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L'art fet fotografia, a FineArt
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El Campus Universitari d’Igualada, inaugurat el passat mes de setembre, pot acollir fins a un miler d’alumnes. Foto: Joan Requesens. P08
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Igualada ha tingut sempre una especial 
atenció per als estudis. No en va, la seva 
Escola de Teneria, creada a mitjans del 
segle XX, ja va esdevenir ràpidament un 
referent d’identitat pròpia, i a la vegada 
una eina molt útil per al sector industrial 
de l’adoberia. Però, amb el pas dels anys, 
també ha sabut incorporar nous elements 
relacionats amb l’ensenyament de prou 
importància, com l’IES Milà i Fontanals, 
un dels millors exponents de la Forma-
ció Professional de tot Catalunya, o, per 
què no, l’Escola Municipal de Música i el 
Conservatori, amb un nombre significa-
tiu d’alumnes de la comarca i d’altres de 
l’entorn.
El trasllat i l’obertura, el passat mes de 
setembre, del nou Campus Universitari 
d’Igualada ja va ser motiu de reflexió en 
una de les nostres editorials, comentant 
que, d’alguna manera, era també la for-
ma de rebeŀlar-se d’Igualada per comba-

tre els temps que vivim, invertint en una 
de les millors fórmules: la formació. Al 
costat d’aquestes passes, s’ha anat in-
vertint en la innovació i la investigació a 
costat de casa mateix, amb experiències 
prou interessants com la Càtedra A3. 
Esperàvem amb ganes, poder publicar 
una notícia com la d’aquesta setmana, la 
presentació de nous estudis universitaris 
a Igualada. Si, a més, com és el cas, te-
nen a veure amb les empreses i la indús-
tria, és motiu de doble satisfacció, perquè 
ve a demostrar la ferma convicció de la 
ciutat per recuperar la força industrial, 
històrica, genuïnament igualadina i que 
mai hauria de perdre. 
Ens sembla una bona línia la d’intentar 
portar a la ciutat nous estudis de la mà 
d’acord amb altres universitats, catalanes 
i públiques. Existeixen ja avui accions en-
caminades a disposar també una possi-
ble titulació d’Enginyeria Informàtica, una 
altra de les demandes del sector empre-
sarial de les noves tecnologies, i que té 
fermes possibilitats de convertir-se en 
una realitat. Tanmateix, aviat podríem te-
nir generoses notícies amb alguna titula-
ció universitària que, a molts, ens portarà 
vells records.
Igualada va camí de convertir-se en ciutat 
universitària. Sentim-nos-en orgullosos i 
aprofitem la oportunitat que ens dóna.

Estudis 
Universitaris

El FineArt i l’Agrupació Fotogràfica
Durant aquests dies, i fins el 21 de març, Igualada es conver-
teix en la ciutat catalana de la fotografia de la mà del FineArt, 
una de les molt bones propostes culturals que ofereix la ciutat 
a Catalunya.
La gran idea que van tenir, ara fa tres anys, els membres de 
l’Agrupació Fotogràfica de convertir Igualada en una macroex-
posició està donant els seus fruits i esperona a continuar enda-
vant per aquest camí. Enhorabona!

Sergio Santamaría, diputat del Partit Popular de Ca-
talunya i David Fernàndez, president de la Comissió 
d’investigació sobre el frau i evasió fiscal, s’han picat 
les crestes durant la compareixença d’Oriol Pujol, ex-
secretari general de CiU. El diputat popular demanava 
més flexibilitat per allargar les seves intervencions i 
poder interrompre el que deia el declarant. Exigeix la 
llei de l’embut, perquè el que demana el PP no ho 
practica en lloc.

Marta, Pere i Oriol Pujol Ferrusola van comparèi-
xer a la Comissió i van dir que eren professionals que 
treballaven malgrat del seu cognom i reivindicaven el 
seu dret a fer-ho i la seva honestedat. L’ex-secretari 
de CDC va exposar que “caldria posar en paral·lel els 
passos del procés sobiranista i les informacions sobre 
els Pujol”. També va parlar de les actuacions fetes pel 
“pequeño Nicolás que ens va fer arribar una suposada 
missiva del govern espanyol” i la seva consideració de 
que “el que li pasa a Juan Carlos Monedero de ‘Pode-
mos’, no és casual”.

Però el més punyent que els va dir Oriol Pujol a la 
gran quantitat de diputats que eren a la sala va ser 
“l’objectiu més important pels diputats és fer pregun-
tes i no venir a escoltar respostes”. Per afegir que “la 
política s’ha embrutit i davant la lentitud de la instruc-
ció m’he convertit en alguna cosa més que una nosa 
per CDC”

Raül Romeva, europdiputat per ICV, deixa la militàn-
cia del partit perquè després de la convenció del seu 
partit “s’ha posat rumb cap una Catalunya dins d’Es-
panya i el meu compàs nàutic fa temps que marcava 
un altre rumb”.

Alícia Sánchez-Camacho, presidenta del PP a Ca-
talunya, ha augurat que “Catalunya no podrà esde-
venir un estat ni en cent mil anys” i ha recomanat a 
Artur Mas, president de la Generalitat, que desisteixi 
del seu pla per bastir noves estructures d’estat. “No 
les tindran ni en cent mil anys, ja l’aviso. No ho acon-
seguiran”. Tot en aquesta dona és un excés i una hi-
pèrbole.

María Dolores de Cospedal, presidenta de Castella 
- La Manxa va anar als toros. Els treballadors d’aque-
lla televisió autonòmica han denunciat que “s’han 
falsejat, amb un desvergonyiment incompatible amb 
qualsevol codi ètic i  deontològic, les esbroncades que 

el públic dedicà a la presidenta a la plaça d’Albacete 
quan el torero Enrique Ponce li brindà un toro, fins el 
punt de transformar-les en uns meravellosos aplaudi-
ments”. D’això se’n diu manipulació. 

Antoni Vives, tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà de l’Ajun-
tament de Barcelona va presentar al MWC el Barcelo-
na Institute of Technology (BIT), fundació que promou 
l’aliança entre la capital catalana, els empresaris i els 
centres d’investigació per consolidar el model smart 
city i exportar-lo a tot el món. Un any després de la 
seva constitució, treballa en 22 programes d’innova-
ció urbana i té com objectiu promoure projectes per 
valor de 20 milions d’euros en dos anys.

Pablo Ruz, jutge substitut de l’Audiència, ha tancat la 
instrucció de la primera fase de Gürtel. Envia a judici 
a Francisco Correa, Luís Bárcemas, Alvaro Lapuerta, 
Jesús Sepúlveda i 36 persones més. Fixa una fiança 
civil de 449 milions d’euros i assenyala a Ana Mato, 
Gemma Matamoros i al PP com a partícips de la xarxa 
a títol lucratiu.

Íñigo Errejón, el número dos de Podem, la mateixa 
setmana que comença la campanya electoral que 
ell dirigeix a Andalusia, ha vist com la Universitat de 
Màlaga (UMA) ha proposat sancionar-lo amb una in-
habilitació perquè no pugui tornar a ser contractat en 
aquest centre. La investigació estava oberta des del 
mes de novembre i surt a la llum just el dia que la 
candidata Teresa Rodríguez i el mateix Errejón feia un 
míting a Sevilla. Les casualitats succeeixen amb una 
precisió mil·limètrica que esgarrifa.

Josep Rull, El número dos de CDC ha definit la refun-
dació del partit com “la millor manera de ser conver-
gents. No és xapa i pintura, és adequar CDC. Volem 
ser més convergents. Hem sigut i seguim volent ser 
una eina vàlida. Altres amagaran la marca, nosaltres 
volem oferir el millor de nosaltres mateixos”. 

Joan Herrera, coordinador nacional d’ICV, ha assegu-
rat que més que refundar Convergència Democràtica, 
el que s’ha de fer “és refundar el país del capitalisme 
d’amiguets que ha representat Convergència i Unió 
(CiU) i això només es pot fer sense CiU que és part 
del problema”. També s’ha felicitat per la reunió del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir perquè “ha demos-
trat que el dret a decidir queda pendent i que és una 
lluita que cap líder, partit o candidat podrà manipular”.

Els nous estudis d’ADE Industrial són 
motiu de doble satisfacció, perquè 
demostren la ferma convicció de la 

ciutat per recuperar la força industrial, 
històrica, genuïnament igualadina i 

que mai hauria de perdre
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Els magistrats del Tribunal Constitucional que 
varen aprovar per unanimitat la inconstitucio-
nalitat de la consulta catalana del 9 de novem-
bre, es reuniren el dia abans a Lhardy, un dels 
restaurants més exclusius de Madrid, per con-
sensuar els termes de la sentència que, des-
prés de filtrar-la a “la seva” premsa, la varen 
aprovar oficialment en una reunió posterior de 
menys d’una hora.
Uns anys abans, i per posar-se d’acord en la 
sentència contra l’Estatut, passaren uns dies 
en una platja caribenya amb tots els luxes ima-
ginables, també per posar-se d’acord en allò 
que no aconseguien consensuar. La sentència 
resultant és més llarga que el mateix estatut 
impugnat.   
Això de reunir-se amb tota mena de menjars i, 
sobretot, abundància de beuratges d’alt grau, 
és un costum heretat del franquisme. Tots re-
cordem el cas de La Torna on els Joglars foren 
empresonats per recrear el consell de guerra 
contra l’alemany Heinz Chez on, segons testi-
moni del cambrer que els va servir, els jutges 
“togados militares” havien consumit més de 
dues botelles de vi per cap i abundants copes 
de destil·lats de grau. És a dir, abans de signar 
-en aquell cas una pena de mort- els jutges es 
varen donar “un homenaje” -dit en termes cas-
trenses- pagant l’erari públic.
No ha transcendit (transparència?) el cost de 
les vacances caribenyes de Sus Señorias ni el 
del dinar a Lhardy però n’estic segur que són 
factures molt més altes que les que es paguen, 
per exemple, als jurats en els casos que es de-
cideixen per jurat popular.
Vaig tenir ocasió d’assistir al judici per l’assas-
sinat de la Francina Castelltort a l’Audiència 
de Barcelona. A l’hora de dinar -les sessions 
eren de matí i tarda- els set membres del jurat 
menjaven sense escorta en una cafeteria del 
costat de l’audiència. Els servien l’equivalent a 
un menú de carretera i qualsevol dels presents 
que hi volgués parlar ho podia fer. Jo mateix 
vaig estar temptat de fer-ho, per tenir informa-
ció encara més directa de la marxa del judici, 
però no ho vaig fer per respecte al paper dels 
jurats. Els altres dies no sé si algú els va dir 
alguna cosa que pogués influir en el seu vere-
dicte final. 
En el judici a l’expresident de la Generalitat 
valenciana, Francisco Camps, els jurats també 
menjaven en un bar on tothom podia acostar-
se i parlar-hi, i -ho casualitat- el veredicte fou el 
mateix: l’acusat fou declarat no culpable!
Veient la diferència de tracte que es dóna als 
magistrats i el que es dóna als jurats populars, 
no m’estranya el tipus de veredictes es dicten 
a la Justícia Española.... en segons quins ca-
sos.

Banquets i menús

JAUME SINGLA 

A peu pla.
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62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
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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

Els Burots

Igualada farà, d’aquí pocs anys, un segle que va 
decidir eixamplar-se. Ras i curt, va comprar, sense 
preguntar-ho ni molt menys negociar el preu, 600 
hectàrees a Òdena. El seu terme esquifit necessitava 
respirar, obrir-se, tenir aire fresc amb el que eixam-
plar els seus pulmons, ennegrits pel pas dels anys 
de decadència, sense tren “gran”, sense les alegries 
de la indústria de mitjans de segle XIX, sense poder 
ingressar gaire diners d’una població, molta sense fei-
na, que gairebé rebentava els límits municipals...
Un periodista, Josep Ma. Milagro, va publicar a les 
darreries del segle XIX una sèrie d’articles a “La Van-
guardia” on parlava d’Igualada, la seva indústria i la 
seva història, sota el suggerent títol “Igualada: con las 
alas más grandes que el nido”.
En aquells temps, i fins ben entrat el segle XX, corrien 
pel país uns personatges temuts, els “Burots”. Eren 
una mena de barreja entre guàrdies civils i inspec-
tors d’hisenda, de força mala reputació, la funció dels 
quals no era només controlar el cèlebre “estraperlo”, 
sinó cuidar-se que allò que un duia a sobre, especial-
ment els queviures, hagués passat pel corresponent 
sedàs dels impostos...  Existeix un interessant treball 
de Josep Busqué i Corbella, en què explica que, a 
Barcelona, quan el tren d’Igualada arribava a la pla-
ça d’Espanya, “els viatgers que no declaraven eren 
registrats i sacsejats pels burots per aquells passa-
dissos del metro”.
Els Burots també hi eren, a les fronteres d’Igualada. 
Com que el terme era petit, la picaresca feia que la 
gent comerciés als afores, o bé allò que entrava a la 
ciutat, per evitar ser venut “d’estranquis” a dins, era 
obert com ja hagués estat usat i fos de consum pro-
pi... Vaja, com obrir el cartró de tabac de més, abans 
de passar la frontera d’Andorra... Això posava nervi-
osos els polítics igualadins, perquè la “casa gran” ne-

cessitava diners.
Com que els Burots no “produïen” prou, lgualada va 
iniciar una croada a Madrid i a Barcelona per ser més 
gran en extensió i així evitar els “llestets” que hi ha-
via a les seves portes. La batalla va durar més de 40 
anys, i no va ser fins que teníem un “endoll” a Madrid, 
el General Vives, que, per Real Decreto, la ciutat va 
créixer quatre vegades més, de cop. El mateix terme 
que conserva avui. Va ser una generalada com una 
casa, vaja.
Igualada havia estat la tercera població de Catalunya, 
al segle XIX, llevat de Barcelona, i després de Mataró 
i Manresa, abans de la crisi tèxtil. L’any 1857 tenia 
14.000 habitants, era la segona de Catalunya en pro-
ducció de teixits de cotó, però 20 anys després ja era 
la 8a per falta de comunicacions eficients i per falta 
de mitjans de motorització a les fàbriques... fins que 
va venir el tren. Però no era un tren de veritat. Aquest 
va passar per Manresa. Un error fatal, probablement 
el de més importància de la història contemporània 
d’Igualada, que algunes fonts atribueixen a una deci-
sió pròpia producte del mal costum igualadí de mirar-
se el melic i de tancar-se en sí mateixa. Així ens ha 
anat.
Ara es torna a parlar de créixer. Potser sí que, quasi 
cent anys després, sense burots -o sí, diria que s’han 
transformat en IVA- el debat que alguns reclamen es 
produeixi i, si cal, votem a la Conca d’Òdena si volem 
una nova Igualada, o com es digui el que sorgeixi. El 
nom no fa la cosa. Els temps han canviat, l’economia 
és avui global, la competència és molt dura, i sembla 
evident que hi ha més coses a guanyar que a perdre 
si anem junts que cadascú per separat. Però em temo 
que ningú no s’atrevirà a donar la primera passa.
Hi hauria menys cadires per repartir, i als que manen 
això no els agrada. Deuen ser besnéts dels Burots!

JORDI PUIGGRÒS 



D E  L ’ A N O I A
04 DIVENDRES

13 de març de 2015

LOTTO 6/49
· Dissabte 07/03/2015

3-12-20-31-42-45
Complementari: 30
Reintegrament: 9

· Dimecres 11/03/2015
13-23-29-34-39-43
Complementari: 2
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 5                  461  
· Divendres 6          982
· Dissabte 7     084
· Diumenge 8          093
· Dilluns 9               192
· Dimarts 10       939
· Dimecres 11      616

ONCE
· Dijous 5              86306
· Divendres 6       98039
· Dissabte 7    08616
· Diumenge 8       29645
· Dilluns 9             22967
· Dimarts 10    02057
· Dimecres 11    05097

· Dijous 5   2-5-21-24-28-44   C: 30  R: 3
· Dissabte 7   1-8-9-20-43-45  C: 36   R: 9

· Diumenge 8   17-24-31-38-53  Núm. clau: 2 

· Dimarts 10   2-6-23-30-31  Estrellas: 2/10

MARÇ
13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir. 
14: Arnal; Matilde; Florentina.
15: Madrona; Ramon de Fitero; Lluïsa de M.
16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham.  
17: Patrici; Josep d’Arimatea.
18: Ciril de Jerusalem; Salvador d’Horta
19: Josepa; Amanç o Amanci

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

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

Moltes gràcies
•• DOLORS CANAL

Com a representant de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia, vull 
agrair-vos a tots la vostra assistència 
en la nostra “I Jornada”.
Quan em van diagnosticar l’esclerosi, 
va ser un cop fort, però potser el que 
em diguessin que seria diferent, que el 
que jo feia fins a les hores, ja no torna-
ria a ser igual; potser això em va enco-
ratjar a lluitar. 
Em vaig haver  d’acostumar a fer les 
coses molt poc a poc, el temps s’havia 
ral·lentit;  ja no podia dir faig tard; ja no 
sé que és córrer per fer..... el que sigui.
Vaig aprendre a fer les coses, sense 
haver de necessitar ningú amb mi, les 
coses quotidianes, rentar-me, vestir-
me, fer el dinar, anar a comprar. 
Tot és molt més lent, però ara, ara ja 
m’hi he acostumat i fins i tot, hi trobo 
una mena de tranquil·litat. 
He buscat la manera de fer-ho ràpid 
dins de la lentitud, per vestir-me primer 
la part d’abaix del meu cos, aixecar-me 
i seguir fins posar-me les arracades i ja 
puc sortir.
És tot un repte fer les coses asseguda 
al llit, no poder vestir-te dret, és dir... 
doncs res, asseguda i tranquil·la.
I així tantes coses... Però avui, avui 
estic molt feliç, molt feliç perquè d’allò 
que em van dir... Uix, no somiïs..., no 
ho aconseguiràs, ningú ho voldrà..., 
doncs  avui ja hi som, avui som 12 per-
sones a l’associació.
Vàrem començar 4 i mica en mica 
anem creixent.
Dir-vos que per mi és tot un privilegi 
poder dir que sóc representant de l’As-
sociació de la Comarca de l’Anoia.
Que som una associació sense ànim 
de lucre; que el que fem es trobar-nos 
un cop al més per poder compartir el 
nostre estat d’ànim, la nostra malaltia, 
el com ho anem portant i que ens po-
den anar fent. 
Dels 12 que som, he descobert que te-

nim esclerosi si, tots patim del mateix, 
però a l’hora molt diferent. He desco-
bert que l’esclerosi és molt i molt gran. 
Que té vida pròpia i que camina amb 
cada ú de nosaltres de manera dife-
rent.
El poder compartir amb algú que com 
tu ho pateix, és molt important, perquè 
no calen explicacions, sabem el que 
tenim. Sabem com estem. I això ens 
encoratja a fer coses com aquesta de 
la setmana passada, donar-nos a co-
nèixer i dir que l’esclerosi hi és, però 
nosaltres també.
Poder arribar aquí ha estat possible 
a un grup de bona gent que des del 
primer dia, des de que em van sentir 
que deia que volia crear l’Associació 
m’han ajudat.
Des de l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Es-
ports, sempre amb mi.
L’Ajuntament d’Igualada, des de la re-
gidoria de Sanitat i Salut pública que 
em van encoratjar a fer una xerrada 
sense massa temps, bé sense temps, 
i es va poder fer. 
Tot un èxit!!!! perquè d’allà van sortir 
persones que van voler estar amb mi i 
moure’ns per crear l’associació. 
Sense persones com els de La Veu 
de l’Anoia, que sempre, sempre tenen 
un foradet per publicar el que fem, per 
fer-nos propaganda de que estem.  Si 
no és per ells, a mi no em coneixeria 
ningú. Ells em van fer la primera l’en-
trevista i va ser el primer pas.
El Canal Taronja, que van venir a casa 
a filmar-me, en un dia a dia, explicant 
què m’havia passat i com ho portava.
Sense la meva família, els meus 
amics, tots aquells incondicionals que 
a canvi de res, m’han donat vida.
Les meves amigues que em van por-
tar a París per ensenyar-me que amb 
cadira i tot, no era diferent. Fantàstic 
viatge a París.
Moltes gràcies a la Fundació perquè 
amb el Mulla’t em van empènyer a do-
nar-me a conèixer. 

Moltes gràcies al CEMCAT, sense la 
seva proposta d’assaig clínic, potser 
ara, seguiria en la cadira de rodes. 
I tot gràcies, moltes gràcies a la meva 
doctora de capçalera que em va en-
tendre i encara que tinc esclerosi pro-
gressiva, que no tenia  un medicament 
específic, em va ajudar a poder en-
trar al CEMCAT i ara, un assaig clínic 
m’ajuda a estar com estic.
Moltes gràcies a l’espai que ens van 
cedir des de l’antic Hospital d’Iguala-
da “4D Health” adequat perfectament 
per tots aquells que vam necessitar 
fàcil accés per la nostre mobilitat dins 
el recinte.
No podem quedar-nos quiets per l’es-
clerosi, ens podem quedar a casa 
quan estem cansats, quan no ens 
queda força, però n’hem de treure per 
seguir endavant.  
Moltes gràcies  a tots per tot. 

