEL TODO (apta)
Dv a Dg.: 19:40/22:15
Dll a Dj.: 18:20/21:10
8 BIG HERO 6 (apta)
Ds: 15.30
Dg.: 12:00/15:30
INTO THE WOODS (7 anys)
Dv. a Dg: 18:00
8 EL DESTINO DE JUPITER (7
anys)
Dv. a Dg: 20:25
Dll a Dj: 21:30
8 LA ISLA MINIMA (12 anys)
Dv. a Dg: 22:50
Dll a Dj.: 17:30/19:30

6 BOB ESPONJA en català (apta)
Ds. a Dg.: 15:40
6 BOB ESPONJA (apta)
Dv. i Ds.: 17:40

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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ROMÀ CASANOVA
Bisbe de Vic

La Quaresma amb Santa Teresa de Jesús. La conversió
En el Libro de la vida de santa Teresa trobem el relat de
la seva conversió definitiva
al Senyor; en aquell moment
tenia trenta-nou anys: «Acaecióme que, entrando un día
en el oratorio, vi una imagen
que habían traído allí a guardar...
Era de Cristo muy llagado y
tan devota, que en mirándola, toda me turbó de verle tal,
porque representaba bien lo
que pasó por nosotros. Fue
tanto lo que sentí de lo mal
que había agradecido aquellas llagas, que el corazón
me parece se me partía, y
arrojéme cabe Él con gran-

dísimo derramamiento de lágrimas, suplicándome me fortaleciese ya de una vez para
no ofenderle» (9,1).
Evidentment que abans en
ella hi havia tot un procés de
vida religiosa, havia professat
a vint-i-dos anys, però també,
al mateix temps, no hi havia
la donació del tot. El seu cor
confiava més en les seves
pròpies forces que no pas en
la gràcia de Déu. Ella mateix
ens ho diu: «Parece me aprovechó más, porque estaba ya
muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios.
Paréceme le dije entoces, que
no me había de levantar de allí

hasta que me hiciese lo que le
suplicaba.
Creo cierto me aprovechó,
porque fui mejorando mucho
desde entonces» (ibídem,
9,3). Des d’aquell dia va començar a prendre’s seriosament la perfecció de la seva
vida interior.
I la seva generositat era corresposta amb els regals de
Déu que la portaven per camins de pregària intensa, caritat soŀlícita i valentia a complir
la voluntat de Déu.
Teresa d’Àvila, mestra de vida
cristiana, ens mostra amb la
seva vida la necessitat de la
conversió autèntica per tal que

la nostra vida cristiana sigui
autèntica. La mediocritat
és una malaltia de la vida espiritual que és antesala de la
mort. La tebiesa en la vida de
seguiment de Crist és viure
una mena d’esquizofrènia.
Ella mateixa reflexionava des
de la seva experiència: «Es
una de la vidas penosas…
porque ni gozaba de Dios, ni
traía contento en
el mundo, en acordarme de
lo que debía a Dios, era con
pena; cuando estaba con
Dios, las aficiones del mundo
me desasosegaban» (ibídem,
8,2).
La Quaresma és un temps

propici per a retornar al Senyor, font de la nostra vida.
Santa Teresa es va trobar amb
Jesús, en el misteri de la seva
passió, i es va deixar corprendre per ell. L’autèntica conversió cristiana és la que neix del
trobament amb Jesús, en qui
l’amor misericordiós de Déu
es manifesta plenament. Ens
diu el papa Francesc: «Invito
cada cristià, en qualsevol lloc
i situació en què es trobi, a renovar ara mateix el seu trobament personal amb Jesucrist
o, almenys, a prendre la decisió de deixar-se trobar per ell,
d’intentar-ho cada dia, sense
descans» (EG, 3).

Conferència “Globalització i
desigualtats socials”

En record de

Carme Mestre Massana
Viuda de Joan Costa Massó

Ha mort cristianament el passat dissabte dia 21 de febrer a l’edat de 89 anys.