Igualada, la gran oblidada
•• JOSEP MONTIEL

Quan vaig arribar, als 14 anys, a Igua-
lada, em vaig troba amb una ciutat ple-
na de vida, amb molta gent pel carrer, 
sortint o entrant a treballar. Hi havia 
molta feina i es notava a la cara de la 
gent una alegria i un orgull d’haver vin-
gut a Igualada per obtenir un present 
i un futur per a ells i sobretot per als 
seus fills.
Hi havia gran empreses de tot tipus: de 
gènere de punt com Esteve Aguilera, 
Punto Blanco, Ocean, Fabrilmalla... i 
d’altres com Grup Verdés, Curtits Fon-
tanellas.
També hi havia bons restaurants, dos 
hotels de qualitat contrastada, tot tipus 
de comerç actiu i una menció especial 
per a l’empresa Incornisa SL i els seus 
amos, en Josep Calduch i la Maria. En 
aquesta empresa he treballat molts 
anys i tinc records que mai oblidaré, 
com els meus companys de treball: 
Ramon, Jaume, Antonio, Barrufet i 
Marc. Els desitjo tot el millor en el seu 

futur, sigui quin sigui.
Actualment tinc 58 anys i veig aquesta 
ciutat molt trista i gairebé sense em-
preses; també va perdent el comerç i 
per no tenir, no tenim ni cinema.
Espero que els polítics d’aquesta ciutat 
es posin les piles i tornin la vida i l’ale-
gria que sempre havia tingut aquesta 
ciutat anomenada Igualada.

Agraïment
•• PAQUITA BURRULL, MONTSE I XAVIER

Voldria donar les gràcies a tantes per-
sones -i no voldria deixar-me ningú-  
per la seva professionalitat i humanitat, 
començant per la Dra. Sandiumenge, 
al tot personal de la 2a. planta, PA-
DES: la Montse, Ma. Angels, Mari Car-
me, Mercè, Teresa,  Nuri, Nati, Jordi, 
Jaume, a tots moltes gràcies. A tu Nú-
ria que sempre ens deies que era la 
vostra feina, i que amb la cara d’agraï-
ment d’en Josep ja et donaves per ben 
pagada. 
Voldria donar les gràcies a la M. An-
gels Riba, la Cristina, Lourdes i M. 
José , la infemera de la Dra. Font per 
ajudar-nos en els moments que ja 
érem a casa.
Voldria donar les gràcies a personal 
de l’Ateneu, al Cinto, Pilar, Rosa, Car-
men, Rufino pel bon tracte que ens 
han donat durant tots els anys que hi 
hem anat cada dia i ens han fet sentir 
com a casa. El carinyo i la paciència 
de la Coral, Carolin i Alexandra els dar-
rers dies d’en Josep.
El meu agraïment a la gent de la Po-
bla, per acompanyar-nos en aquests 
moments tan tristos. En Josep hauria 
estat molt content perquè sempre s’ha 
entimat la Pobla.
I finalment el nostre agraïment per les 
mostres d’amistat i estima que ens heu 
ofert durant tot aquest temps.

Dia 13: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 14: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 15: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 16: LA CREU./ P. de la Creu, 7
Dia 17: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 18: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 19: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101

cartes al director
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“Ningú no comprèn ningú,
però nosaltres som nosaltres
i volem un món tot nou:
amb un cel net d’amenaces” (Xesco Boix)

Ben segur que ara penseu: i ara on va aquest amb 
aquests versots xirucaires. Mireu, m’ha fet gràcia 
recuperar-los, tot i la ingenuïtat, per la significació 
del “nosaltres som nosaltres  i volem un món tot 
nou”. Els altres, ja ho heu endevinat, són els que 
bramen amenaces que enterboleixen el cel. 
Una vegada Juan María Bandrés,  aquell gran ad-
vocat que va ser parlamentari al Congreso de los 
Diputados per Euskadiko Ezkerra, va respondre 
quan li van preguntar, si fa no fa, com és que vos-
tè es passa tota l’hora llegint la premsa en el seu 
escó? Com pot arribar a votar sense equivocar-
se? Bandrés, llest i pràctic, va explicar: des del 
meu lloc sempre veig l’escó de Fraga Iribarne i, 
doncs, només em cal veure què coi vota aquell 
home per saber el que he de votar jo. 
Avui, i si més no fins al 27 de setembre, com de-
mana l’ANC cal treballar per guanyar la majoria 
necessària perquè els resultats de les eleccions 
esdevinguin el plebiscit que demanem. En aquest 
temps de cap manera podem quedar-nos a dor-
mir a la palla -o a llegir el diari a la manera de 
l’advocat basc. Ni pensar-hi, ben al contrari, cal 
estar del tot actius per guanyar votants a favor 
de les opcions sobiranistes; tanmateix, i aquí ve 
d’alguna manera la lliçó de Bandrés, hem d’estar 
amatents al que fan els altres perquè sovint do-
nen llum i fortalesa als nostres arguments. 
A hores d’ara, els nostres aliats o els discursos 
dels nostres aliats són, no cal dir, els del govern 
del PP -aquests mai no fallen- amb l’acció recen-
tralitzadora sense aturador i sense vergonya que 
dia rere dia, vull dir conselldeministres rere conse-

Nosaltres i els altres
FRANCESC RICART ·    

lldeministres, ens anul-
len i ens dilueixen en el 
marasme de l’Espanya 
una (i no cincuentaiu-
na). L’última mesura  és  
l’anul·lació de  compe-
tències del nostre Síndic 
de Greuges “a favor” del 
seu Defensor del Pue-
blo.  Però no és només 
de l’Estat d’on ens arri-
ben senyals inequívocs 
antisobiranistes: Duran 
i Lleida també continua 
sense fallar i ho broda 
en el seu blog desau-
toritzant el jutge Santi-
ago Vidal i la feina del 
Consell de Diplomàcia 
Pública de Cataunya, el 
Diplocat, aportant mu-
nició als espanyols que 
treuen foc pels queixals 
davant les actuacions 
exteriors de la Generalitat. Per cert, el setmanari 
El Temps de fa dues setmanes  informava de com 
se’ls gasta el govern espanyol a les seves  ambai-
xades. Continuant l’inventari dels subministradors 
de gènere, des d’ara segurament Podemos tam-
bé serà una font a explotar, sobretot si el seu ar-
gumentari contra l’aspiració de la Independència 
de Catalunya el fonamenta amb  idees tan elabo-
rades com l’exaltació de l’odi contra el president 
Mas.  Per cert que, parlant de subministraments, 
val a dir que Iniciativa per Catalunya aquests dies 
ens ha servit  una última partida ben lluïda.
Dit tot això, i amb la vista fixada en el 27 de setem-
bre i encara amb l’episodi tan important com se-

Des de fa uns anys, ja ens hem acostumat a sen-
tir parlar de la corrupció dels polítics. Alguns fins i 
tot ho troben normal, perquè és una cosa inherent 
a la naturalesa humana. És certa la dita que “qui 
remena oli, els dits se n’unta”. Però el problema 
que es va desvetllant recentment no és el d’uns 
casos individuals de determinats polítics, sinó de 
la “corrupció política”, és a dir, les males pràcti-
ques d’alguns partits que, com a tals, s’han vist 
immersos en una espìral de corrupció per poder 
continuar mantenint o augmentant les seves quo-
tes de poder. 
Una de les característiques del decadència de va-
lors a què assistim es basa precisament en el fet 
d’haver convertit la democràcia en “partitocràcia”. 
Ja no es tracta de fer un servei  –més o menys 
ben remunerat-- al país sinó d’aprofitar-se de la 
situació per mantenir situacions de privilegi. Els  
casos dels 245.000 euros de fiança reclamats –
però no pagats-- per la fiscalia al PP per les obres 
a la seva seu a Madrid o els més de 800 milions 
repartits pel PSOE a Andalusia sense justificar-ne 
la destinació en són una bona mostra.

Aixecant la catifa

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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És evident la creixent falta de confiança de la gent 
en els partits, agreujada pels casos de corrupció. 
Aquelles persones a qui vàrem votar perquè arre-
glessin o almenys posessin ordre al país resulta 
que l’única cosa que han arreglat ha estat la seva 
butxaca La llista és molt llarga, massa llarga. No 
és estrany, doncs, que la militància hagi disminu-
ït sensiblement. Però els partits, en comptes de 
buscar-ne les causes i retornar als principis que 
inspiraren la seva fundació, s’han refugiat en les 
grans empreses econòmiques per finançar-se. 
Naturalment, no es dirà mai obertament, però els 
favors amb favors es paguen. Tampoc no es dirà 
mai, però és evident que la influència dels grans 
holdings econòmics marca cada dia més les actu-
acions dels governs.
Però hi ha un altre fet encara més greu. Quan es 
va començar a aixecar la catifa i va  aparèixer la 
porqueria, resulta que són les mateixes instituci-
ons de l’estat les que es neguen a facilitar la in-
formació que permetria arribar al fons o, si més 
no, fet net dels casos que es coneixen. Que Hi-
senda es negui a donar documents comprome-

tedors és incomprensible en un estat democràtic. 
Vivim,doncs, en una societat dominada pels inte-
ressos polítics que, a la vegada, són controlats 
pels grans grups econòmics.
Per tant, no és estrany que hi hagi moviments que 
facin bandera de la corrupció i s’erigeixin en por-
taveus d’una opinió generalitzada: que els partits 
tradicionals ja no serveixen i cal canviar el siste-
ma. El problema, però, és que no diuen com ho 
pensen fer perquè el seu discurs es basa en el 
populisme i probablement no podran complir les 
promeses. La situació, doncs, és molt delicada 
perquè hi ha el perill de fugir del foc i caure a les 
brases.  Mireu, si no, el cas de Grècia on ha cal-
gut fer marxa enrere en els aspectes econòmics 
i socials que més vots varen donar a Syriza. Per 
això crec que els estats europeus haurien d’em-
prendre una política comuna de control dels par-
tits i establir un sistema en el qual la democràcia 
no es limités a dipositar un vot en una urna cada 
quatre anys.

ran també les municipals de maig,  hem de tornar 
a reclamar-nos la necessitat de ser nosaltres els 
qui transmetem la convicció que la Independència 
és el mitjà per treballar per una societat més lliure 
i més justa. D’aquí que  ens hem de comprome-
tre a guanyar cada dia més gent a favor “nostre”, 
d’eixamplar aquest nosaltres sense esperar res 
dels altres.  A l’hora d’enviar l’article som a 10 de 
març, quan fa vint anys de la mort d’Ovidi Mont-
llor, l’homenot i cantant d’Alcoi. A la seva cançó 
Lliçó de sumes i verbs, potser no gaire coneguda, 
hi diu: “Un més un/ són dos./ Dos més un/ són 
tres./ Tres més un/ són quatre. /Doncs, xiquets, 
no deixem/ que ho faça un altre”. Gràcies per la 
lliçó mestre Ovidi!



Ho he posat en italià perquè, desenganyem-nos, 
quan parlem d’una família de presumptes delin-
qüents, el nostre imaginari ens porta al cinema 
americà amb mafiosos italians: The Godfather, 
Carlito’s Way... Cert que el cinema italià ens ha 
donat magnífiques pel·lícules parlant de les quatre 
associacions més importants de delinqüents ano-
menades màfies: ‘Ndrangheta (a la Calàbria), Ca-
morra (a la Campania, Nàpols), Cosa Nostra (Si-
cília) i Sacra Corona Unita (a la Apulia, Bari) totes 
elles al sud. Gomorra n’és un exemple, però torno 
al nostre imaginari, i aquest normalment està si-
tuat als EEUU gràcies a les grans produccions de 
Hollywood.
Però avui parlo de Catalunya, i aquesta famiglia, 
com molt bé heu intuït es diu Pujol, i m’excuso da-
vant les centenars de famílies que porten aquest 
cognom que vol dir puig petit. Sí, petit, però rabi-
üt en el cas que m’ocupa, perquè pel que sembla 
n’han fet l’alçada d’un campanar.
Per començar l’avi Florenci, també conegut com 
“el pujolet de la borsa”, que segons el seu fill Jordi 
Pujol i Soley era un espavilat, i a base de manio-
brar -sempre amb la millor de les intencions i en 
favor de la indústria catalana- va fer una fortuna 
movent fils, mai millor dit, de cotó egipci i americà 
en temps de penúria i mala qualitat del cotó espa-
nyol del sud (que era realment infame); tot clan-
destí i il·legal, però fet a fi de bé, i amb aquesta 
pasta, va deixar una fortuna ben guardada a cau, 
a Andorra, país que no brilla per la seva transpa-
rència. Aquesta morterada, sembla, la va cedir a 
la seva jove (Marta “això és una dona” Ferrusola) 
i als seus set néts Pujol-Ferrusola. A l’altra filla, 
Maria Pujol i Soley, ni un ral, com es deia abans. 
Potser no se’n va recordar, potser no se l’estima-
va... o potser tot és mentida.
Jordi Pujol i Soley, el que va ser president de la 
Generalitat una pila d’anys, molts, el 2014 es va 

La famiglia
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

veure obligat a confessar -no siguem passerells, 
res de penediment, l’estaven empaitant- que la 
seva dona i els seus fills tenien uns diners no re-
gularitzats, amagats durant 34 anys a Andorra, 
possiblement uns quatre milions d’euros (uns 665 
milions de les antigues pessetes). A molts cata-
lans ens va caure com una galleda d’aigua freda 
al damunt.
Paral·lelament un dels fills, Oriol Pujol i Ferrusola, 
a qui el seu pare, en una de les operacions més 
vergonyoses de nepotisme havia col·locat en un 
dels punts més alts del partit, s’havia vist obligat 
a deixar tots els seus càrrecs per estar imputat en 
una pila de coses lletges i pudentes relacionades 
amb el poder. Els catalans de bona fe començà-
vem a veure llumenetes, ja que per si no n’hi ha-
gués prou el fill gran sortia retratat amb suposades 
bosses d’escombraries plenes de Bin Ladens en 
una conversa privada-gravada -sembla un oximo-
ron, però és així- al restaurant La Camarga en-
tre la seva examant i la Sánchez Camacho en el 
paper de Celestina versió botox. Per cert aquests 
dies s’estrena a Barcelona una obra de teatre ti-
tulada Camargate, sobre aquest dinar. Jo ja tinc 
entrades.
A partir d’aquí va començar el show mediàtic al 
parlament amb la comissió d’investigació(?). L’ex-
president declarant, explicant batalletes del seu 
pare i aclarint que una deixa no és una herència, 
que una deixa és una deixa (gràcies expresident) 
i posant-se estupendo, com li va dir Don Latino al 
Max Estrella, renyant a tort i a dret en un espec-
tacle penós i denigrant. Per la seva banda, Marta 
Ferrusola insultant als periodistes i engegant-los 
a la merda (sic) davant de les càmeres de la TV, 
o intentant fer pena a la comissió dient que els 
seus fills ara anaven amb una mà al davant i l’altra 
al darrere (a mi em va fer saltar les llàgrimes de  
pena). Però resulta que un dels fills ho va desmen-

El Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat 
va acollir el passat dilluns, dia 9,  l’acte d’entrega 
de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, 
així com un homenatge al seu centenari, a la Neus 
Català; guardó del que també en van participar 
Josep Maria Espinàs i Joan Rodés.
Especialment emocionada vaig participar d’aquest 
acte, al costat d’una Neus, a la que no he deixat 
de seguir d’ençà el 2007, any en què des d’una 
iniciativa de Dones d’Igualada Català va ser ho-
menatjada i guardonada per part del nostre Ajun-
tament. 
I no puc més que compartir l’entranyable discurs 
de reconeixement i de gratitud que va llegir  la 
seva filla Margarita Català Von Amsterdam, adre-
çat a la seva mare i a totes les seves amigues, 
també víctimes del calvari dels Camps nazis. 

CARMEL·LA PLANELL

Neus Català i Pallejà, en el seu 
centenari, rep la Medalla d’Or 
de la Generalitat
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tir a la comissió, aclarint que ell les mans, així, no 
els hi portava. L’altre explicant que compra Ferra-
ris perquè els amics en dificultats li fan pena i és 
clar, qui no té un racó per donar un cop de mà a la 
penya... La penúltima a comparèixer a la comissió 
ha hagut d’aguantar com li tiraven en cara que, 
amb els diners que tenia, comprés un pis de pro-
tecció oficial, sabent que aquest tipus d’immoble 
van destinats a persones amb pocs recursos, però 
ella ni s’ha despentinat i l’últim, em sembla que es 
diu Pere, però amb tanta prole ja em perdo, quan 
li ha preguntat si no li semblava vergonyós tenir 
diners sense declarar en un paradís fiscal, ha con-
testat, somrient, que no; només ha dit no. Espec-
tacle patètic d’una colla d’impresentables intentant 
salvar els mobles. No és que no els quedi dignitat, 
és que pel que hem vist no n’han tingut mai. Jordi 
Pujol Soley va dir que ell havia dedicat tota la seva 
vida a Catalunya (gràcies per ser un podrit) i havia 
deixat l’educació dels seus filla a la seva dona, 
Marta Ferrusola: imprudent. Vist el resultat, més 
li hauria valgut deixar l’educació de la seva des-
cendència a Jesús Gil i Gil. Per sort les persones 
creem anticossos. Fa uns dies, en una funció de 
teatre participatiu es demanava al públic que col-
laborés proposant insults i va sortir ferrusola com 
a adjectiu pejoratiu, però això és anècdota.
Acabo. Per què ho escric tot això? Doncs perquè 
estic molt enfadat i ara, tancada la comissió d’in-
vestigació, n’estic fart i tip d’indesitjables que ens 
volen fer combregar amb rodes de molí i pren-
dre’ns el pèl; presumptes delinqüents que l’únic 
que pretenen és salvar el seu cul i se’ls en refot la 
dignitat, la seva i la del seu país. Aquesta gentus-
sa ha fet més mal a Catalunya que Felip V.
P. D. Em descuidava de dir que els de CIU a la 
comissió han fet gecs i mànegues per “no fer mal”. 
Els recomano a mirar una gravació per veure el 
paper que han fet, patètic! S’estan jugant el futur.

Neus Català (Els Guiamets, 1915) és l’última su-
pervivent catalana del camp d’extermini nazi - de  
dones- de Ravensbrük. Després d’un llarg i com-
promès itinerari en defensa de la causa republica-
na. I, després d’alliberar-se de l’infern de les SS, 
es va fer pròpia la promesa de preservar la memò-
ria històrica i no esborrar mai el testimoniatge de 
milers de persones que  van esdevenir les cendres 
dels crematoris de l’Alemanya nazi. 
En un dia com aquest, dins de l’any del seu cen-
tenari, estar tan a prop i poder abraçar una dona i 
amiga d’excepció –com ella- és tot un privilegi. La 
Neus sempre serà per a mi el més gran exemple 
en la reivindicació de les llibertats democràtiques.
Feliç aniversari, Neus! I segueix ensenyant la teva 
lluita per l’existència i per la supervivència!



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Al nou Campus Universitari 
d’Igualada ja s’hi poden es-
tudiar graus, màsters i post-
graus diversos, tots ells de 
vessant tècnica. Així, els estu-
dis més importants fins l’actu-
alitat són els Graus (antigues 
llicenciatures) en Enginyeria 
en Organització Industrial i 
d’Enginyeria Química. 
Ara s’hi n’incorporarà un de 
nou, tècnic però també soci-
al, amb la particularitat que 
és únic a Catalunya: el Grau 
en Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) Industrial, 
producte d’una doble titulació 
de la pròpia ADE (un dels es-
tudis de més demanda i amb 
més sortides professionals) i 
de l’esmentat Grau d’Enginye-
ria en Organització Industrial.  
Per fer-ho possible, s’ha pro-
duït un acord entre la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), amb qui el campus 
universitari igualadí té relaci-
ons històriques, i la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).
Els nous estudis es van pre-
sentar ahir dijous a la cafeteria 
del Campus, amb la presència 
de l’alcalde Marc Castells i 
de destacats representants 
de la Generalitat, la UPC i la 
UOC. A més, al proper Saló de 
l’Ensenyament de Barcelona 
l’oferta universitària igualadina 
ja tindrà un estand propi.
   
Enginyer versàtil en 
qualsevol indústria 
Després de cursar ADE In-
dustrial, els estudiants sortiran 
amb un perfil d’enginyer molt 
versàtil que els ha de per-
metre treballar en qualsevol 
sector de la indústria i, alho-
ra, un perfil empresarial per 
poder administrar i gestionar 
empreses. A més, adquiriran 
una formació tècnica amb  cri-
teris d’eficiència, sostenibilitat 
i millora contínua. La doble ti-
tulació d’ADE Industrial supo-
sarà un mínim de quatre anys 
d’estudis, amb els 240 crèdits 

Igualada tindrà uns estudis d’Administració i 
Direcció d’Empreses únics a Catalunya

Campus Universitari d’Igualada, inaugurat el passat mes de setembre, amb capacitat per a un miler d’estudiants.

d’Organització Industrial, els 
84 crèdits d’ADE i el projecte 
final. 
Un cop acabats els estudis, 
els futurs professionals po-
dran desenvolupar una àm-
plia gamma de funcions de 
direcció i gestió en qualsevol 
institució pública o privada, i 
també se’ls haurà preparat per  
iniciar el seu propi negoci. Així 
doncs, podran dur a terme tas-
ques d’operacions logístiques, 
direcció estratègica, ser res-
ponsables d’internacionalitza-
ció o responsables comerci-
als, ser analistes de mercats, 
dirigir operacions de màrque-
ting o actuar com a consultors 
en la creació d’empreses, en-
tre altres. 

Demanda dels empresaris
Els nous estudis s’ofereixen 
atenent “les demandes dels 
sectors socioeconòmics, es-
pecialment l’empresarial. I, 
afortunadament, hem tingut 
una bona disposició per part 
de les dues universitats que 
hi han intervingut”, explicava 
ahir l’alcalde Castells. “Volem 
fomentar el talent humà amb 
una formació molt específica, 
i aquest cas de l’ADE Industri-
al n’és un exemple molt clar”, 
deia. 
Avui, el campus compta amb, 
com a molt, tres-cents alum-
nes, és a dir, es troba a només 
el 30% de la seva capacitat 
real. “Ja veureu com mica en 
mica s’anirà omplint, volem 
ser una de les ciutats univer-
sitàries mitjanes més impor-
tants del país, per això tenim 
un campus”, afegia Marc Cas-
tells. 
La directora dels estudis 

Igualada

La doble titulació 
en ADE Industrial 
començarà a fer-se 
el setembre vinent 
gràcies a un acord 
amb la UPC i la UOC
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La presentació dels estudis es va fer ahir dijous al migdia, a la cafeteria del Campus.

d’Economia i Empresa de la 
UOC, Àngels Fitó, afirmava 
que l’acord “ha estat fàcil”, 
perquè “ens interessa l’educa-
ció per a l’ocupabilitat, hem de 
saber respondre a les neces-
sitats del mercat de treball, i el 
que presentem a Igualada té 
una especial sortida, crec que 
hem fet una combinació molt 
positiva”, en relació a l’entesa 
amb els estudis de la UPC.  
La vicerectora de Política Do-
cent de la UPC, Maribel Ros-
selló, en la mateixa línia, as-
segurava que “amb aquesta 
ADE Industrial reforcem un 
projecte de ciutat que té un 
entorn industrial que vol po-
tenciar, però també reforcem 
l’escola d’enginyeria d’Igua-
lada, que vol tenir un camí i 
una personalitat pròpia”. Ros-
selló també deia als alumnes 
presents a la presentació que 
“aquests estudis tenen una 
gran versatilitat i això us dóna 
més possibilitats de futur en el 
mercat de treball”.

El Campus Universitari 
d’Igualada va iniciar la seva 
activitat fa sis mesos amb la 
ferma voluntat de consolidar 
la capital de l’Anoia com una 
ciutat universitària i dotar el 
municipi d’un pol de conei-
xement directament enllaçat 
amb la industria i els sectors 
productius locals.  
Des del primer moment, el 
campus ha acollit la histò-
rica Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (EEI), adscrita a 
la UPC, on s’imparteixen el 
Grau en Enginyeria en Or-
ganització Industrial, el Grau 
en Enginyeria Química, el 
Màster Universitari en Engi-
nyeria del Cuir, el Màster en 
Direcció Tècnica d’Adobat-
ge, el Postgrau en Direcció 
Comercial i Màrqueting, el 
Postgrau en Emprenedoria, 

Finalment, el subdirector ge-
neral d’Universitats, Josep Ri-
bas, insistia en que el projecte 
“contribueix a la reindustrialit-
zació de la comarca. Els em-
presaris havien detectat unes 
necessitats que limiten el seu 
creixement econòmic, inten-
tem doncs crear eines per a 
generar més riquesa en el ter-
ritori”. Ribas va destacar molt 
que s’hagi produït “en tan poc 
temps” un acord entre dues 
universitats, quelcom que no 
és gens habitual.

Un Campus que espera més 
estudis universitaris

el Postgrau en Gestió Ambi-
ental, el Postgrau en Tècni-
ques d’Adoberia i estudis de 
doctorat. A més, als labora-
toris del Campus s’hi duen a 
terme les accions d’investi-
gació i desenvolupament de 
producte de la Càtedra A3 en 
Innovació del Cuir, el Tèxtil i 
la Moda. 
En l’actualitat, el Campus 
acull 300 alumnes, en unes 
instal·lacions de 5.836 m2. 
L’objectiu, però, és arribar 
als 500 estudiants en tres 
anys. Això es pretén assolir 
amb més estudis universita-
ris, que arribaran amb tota 
probabilitat gràcies a acords 
amb universitats públiques. 
Molt aviat es podrien tenir 
notícies de noves disciplines 
a l’entorn de la salut.

Lula Outlet Group,empresa amb diferents punts de venda outlet a
Igualada i Barcelona, busca venedores per als seus establiments 

Busquem noies simpàtiques, emprenedores, amb facilitat de treballar en 
equip i �exibilitat horària. 

Oferim contracte, sou �x més variable, contractació immediata  i la possibilitat 
de formar-se dintre de l’empresa.

Envia’ns al teu CV a:  gestiolula2014@gmail.com 
a la att.  Anna Enrich 
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Pere Macias.

Macias li demana al 
Ministeri que fixi com 
a prioritat la millora 
del traçat d’aquest 
tram d’autovia on, 
donada la seva 
insuficient capacitat, 
es produeixen molts 
accidents

Dones d’Igualada, referent del 
feminisme a l’Anoia, es dissol 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El portaveu de Foment de 
CiU, Pere Macias, ha reclamat 
aquesta setmana al Secreta-
ri General d’Infraestructures 
del govern espanyol, i dins de 
la Comissió de Fomento del 
Congrés de Diputats, la millo-
ra del traçat de l’autovia A2 en 
el tram comprès entre Iguala-
da i Esparreguera. Macias ha 
traslladat la preocupació dels 
alcaldes de la zona que veuen 
com els usuaris es queixen del 
mal estat d’aquest tram d’au-
tovia. 
Macias ha explicat que 
“aquest és un tram amb un 
trànsit intens i molt complex, 
sobretot pels radis de curva-
tura insuficients. Però és que 
a més a més, a conseqüència 
de l’elevat trànsit, és un tram 
on es produeixen molts acci-
dents”. 
Per això el diputat de CiU ha 
reclamat que “es millori tant el 
traçat com el nombre de car-
rils, mentre que el Secretari 
General d’Infraestructures ha 
reconegut que l’Estat, de mo-
ment, només té prevista l’actu-
ació de reposició del paviment 
en aquest tram de l’autovia”. 
Macias ha dit que “demanem 
al Ministeri una atenció pre-
ferent per a aquesta autovia. 
Quan hi ha una sensibilitat 
social pels accidents, és de 
justícia que puguem donar 
respostes als ciutadans” ha dit 
Macias, qui ha reclamat a Fo-
ment que situïn aquesta previ-
sió com una prioritat.  
L’elevat nombre d’accidents 
que es produeixen en un tram 
de poc més de vint quilòme-
tres i que travessa el túnel 
del Bruc, impliquen també 
freqüents talls de trànsit. A 
aquest fet cal afegir-hi l’im-
portant volum de turismes i 
camions que recorren l’auto-
via entre Madrid i Barcelona, 

Pere Macias (CiU) demana al Congrés de 
Madrid que Fomento millori l’A-2

passant també per Saragossa 
i Lleida i que, en arribar a un 
tram com aquest, amb moltes 
corbes i diferents variacions 
de tres a dos carrils, provocant 
lentitud i aturades a diari en 
hores punta. Bona prova de la 
dificultat del traçat és que fins 
a tres corbes estan limitades a 
80 o 90 km/h de velocitat mà-
xima.

Carta a la ministra Pastor
Fa algunes setmanes, Marc 
Castells alcalde d’Igualada; 
Pep Solé, alcalde d’Òdena; 
Joan Serra, alcalde de Cas-
tellolí; Carles Castro, alcalde 
d’El Bruc i Ana Úbeda, alcal-
dessa de Collbató, es van 
reunir a Castellolí amb Pere 
Macias, president del Cercle 
d’Infraestructures i president 
de la Comissió de Seguretat 
Vial i Mobilitat Sostenible del 
Congrés dels Diputats. L’al-
calde d’Esparreguera, Joan-
Paül Udina, també va signar 
una carta que s’ha fet arribar 
a la ministra de Fomento, Ana 
Pastor.
L’escrit adreçat al govern cen-
tral, responsable de la via, 
afirma que “la seguretat en 
un eix vertebral de comuni-
cació i transport de merca-
deries cap a Barcelona està 
greument compromesa” i, en 
conseqüència, els signants 

reclamen “una actuació urgent 
amb la finalitat d’evitar més 
desgràcies”. Els sis alcaldes 
insten finalment el Ministe-
ri a “dur a terme les gestions 
oportunes per tal que aquest 
tram de l’autovia rebi la inver-
sió i obres necessàries amb la 
major brevetat, per a transfor-
mar-la en un tram segur per a 
la circulació”.
Només a Castellolí, concreta-
ment ha estat al punt quilomè-
tric 561, on l’any 2014 es van 
concentrar 23, més d’un 10%, 
dels 209 accidents registrats 
en els 25 quilòmetres que se-
paren Igualada d’Esparregue-
ra. La via suporta a diari el pas 
d’entre 40 i 50.000 vehicles, el 
25% dels quals són pesants. 
Dades prou eloquents com 
per exigir una millora immedi-
ata de la carretera.

REDACCIÓ / LA VEU

Dones d’Igualada, l’associa-
ció feminista que participava 
activament en l’organització 
dels actes del Dia de la Dona 
a Igualada, o el Dia Internaci-
onal contra la violència envers 
les dones, s’ha dissol. De fet, 
fins i tot el seu domini a inter-
net donesdigualada.org fa al-

Premi de recerca de Dones d’Igualada, una de les activitats que organitzava l’entitat.

guns dies que ja no funciona. 
L’entitat era tot un referent en 
el moviment feminista d’Igual-
da i de l’Anoia en els darrers 
17 anys. Dificultats econòmi-
ques per poder continuar ga-
rantint una activitat digna de 
l’entitat, i també de relleu ge-
neracional, han tingut molt a 
veure en la dissolució.  

El proper 21 de març, 
cercavila feminista
REDACCIÓ / LA VEU

El pròxim dissabte 21 de març a 
les 6 de la tarda davant l’Espai 
pels Somnis les dones de col-
lectius dels moviments socials 
de la ciutat com la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, Ar-
ran, el SEPC o el mateix Espai 
convoquen a un cercavila femi-
nista.
Emmarcat en el mes de Març 
feminista, la cercavila pretén 
ser “un recorregut pels carrers 
del centre de la ciutat on, en 
motiu de la diada de les dones 
treballadores, “volem fer visi-
bles qüestions que estan total-
ment invisibilitzades durant el 
dia a dia i que ens exploten i 
oprimeixen com a dones: volem 
reivindicar el reconeixement del 
treball reproductiu i de cures, 
el rebuig a la pressió estètica 

imposada, el rebuig a les pèssi-
mes condicions laborals que as-
sumim moltes de nosaltres, a la 
nova modificació del PP a la llei  
de l’avortament. Serà el tret de 
sortida per començar treballar a 
la ciutat les reivindicacions femi-
nistes per dur a terme la Vaga 
de Totes, convocada el proper 
19 de Maig”. És una platafor-
ma de dones feministes que va 
nàixer l’any passat a Barcelona 
amb la voluntat de repensar el 
format de les actuals “vagues” 
com a eines reivindicatives i de 
transformació social. Aposten 
per fer vaga però “una vaga 
que posi sobre la taula de forma 
explícita les condicions de desi-
gualtat en la que ens trobem les 
dones, convocada per les do-
nes i on les nostres demandes 
en siguin les protagonistes”. 
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REDACCIÓ / LA VEU

El president de la Generali-
tat de Catalunya, Artur Mas, 
acompanyarà dimarts vinent 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, en la seva presen-
tació com a candidat de Con-
vergència i Unió a la reelecció 
a la capital de l’Anoia. L’acte 
tindrà lloc a les 8 del vespre, 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
amb l’entrada lliure per tots els 
assistents.
En el decurs de la presenta-
ció, Marc Castells avançarà 
les línies bàsiques del projecte 
que encapçala, que té com a 
principal objectiu “seguir con-
solidant Igualada com una ciu-
tat referent a Catalunya en di-

Joan Agramunt.

Artur Mas presentarà Marc Castells com 
a candidat de CiU, dimarts a l’Ateneu

Joan Agramunt serà 
el candidat del Partit Popular 
REDACCIÓ / LA VEU

Joan Agramunt serà, per pri-
mera vegada, candidat a l’al-
caldia d’Igualada pel Partit 
Popular. L’agent immobiliari 
igualadí havia estat un habitu-
al “número 2” en les eleccions 
municipals, sempre per darre-
re de Pere Calbó, avui diputat 
i membre de la Mesa del Par-
lament de Catalunya, qui, molt 
probablement, tindrà un paper 
molt destacat en la política 
nacional a partir dels propers 
mesos.  
El passat dia 28 de febrer, el 
Comité Executiu del PP de 
Catalunya, va nomenar Joan 
Agramunt com a candidat. 
“Tot i tenir certa experiència 
ho afronto amb molta iŀlusió 
i amb gratitud per la confian-
ça en la meva persona per 
part de la direcció del Partit a 
Catalunya”, ha explicat Agra-
munt. També varen quedar 
aprovades les candidatures 
de Piera, Vilanova del Camí 
i d´Hostalets de Pierola, amb 
Françesc Ibáñez, Maria Luz 
Martínez i Francisco Barrios 
respectivament com a candi-
dats.
Agramunt va avançar que “es-
tructurarem les nostres pro-

postes programàtiques en els 
següents eixos: administració 
més eficient i centrada en les 
persones, política social, faci-
litar l’accés i fomentar el mer-
cat d’habitatges en règim de 
lloguer, millorar resultats en la 
borsa de mediació del lloguer 
social, i política econòmica 
centrada amb l’impuls a la in-
dústria, comerç i serveis. En 
la política fiscal propostes per 
reduir la pressió fiscal, en les 
taxes, impostos, amb noves 
bonificacions i subvencions 
i amb incentius per a l’evolu-
ció en positiu de la generació 
de confiança a la nostra ciu-
tat. En urbanisme i infraes-
tructures volem aconseguir 
un territori més cohesionat i 
vertebrat per tal de ser més 
competitius i la necessària mi-
llora del transport públic viari i 
sobretot ferroviari per reduir el 
temps de trajecte a Barcelona.                                                                                                                                       
Agramunt també va avançar 
una atenció prioritària en actu-
ar contra l’incivisme i endurint 
determinats comportaments a 
la via pública, així com tam-
bé en tenir més seguretat als 
nostres carrers, davant l’ona-
da d’incidents de furts i roba-
toris al municipi.  

Marc Castells, amb Artur Mas, en una visita recent del president.

ferents àmbits”. Al mateix acte 
també està prevista l’assistèn-
cia de tots els alcaldables de 

CiU del conjunt de l’Anoia. La 
coalició es presenta a gairebé 
tots els municipis.

PxC no vol un rentador de 
busos de la Hispano a l’estació
REDACCIÓ / LA VEU

El portaveu de PxC i candidat 
a l’alcaldia Robert Hernando 
ha insistit aquesta setmana 
que el seu partit no vol que es 
construeixi, a l’Estació d’Auto-
busos, un rentador industrial 
de vehicles de Monbus (His-
pano Igualadina).
Segons Hernando “a dia 
d’avui alguns veïns, molt 
pocs, ja han rebut una carta 
per presentar al·legacions. 
PxC també les presentarà. 
Està clar que l’equip de go-
vern vol portar d’amagat un 
nou despropòsit urbanístic 
més que volen perpetrar a la 
ciutat d’Igualada, no hi tenen 
prou amb el nyap que suposa 

l’actual polígon de les Comes 
incrustat entre habitatges sinó 
que a més segueixen fent in-
vents fora de tota lògica ur-
bana. Són les conseqüències 
de no haver volgut afrontar el 
planejament d’un nou POUM”. 
Per Robert Hernando “el ren-
tador industrial d’autobusos, el 
taller i tot el que volen instaŀlar 
al passeig Verdaguer és un 
despropòsit i causarà moltes 
molèsties innecessàries als 
veïns de la zona, són instal·
lacions per anar a polígons 
industrials. Des de Platafor-
ma demanem encaridament 
que parin immediatament un 
projecte que no té ni cap, ni 
peus”.

Jordi Riba es presenta com una garantia 
per prioritzar “la cohesió social”
REDACCIÓ / LA VEU

La presentació del candidat de 
Socialistes d’Igualada (PSC·
PM), Jordi Riba, va omplir el 
passat dissabte la sala d’actes 
de l’Espai Cívic Centre de mi-
litants i simpatitzants. Riba es 
va presentar com l’alternativa 
realista a l’actual govern mu-
nicipal de CiU i ERC, que ha 
debilitat els serveis als ciuta-
dans. El candidat de Socia-
listes d’Igualada va assegurar 
que “som i volem ser diferents 
al govern actual; la nostra pri-
oritat és la cohesió social”. 
Jordi Riba va reconèixer que 
estem en un moment difícil, 
però va afirmar que el mou 
l’esperança per una expecta-
tiva de vida millor. Es va com-
prometre a treballar perquè “a 
la ciutat ningú es quedi enre-
re, perquè tinguem una ciutat 
amb serveis públics a l’abast 
de tothom, que afavoreixin la 
cohesió social i on tothom pu-
gui desenvolupar les seves 
expectatives amb les matei-
xes possibilitats”. 
A més, Riba va deixar clar que 
la formació que encapçala té 
les portes obertes a “altres 
sensibilitats que comparteixin 
prioritats”. El candidat va ex-
plicar que Socialistes d’Igua-
lada entén “la política com 
un instrument d’obertura i les 
nostres sigles estan al servei 
d’un bé superior. Per  això, 
sempre hem obert les portes 
més enllà de les sigles, per 
agrupar tothom amb principis 
d’esquerres i progressistes, 
com la cohesió social, l’equi-
tat, lluita contra l’atur”.
Riba va repassar també els 
eixos del seu programa. Per 
una banda, menys desigual-

tat, amb polítiques per refor-
çar la xarxa de protecció que 
és l’Estat del Benestar, en àm-
bits com l’educació i l’accés 
a l’habitatge. En segon lloc 
més competitivitat, amb una 
clara aposta per la ocupació, 
per la industrialització i també 
amb l’objectiu de diversificar 
el teixit productiu. I, finalment, 
un nou municipalisme, amb la 
transparència i la proximitat 
com a idees centrals.
Riba es presenta a l’alcaldia 
amb una àmplia experiència 
com a regidor al govern i, els 
darrers anys, a la oposició, 
un període que assegura que 
també ha estat enriquidor. Tot 
i això, va assegurar que “por-
to més bé estar al govern”. 
Afegia, en canvi, que “a al-
guns se’ls dóna més bé estar 
a l’oposició”, en referència a 
CiU i ERC. Riba va dir que 
vol ser alcalde “per convicció 
d’idees progressistes i per 
compromís amb la ciutat”, on 
vol tornar a desenvolupar “una 
acció de govern progressista i 
d’esquerres”. L’acte també va 
comptar amb  la presència de 
l’exalcalde Jordi Aymamí, i re-
gidors d’arreu de la comarca. 
El periodista igualadí Rafael 

Jorba va precedir la presen-
tació del candidat amb una 
introducció sobre “La social-
democràcia a Europa”. Jorba 
va afirmar que així trencava 
40 anys d’abstinència política 
en un moment en què la “soci-
aldemocràcia surt a les necro-
lògiques”. 
Jorba va reivindicar el paper 
de la socialdemocràcia en la 
construcció d’Europa. Va ex-
plicar que el model europeu 
està en crisi des d’abans de la 
crisi econòmica a causa de la 
globalització i que les dretes 
ho han aprofitat per retallar 
l’Estat del Benestar. Jorba va 
assenyalar que el repte actual 
és renovar el missatge social-
demòcrata, foragitar les pors i 
administrar les esperances.
El periodista igualadí va afir-
mar que està en l’essència de 
les esquerres tenir el cor obert 
i la mà estesa. En aquest sen-
tit, Jorba va recordar la tasca 
dels anys del govern socialista 
a Igualada: “on alguns alcal-
des socialistes feien centres 
cívics, altres volen aixecar 
murs”, va dir. Per a Jorba, està 
en l’ADN d’esquerres saber 
administrar la diversitat i crear 
llaços.  