Dimarts, a dos quarts de 9
del vespre, als locals de Santa Maria, Salvador Buquets
president de Caritas Barcelo-

na, presentarà la conferència
“Globalització i desigualtats
socials”.

A.C.S.
Els teus estimats fills: Jaume, Montse, Josep Maria i Maria Lluïsa. Els seus néts: Xevi,
Montse, Pau i Cristina. Els besnéts: Guillem, Gerard, Pau i Jan i altres familiars
ho fan saber a llurs amics i coneguts.
La família volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat
que tingué lloc el passat dilluns 23 de febrer a la parròquia de la Sagrada Família.
Funerària Anoia, S.L.

Domicili de la finada: C/Òdena, 89

Igualada, febrer de 2015

En record de

Emili Carulla Jubells

Va morir cristianament el passat dia 25 de febrer a l’edat de 94 anys.

A.C.S.
Els seus estimats: nebots, Josep Maria i Maite; Antoni i Ester; i Miquel. els seus renebots
Amadeu i Sònia; Mercè i Vicente; Ricard i Iolanda; Abel i Carolina; Laia; Mónica i David, i demés
familiars, us volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc
ahir dijous dia 26 a la parròquia de la Sagrada Família d’Igualada.

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, febrer de 2015

Divendres de pregària al Sant
Crist d’Igualada
ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest proper divendres dia
27 de febrer, a partir de tres
quarts de vuit del vespre tindrà
lloc a l’església del Roser, el
segon dels Misereres al Sant
Crist d’Igualada. En aquesta
ocasió, presidirà la celebració
Mn. Eduard Flores, vicari de
les parròquies del centre de la
ciutat. Les lectures i pregàries
aniran a càrrec de la Comissió
de Festes del Barri de la Font
Vella d’Igualada, barri on està
situada l’església del Roser,
lloc del fet prodigiós, enguany
fa 425 anys. Animarà els cants
el Sr Florenci Oliva i acompanyarà a l’orgue el Sr Lluís Victori.
El proppassat divendres tingué lloc el primer dels Misereres, a la Basílica de Santa
Maria, sota la presidència de
Mn Josep Massana, rector de

Sta Maria i prior eclesiàstic.
La cerimònia comptà amb la
col.laboració de la Comissió
Cavalcada de Reis d’Igualada. Abans del començament
de la celebració, la imatge del
Sant Crist, acompanyada per
la bandera, els priors i fidels
devots fou traslladada en processó des de la capella del
Sant Crist, fins al presentador
de l’altar major, on romandrà
durant tot el temps quaresmal
i les jornades de Pasqua. En
aquesta cerimònia ja es pogueren contemplar dues pancartes penjades als laterals
interiors de la basílica, que fan
referència a les dues commemoracions que es celebren el
2015. Concretament una relativa als 500 anys del ciri votiu a Montserrat, i la del 425è
aniversari de la Festa del Sant
Crist d’Igualada.

Guia de la salut
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APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Av. Balmes, 74B, 2n 3a

· 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

IGUALADA

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

Màster en psicologia clínica i de la salut i psicoteràpia.

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

El mal de la sobreprotecció als nens
Cada vegada es veuen més casos
d’adolescent amb diferents problemàtiques, alguns adolescents
es mostren com a persones
incontrolables que sempre han
d’aconseguir el que ells volen i
tracten als pares fatal, en canvi hi
ha adolescents que tenen moltes
pors, que no saben a enfrontar-se
als diferents problemes del dia a
dia i pateixen una gran angoixa.
Aquests adolescents en el fons
poden venir del mateix, de pares
que sobreprotegeixen, el que
passa que el fet d’anar cap a
una banda o anar cap a l’altra ja
depèn del caràcter intrínsec que
tingui cada nen.