Jordi Riba, durant el seu discurs.
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DESCÀRREGA GRATUÏTA  A  WWW.GUIANOIA.CAT
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·No�cies
·Comerços

·Agenda d’ac�vitats
·Punts d’interès

·Ofertes
·On aparcar?

+ info a: 671 61 55 96 - 93 804 24 51
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 ser-hi!

3.000 entrades
10.826 visites

Penja ofertes del
 teu propi negoci.

Connectada a
 tota Catalunya
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ERC Igualada va presentar 
aquesta setmana les seves 
propostes en l’àmbit de la cul-
tura, amb la presència dels 
candidats Carolina Telechea i 
Lluís Segura, i Carina Alcober-
ro i Jordi Comellas, membres 
de l’equip de treball de la can-
didatura.

Cinc propostes
La candidatura republicana ha 
elaborat fins a cinc propostes 
“per tal que la cultura i la cre-
ació d’art professional de la 
ciutat, rebin un suport complet 
des de l’administració munici-
pal”. 
- Elaboració del Pla d’acció 
cultural 2015-2025. Esquer-
ra vol que esdevingui l’eix 
troncal de totes les propostes 
culturals. Inicialment es vol 
demanar una auditoria exter-
na i pública de l’estat actual 
de tots els equipaments, béns 
i actes culturals programats o 
periodificats, i en segon lloc, 
ERC Igualada creu neces-
sari la creació d’un catàleg 
d’equipaments i béns culturals 
a preservar i l’anàlisi de ne-
cessitats actuals i futures, un 
pla com a mínim a deu anys 
vista per valorar-ne la utilitat i 
la necessitat, però sobre tot i 
molt important, dotar o millorar 
el contingut dels equipaments 
actuals. 
- Portar els principis de la 
cultura a l’escola. 
Per a ERC “l’escola és on els 
infants aprenen i es formen 
com a persones, on adquirei-
xen coneixements, habilitats 
i valors que són fonamentals 
per poder tenir un estil de vida 
satisfactori i ser capaços de 
complir les expectatives que 
cadascú es projecti. Per tant, 
és aquí, a l’escola, on ERC 
Igualada aposta per promoci-
onar més la cultura”.
La candidatura explica que 
caldrà “donar a tots els infants 
el primer contacte amb totes 
les arts i la cultura del nostre 
país, la cultura popular i tra-
dicional, la música, la dansa, 
el teatre, les arts plàstiques, 
la literatura, s’han de portar a 
l’escola de la mà dels millors 
professionals perquè els nos-
tres infants puguin viure-ho de 
primera mà. 
- Crear una Fàbrica de la 
Cultura i l’Art. El partit repu-
blicà té com a objectiu a través 
d’aquesta proposta, proporci-
onar unes infraestructures per 
tal de fomentar el contacte i la 
participació de tots els impli-
cats en el món de la cultura i 
l’art, com a punt de trobada de 
gestors, creadors i ciutadania.
“Avui no es disposa d’un espai 

Jordi Comellas, Carolina Telechea, Lluís Segura i Carina Alcoberro.

Esquerra vol dotar de més 
recursos a les polítiques culturals

Avui, continuen les trobades 
d’ERC, al Poble Sec

adequat, que sigui un punt de 
treball, d’assaig, de creació i 
de trobada de tots els gestors, 
creadors i ciutadans implicats 
en la cultura de la ciutat, d’un 
lloc on poder debatre, crear i 
col·laborar entre totes les enti-
tats, empreses i professionals 
del món de la cultura Iguala-
dina”. Inicialment, ERC pensa 
en espais com l’Escorxador, 
l’Antic hospital o bé poder 
adaptar algun espai al Rec.
- Creació del Centre de Su-
port, Difusió i Comunicació 
Artística i Cultural. Es trac-
taria de “crear una plataforma 
que faciliti l’accés a la infor-
mació cultural per part de la 
ciutadania i doni suport a pro-
jectes i entitats”. Per a ERC “hi 
ha una important dispersió de 
la informació, de manera que 
totes les activitats que es fan 
no arriben a tothom de mane-
ra homogènia. Per això, ERC 
Igualada creu que l’Ajunta-
ment hauria de ser el mitjà a 
través del qual es faci l’oferta 
cultural de la ciutat, hauria de 
ser l’òrgan que recollís i cana-
litzés aquesta informació cap 

al ciutadà”. Per això proposa la 
creació d’un Punt d’Informació 
Cultural i una aplicació infor-
màtica que reculli tota l’oferta 
cultural de la ciutat o fins i tot a 
nivell de Conca d’Òdena.
- Foment de l’emprenedoria 
cultural. Esquerra vol dotar 
de més diners a les partides 
del departament de Cultu-
ra, especialment per “ajudar 
als professionals, sobre tot 
als més joves, que estan llui-
tant i dedicant la seva vida a 
la cultura i a l’art, perquè són 
aquests professionals els que 
creen cultura, la fomenten i 
la transmeten a la ciutada-
nia”. Exemples d’ajuda seri-
en compres d’entrades a fila 
zero, compres d’actuacions 
per avançat, adquisicions de 
fons d’art, fins i tot producció 
o coproducció d’espectacles o 
obra artística etc...  “Cal cre-
ar una marca pròpia “creat  a 
Igualada” per exemple, per 
donar visibilitat als creadors 
i a la ciutat arreu del territori 
i fins i tot internacionalitzar la 
marca”.  

Si bé divendres passat, l’equip 
d’Esquerra Igualada es va re-
unir amb els veïns residents a 
la zona de Poble Sec I, avui 
divendres tindrà lloc una sego-
na tanda de reunions amb els 
ciutadans d’aquest barri, però 
en aquest cas, els residents 
entre la Crta. Manresa i el car-
rer Sant Josep. Serà a partir de 
les 9 del vespre a l’Espai d’Arts 
(c/Tarragona, 45). 
En el cas del Poble Sec, a cau-
sa de la seva grandària, s’ha 
dividit el barri en dos per poder 
fer millor les trobades. Així, la 
setmana passada va tenir lloc 
la primera reunió, en què es va 
poder escoltar als veïns sobre 
diferents aspectes, tant posi-

tius com negatius.
En aquestes reunions veïnals, 
el partit republicà vol donar 
veu als veïns, per a què expo-
sin el seu punt de vista en tres 
aspectes de l’àmbit municipal; 
així, els assistents poden opi-
nar sobre “Com ens movem 
pel barri”, “Com vivim el barri” 
i “Com sentim el barri”, amb un 
ampli ventall de temes, a més 
d’exposar qualsevol problemà-
tica o comentari sobre la zona 
on viuen. D’aquesta manera, 
ERC Igualada pot conèixer de 
primera mà la realitat i permet 
als veïns participar en l’elabo-
ració del seu contingut progra-
màtic de cara a les eleccions 
del maig. 

La CUP convoca assemblees 
demà dissabte i el dia 22 per a 
elaborar el programa electoral
REDACCIÓ / LA VEU

La CUP d’Igualada convida 
tota la ciutadania a elaborar el 
programa electoral mitjançant 
dues assemblees obertes. La 
primera serà demà dissabte a 
l’Ateneu Igualadí i la segona 
el diumenge 22 de març, to-
tes dues dividides per àmbits. 
A més, la CUP ha estrenat el 
web cupigualada.cat, on tot-
hom pot fer les seves propos-
tes, tant per temàtiques com 
suggerint una mesura concre-
ta en un indrets determinats 
dels barris de la ciutat. 
Amb el lema de “Reinven-
tem Igualada” i mitjançant 
aquest vídeo (http://youtu.be/
PpQE3ICT6LI), la CUP fa una 
crida oberta a la participació 
popular, “perquè ha arribat 
l’hora de prendre la paraula, 
de reinventar Igualada i de 
repensar col·lectivament una 
ciutat per a tothom”. Per una 
“ciutat comuna, cooperativa i 
solidària”, “una ciutat que no 
desnona ni especula”, s’hi afir-
ma. 
D’una banda, la primera as-
semblea oberta, dissabte a la 
Sala Lab de l’Ateneu Igualadí, 
començarà a les 11 del matí 
sobre dos àmbits: transparèn-
cia i participació o democràcia 
directa. A les sis de la tarda, 
el debat girarà sobre uns al-
tres quatre: educació, cultura, 

igualtat d’oportunitats i joven-
tut. 
D’una altra banda, diumen-
ge 22 a les 11h a l’Espai pels 
Somnis serà el torn d’habitat-
ge, serveis socials, sanitat i 
serveis municipals, mentre a 
les 6 de la tarda d’urbanisme, 
sostenibilitat, i economia i co-
merç. 
El procés programàtic de l’as-
semblea local fa mesos que 
va començar, dividit en dife-
rents comissions de treball, 
i ha anat paral·lel a l’impuls 
d’una nova plataforma munici-
palista a la ciutat. Després de 
diverses trobades amb agents 
i entitats, les assemblees 
obertes d’aquest març i les 
propostes rebudes al web per-
metran acabar de concretar 
el programa. Paral·lelament, 
la CUP treballa per tancar la 
llista electoral, que també es 
presentarà a l’abril. 
D’acord amb el principi de la 
participació popular, la CUP 
destaca que vol arribar al mà-
xim d’entitats i veïns que vul-
guin proposar mesures enfo-
cades a millorar i transformar 
Igualada. De fet, al gener un 
centenar de persones ja van 
participar en la seva primera 
assemblea oberta i el 26 de 
febrer també se’n va fer una 
segona de temàtica, amb una 
vintena d’entitats culturals. 

Trobada d’una de les comissions de treball de la CUP.

“Som la Igualada que estima com vol”

Amb el lema “Som la Igualada 
que estima com vol”, la CUP 
d’Igualada insta l’Ajuntament 
a aplicar la Llei contra l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia aprovada pel Parlament 
de Catalunya el passat 10 
d’octubre.
A través d’una campanya amb 
diversos cartells penjats arreu 
d’Igualada, la CUP reivindica 
fer efectiu el dret a estimar-
nos lliurement a casa nostra.
El programa de la CUP re-
clama, entre d’altres propos-
tes concretes, la incorporació 

d’un servei d’atenció i asses-
sorament especialitzat en te-
mes de diversitat sexual o la 
sol·licitud a la Generalitat de 
l’establiment d’un protocol per 
recollir les denúncies.
La CUP també defensa que 
l’Ajuntament ha de cercar me-
canismes de discriminació po-
sitiva d’accés a l’habitatge i a 
les borses de treball per a per-
sones que hagin tingut dificul-
tats en aquest sentit, i instar 
els centres educatius a aplicar 
plans d’estudi, cursos i tallers 
sobre la diversitat sexual.



Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça

ANOIA
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental

Catalunya

2014 2013 % variació % d'estrangers
5.387 5.781 -6,8 12,1

37.328 39.212 -4,8 26,6
11.741 12.437 -5,6 11,1

2.356 2.666 -11,6 11,3
456 642 -29,0 11,8

9.902 10.623 -6,8 8,4
20.067 21.965 -8,6 10,9
32.275 36.091 -10,6 17,0
14.824 16.132 -8,1 18,4
26.315 28.567 -7,9 19,8
81.139 89.353 -9,2 10,1
14.220 15:24 -5,4 14,2

382.218 397.976 -4,0 17,2
3.287 3.455 -4,9 8,2
2.572 03:08 -14,5 14,2
2.466 2.654 -7,1 11,9
20:49 22.214 -9,7 13,7
2.522 2.671 -5,6 12,8
7.808 8.346 -6,4 13,9

36.382 38.346 -5,1 19,7
49.554 51.904 -4,5 11,3
13:17 15:25 -13,4 18,7
6.530 6.941 -5,9 16,6

20.550 22:27 -6,7 13,3
1.835 1.969 -6,8 13,6

888 01:11 -12,2 12,3
7.140 7.275 -1,9 19,2
4.590 4.657 -1,4 14,6
1.099 1.226 -10,4 11,5
3.383 3.859 -12,3 14,8
02:57 2.186 -5,9 8,0
5.619 5.997 -6,3 24,7

39.605 40.924 -3,2 18,9
33.525 37.023 -9,4 19,7

1.672 1.824 -8,3 12,4
44.079 46.995 -6,2 17,6

1.443 1.525 -5,4 11,9
6.431 6.846 -6,1 17,6
1.675 1.981 -15,4 16,8

92.497 98.547 -6,1 10,3
38.711 41.567 -6,9 9,6

1.089.214 1.158.472 -6,0 14,5
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La població estrangera de 
l’Anoia va disminuint de for-
ma paulatina, i sense atura-
da. L’any passat, i en relació 
al 2013, la nostra comarca va 
perdre un 6,8% de població 
estrangera -majoritàriament 
immigrants-, una xifra un pèl 
superior a la mitjana catalana, 
que és del sis per cent. En to-
tal, hi ha 9.902 estrangers a la 
comarca.
Això significa que a la comarca 
hi ha actualment un 8,4% de 
població estrangera en relació 
a la total, una xifra que, contrà-
riament a la que molts podríen 
pensar, és irrisòria en compa-
ració a d’altres llocs del país. 
És més, l’Anoia és la tercera 
comarca catalana amb menys 
estrangers, només superada 
pel Ripollès i el Berguedà. A 
anys llum de la veïna Segarra, 
que té un 24,7% de la població 
estrangera (un de cada quatre 
habitants). A Catalunya, la 
mitjana és del 14,5%. Comp-
te: la disminució d’estrangers 
no significa necessàriament 
que tots ells hagin marxat del 
nostre territori, perquè alguns 
han obtingut la nacionalitat es-
panyola i, de facto, deixen de 
ser lògicament estrangers. En 
tot cas, no és la majoria.
A  Catalunya, la pobla-
ció estrangera resident és 
d’1.089.214 persones a 1 de 
gener del 2014, xifra que re-
presenta el 14,5% de la pobla-
ció catalana, percentatge su-
perior al d’Espanya (10,7%). 
Segons l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat), 
el nombre d’estrangers s’ha 
reduït un 6% en comparació 
amb l’1 de gener de 2013 i 
la disminució ha afectat totes 
les comarques. Les majors 
disminucions s’han registrat a 
l’Alta Ribagorça (-29%), la Val 
d’Aran (-15,4%) i la Cerdanya 
(-14,5%). 
Les variacions de població es-
trangera estan afectades no 
només per la intensitat dels 
fluxos d’entrada i sortida de la 
migració exterior, sinó també 
per l’evolució del creixement 
vegetatiu d’aquests col·lectius 
i pel procés de naturalització. 
L’any 2013, el Ministeri de 
Treball i Seguretat Social va 
comptabilitzar 73.468 estran-

Estrangers per comarques (2013-14)

Avui, el 
percentatge 
d’estrangers a la 
comarca sobre tota 
la població és del 
8,4%, la tercera del 
país amb menys

L’Anoia va perdre quasi un 7% d’estrangers l’any passat

gers residents a Catalunya 
que havien obtingut  la naci-
onalitat espanyola, el 62,6% 
dels quals eren originaris 
d’Amèrica del Sud i Central. 
El nombre d’habitants estran-
gers segons el continent de 
procedència s’ha vist modifi-
cat en aquest darrer any. La 

població d’origen europeu se-
gueix sent la més nombrosa 
(gairebé representa un terç de 
la població estrangera), men-
tre que la procedent d’Àfrica 
passa a ocupar el segon lloc 
(amb un 28,2%), seguida pels 
residents d’origen americà 
(amb un 26,7%). Més allunya-
da d’aquests col·lectius hi ha 
la població asiàtica, que repre-
senta el 12,9% del total. 
En relació amb l’any anteri-
or, la major disminució li cor-
respon al continent americà 
(-11,8%), en gran part per la 
pèrdua de població provinent 
d’Amèrica del Sud (-14,0%). 
L’estoc de població estrangera 

és heterogeni quant a proce-
dències, que estan represen-
tades per 162 nacionalitats. 
Les set nacionalitats amb 
més presència concentren el 
50,7% del total de la població 
estrangera. La comunitat mar-
roquina és la més nombrosa 
(226.818 persones) i equival 
a la cinquena part del total 
(20,8%). El segon lloc l’ocu-
pa la població de Romania 
(98.239), amb una represen-
tació del 9,0%. En el rànquing 
de nacionalitats, després 
se situa la població xinesa 

(49.773), la italiana (48.857), 
la pakistanesa (44.449), la bo-
liviana (42.039) i l’equatoriana 
(41.834). 
En relació amb l’any ante-
rior, es registren decreixe-
ments significatius dels ori-
ginaris d’Equador (-18%), 
de Colòmbia (-17,4%), de 
Perú (-14,2%), d’Argentina 
(-12,1%) i de Bolívia (-11,5%). 
D’altra banda, es constaten 
increments dels nacionals 
de Rússia (6%), d’Hondures 
(1,7%) i de Xina (0,8%).  

Es necessita Sr/Sra per 
treballar en un  Restaurant

Vehicle propi, 
imprescindible parlar català

Enviar currículum a 
C/Retir , 40  - 08700 Igualada

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)
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El Bisbat de Vic, propietari de 
l’antic Casal Interparroquial, 
avui ocupat per l’Espai pels 
Somnis, ha elaborat a través 
de les parròquies d’Igualada 
un comunicat arran del posi-
cionament de la setmana pas-
sada del coŀlectiu de joves, 
que van denunciar l’existència 
d’una caució de 6.000€ en el 
procés judicial civil instat ar-
ran de l’ocupació de l’espai. 
L’Església, en el comunicat, 
continua “creient en una sor-
tida al conflicte”, però “sense 
imposicions i amb l’únic inte-
rès” de que aquest lloc de la 
ciutat sigui “un servei de les 
parròquies”.
El comunicat diu el següent:
“1.- La caució la determina el 
Tribunal una vegada escolta-
des les dues parts i aquesta 
serveix ordinàriament per res-
pondre dels fruits que s’hagin 
percebut indegudament, dels 
danys i perjudicis que s’ha-
guessin produït i els costos 
del judici. Tenint en compte 
el valor cadastral de la finca, 
la xifra que s’ha calculat és 
raonable, tenint present que 
els rendiments de la finca 
moments abans de l’ocupa-
ció eren baixos perquè, com 
s’ha explicat, es pretenia la re-
forma i adequació de la finca 
de forma integral. Manifestem 
que tenim la responsabilitat de 
cuidar del patrimoni dels ca-
tòlics igualadins  però també 
que admetrem el que el Tribu-
nal dictamini en aquest sentit
2.- Pel que fa a la suposada 
manca d’interès per buscar 
una sortida consensuada, cal 
recordar que aquestes Par-
ròquies van oferir al col·lectiu 
L’Espai pels somnis de for-
mar part del nou projecte de 
Casal Interparroquial que es-
tàvem decidides a tirar enda-
vant i que la ocupació per la 

Trobada de la Fundació per la Indústria, dimecres a Igualada.

L’Església continua “creient en 
una sortida al conflicte” amb 
l’Espai pels Somnis

força -i gens consensuada ni 
democràtica- va interrompre. 
El projecte del nou Casal és 
inclusiu i no exclusiu com és 
el de L’Espai pels somnis i in-
clús volem recordar que vam 
oferir els espais parroquials de 
la Soledat i de les altres parrò-
quies, perquè aquest col·lectiu 
pogués dur a terme les seves 
activitats mentre duressin les 
obres. Totes aquestes propos-
tes van ser fetes públiques en 
diverses notes de premsa.
3.- També volem esmentar 
que l’intent de negociació di-
recta entre els representants 
de les Parròquies d’Igualada 
i els representants de L’Espai 
pels somnis va ser trencat per-
què ells van obligar a que es 
fes a través d’advocat.
4.- Creiem que en els diferents 
comunicats públics que s’han 
fet no s’ha utilitzat en cap cas 
un llenguatge ofensiu envers 
aquest col·lectiu, lamentem 
que aquest no hagi fet el ma-
teix amb la nostra part, com si 
el motor de la nostra actuació 
fos econòmic. Les referènci-
es als “sacs” o “calaixos” de 
la institució són lamentables 
i demagògiques. Creiem que 
el llenguatge utilitzat pel col-
lectiu L’Espai pels somnis és 
ofensiu, tersgiversa la realitat 
i desinforma a la ciutadania 
d’Igualada. Lamentem el tren-
cament del diàleg i també els 
mitjans poc respectuosos amb 
el conjunt dels igualadins, que 
hauran d’assumir el cost -se-
gurament de bastants cente-
nars d’euros- de les pintades 
que s’han fet en diferents 
punts de la ciutat.
5.- Seguim creient en una sor-
tida al conflicte, des del res-
pecte mutu, sense imposici-
ons i amb l’únic interès que el 
Casal Interparroquial d’Iguala-
da pugui en el futur ser un es-
pai i un servei de les Parròqui-
es a tota la ciutat”.

Els empresaris de l’Anoia reclamen més 
implicació de l’administració central
REDACCIÓ / LA VEU

La Fundació per la Indústria 
s’ha reunit aquest dimecres 
amb empresaris de la comar-
ca de l’Anoia amb l’objectiu de 
recollir les seves inquietuds i 
preocupacions.
El temes tractats a la troba-
da han estat la necessitat de 
que la formació vagi de  la mà 
amb les empreses que són les 
que saben les necessitats del 
mercat. Estan disposats a col.
laborar però es topen amb la 
rigidesa del sistema educatiu.
La manca de visibilitat  i pro-
jecció del territori també és 
un inconvenient per la rein-
dustrialització de la comarca, 
segons han apuntat. La gran 
Barcelona s’acaba menjant 
les capacitats del territori,  tot 
això per la deficiència de les 
infraestructures. Reclamen 
més ajuda de la administració 
central per solucionar aquesta 
manca de competitivitat que 
té la comarca, i creuen que fa 
falta que s’incrementi consci-
ència i vocació empresarial 
per el procés de reindustrialit-
zació.
Els industrials fan èmfasi en la 
necessitat de que la única ma-
nera de competir és crea valor 

amb els seus productes. La 
solució per les empreses ha 
estat la exportació.  Un 80% 
del que fabriquen ho exporten 
en major part a Europa i en 
menor a Asia.
A la jornada hi han assistit em-
presaris com Francesc Seuba, 
de Meritem; Xavier Badia de 
Curtidos Badia; Josep Verdés 
de Funosa; Joan Gabarró de 
Fagepi; Miquel Canet de Ta-
ller Auria i Josep M. Pujol de 
Constructora de Calaf, entre 
d’altres.
Per part de la Fundació per la 

Indústria han assistit el presi-
dent Josep Bombardó, el vi-
cepresident Antoni Garrell i un 
membre del Consell Assessor, 
Lluís Recoder.
Josep Bombarbó en la seva 
introducció ha remarcat que 
la indústria és la única que pot 
solucionar el tema de l’atur. 
La fundació treballa durament 
per ajudar a reindustrialitzar el 
país i reequilibrar el territori.
Tan els industrials com la 
Fundació per la Indústria de-
manen més implicació de les 
administracions.

Guiaanoia, l’única i original aplicació 
mòbil dels comerços d’Igualada i comarca
REDACCIÓ / LA VEU

Publicacions Anoia, editora de 
La Veu, ha detectat en les dar-
reres setmanes que algunes 
persones s’han dirigit a esta-
bliments comercials d’Igualada 
fent-se passar per comercials 
de la nostra empresa o bé de 
l’associació Igualada Comerç 
oferint els serveis d’una “app” 
(aplicació per a telèfons mòbils) 
que no té res a veure ni amb La 
Veu de l’Anoia ni tampoc amb 
l’agrupació de botiguers, que 
no disposa de cap aplicació 
d’aquestes característiques. 
Publicacions Anoia anuncia que 
l’única “app” que ofereix tota la 
informació sobre comerços i 
serveis és “Guiaanoia”, disponi-
ble tant per Iphone i Ipad, Blac-
kberry, Windows Phome com 
per telèfons Android. 

Guiaanoia, l’aplicació mòbil de Publicacions Anoia SL.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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CaixaBank ha celebrat les Jor-
nades “Porta a l’Exterior” per 
donar assessorament a més 
de 100 empreses catalanes 
interessades a potenciar la 
seva dimensió internacional. 
A la iniciativa han participat un 
total de 5 empreses de l’Ano-
ia que cerquen solucions per 
obrir nous mercats pels seus 
negocis. 
Els directors de les oficines 
de representació i sucursals 
internacionals de CaixaBank, 
juntament amb l’equip d’es-
pecialistes de comerç exterior 
de l’entitat financera, han ofert 
una sessió a la Casa Llotja de 
Mar de Barcelona amb l’objec-
tiu d’assessorar a les empre-
ses sobre nous mercats als 
quals dirigir l’exportació i com 
orientar els projectes interna-
cionals. La iniciativa ha per-
mès mantenir 202 entrevistes i 
formació personalitzada sobre 
més de 50 països. 
Les Jornades “Porta a l’Ex-
terior” són una iniciativa de 
CaixaBank per posar al servei 
de les empreses la seva expe-
riència en comerç exterior i la 
seva presència i el seu conei-
xement dels mercats interna-
cionals. Destaca l’assistència 
de l’equip al complet de di-
rectors de la xarxa d’oficines 
de representació de l’entitat 
a l’exterior, els qui mantenen 
entrevistes directes amb les 
empreses per oferir assesso-
rament personalitzat a la situ-

Jornades “Porta a l’Exterior”, celebrades a la Llotja de Barcelona.

Cinc empreses de l’Anoia estudien la 
seva internacionalització amb CaixaBank

El Mobile World Congress 
(MWC), ha omplert portades 
de mitjans de comunicació, 
hotels, restaurants i trans-
ports de Barcelona. Més de 
93.000 persones han pas-
sat pel que s’ha convertit en 
l’esdeveniment mundial més 
important del sector. S’han 
definit tendències, presentat 
projectes, plantejat reflexi-
ons i fet xerrades amb confe-
renciants de referència. Una 
organització, gairebé modè-
lica. Molt millor que moltes 
fetes en llocs de llarga tra-
dició firal. Molt en línia amb 
el cost de les entrades que 
anaven de 700 a 6.000 eu-
ros. I tots els pavellons plens 
de gom a gom. 
El gran missatge ha estat 
que Internet no sigui privatiu 
només dels països desenvo-
lupats i que esdevingui un 
dret global i accessible per 
a tothom. Aquest és precisa-
ment el motiu de la discòrdia, 
perquè les operadores, que 
no tenen els continguts, són 
les obligades a fer la des-
pesa, mentre les empreses 
de serveis són les que es 
beneficien de la xarxa. Tots 
estan d’acord en que ha ser 
obert a tothom, però amb les 
mateixes regles de joc per a 
tots. Igualtat d’accés, sense 
discriminar serveis o contin-
guts segons es pagui més o 
menys. 
Els operadors, amb Telefóni-
ca al capdavant, diuen que 
l’usuari vol sobretot un bon 
servei (velocitat i connec-
tivitat) i proposen diferents 
classes d’accés. Però ni la 
Comissió Europea, ni el re-
gulador nord-americà, FCC, 
volen que hi hagi discrimi-
nacions. I exigeixen una mi-
llora de la transparència, el 
control de la privacitat, la 
seguretat i la pluralitat de 
l’oferta. Volen una xarxa pla-
na on tots els nodes tinguin 
la mateixa jerarquia i on tota 
la informació es tracti de la 
mateixa forma. Vingui de la 
NASA o d’un mòbil. Que cir-
cula per la xarxa segons un 
algoritme únic. Aquest que 
no coneix a priori, ni la tra-
jectòria, ni la velocitat. Un 
espai d’oportunitats. Una 
xarxa de xarxes, oberta, que 
comparteix connexions i in-
formació.
Tothom vol tenir accés a 
gairebé tota la  informació, 
però també vol trobar la que 
necessita. Tecnologies ober-
tes. Accés al coneixement i 
neutralitat de la xarxa, com 
una base de la llibertat en el 
segle XXI. Un servei públic 

PERE PRAT

com ho va ser el servei pos-
tal (avui el correu electrònic 
supera el postal i a Espanya 
més del 52% de les perso-
nes només fan servir correu 
electrònic). Que garanteixi 
el dret a la comunicació pri-
vada de les persones. Una 
neutralitat que seria òbvia 
si apliquessin els criteris del 
correu postal que no diferen-
cia el pagament  en funció 
del seu contingut. I una pri-
vacitat garantida per protegir 
els individus del poder.
Han exposat la seva vi-
sió personatges com Mark 
Zuckerberg, fundador de 
Facebook, Sundar Pichai, 
responsable d’Android o 
Jimmy Wales, creador de Vi-
quipèdia. Més de 2.000 ex-
positores han fet contactes 
i 4.000 periodistes d’arreu 
del món han explicat el que 
ha passat aquests dies a 
Barcelona. S’han fet presen-
tacions de les principals fir-
mes de tecnologia del món, 
com Samsung, (va presen-
tar el Galaxy S6) o Sony (la 
tauleta Z4) i fins i tot Apple 
(encara que no hi tenia es-
tand), han anat presentant 
les seves realitzacions. Un 
dels més espectaculars, ha 
estat el projecte de portar 
internet a les zones remotes 
amb globus i avions. Sundar 
Pichai va dir “Fa quatre anys 
que treballem el ‘Project 
Loon’ - globus amb connec-
tivitat que evitarien les torres 
actuals - i el ‘Projecte Titan’  
- avions no tripulats que por-
tarien la connectivitat on cal-
gués - per exemple en cas 
de catàstrofe natural”. 
Quan encara estem implan-
tant el 4G ells ja parlen del 
5G que permetria carregar 
en menys de tres segons una 
pel·lícula de cinema d’un pa-
rell d’hores. S’han anunciat 
grans aliances com Google 
i Facebook, per seguir aug-
mentant el nombre de per-
sones que usen la xarxa de 
manera estable. Però no es 
pot oblidar que aquest sector 
està controlat per uns pocs, 
però molt potents. Android 
i Apple sumen el 96% del 
mercat. Google controla el 
92% en la seva especialitat. 
Amazon, el 65%, i Facebook 
i Whatsapp tenen més de mil 
milions d’usuaris. I gegants 
com Microsoft lluiten per no 
perdre el tren. Mobilitat vol 
dir comunicacions i no no-
més hardware i software. La 
tecnologia evoluciona a gran 
velocitat i el MWC n’ha estat 
el millor aparador. 

MWC

ació del client. 
L’entitat financera ha impulsat 
aquestes jornades per vuitè 
any consecutiu. La present 
edició és la que ha aconseguit 
un major nombre d’assistents, 
tant en nombre d’empreses 
com en la quantitat de mercats 
sobre els quals s’ofereix infor-
mació i assessorament. 
 
Espai Xile 
D’altra banda, l’edició 2015 de 
les Jornades “Porta a l’Exteri-
or” de CaixaBank i la Cambra 
de Comerç ha comptat, per 
primera vegada, amb un “país 
convidat”: Xile. L’entitat finan-
cera ha promogut la presencia 
d’institucions xilenes especia-
litzades en comerç i inversions 
internacionals, entre els quals 
figuren CIEChile (l’organisme 
que representa a l’Estat de 
Xile en les seves negociaci-
ons amb inversors estrangers) 

i ProChile (institució encarre-
gada de la promoció de l’ex-
portació xilena i l’atracció del 
turisme).  
La presència dels represen-
tants xilens ha permès a Cai-
xaBank crear, en el marc de 
les Jornades “Porta a l’Exte-
rior”, un programa paral·lel 
desenvolupat sota el lema de 
“Espai Xile”, amb conferències 
sobre la situació econòmica 
del país i les oportunitats de 
negoci que poden trobar-se.  
Igualment, compta amb un 
equip de banca internacional 
i amb una xarxa d’oficines de 
representació a Londres (Reg-
ne Unit), París (França), Milà 
(Itàlia), Stuttgart i Frankfurt 
(Alemanya), Istanbul (Tur-
quia), el Caire (Egipte), Bogo-
tà (Colòmbia), Beijing i Xangai 
(Xina), Nova Delhi (Índia), 
Dubai (Emirats Àrabs), Singa-
pur i Santiago de Xile (Xile).  
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L’organització territorial de la 
Conca d’Òdena va ser posa-
da a debat al DdD (Dimarts de 
Diàlegs) a la Sala de Socis de 
l’Ateneu Igualadí amb la pre-
gunta “Què suposaria viure 
al municipi Conca d’Òdena?”. 
Es van abordar les diferents 
possibilitats d’una major in-
tegració dels municipis de la 
Conca, des de potenciar i fer 
créxier l’actual Mancomunitat 
per compartir serveis, fins a 
estudiar les possibilitats d’una 
fusió. 
Tots els participants van coin-
cidir en destacar de que hi ha 
hagut poc debat sobre aquest 
tema i DdD el va tractar des 
de diversos àmbits i també 
amb diferents referències his-
tòriques a l’hora d’esbrinar si 
hi ha una identitat de Conca. 
En aquest sentit, es va dir 
que el terme Conca d’Òdena 
s’utilitza des de fa més de mil 
anys, quan en alguns llibres 
ja es parla de l’existència del 
baró de la Conca, que vivia 
al Castell de Claramunt. De 
manera gràfica es va dir que 
la Conca és com la Unió Eu-
ropea, on cal escollir en quins 
graus es fa la integració i amb 
el dubte de si ha de ser una 
unió d’estats (ajuntaments) o 
de ciutadans. 
En el cas de la Mancomunitat, 
es va apuntar que hi tenen ca-
buda diferents municipis com 
Castellolí, Jorba, la Pobla o 
Sant Martí de Tous, però que 
en el cas d’una fusió, caldria 
plantejar-la sobre els que ja 
comparteixen un espai con-
cret com són Igualada, Vilano-
va del Camí, Santa Margarida 
de Montbui i Òdena.
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec del Catedràtic 
de Ciència Política Quim Bru-
gué, que va fer una explicació 
genèrica sobre com tracten 

Els DdD del mes de març es van centrar en les possibilitats de la Conca d’Òdena.

Mancomunar més o fusionar la Conca d’Òdena, 
centra el debat dels Dimarts de Diàlegs de l’Ateneu

les polítiques supramunicipals 
els diferents països, des de la 
fusió que hi va haver al Regne 
Unit, fins al model de manco-
muniatts que aplica França 
on premia econòmicament 
aquells ajuntaments que unei-
xen serveis. D’altra banda, va 
parlar de que a la cultura Me-
diterrània les identitats locals 
són molt fortes i que això im-
pedeix una fusió de municipis. 
Tot i així, va apuntar que cal 
buscar la col·laboració i no la 
competència. Després de les 
paraules de Brugué van inter-
venir els diferents convidats 
de la “Fila 0” experts en di-
versos temes en l’àmbit de la 
Conca i i també el públic.
Pel que fa a la competitivitat 
econòmica de la Conca, des 
del punt de vista empresari-
al es va defensar una major, 
ja que impediria una disper-
sió dels polígoins industrials 
com hi ha ara amb parcel·les 
de terreny petites que no són 
atractives per les empreses 
que podrien venir de noue al 
territori. Això faria guanyar 
eficiència al territori, ja que 
obligaria a planificar l’urba-
nisme de manera conjun-
ta. També es va dir que si la 
Conca d’Òdena fos una ciutat 
de 64.000 habitants unint els 

La UEA i Leitat promouran 
projectes d’innovació  
REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de 
l’Anoia i el centre tecnològic 
Leitat s’han posat d’acord 
per col·laborar en el marc de 
la recerca i la transferència 
de coneixement per a l’avanç 
tecnològic i científic de les 
empreses de la comarca.

Leitat a més posa a disposi-
ció dels projectes i les em-
preses vinculades a la UEA 
equips i plantes de laboratori 
i pilot per validar tecnologies, 
control de qualitat, anàlisis 
químics, d’aigües, residus 
i productes químics i altres 
processos. 

Jordi Aymamí i Jordi Calpe, 
també imputats en el cas FCM
REDACCIÓ / LA VEU

La jutgessa de Sabadell Bea-
triz Faura Aranda ha imputat 
20 representants municipals 
més pel cas de les dietes 
de la Federació Catalana de 
Municipis. A més de l’alcal-
de de Montbui, Teo Romero, 
ara s’hi afegeixen  l’exalcal-
de d’Igualada Jordi Aymamí 
(PSC) i l’exalcalde d’Hosta-

lets de Pierola i actual presi-
dent comarcal d’ERC, Jordi 
Calpe. 
Tot i això, sembla que Ayma-
mí i Calpe només van anar 
en una ocasió a una reunió. 
Tots dos, però, han estat ci-
tats a declarar la setmana 
vinent, en un interrogatori en 
el que també participarà el 
fiscal Fernando Bermejo.

quatre municipis grans, es tin-
dria molt més poder a l’hora 
de reclamar infraestructures a 
les adminsitracions superiors. 
En aquest sentit també es va 
apuntar que una ciutat amb 
aquesta població, seria una de 
les més grans de la Catalunya 
interior.
Pel que fa a l’eina d’integra-
ció es va parlar de que una 
Mancomunitat amb més paper 
podria ser útil per compartir 
serveis com la recollida d’es-
combraries, la policia local o 
documents de planificació i 
promoció per estalviar costos 
als Ajuntaments i això podria 
beneficiar als ciutadans. Tam-
bé s va parlar de buscar l’equi-
tat, ja que ara els ciutadans 
d’un municipi o altre tenen im-
postos i serveis diferents no-
més pel fet de viure a un o al-
tre cantó del riu, per exemple. 
Es va explicar que una major 
integració permetria fomentar 
la igualtat entre els ciutadans 
de la Conca, ja que al cap i a 
la fi comparteixen un mateix 
territori.
D’altra banda, també es va 
preguntar si aquest era un 
debat que sempre s’havia 
abordat des d’una òptica igua-
ladina i es va dir que ha estat 
aaixí però que els municipis 

del voltant, sense el lideratge 
d’Igualada, poca cosa poden 
fer-hi i que Igualada, sense 
comptar amb els altres muni-
cipis, tampoc pot fer-hi res. En 
aquest sentit, es va explicar si 
el poder polític ha impulsat o 
impedit una major integració 
de la Conca i es va apuntar 
que la Mancomunitat va ser 
creada amb els primers ajun-
taments democràtics però no 
va entrar en funcionament 
fins a l’any 2001. Des d’ales-
hores hi ha hagut algunes di-
ferències entre ajuntaments 
i la Mancomunitat ha viscut 
moments de més activitat i de 
menys que han anat frenant la 
integració de serveis, per això 
es va valorar que aquest ens 
hauria de tenir un paper i unes 

línies fixades que els governs 
no poguéssin canviar cada 4 
anys. En la vessant política 
també es va explicar que dels 
actuals 62 regidors que sumen 
Igualada, Vilanova, Montbui i 
Òdena, es passaria a només 
25, en el cas de ser un sol mu-
nicipi, i es va demanar gene-
rositat als municipis que tenen 
més terme municipal.
L’organització vol agrair a tot 
el públic la seva participació a 
l’acte, que un cop més va enri-
quir el debat. Properament es 
farà pública la data i el tema 
del proper DdD, previst pel 
mes d’abril. Tota la informació 
i alguns vídeos de resum de 
les sessions es poden veure 
a la pàgina web dimartsdedia-
legs.ateneuigualadi.cat 
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Vestíbul del 4D Health. A sota, aparells proporcionats per Grífols.

Dimarts, xerrada del 
grup d’alumnes de la 
UOC sobre educació i 
mercat de treball

El president Artur Mas inaugurarà 
dimarts a Igualada el 4D Health
REDACCIÓ / LA VEU

Tot i que el centre ja fa mesos 
que està actiu realitzant pro-
ves i simulacions pilot, s’inau-
gurarà formalment el proper 
17 de març a les 18:30h amb 
la presència del President de 
la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas,  el Conseller de Sa-
lut, Boi Ruiz, així com nombro-
ses autoritats de l’àmbit de la 
recerca, la universitat, i la sa-
lut. L’alcalde d’Igualada Marc 
Castells presidirà l’acte junta-
ment amb la tinent d’alcalde i 
mànager del 4D Health Àngels 
Chacón i el director del centre 
Dr. Enric Macarulla.  
 