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

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
CASES

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran

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

C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

-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

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

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

CIRUGIA LÀSER

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

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

LLicenciat en Psicologia.

Nutricionista al teu servei

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments

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

Col. 19677.

.Quiropòdies

(ungles, durícies, ulls de poll...)

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA

Eduard Darbra

També VISITES A DOMICILI

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

ODONTOLOGIA

- 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
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PODOLOGIA

DERMATOLOGIA

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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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

Els nens que es converteixen en
persones descarades són aquells
que els pares els han donat tot
el que han desitjat al moment i
sense ensenyar la cultura de l’esforç. Aquests nens han après que
no necessiten esforçar-se per a
res, ja que els hi ha donat tot mastegat i quan s’han de començar a
esforçar, com veuen que els pares
ja no fan el mateix que abans
els envaeix una gran ràbia vers
aquests. Per altra banda tenim
els adolescents que tenen por a
fer qualsevol cosa i és pel mateix
fet mai s’han hagut d’esforçar-se
per a res, sempre els hi han facilitat totes les necessitats i en el
moment que s’han d’esforçar per
aconseguir quelcom no es veuen
capaços i els hi agafa por.
L’ideal és que els infants aprenguin a solucionar els problemes
per si sols i que en el moment
que aquests estiguin aprenent
els pares estiguin presents per si
a l’últim moment no se’n poden
sortir, cosa que normalment
no passa. D’aquesta manera els
augmentarà l’autoestima en el
moment que comprovin que
poden superar les adversitats
i quan creixin aquests no els
hi canviaran els esquemes de
cop, que és una de les causes
d’aquests comportaments.

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

Relax

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS
• NUEVA CHICA
• MASAJES
Máxima discreción
De 8 de la
mañana a 12h.
de la noche

Tel. 602 303 825

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

Olivada
Preparació:
Es treu el pinyol a les olives i es renten les anxoves
amb aigua freda, es pela l'all i es fa un puré amb tots
el ingredients.
Una vegada fet el puré s'escampa per damunt de les
torrades.

Ingredients :
200 gr d'olives negres
1 gra d'all
2 anxoves
Tàperes (opcional)
Unes gotes de llimona
Unes torrades de pa
Oli

Utensilis
Batedora

· 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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D E L’A N O IA

4 paraules amb...

Jordi Bòria
CON

Jaume Singla.A en Jordi Bòria no cal preguntar-li d’on li ve la vocació pels
cotxes i les motos. És mecànic
i fill de mecànic. Tampoc és
estrany que li agradi la competició quan ha estat president
del Moto Club Igualada. Com
no xoca que se senti montbuienc i català pels quatre costats.
Havent nascut, vivint i treballant
a Montbui, és el més lògic. Des
de fa 9 anys és el propietari del
taller Reparació d’Automòbils
Bòria
Quin futur té un petit taller?
Hi ha els grans concessionaris
de marca i també petits tallers
com el meu que estan dedicats
a servir els usuaris del barri. Per
a nosaltres la relació amb els
clients és una relació d’amics.
És una relació basada en la
sinceritat i en el bon fer. Saben
que quan ho necessiten, poden
trobar un consell tècnic.
L’envelliment del parc automobilístic és bo o dolent per
als tallers de reparació?.
La crisi és dolenta per a
tothom. Els tallers mecànics
amb estructura petita com el
nostre, no ens vàrem enriquir
en l’època de les vaques grasses, ni ens morim de gana ara
que són flaques. La nostra
feina és més estable perquè
ens adaptem a les necessitats