Col.laboració de Grífols 
D’altra banda, la farmàcia hos-
pitalària del centre d’innovació 
per la seguretat del pacient 
4D Health ha estat equipada 
per l’empresa catalana Grífols 
amb la darrera tecnologia en 
dispositius de control de dis-
pensació per treballar per un 
clar objectiu: millorar la segu-
retat del pacient en la gestió 
del medicament que es fa als 
hospitals (des que es prescri-
uen fins que s’administren), ja 
que és una de les principals 
causes d’error al món de la 
salut. 
Amb aquesta iniciativa, el 4D 

Health es converteix en el pri-
mer centre de simulació euro-
peu que incorpora una farmà-
cia simulada. El centre acollirà 
un seguit d’accions formatives 

res, tècnics d’infermeria i tots 
aquells professionals implicats 
en el circuit del medicament.  
Aquest serà un dels eixos pri-
oritaris del centre 4D Health, 
que des de fa molts mesos 
treballa colze a colze amb Grí-
fols, empresa especialitzada 
en el sector farmacèutic hos-
pitalari. 
El Centre d’Innovació per a 
la Simulació en Salut 4D He-
alth es troba situat a l’edifici 
de l’antic hospital d’Igualada, 
aprofitant les seves instal·
lacions. Recrea tot l’entorn de 
diferents dispositius de salut 
com hospitals, centres d’aten-
ció primària, atenció domicili-
ària i extra hospitalària, i apli-
ca un nou tipus de simulació 
centrada en el pacient, incidint 
en el treball en equip de dife-
rents professionals i especiali-
tats, i integrant la participació 
de l’empresa. Té per objectiu 
augmentar la seguretat i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament dels 
professionals en un escenari 
gairebé real. La seva posada 
en marxa ha estat possible 
gràcies al suport d’un fons 
europeu d’innovació FEDER. 
Rep el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Acadèmia de Ci-
ències  Mèdiques.

i d’innovació al voltant de la 
gestió del medicament als 
hospitals que aniran dirigides 
a farmacèutics, tècnics de 
farmàcia, metges, inferme-

Milers de persones a la 37a Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU

La 37ª edició de la Botiga al 
Carrer ja és història. I com no 
podia ser d’altra manera, prop 
d’un centenar de botigues, mi-
lers de persones de tot arreu  i 
bones ventes van ser la tònica 
aquesta vegada també. El bon 
temps també va acompanyar i 
la zona comercial d’Igualada 
es va omplir des de la primera 
hora del matí i fins ben pas-
sats les nou del vespre. 
A més a més de bon ambient i 
bones compres, hi havia mol-
ta animació pels carrers. En 
diferents zones de la ciutat, 
l’organització va crear espais 
amb activitats i animacions, 
sobretot per infants. Hi havia 
jocs gegants, tradicionals, in-
flables, tallers d’instruments 
de música i moltes coses més. 
També cal destacar una nova 
tendència, cada vegada hi ha 
més comerciants que organit-
zen les seves particulars ani-
macions i promocions, tot això 
amb objectiu d’atraure i/o rete-
nir els clients davant dels seus 
comerços i estands. 
Aquesta vegada la Botiga 
al Carrer va coincidir també 
amb altres actes culturals i 
socials. FineArt va celebrar el 

seu Mercat de fotografia en la 
Plaça de Cal Font i també es 
van poder contemplar els ac-
tes amb el motiu del dia 8 de 
març, dia Internacional de les 
Dones. Igualada Comerç ce-
lebra col·laboració amb altres 
entitats i el fet que la Botiga al 
Carrer tingui aquesta atractivi-
tat i que altres esdeveniments 
també s’hi volen sumar.
Amb motiu de la Botiga al Car-
rer, i amb la col·laboració del 
restaurant Somiatruites, Igua-

Castellolí
Joan Oliva Torras d’Òdena
Francesc Martínez d’Igualada
Mª Isabel Aznar Julian d’Igua-
lada
Beatriz Nieto Aznar d’Igualada
L’organització es posarà en 
contacte amb els premiats 
per comunicar-los el seu pre-
mi que podran gaudir en el 
restaurant Somiatruites del 
xef David Andrés, una de les 
joves promeses de la cuina i 
gastronomia catalana i espa-

nyola i qui serà a la final mun-
dial de cuiners menors de 30 
anys del concurs S. Pellegrino 
Young Chef 2015. 

El 25 de març, jornada sobre 
les pensions
D’altra banda, Igualada Co-
merç i Confederació de Co-
merç de Catalunya, juntament 
amb la Comissió de Suport en 
la Jubilació de l’entitat organit-
zen la Jornada “Pensions i fu-
tur: la viabilitat de les pensions 
públiques” que s’ha programat 
per donar a conèixer les nove-
tats legislatives en matèria fis-
cal, de pensions i de jubilació 
que s’han produït en els dar-
rers dos anys.
La jornada es realitzarà el di-
mecres, 25 de març, de 15:00 
a 16:45 hores, a al Sala d’ac-
tes d’Igualada Comerç.
Durant la primera part de l’ac-
te, es presentarà l’actualitza-
ció de la guía Oberts a la bona 
jubilació. Guia pràctica per als 
comerciants sobre successi-
ons, ajuts, fiscalitat i pensions, 
que ha estat posible gràcies al 
Consorci de Comerç, Artesa-
nia i Moda (CCAM).  

Botiga al Carrer, dissabte passat al centre de la ciutat.

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 17 de Març, 
tindrà lloc a les 19 hores a la 
Biblioteca Central, la xerra-
da organitzada pel grupUOC-
Talk Alumni Igualada, amb el 
títol de “Disparitats regionals 
en els mercats de treball. El 
paper de l’educació a Espa-
nya”, a càrrec d’Elisabet Mo-
tellón Corral, Directora del 
programa del Grau de Relaci-
ons Laborals i Ocupació de la 
UOC i professora associada a 
la Universitat de Barcelona. La 
xerrada és oberta a tothom.

Avui i el 20 de març, 
curs a la Cambra 
sobre el balanç de 
situació i el compte 
de pèrdues i guanys

REDACCIÓ / LA VEU

La Cambra de Comerç orga-
nitza a la seva delegació de 
l’Anoia, ubicada al carrer del 
Born d’Igualada, un interes-
sant curs sobre Com entendre 
el nostre balanç de situació i el 
compte de pèrdues i guanys, 
que tindrà lloc avui dia 13, i el 
proper dia 20 de març, de 9 a 
14 hores. 

lada Comerç va realitzar el 
sorteig de sis menús. Es trac-
ta del sorteig de menús per 
bescanviar durant el mes de 
març i de dilluns a divendres a 
migdia a Somiatruites. El sor-
teig es va efectuar el passat 
dissabte al vespre a l’estand 
d’Igualada Comerç, un cop 
finalitzada la Botiga al Carrer.
Els guanyadors són:
Mª Lourdes Dalmases Muns 
d’Òdena
Sara Vilarrubies Dalmases de 
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-Estalvi de temps. Una sessió amb Miha Bodytec, 
 equival a 4 hores de peses.
-Hipertrofia amb sols 1 sessió per setmana, de 20 min.
-Reducció de greix corporal.
-Incrementa la producció d’hormones.
-Calma el dolor muscular.
-No carrega les articulacions.
-Tonifica de manera eficaç glutis,braços, cames i cintura.

20 minuts per aconseguir el teu cos ideal

Institut Yvette Pons   C/Sant Martí de Tous, 37     08700 Igualada, Barcelona   Tel. 93 804 62 02  info@yvettepons.com 
www.yvettepons.com        www.facebook.com/yvettepons
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YVETTE PONS APOSTA PER MIHA BODYTEC
EL MÉS AVANÇAT EN ELECTROESTIMULACIÓ MUSCULAR

-Què és
 Miha Bodytec?
Es tracta d’un sistema pioner 
d’electroestimulació muscular 
integral que permet aconse-
guir, en 20 minuts d’entre-
nament, resultats similars a 
4 hores d’exercici físic. Amb 
un programa personalitzat, es 
treballen més de 300 músculs 
de forma simultània a major 
intensitat que amb altres mè-
todes més convencionals. 
Avui dia el experts coincidei-
xen que la intensitat és la clau 
de l’èxit per aconseguir un 
cos tonificat, però encara que 
tothom desitja tenir un cos sa 
i tonificat, només un de cada 
25 va al gimnàs i d’ells només 
un 5% estan contents amb els 
resultats.
Ara una empresa alemanya ha 
creat un sistema d’alta tecno-
logia que garanteix resultats 
perquè imposa aquesta inten-
sitat de treball necessària per 
aconsegueix resultats visibles 
en només 90 dies.

-Només 20’ a la 
setmana
Miha Bodytec et posa en 
forma amb una sessió setma-
nal. Validat per estudis cien-
tífics, aquest sistema d’EMS 
integral està revolucionant el 
món de l’entrenament perso-
nal. Actualment moltes perso-
nalitats de la televisió, l’esport 
i la jet-set estan gaudint de les 
seves grans beneficis. A l’esti-
mular 300 músculs de forma 
simultànies i activar tots els 

sistemes energètics del cos 
és possible aconseguir una 
transformació corporal per al 
pla bikini 2015.
 
-Com Funciona?
Miha Bodytec ataca els pro-
blemes de l’estètica per tres 
fronts. Primer per l’alta inten-
sitat de treball muscular acon-
segueix cremar greix fins a 72 
hores després de cada sessió, i 
això és impossible aconseguir 
amb exercici convencional.
 
-Resultats espec-
taculars als glutis
Al  treballar el glutis de for-
ma excèntrica tonifica i eleva 
aquesta zona clau de manera 
inigualable. El mateix passa 
amb els braços, cames, malucs 
i abdomen. Cap sistema acon-
segueix aquesta profunditat 
d’activació. El millor és que 
ho aconsegueix amb la míni-
ma càrrega articular.
Tenir un cos ferm es conver-
teix des d’un desig a una pro-
mesa.
 
-Programa de 
Tonificació
Normalment els resultats en 
tonificació depenen de l’es-
forç, sacrifici i suor de cada 
un. Aquí la tecnologia impo-
sa la intensitat mínima per 
assolir els teus objectius. 20 
Minuts són suficients per 
aconseguir resultats visibles 
en 90 dies, però ull, no és una 

feina passiva, és molt intensa, 
la diferència és que s’utilitza 
l’alta tecnologia i la ciència 
per escurçar el temps i nom-
bre de sessions necessàries 
per assolir els objectius. L’ac-
tivació muscular de 20 minuts 
EMS integral és equivalent a 
4 hores de peses/una setma-
na amb tres sessions dures). 
El millor és que no pateixen 
les articulacions. L’increment 
del to muscular eleva el nostre 
metabolisme basal fins a 500 
calories al dia, cremant greix, 
fins i tot en repòs, ajudant a 
qualsevol sistema d’aprima-
ment.

Un cos tonificat ocupa menys 
volum, així que fins i tot amb 
el mateix pes pot perdre fins a 
2 talles seguint aquest sistema 
d’entrenament.     
      
 -Quins beneficis 
té Miha Bodytec 
en l’estètica?
Les potents contraccions mus-
culars estimulen la producció 
de col·lagen i la circulació san-
guínia de la pell. El consum 
d’energia augmenta de mane-
ra duradora. Efectes positius:
Pes i greix es redueixen i el 
metabolisme s’optimitza. Les 
poc estètiques acumulacions 
de greix a la cintura i malucs, 
en particular, es combaten 
eficaçment. Els músculs es ve-
uen amb una major definició i 
fermesa. 
Tonifica de manera eficaç 
glutis, braços, cames, cin-
tura i abdomen. Combat la 

cel·lulitis. Regula el greix i 
volum. Incrementa la produc-
ció d’hormones regeneratives. 
Elimina flacciditat. Antioxi-
dant i antiestrès.
 

-Programa me-
tabòlic anticel-
lulític
Aquest programa ajuda a eli-
minar les toxines que causen 
la cel·lulitis. El programa esti-
mula el retorn venós i la pro-
ducció de coŀlagen que tensa-
rà també la pell.
S’estan aconseguint resultats 
espectaculars en dones que 
han patit d’aquesta condició 
durant anys.
 

-Programa rela-
xació i regenera-
ció.
Aquest programa elimina 
toxines i millora la vascula-
rització de la zona i el tercer 
programa de relaxació fun-
ciona com a analgèsic i en-
dorfínic, fent sentir-te millor, 
eliminant tot l’estrès del teu 
cos. Això també és important 
perquè quan estem estressats, 
la producció de cortisol (l’hor-
mona d’estrès causa que el 
cos emmagatzemi més greix). 
Et farà sentir millor i ser més 
productiu/va durant tot el dia.
 
-Augmenta el re-
endiment espor-
tiu en els atletes

Miha Bodytec no només és 
l’aparell estètic més eficaç que 
existeix, també s’utilitza en 
el rendiment esportiu. Així si 
pràctiques esport et farà saltar 
més alt, córrer més ràpid i arri-
bar abans a la meta. L’utilitzen 
campions del món de gairebé 
tots els esports. És el primer 
sistema que ha aconseguit mi-
llorar velocitat en atletes d’elit...
 

-Per qui no dis-
posa de temps.
Miha Bodytec s’ha conver-
tit en el tractament perfecte 
per satisfer la manca de temps 
d’avui dia per fer exercici i la 
necessitat de practicar aques-
ta activitat física i tenir cura 
del cos.
 

-Esportistes 
d’elit i celebriti-
es, enganxats a 
Miha Bodytec.
Molts són els ja confien en els 
seus resultats. Reconeguts es-
portistes com el campió olím-
pic Usaint Bolt, Gemma 
Mengual i l’equip espanyol 
de natació sincronitzada, Fer-
nando Verdasco, l’equip 
del Bayer de Múnich, Ben-
zema, Jani Gisbert...
Celebrities conegudes 
com Paula Echevarria, 
Sara Carbonero, Isabel 
Preysler, Alba Carrillo, 
Elsa Anka, Lídia Torrents, 
Melani Olivares.....

Ràpid 20 min són equivalents a 4 hores de gimnàs

Eficaç Exercita 300 músculs a la vegada

Pèrdua de pes Continua cremant greix 70h després d’una sessió

1 sessió Només una sessió per setmana per comprovar resultats

Tonificació Posa el teu cos en forma amb 20  minuts a la setmana

Increment Incrementa força i resistència

Salut
No carrega les articulacions, reforça el sòl pélvic 
i millora el mal d’esquena.

Estètica Millora el greix localitzat i la pell de taronja
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L’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona han presentat 
aquest dimecres, 11 de març, 
el Pla de Projecció Exterior i 
Cooperació al Desenvolupa-
ment, una eina pensada per 
a potenciar a l’exterior aquells 
trets més distintius i defini-
toris de la capital de l’Anoia. 
L’objectiu és que les accions 
que proposa i que ja s’estan 
aplicant els darrers mesos, 
repercuteixin positivament so-
bre l’economia i la ciutadania. 
N’han presentat els detalls la 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, Àngels Cha-
cón, i el director de Relacions 
Internacionals de la Diputació, 
Jordi Castells. 
Aquest nou Pla de Projecció 
Exterior i de Cooperació al De-
senvolupament té un termini 
d’execució 2014-2020. A tra-
vés seu, Igualada vol, no no-
més posicionar-se i guanyar 

La Pajarera l’any 1934, en una imatge de l’Arxiu Històric Comarcal.

La Pajarera, nom 
amb què es coneixia 
el mercat de la plaça, 
va existir des de 1910 
fins 1963

Igualada estrena aquest cap de setmana la Fira de la Pajarera, 
en record al mercat dels primers anys del segle XX

visibilitat internacional, sinó 
complir els objectius d’Europa 
2020, l’estratègia de creixe-
ment que té la Unió Europea 
per a la pròxima dècada, i que 
persegueix cinc objectius fo-
namentals en matèria d’ocu-
pació, innovació, educació, 
integració social i, finalment, 
clima i energia. Aquesta eina, 
que ha comptat amb la parti-
cipació d’actors clau del teixit 
econòmic i social locals, situa 
Igualada com a municipi pio-
ner pel que fa a la planificació 
estratègica de la seva acció 
exterior.  
Per a aconseguir aquest po-
sicionament internacional, el 
document es basa en les es-
pecificitats de la ciutat, amb 
les quals l’Ajuntament ja ha 
estat treballant: Igualada ente-
sa com a Capital Europea de 
la Pell de Qualitat, com a ca-
pital del gènere de punt, com 
a referència internacional en 

innovació en l’àmbit de salut, 
com a capital TIC i com a ciu-
tat on es duen a terme esde-
veniments internacionals. El 
pla també té en compte que 
Igualada té una bona posició 
geogràfica amb un nus de co-
municacions a 60 quilòmetres 
de Barcelona, un complex firal 
de 14.000 metres quadrats, el 
projecte d’un nou Parc d’Inno-
vació del Cuir i la Marroqui-
neria entre Igualada, Òdena 
i Jorba, o una oferta turística 
associada a l’esport, el lleure 
i el comerç.  
L’objectiu és que tot això ajudi 
a traçar vincles amb socis in-
ternacionals i a desenvolupar 
nous projectes innovadors de 
millora en l’àmbit institucional, 
econòmic i de gestió, social; 
augmentant la productivitat, 
l’ocupació i la cohesió de la 
societat. La implementació del 
pla serà avaluada i s’haurà de 
rendir comptes periòdicament. 

Projectes clau
En el cas del projecte d’Iguala-
da com a Capital Europea de 
la Pell de Qualitat, el pla as-
senyala com a imprescindible 
“una estratègia d’internaciona-
lització del clúster, afavorint la 
implantació de les empreses a 
la futura zona industrial a tocar 
de l’A-2, consolidant la nova 
seu del clúster al Rec i aug-
mentant les accions de col-
laboració amb empreses inter-
nacionals i amb nous partners 
universitaris internacionals, 
per a dur a terme nous projec-
tes de recerca, desenvolupa-
ment i innovació”. 
Respecte el sector tèxtil, el 
pla vol “atraure encara més 
empreses del món de la moda 
perquè produeixin a Igualada 
i fomentar el suport a l’ex-
portació de les empreses del 
sector. També es vol buscar 
noves fonts de finançament 

per a projectes d’innovació i 
comercialització, realitzar mis-
sions internacionals conjuntes 
per a buscar noves inversions 
i participar de forma conjunta 
en fires. D’altra banda, es pro-
posa impulsar un viver d’em-
preses internacional per a dis-
senyadors emergents”. 
Sobre el 4D Health, el pla pro-
posa “elaborar una estratègia 
de promoció del 4Dhealth a 
través de la participació en 
fires i fòrums sectorials inter-
nacionals, l’organització de 
seminaris, la creació d’una fira 
especialitzada i d’una xarxa 
amb altres territoris que dis-
posen de centres de simulació 
en salut”. 
El projecte de la Diputació 
també té en compte el tei-
xit associatiu d’una vintena 
d’ONGs que tenen la voluntat 
d’impulsar projectes amb ciu-
tats relacionades amb Iguala-
da.

L’Ajuntament aprofita eines d’un pla de la Diputació 
per a reforçar la presència d’Igualada a l’estranger

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Durant tot el cap de setmana, 
Igualada recuperarà l’ambient 
dels primers anys del segle 
XX, quan a la plaça de l’Ajun-
tament existia el mercat. De 
fet, la ciutat vol reviure aquells  
temps amb la “Fira de la Paja-
rera”, que és com es coneixia 
l’edifici circular que acollia el 
mercat. La fira vol esdevenir 
la continuació de la Fira Me-
dieval de Pere III el Cerimoni-
ós, que s’ha fet els dos últims 
anys.
El regidor d’Entorn, Josep Mi-
serachs, explicava dimecres 
que “la fira que hi havia era 
com moltes altres del país de 
caire medieval. Hem volgut 
buscar un element d’identitat, 
i reorientar-ho. La Pajarera 
compleix aquest requisit. Vo-
lem mantenir l’essència lúdi-
ca, però també històrica, patri-
monial, amb valor afegit”. 

Personatges i activitats
D’aquesta manera, la fira s’ins-
pira en el mercat i la vida quo-
tidiana de la Igualada fabril de 
finals del segle XIX i principis 
del XX. Agafa el nom i s’ins-
pira en un edifici emblemàtic 
del modernisme a Igualada: 
el mercat cobert de la carn i 
el peix, més conegut com La 
Pajarera, que va estar situat 
des del 1910 i fins el 1963 al 
bell mig de l’actual Plaça de 
l’Ajuntament.  
Comptarà amb un mercat 
d’època, una zona de taver-

La fira reial de Pere III el Cerimoniós ha deixat pas a la fira de la Pajarera.

nes i recreacions històriques, 
amb personatges caracterís-
tics del moment, com l’home 
anunci, el sereno, la parella de 
la Guàrdia Civil, les trementi-
naires o el fotògraf amb càme-
ra de magnesi.
L’igualadí Lluís Pedraza, de 
l’empresa Geographica Ma-
pamundi, que organitza la fira, 

explica que “per a molts igua-
ladins anar al mercat encara 
és anar “a la plaça”, la qual 
cosa té molt a veure de quan 
s’anava a la plaça de l’Ajun-
tament, on hi havia la Pajare-
ra, però també abans amb el 
mercat del gra a l’antiga Pla-
ça del Blat. Durant 600  anys 
Igualada va tenir un espai de 

mercat amb molta identitat”. 
Per a Pedraza la intenció amb 
la nova fira “és retrobar els ar-
rels igualadins, i no amb una 
fira estandaritzada, sinó amb 
personatges i activitats molt 
pròpies de la Igualada de la 
època”. 

Símbol de prosperitat
La prosperitat econòmica que 
va viure Igualada en els úl-
tims anys del segle XIX i els 
primers del XX va portar l’apa-
rició d’una burgesia industrial 
benestant i la traducció de les 
seves inquietuds i necessitats 
en uns models arquitectònics 

propis. A més d’habitatges 
particulars, van aparèixer di-
ferents serveis que van adop-
tar l’estètica modernista, com 
són l’escorxador municipal i el 
mercat cobert de la carn, po-
pularment anomenat La Paja-
rera, per la seva aparença tan 
peculiar. 
Construïda el 1910, La Paja-
rera era un mercat d’aparença 
semblant a d’altres mercats 
que es van construir arreu de 
la geografia catalana, a imita-
ció dels mercats barcelonins. 
La seva estructura combina-
va elements tan característics 
com el ferro colat o la ceràmi-
ca vidriada i va ser possible 
bastir-lo gracies a l’enderroc 
el mateix any d’un illot de ca-
ses, que anava de davant de 
l’Ajuntament fins ben bé mitja 
plaça, originant carrers a ban-
da i banda.  
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Els passats 4, 5 i 6 de març,  
l’Hospital d’Igualada va aco-
llir  el primer Segon  Bàsic de 
Cirurgia Endoscòpica per a 
residents R-1 i R-2  de tot Ca-
talunya. 
És el segon any que es fa 
aquest curs, l’anterior va ser 
l’any 2013, i ha estat tant exi-
tós com en el darrer. Enguany 
va comptar amb tots els resi-
dents, concretament els 73 de 
Catalunya de primer i segon 
any de ginecologia. 
Es considera ja que ha agafat 
forma com per ser referent en 
la formació dels metges que 
estan fent el MIR de Gineco-
logia a tota la geografia cata-
lana. 
El curs, inaugurat pel ge-
rent del Consorci Sanitari de 
l’Anoia, el Dr. Ferran Garcia, 
va comptar, a més amb d’una 
vintena experts en ginecologia 
i obstetrícia amb una llarga ex-
periència en tècniques endos-
còpiques. 
Els alumnes, va poder obtenir 
les nocions bàsiques i neces-
sàries per poder realitzar una 
laparoscòpia amb un grau su-
ficient d’autonomia i seguretat 
en patologia ginecològica bà-
sica (quistectomia, gestació 
ectòpica, lligadura tubàrica, 
etc.)
Les classes van constar 
d’unes parts teòriques (orga-
nització i ergonomia al qui-
ròfan, anatomia quirúrgica i 

El curs es va fer a les instal.lacions de l’Hospital d’Igualada.

Més de setanta residents fan un curs 
de cirurgia endoscòpica a l’Hospital

instrumental), així com unes 
sessions quirúrgiques en di-
recte amb connexió bidirec-
cional amb l’equip quirúrgica, 
podent intercanviar opinions, 
fer preguntes al cirurgia, etc. 
Igualment van assistir a unes 
pràctiques tutoritzades amb 
un aparell especial “pelvitrai-
ner” que permeten l’adqui-
sició de l’habilitat quirúrgica 
necessària i bàsiques per als 
alumnes. Finalment el curs es 
va complementar amb unes 
sessions de vídeo, amb pre-
sentació de casos i els tip and 
tricks (consells i trucs)  de les 
tècniques quirúrgiques. 

Formació completa en el 
que dura els 4 anys de MIR
La iniciativa d’engegar uns 
cursos de Cirurgia Endoscòpi-
ca per a residents, neix de la 
Sociedad Española de Gine-

cologia y Obstetrícia (SEGO) 
i és un projecte que s’amplia 
a totes les comunitats autòno-
mes al llarg d’aquest any. Té 
continuïtat any rere any fent el 
Curs Avançat i així successi-
vament (Bàsic i Avançat) cada 
dos anys perquè els residents 
que es vagin formant tinguin el 
mateix model de formació. 
Tal com està dissenyat el 
curs i la resta de programa va 
despertar l’interès i el reco-
neixement per part de la “Eu-
ropean Society for Gynaeco-
logical Endoscopy” (ESGE) . 
D’aquesta forma, els alumnes 
poden obtenir la certificació 
formativa tant per part de la 
SEGO i també  a nivell inter-
nacional. 
El projecte va està liderat pel 
Director de Servei de Gineco-
logia i Obstetrícia  de l’Hospital 
d’Igualada, el Dr. Pere Brescò.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres, 27 de 
febrer, va finalitzar la prime-
ra edició d’aquest any 2015 
del Curs de Coneixement de 
la Societat Catalana, organit-
zat pel Servei d’Atenció a les 
Migracions de l’Ajuntament 
d’Igualada. El curs inclou set 
sessions de dues hores, du-
rant les quals s’imparteixen 
coneixements d’història, ge-
ografia, cultura catalana, fes-
tes locals, funcionament dels 
serveis públics, cossos de 
seguretat, món laboral o llei 
d’estrangeria, entre altres. El 

curs ha finalitzat amb una vi-
sita a l’antiga adoberia de Cal 
Granotes. 
En aquesta edició hi han par-
ticipat alumnes de diverses 
nacionalitats com ara la Repú-
blica Dominicana, el Marroc, 
el Paquistan, el Perú, el Para-
guai, Colòmbia, Rússia, Ucraï-
na, l’Argentina, la Xina, Ghana 
i Bielorússia, que han valorat 
positivament el curs, ja que 
els ha permès guanyar conei-
xement i autonomia, apropant-
los a la societat que els acull a 
la ciutat d’Igualada. 

Participants en el curs.

Acaba una nova edició 
del curs de coneixement 
de la societat catalana

Nova jornada a la Masuca de cuina de degustació
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 14 de març, el 
Mercat de la Masuca acollirà 
una nova sessió gastronòmi-
ca. Ho farà de la mà de Glòria 
Barrios, xef del restaurant Xa-
rop’s de Jorba, qui ensenyarà 
a preparar cuina de mercat de 
forma pràctica i senzilla. En 
concret mostrarà als comen-
sals a preparar carxofes amb 
pollastre.
La sessió està organitzada per 
l’Associació de Botiguers de la 
Masuca i durarà dues hores, 
de 10.30 a 12.30h. 
Els participants descobriran 
els secrets d’aquesta recepta, 
preparada amb aliments de 
mercat i podran degustar-la un 
cop elaborada. 
Qui vulgui, fins i tot, podrà em-
portar-se el seu plat en una 
carmanyola.
La inscripció té un preu de 3€ i 
es pot fer a la parada de l’Her-
bolari del Mercat o per correu
electrònic a associacio@mer-
catmasuca.cat. Les places 
estan limitades a 15 persones.

REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge 15 de 
març es durà a terme una 
nova edició de la Calçotada 
popular d’Igualada, que en-
guany arriba a la XXa edició. 
Actualment, la calçotada és 
impulsada pel Casal Indepen-
dentista la Teixidora i compta 
amb la col·laboració de nom-
broses entitats,  com Arran i la 
Coral Juvenil Xalest.
Els actes començaran a les 12 
del migdia, al Parc de l’Estació 
Vella, amb bitlles catalanes, 
tallers de pitets pels més me-
nuts i inflables.
Cap a les dues, es comença-

rà a servir el dinar a base d’un 
manat de 15-20 calçots, salsa 
salvitxada, botifarra, cansa-
lada, cigronet de l’Alta Anoia, 
aigua pa i vi de La Llacuna, i 
taronja Eco valenciana, a més 
del got i el pitet i, com a nove-
tat, obsequi dels 20 anys.
Després de dinar, hi haurà 
una sobretaula amb cançons 
a càrrec de la Coral Xalest, 
parlaments i concert a càrrec 
de Feliu Ventura, durant el 
qual farà un repàs a cançons 
d’Ovidi Montllor. Després hi 
haurà una “Batalla de PD’s”, 
durant la qual hi haurà festa i 
gresca amb punxadiscos fins 
al captard. 

Diumenge, 20a edició de la 
calçotada popular d’Igualada

LLOGO LOCAL 
IDEAL PER A 

ASSAJOS MUSICALS

interessats 
deixar dades al
 93 804 24 51
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L’Ajuntament enllesteix les 
darreres tasques de rehabili-
tació de la portalada original i 
l’antiga rampa d’accés al pati 
de la Igualadina Cotonera. 
Aquesta segona fase en la 
recuperació de l’històric edifici 
industrial de la ciutat s’afegeix 
a la que es va presentar ara 
fa un any, que va comportar 
la restauració de les façanes, 
la substitució de la coberta i la 
teulada i l’adequació bàsica de 
la planta baixa i el pati exterior 
per a permetre-hi l’accessibili-
tat dels visitants i la celebració 
d’activitats culturals i divulgati-
ves, entre altres. 
El portal que ara s’ha arranjat 
es va aixecar tres dècades 
després que es construís l’edi-
fici de la Cotonera i compta 
amb un arc de pedra compac-
te que sustenta un frontó trian-
gular que inclou la inscripció 
“Año 1871”. Amb el pas dels 
anys, la portalada s’havia de-
gradat significativament, l’arc 
presentava deformacions im-
portants i, en conseqüència, 
s’havien adoptat diferents me-
sures d’apuntalament. Amb 
les obres que s’han executat, 
se’n garanteix la seguretat, es 

El nou portal, recuperat, de la Igualadina Cotonera. A sota, en el seu estat anterior.

Els centres cívics de Fàtima i Espai 
Centre celebren demà aniversaris La Igualadina Cotonera 

recupera el seu portal històric
recupera la seva imatge histò-
rica i, a més, es duen a terme 
les adequacions necessàries 
per assegurar l’accessibilitat 
de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
A banda de la portalada, s’ha 
recuperat l’antiga rampa d’ac-
cés al pati i es renova el reves-
timent de l’antic edifici d’ofici-
nes, de paret corbada, que es 
troba a tocar de la nau prin-
cipal. En la millora d’aquesta 
rampa s’ha mirat de respectar, 
en la mesura del possible, les 
llambordes originals que hi 
havia al terra ara fa més d’un 
segle. 
L’obra ha tingut un cost de 
59.000 euros, subvencionats 
per la Diputació de Barcelona. 
El complex de la Cotonera, 
que data de l’any 1841, és la 
fàbrica tèxtil d’estil manxes-
terià més antiga que es con-
serva a Catalunya i va ser 
declarada Bé d’Interès Local 
l’any 1997 i Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional el 2006. Consta 
d’una gran nau central rec-
tangular de cinc plantes, amb 
planta baixa, tres pisos i gol-
fes, i amb grans finestres que 
permetien aprofitar al màxim 
de la llum natural per a la seva 
activitat industrial. 

REDACCIÓ / LA VEU

Els equipaments cívics mu-
nicipals d’Igualada estan en-
guany de celebració. El Cen-
tre Cívic de Fàtima compleix 
vint anys i l’Espai Cívic Centre 
en fa deu i, per això, des de 
l’Ajuntament d’Igualada s’ha 
organitzat una festa comme-
morativa al Teatre Municipal 
l’Ateneu demà dissabte, 14 de 
març, a la tarda.
La mostra de les activitats 
que es duen a terme regular-
ment al Centre Cívic de Fàti-
ma, que habitualment es fa 
un cop l’any davant d’aquest 
equipament, enguany es tras-
llada de forma excepcional 
a l’Ateneu, on també s’hi ha 
sumat l’Espai Cívic Centre. A 
les 16h serà el torn de les ac-
tuacions dels alumnes de les 
diferents activitats de l’equipa-
ment de Fàtima i, a les 18h, el 
dels alumnes de les activitats 
de l’equipament dels antics 
Maristes. Després de cada 
mostra hi haurà una bufada 
d’espelmes i un aperitiu per a 
tothom, que se servirà al ves-
tíbul dl teatre. 
 
Portes obertes i activitats 
Abans, però, durant el matí del 
mateix dissabte, hi haurà una 
jornada de portes obertes als 

dos centres cívics, que convi-
daran tothom a experimentar 
les diferents activitats que s’hi 
realitzen al llarg de l’any. 
Al Centre Cívic de Fàtima, 
a les 10h, hi haurà tallers de 
tai-xi, de cuina de pastissos 
i de creacions de feltre; a les 
11h de pilates, lindy-hop i 
una xerrada sobre alimenta-
ció saludable; i a les 12h es 
podrà participar del taller de 
massatge cranifacial, el taller 
de postres en anglès o el de 
Màgic Bollywood, adreçat a 
infants. Durant tot el matí hi 
haurà xocolatada, maquillatge 
i un inflable. També es podrà 
visitar l’exposició dels treballs 
realitzats pels alumnes a la 
sala d’exposicions La Talaia 
del mateix Centre. A les 12h hi 

haurà contes per la mainada a 
càrrec d’Anna García i, a les 
13h, concert de rumba a càr-
rec de Sondlaire. Durant l’acte 
es repartirà cava i beguda per 
a tothom.  
A l’Espai Cívic Centre, les acti-
vitats també començaran a les 
10h, amb tallers de com fer 
una farmaciola casolana, de fit 
dance, i de targetes d’scrap-
booking; a les 11h es durà a 
terme una conversa en anglès 
de nivell inicial i preintermedi, 
un taller de ioga i un de cui-
na de cap de setmana i, a les 
12h, una nova sessió de con-
versa en anglès de nivell inter-
medi, un taller de galetes per 
la mainada i un de gimnàstica 
per la gent gran. Durant tot el 
matí hi haurà xocolatada, lu-
doteca familiar i un inflable per 
als més petits i es podrà veu-
re una exposició dels treballs 
realitzats pels alumnes. A les 
13h, hi haurà concert de mú-
sica tradicional a càrrec de la 
Societat la Polar, també amb 
cava i begudes per a tothom. 
Els tallers que es realitzaran 
als equipaments cívics durant 
la jornada de portes obertes 
seran gratuïts i començaran 
puntualment. Una vegada ini-
ciada l’activitat, ja no s’hi po-
drà accedir. 
 
 

La Generalitat ja té la documentació de 
la candidatura de la Festa dels Reis
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
lliurat aquesta setmana al De-
partament de Cultura la docu-
mentació per a presentar com 
a candidata a Patrimoni Cultu-
ral Immaterial de la Humanitat 
la Festa dels Reis d’Igualada. 
D’aquesta manera es fa el 
darrer pas abans que la Ge-
neralitat la traslladi al Consejo 
Nacional del Patrimonio Histò-
rico, l’òrgan del Ministerio de 
Cultura encarregat de decidir 
quina de les candidatures pro-
posades per les comunitats 
autònomes es presenta anual-
ment a la UNESCO.
Han participat en l’acte la regi-
dora de Coordinació i Promo-
ció de la Ciutat de l’Ajuntament 
d’Igualada, Imma Soteras;  els 
representants de la Comissió 
dels Reis d’Igualada, Joan 
Prats i Joan Farrés; el repre-
sentant d’UNESCO Igualada, 
Miquel Segura; el director ge-
neral d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni, Joan Plu-
ma, i el director general de 
Cultura Popular, Associacio-
nisme i Acció Culturals, Lluís 
Puig.

El Departament de Cultura va 
iniciar el passat 13 de gener el 
procés per a presentar com a 
candidata a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat la 
Festa dels Reis d’Igualada, un 
cop el Consell Assessor del 
Patrimoni Cultural va donar 
llum verda a la seva tramita-
ció. 
A l’hora d’aprovar la seva tra-
mitació, el Departament de 
Cultura ha valorat especial-
ment la gran mobilització que 
suposa per la ciutat i l’esperit 

solidari que l’han empès des 
dels seus orígens, a finals del 
segle XIX. L’arribada del pat-
ge Faruk, els missatges adre-
çats als infants a través de la 
ràdio, una cavalcada amb mil 
patges, les desenes de milers 
d’espectadors als carrers, la 
pujada amb escales als bal-
cons, i el gran desplegament 
logístic i organitzatiu que per-
met el repartiment dels regals 
a les llars durant la mateixa Nit 
de Reis, són alguns dels ele-
ments que la fan única.

La delegació igualadina, amb els representants de la Generalitat.
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CARMEL.LA PLANELL / AMPA E. PIA

Des de l’AMPA de l’Escola 
Pia d’Igualada, volem felicitar 
la fantàstica iniciativa que ha 
estat la recent creació, en el 
Centre d’Innovació Anoia, de 
L’Atelier-Restaurant Pedagò-
gic, un Restaurant gestionat 
per professors i alumnes de 
la Formació Professional de 
Cuina i Serveis de l’Escola Pia 
d’Igualada; que, lluny de cri-
teris lucratius, ofereix l’opor-
tunitat als joves estudiants 
d’aprendre, créixer i obrir-se 
un futur laboral, a partir d’un 
taller pedagògic de cuina, al-
trament la seva particular aula 
de pràctiques. 
En tant que comensals vàrem 
participar d’aquest procés tan 
innovador en l’acte de degus-
tar  uns plats particularment 
elaborats, en què  el valor 
econòmic de cada àpat el 
marquen els mateixos plats. 
I és d’aquesta manera com 
vàrem entrar a ser partícips 
d’una mena de cadena de ge-
nerositats en què les perso-
nes mengem convidades per 

L’Atelier, una experiència gastronòmica 
i humana summament recomanable

algú; i, quan marxem, decidim  
què volen pagar per tal de 
convidar a un altre. Per això, 
d’aquesta practica se’n deriva  
el que predica el seu eslògan: 
“el valor el marques tu!”.
L’experiència d’un dinar ens 
va permetre d’assaborir les 
exquisideses d’una gastrono-
mia de  qualitat, curosament 
elaborada i molt ben presen-
tada, amb uns menús variats 
que denoten el grau d’entre-

ga i d’esforç d’uns/es joves 
que els observes motivats i 
il·lusionats amb què les seus 
aprenentatges i les seves rea-
litzacions siguin del teva plena 
satisfacció.
Després de ser partícips 
d’aquest procés pioner i origi-
nal procés de formació, val a 
dir que és tracta d’una experi-
ència gastronòmica i humana 
summament recomanable. 
Salut i sort! 

REDACCIÓ / LA VEU

El 4D Health va acollir la 1a. 
Jornada de l’Associació d’Es-
clerosi Múltiple de la comarca, 
una associació que té per ob-
jectiu informar, orientar i donar 
suport als malalts d’esclerosi 
múltiple, així com a les seves 
famílies i totes aquelles perso-
nes interessades. Hi van par-
ticipar la presidenta de l’enti-
tat, Dolors Canal, el Dr. Fermí 
Capdevila, regidor de Sanitat 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
el Dr. Enric Macarulla, direc-
tor del 4D Health, així com  la 
Dra. M. Teresa Bernal, neurò-
loga de l’Hospital d’Igualada, i 
la Dra. Mar Tintoré, coordina-

dora del Servei de Neurolo-
gia-Neuroimmunologia i cap 
assistencial del Centre d’Es-
clerosi Múltiple de Catalunya. 
L’acte va comptar amb molta 
participació de públic.
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. 

Primera jornada de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple

REDACCIÓ / LA VEU

L’Owen és un nen de l’escola, 
de només 2 anys, que té una 
malformació congènita i que 
està pendent d’una costosa 
operació als Estats Units, ope-
ració que de moment  no po-
den realitzar-li per una manca 
de diners.
Aquest nen no pot assistir 
amb normalitat a l’escola per-
què necessita unes cures es-
pecials. 
L’AMPA del col.legi Mare del 
Diví Pastor ha organitzat una 
jornada  solidària, el proper 
22 de març. El donatiu mínim 
serà de 3€.  A les 11 del matí 
hi haurà xocolatada i coca, i 
després, l’actuació del Mag 
Aizpi. A 2/4 d’una, concert dels 

Q-Sticks, amb Santi Méndez i 
Francina Cantarell, i pica-pica 
per a tothom. Hi haurà també 
castells inflables, i tallers de 
pintura i globoflèxia.

Festa per a l’Owen de l’AMPA 
del Col.legi M. Diví Pastor

Crema un contenidor al c./ Pujades

La nit de dimarts va cremar un  contenidor d’escombraries a 
l’altura del número 10 del carrer Doctor Pujades, tal i com po-
deu veure a la fotografia realitzada per Joan Gual. L’incident va 
requerir la presència dels bombers.

REDACCIÓ / LA VEU

Divendres passat es va pre-
sentar a la seu del Consell 
Comarcal de l’Anoia el progra-
ma “Bons tractes a les perso-
nes grans de l’Anoia”, que té 
l’objectiu de prevenir, detectar 
i actuar contra les situacions 
de maltractament cap a les 
persones que integren aquest 
col·lectiu.
El diputat de Benestar Soci-
al, Salut Pública i Consum, 
Igualtat i Ciutadania de la Di-
putació de Barcelona, Josep 
Oliva, que va participar a la 
presentació, va afirmar que 
«la Diputació ha donat en els 
darrers anys un gran impuls 
als programes de promoció 
del bon tracte a les persones 
grans, perquè entenem que és 
un eix clau de l’envelliment ac-
tiu; un eix indispensable, per-
què garantim la seguretat, la 
protecció i el benestar de les 
persones grans». També va 
afegir que «alhora reforcem 
la cohesió social i promovem 
una imatge positiva d’aquest 
col·lectiu que tant aporta a ni-
vell personal, familiar i social». 
A l’acte van ser presents tam-
bé Àngel Soteras, vicepre-
sident del Consell Comarcal 
de l’Anoia; Dolors Gordi, se-
cretària de Família del De-
partament de Benestar Social 

Nou programa per prevenir i actuar contra 
els maltractaments a avis de l’Anoia

i Família de la Generalitat de 
Catalunya; Marc Simó, di-
rector de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària La Caixa, i 
Xus Català, delegada general 
de Barcelona província a Cai-
xaBank.
Ja fa temps que el Consell 
Comarcal de l’Anoia desplega 
actuacions en aquest àmbit a 
través de la Comissió de pre-
venció i detecció de situacions 
de maltractaments a les per-
sones grans a l’Anoia i la par-
ticipació en el grup de treball 
contra els maltractaments a 
les persones grans que l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona lidera.
Ara, amb aquest nou progra-
ma vol abordar de forma inte-
gral, tres àmbits: la prevenció, 
amb accions que van desti-
nades a la població en gene-

ral per a pal·liar, sensibilitzar 
i preveure possibles actituds 
de maltractament vers les 
persones grans, com ara la 
campanya de sensibilització 
“Tracta’m bé” que impulsaren 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia i l’Ajuntament d’Igualada; la 
detecció, amb accions concre-
tes sobre col·lectius per tal de 
fer visible les possibles situ-
acions de maltractament; i la 
intervenció i recuperació, amb 
l’objectiu d’enfortir els vincles 
professionals per poder tre-
ballar en xarxa amb més agi-
litat, consciència i efectivitat. A 
més, es crearà, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
i de forma pionera, un Equip 
d’Atenció a la Vellesa per as-
sessorar, orientar, intervenir i 
recuperar a la víctima i al seu 
entorn.
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24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de març del 2015

Josep Maria Palau, candidat a l’alcaldia d’Igualada per ERC.