dels nostres clients. Abans
si l’avaria era cara, el client
optava per canviar de cotxe.
Ara es repara. Abans es feien
més quilòmetres i la gent feia
més revisions. Ara en fan
menys de tot.
Us heu de reciclar molt?.
Sí, perquè els cotxes evolucionen molt ràpidament. L’important però és tenir una bona
base. Vaig estudiar electricitat
i electrònica. Posteriorment
em vaig treure tots els títols
de mecànica. La part mecànica està molt ben resolta. La
majoria d’errors que donen els
cotxes són electrònics. El que
costa és tenir la maquinària
de diagnòstic sempre al dia i
pagar la formació que has de
fer.
Els usuaris fem prou manteniment?.
Hi ha client que vol anar
sempre molt segur i també hi
ha el que, per la seva situació econòmica, no es permet
gaires revisions. Procurem que
els nostres clients tinguin el
cotxe en condicions de seguretat, encara que li haguem
d’allargar el pagament. Un bon
manteniment estalvia moltes
avaries.
Li agrada la competició?.
Molt. El pare em portava a
la Pujada a les Maioles o al

Ral·li Ciutat d’Igualada. Amb
el primer sou em vaig comprar
una moto de curses. Al cap
dels anys vaig tenir oportunitat
de ser, durant vuit anys president del Moto Club Igualada.
Es va retornar a l’activitat, a
incrementar la massa social i
espero que el Club ja no torni
a parar.
Per què va deixar la presidència?
No crec en eternitzar-se al
càrrec. Amb els anys vénen
els vicis i els enrocaments. La
renovació manté vives les entitats.
És per això que es presentarà a les eleccions municipals a Montbui?
Sense entrar a criticar la
gestió de l’alcalde, penso que

fa massa anys que hi és.
Puc estar d’acord en algunes coses que s’han fet al
llarg dels anys, però estic
totalment en desacord amb
aspectes com el dret a decidir,
l’allunyament de la societat, la
manca de transparència o la
judicialització. Podem fer les
coses molt millor i amb un
altre caire.
Montbui està dividit entre
dos nuclis?
Falta una mica d’integració
però no únicament entre
Sant Maure i Casc Antic, sinó
també amb barris com el Saió
o la Mallola. Hi ha molta feina
a fer i tenim ganes de fer-la.
Per què a elegit ERC, tot
i anar-hi com a independent?
ERC és l’únic partit que
sempre ha cregut en la independència de Catalunya i les
seves propostes socials són
les més progressistes. El dia
que Catalunya sigui independent, podrem canviar moltes
coses en favor dels ciutadans.
Té la sensació de jugar fora
de casa?
De cap manera. Montbui és
el meu municipi i sempre he
defensat les meves idees
amb llibertat i respecte per a
tothom.
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A Unió Democràtica les aigües
baixen mogudes. I no pas pels que
estan a favor o en contra d’en Duran
i del procés sobiranista, quelcom que
a l’Anoia ja és motiu d’intens debat
en segons quines taules, sinó per,
pel que sembla, una nova demostració de la “ditocràcia” del seu màxim
responsable a la comarca, el també
alcalde de Masquefa i president del
Consell Comarcal, Xavier Boquete.
Es veu que recentment es va convidar al “regidor invisible i sinistre”
d’Igualada Jordi Batalla -no es coneix
cap aparició pública del mateix en
quatre anys, i això que forma part
del govern- a abandonar el Consell
Nacional en representació de l’Anoia,
tot decretant la seva substitució per
la també regidora igualadina Rosa
Plassa, que tampoc és que es deixi
veure gaire, però una mica sí.
Diuen els estatuts del partit que
aquest nomenament ha de passar
per l’oportuna assemblea comarcal,
a la qual s’han de presentar, si cal,
candidatures dels militants. Res de
res. A la brava, l’allargat i imponent
dit del president ha servit, diuen, per
a estalviar-se temps i anar per feina.
El més curiós del cas -i preocupant- és
que alguns de dins mateix ja ho han
volgut fer públic, tot això, a 3 mesos
de les eleccions municipals. Els ha
faltat temps per agafar el telèfon i
voler sortir al “confidencial”. I no és la
primera vegada.
A aquest pas, fundarem el “Club de
Fans del dit de Boquete”.
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