“Diu la Llei, que men-
tre no sigui operativa 
la divisió de Cata-
lunya en vegueries, 
els àmbits de pla-
nificació han de ser 
també les unitats en 
les que s’exercirà la 
descentralització dels 
serveis de la Gene-
ralitat, i cada àmbit, 
ultra aquests serveis, 
tindrà un delegat del 
govern”

En l’entrevista feta en aquest 
mateix periòdic fa tres set-
manes, el candidat d’ERC a 
l’ajuntament d’Igualada de-
clarava: “Lluitarem molt per 
tal que es desplegui l’admi-
nistració de la Generalitat a 
la Vegueria del Penedès. Cal 
un acord per a que Igualada 
tingui delegacions importants, 
com les d’Empresa, Salut o 
Educació”.
Ara fa 10 anys, el 27 de gener 
de 2005, es va constituir l’en-
titat PLATAFORMA PER UNA 
VEGUERIA PRÒPIA, arran 
d’un Manifest pel Penedès que 
va elaborar l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, i en el qual es 
llençava la proposta de la cre-
ació de la Vegueria del Pene-
dès, que estigués integrada 
per les comarques d’Alt Pe-
nedès, Baix Penedès, Garraf 
i l’Anoia. Avui, després de 10 
anys, la Vegueria encara no 
està reconeguda. Cal recordar 
que la Llei de Vegueries està 
suspesa, però en aquesta llei 
no hi és el Penedès.
El que sí està aprovat, i per 
unanimitat, pel Parlament de 
Catalunya, és la creació de 
l’Àmbit funcional de planifica-
ció del Penedès (14 de juliol 
de 2010). Fins arribar al reco-
neixement  de l’Àmbit Pene-
dès ha calgut recórrer un llarg 
camí, que només ha arribat 

Fets i no només paraules

a bon fi gràcies a la tossude-
ria de la gent del territori, que 
en cap moment ha defallit, 
i ha empès als polítics, que 
en molts moments estaven 
en contra del reconeixement 
d’aquest territori, segons el 
seu color polític o interessos 
personals.
Per arribar a la creació de 
l’Àmbit Penedès hi ha una llar-
ga cronologia:
Catalunya disposa d’un Pla 
territorial general, (Llei de 16 
de març del 1995) que marca 
les pautes per a l’ordenació 
del territori, és a dir, la plani-
ficació urbanística, les infraes-
tructures, els espais oberts i 
els usos bàsics del sòl. Aquest 

pla general es concreta i de-
senvolupa en uns Plans Ter-
ritorials parcials, que s’han 
d’aplicar en els diversos àm-
bits de planificació. El primer 
redactat del Pla general divi-
dia el territori en sis àmbits: 
Àrea metropolitana, Comar-
ques Centrals, Girona, Lleida, 
Camp de Tarragona i Terres 
de l’Ebre. De seguida es va 
afegir un setè àmbit, l’Alt Piri-
neu i Aran.
La mobilització en deman-
da de l’àmbit i la vegueria 
Penedès, impulsada per la 
Plataforma per una vegueria 
pròpia i secundada per la so-
cietat civil, pels ajuntaments 
(a l’Anoia tots, excepte Santa 
Margarida de Montbui) i els 
quatre consells comarcals, va 
aconseguir la creació d’un vui-
tè àmbit, el Penedès, que va 
ser aprovat per unanimitat pel 
Parlament de Catalunya, el 14 
de juliol del 2010.

l’Àmbit del Penedès. En for-
men part tots els municipis de 
l’Alt Penedès, el Baix Pene-
dès, el Garraf i 25 dels 33 de 
l’Anoia. Els municipis de l’alta 
Anoia, que no s’hi van adhe-
rir, se suposa que passaran a 
dependre de les Comarques 
Centrals. Queda per veure si 
s’integraran a la comarca del 
Bages o si trobaran una altra 
fórmula, ja que aspiren a for-
mar una comarca pròpia.
Com es veu, el desenvolupa-
ment de l’Àmbit Penedès és 
lent, i per això es dedueix que 
no hi ha massa voluntat políti-
ca, i la culpa la tenen els ma-
teixos polítics, especialment 
els del territori, que no volen 
o no tenen la força per desen-
callar un tema tan essencial, 
i saber i poder pressionar als 
seus propis partits per agilitar 
el desenvolupament de l’Àm-
bit, i la creació de la Vegueria, 
amb les mateixes condicions 
que tenen, des de fa anys, els 
altres territoris.
És per això que ens felicitem 
de les declaracions del can-
didat de ERC a l’ajuntament 
d’Igualada, que fan suposar 
les seves bones intencions. El 
temps transcorregut des de la 
creació de l’Àmbit Penedès, 
aviat farà cinc anys, indica que 
si no hi ha un veritable canvi 
de rumb, això no ho desenca-
llarà ningú... o només ho farà 
la força i la voluntat de la soci-
etat civil, tipa de tants incom-
pliments.

Plataforma 
“Per una vegueria pròpia”

Diu la Llei, que mentre no si-
gui operativa la divisió de Ca-
talunya en vegueries, els àm-
bits de planificació han de ser 
també les unitats en les que 
s’exercirà la descentralització 
dels serveis de la Generali-
tat, i cada àmbit, ultra aquests 
serveis, tindrà un delegat del 
govern. Actualment els set 
primers plans parcial estan ja 
aprovats i vigents, i disposen 
de delegació del govern, i de 
molts serveis descentralitzats.
L’Àmbit del Penedès porta un 
retard considerable, i fins ara  
no s’ha començat a redactar 
el pla parcial del Penedès, tot 
i que és un bon senyal que ja 
s’hagi creat la corresponent 
comissió, i que aquesta hagi 
celebrat dues reunions.
Per adonar-nos de la lentitud 
dels polítics en posar en pràc-
tica el que ells mateixos van 
aprovar el 14 de juliol de 2010, 
cal veure que no és fins quin-
ze mesos després -el 21 de 
desembre del 2011- que surt a 
informació pública el projecte 
de Decret de desplegament 
de l’Àmbit Penedès. 
Però el 25 de setembre del 
2012, el president de la Ge-
neralitat convoca eleccions 
al Parlament per al 25 de no-
vembre. El decret de desple-
gament de l’Àmbit Penedès 
queda ajornat. I fins el 30 de 
juliol del 2013, el govern de la 
Generalitat no dóna llum ver-
da al decret que regula la cre-
ació de l’Àmbit territorial del 
Penedès. I finalment el 6 de 
febrer del 2014, hi ha un acord 
del Govern de la Generalitat 
que delimita definitivament 

“El desenvolupament 
de l’Àmbit Penedès és 
lent, i per això 
es dedueix que no hi 
ha massa voluntat 
política, i la culpa la 
tenen els mateixos 
polítics, especialment 
els del territori, 
que no volen o no 
tenen la força per 
desencallar un tema 
tan essencial”
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L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va celebrar dilluns al ves-
pre la darrera sessió ordinària 
del Ple, amb la Sala de Plens 
plena de gom a gom. La sessió 
plenària es va iniciar amb una 
referència al dia 8 de març i un 
reconeixement explícit de l’Al-
caldessa, Vanesa González, 
a les dones treballadores de 
l’Ajuntament a qui va agrair “la 
seva dedicació i capacitat per 
tirar endavant aquesta admi-
nistració”.
Tot seguit la Secretària va do-
nar compte de la resolució d’Al-
caldia amb data de 4 de març, 
data a partir de la qual l’Alcal-
dessa, Vanesa González i els 
regidors Pepita Còdol, Antoni 
Maturana i Antonio Sánchez, 
passen a ser regidors no ads-
crits, quedant dissolt el Grup 
municipal PSC-PM. 
El debat del Ple es va fer es-
perar perquè els quatre punts 
de l’àrea d’economia, hisenda 
i règim interior, es van aprovar 
pràcticament sense intervenci-
ons. 
El debat es va fer més intens 
quan es va posar sobre la taula 
el plec de clàusules i les con-
dicions tècniques per a la con-
vocatòria del concurs per a la 
neteja dels edificis municipals i 
les escoles públiques. 
A la Comissió Informativa que 
es va celebrar dijous passat, 
aquest tema ja havia despertat 
alguns dubtes i qüestions da-
vant la possibilitat que alguns 
grups plantejaven perquè fos 
l’ajuntament assumís aquest 
servei com a propi. Això, va 
explicar l’Alcaldessa Vanesa 
González, suposaria ampliar la 

plantilla municipal, un fet que 
no es pot contemplar, va dir, 
perquè està prohibit expressa-
ment per l’article 20 de la Llei  
36/2014 de 26 de desembre 
dels Pressupostos de l’Estat 
per a l’any 2015. La normati-
va estatal prohibeix expressa-
ment l’ampliació de les planti-
lles de les corporacions i de les 
societats entre altres.
Un altre dels punts que va ai-
xecar més suspicàcies va ser 
la possibilitat que el plec de 
clàusules i condicions s’ha-
gin fet de manera que limiti 
les opcions de les empreses 
a participar al concurs. En el 
torn d’intervencions, Francina 
Gabarró, d’ICV-VV,  va defen-
sar que s’afavoreixi la contra-
ctació d’una empresa que doni 
feina a persones de Vilanova 
del Camí i que sigui sensible a 
les persones amb discapacitat, 
fent clara al·lusió al TAC, l’em-
presa que ha realitzat el servei 
fins ara.
Sergi Balcells, de PxC, va de-
fensar l’estalvi municipal i mal-
grat entendre que la llei prohi-
beix expressament ampliar les 
plantilles municipals, assegura 
que “es podrien haver buscat 
altres solucions alternatives a 
l’externalització del servei”.
En el mateix sentit es va ex-
pressar Francisco Palacios de 
VA, que creu que amb la con-
tractació directe, l’ajuntament 
es podria estalviar molts di-
ners. I va expressar el seu des-
concert davant “una llei estatal 
que va en contra de l’estalvi de 
les corporacions”.
Juan Manuel Cividanes, d’IPV-
VV, va posar de manifest que 
el plec de clàusules és conti-

nuista i va assegurar que “no 
permet entrar a concurs altres 
empreses o emprenedors de 
Vilanova del Camí”. Per això, 
va dir, el seu grup presentarà 
al·legacions al plec.

IPV–VV, PP, PxC, VA i ERC 
volen posar fi als vols acro-
bàtics sobre la zona urbana 
de Vilanova
Els grups municipals d’ IPV –
VV, PP, PxC, VA i ERC, van 
presentar al Ple, una moció 
per demanar una reunió urgent 
amb els responsables de l’ae-
ròdrom Igualada-Òdena. 
El regidor independent, Juan 
Manuel Cividanes, va explicar 
al Ple que amb aquesta ini-
ciativa volen donar resposta 
al veïns del barri La Pau que 
els van fer arribar les seves 
queixes davant l’increment de 
vols acrobàtics i l’augment del 
soroll. La intenció, va dir Civi-
danes, és demanar que no es 
realitzin vols acrobàtics per so-
bre la zona urbana de Vilanova 
del Camí per dues qüestions 
bàsiques, “una per seguretat i 
l’altra pel soroll que generen i 
que no permet el descans dels 

L’Ajuntament de Vilanova del Camí celebra 
el darrer ple ordinari del mandat

veïns”.
Des del govern, Jordi Barón, 
va explicar al ple que havia 
mantingut una reunió amb l’Al-
calde d’Òdena, Pep Solé, qui 
va explicar-li que s’havia sol-
licitat un estudi sobre el soroll 
que generen les avionetes que 
realitzen vols acrobàtics. “Així 
que es disposi d’aquesta infor-
mació”, va dir Baron, “es podrà 
discutir sobre les accions a 
emprendre”. 
Tot i així, Baron va voler deixar 
clar que “la competència aèria 
no recau en els responsables 
de l’aeròdrom sinó que li per-
toca a l’Agència Espanyola 
d’Aviació”.
La moció es va aprovar amb 
els vots a favor dels grups pro-
posants, les abstencions de 
CIU i els regidors no adscrits 
Vanesa González, Pepita Cò-
dol, Antonio Sánchez, Antonio 
Maturana i Marta Trullols i el 
vot en contra d’ICV-EUiA. La 
regidora ecosocialista, Fran-
cina Gabarró, va argumentant 
un defecte de contingut i va dir 
que no es pot presentar una 
moció sense cap més contin-
gut que un titular.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Comissió de Protecció Ci-
vil de Catalunya ha homologat 
44 plans locals d’emergència 
a diferents municipis catalans, 
entre els quals hi ha 5 plans 
d’emergència de diferent tipo-
logia que l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí ha corregit i 
revisat. Es tracta del pla bàsic 
d’emergències municipal i els 
plans d’actuació municipal per 
a incendis, per nevades i per in-
undacions. La Comissió també 
ha homologat un nou pla espe-
cial per a risc aeronàutic per a 
Vilanova del Camí que estava 
en el nivell de recomanació. 
Arreu de Catalunya, dels 44 
plans locals homologats la 
meitat són nous plans, 19 són 
revisions de plans existents i 2 
actualitzacions de plans exis-
tents. També s’han homologat 
69 Plans d’Autoprotecció (PAU) 
d’instal·lacions municipals, hos-
pitals, residències, esdeveni-
ments i empreses privades.
El tipus de plans que més s’han 
homologat han estat els Plans 
Específics Municipals (PEM), 
amb 10 homologacions. Es 
tracta de plans específics de 
cada municipi corresponents a 
les festes majors, concerts, es-
pectacles pirotècnics com ara 
castells de focs, correfocs, dia-
bles, i altres festes, fires o acti-
vitats de pública concurrència.
El segon tipus de pla que més 
s’ha homologat ha estat el d’in-
cendis forestals (PAM INFO-
CAT), amb 8 homologacions; i 
el PAM NEUCAT amb 5 homo-
logacions.

La Comissió de 
Protecció Civil 
homologa 5 plans 
d’emergència 
vilanovins

PER A MÉS INFORMACIÓ: 666 468 786

de maig i juny

OBERT DURANT MARÇ, ABRIL
MAIG I JUNY

  Vivers: Urb. St. Jaume Sesoliveres
Horaris: de dilluns a dissabte

matí 10 a 13h
tarda 15.30 a 19.30h

diumenges
de 10 a 13h

rosetjardins@rosetjardins.com    Tel. 666  46 87 86

·Disseny i construcció de jardins
· Arbres exemplars i arbustos
·Planta vivaç i de temporada
·Bruc, terres, jardineres i complements
·Manteniment de jardins
·Poda d’arbrat

14 de març
la  Dolors
fa  50 anys

Demà dissabte

Moltes felicitats de 
tots els teus cosins.
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Queden poc més de dues 
setmanes perquè tingui lloc 
un esdeveniment que està 
aixecant força expectació. Es 
tracta del Rewind Festival, el 
primer festival de curtmetrat-
ges de Vilanova del Camí, 
una iniciativa que estan tirant 
endavant Javier Pérez-Vico i 
Raül Bocache, col·laboradors 
habituals de Ràdio Nova. Amb 
els nervis a flor de pell, Pérez-
Vico i Bocache, enfilen aques-
ta recta final concentrats, 
aquests dies, en la promoció 
de l’acte i en la tramesa de pu-
blicitat per tota la comarca.
El RewindFestival s’obrirà di-
vendres dia 20 de març, al 
matí, amb una projecció espe-
cial per als instituts dels curts 
finalistes. En aquest sentit, ja 
està confirmada l’assistència 
dels alumnes de l’institut Pla 
de les Moreres i del Gaspar 
Camps. 
El plat fort del Festival arribarà 
l’endemà dissabte, al vespre, 
quan tingui lloc la cerimònia 
de lliurament dels premis. Un 
acte que els organitzadors 
han previst al més pur estil 
de els grans cerimònies, com 
els Goya o els Òscar. No hi 
faltarà la catifa vermella ni el 
photocall on els directors, pro-
ductors, actors i altres perso-
nalitats es podran fer les fotos 
de rigor. 
Pérez-Vico i Bocache confien 
en fer ple a la gala i asseguren 
que ja hi ha un bon nombre de 
directors i productors que han 
confirmat la seva assistència. 

Molts d’ells, diuen, han desta-
cat la passió i les ganes que 
estan posant els organitza-
dors, que recordem, debuten 
amb aquest festival. 
La cerimònia de lliurament 
dels premis anirà a càrrec 
d’Artístic que fa setmanes que 
preparen diferents números 
musicals relacionats amb la 
història del cinema. Segons 
expliquen els organitzadors, 
més de cinquanta persones  hi 
estan treballant de valent per 
donar vida a aquest especta-
cle que s’estrenarà com dè-
iem dissabte 21 de març i que 
servirà per donar a conèixer el 
veredicte d’aquest primer fes-
tival de curtmetratges.
Un veredicte que ha estat ple 
de coincidències entre els 
membres del Jurat i també 
entre l’organització. El Jurat, 
format per Jordi Alonso, Jordi 
Comellas, Quique Santano i 
Jose Luis Dana, tots ells re-

El Rewind enfila la recta final i enllesteix 
els preparatius de la gran gala

Javier Pérez-Vico i Raül Bocache

lacionats amb el món del ci-
nema, ha puntuat sobretot el 
missatge del curtmetratge i el 
seu dramatisme. 
L’organització ha establert di-
ferents premis i categories. A 
la categoria de Centres esco-
lars, es lliuraran dos premis: 
un  per al Millor Guió i un al-
tre per al Millor Curtmetratge. 
Mentre que a la categoria 
Màster, es lliurarà: Premi Mi-
llor Curtmetratge (500 euros); 
Premi Millor Interpretació (300 
euros); Premi Millor Guió (200 
euros); Premi del Públic (100 
euros), i Premi especial del 
Jurat.
La categoria de Joves prodi-
gis, ha quedat deserta.
Aquests dies s’han posat a la 
venda les entrades per a la 
cerimònia. Recordem que són 
entrades limitades i numera-
des que es poden comprar 
per 3 € a Artístic i a Can Pa-
passeit.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest cap de setmana Vila-
nova del Camí també ha estat 
escenari de commemoració 
del 8 de març, Dia Internaci-
onal de la Dona Treballado-
ra. Des de l’Associació de la 
Dona Vilanovina han fet crò-
nica de la trobada que tradi-
cionalment aplega les dones 
de l’entitat, en una vetllada 
cultural, social i reivindicativa, 
que aquest any ha homenatjat 
una feminista de referència a 
Igualada i l’Anoia en general: 
Maribel Nogué.
“Un sopar entranyable i un 
amenitzat ball han fet les delí-
cies de totes les persones que 
participaren dissabte a la nit a 
la trobada anual que l’Asso-
ciació de la Dona Vilanovina 
organitza per commemorar el 
8 de març, Dia de les dones.
Aquest any, per raons de límit 
econòmic i de manca d’infra-
estructura, no ha estat possi-
ble dur a terme una altra edició 
del ja tradicional Concurs de 
Poesia. Així ho va explicar la 
seva presidenta Lídia Tomàs 

a les persones assistents, tot 
advocant per poder reprendre 
aquesta iniciativa cultural en 
properes ocasions.
A la sobretaula, l’Associació 
de la Dona Vilanovina va vo-
ler retre un reconeixement a 
Maribel Nogué i Felip, femi-
nista i expresidenta de Dones 
d’Igualada, associació que 
aquesta setmana ha anunci-
at que ha arribat al final de la 
seva trajectòria.
Maribel Nogué va dir que el 
camí de defensar els drets de 
les dones “hem de continuar-
lo” i no sols quan arriba el 8 de 
març: “No hem de cercar cap 
heroïna per emmirallar-nos”, 
va dir, “ni esperar que aques-
ta ens vingui a rescatar de la 
nostra situació o que ningú 
ens porti de la mà” i fa afegir 
que “amb la nostra lluita quoti-
diana per dur endavant la vida 
en un entorn advers, cadascu-
na de nosaltres ja esdevenim 
les nostres pròpies heroïnes”. 
L’acte va cloure palesant que, 
per les dones: “Cada dia és 8 
de març”.

La Dona Vilanovina 
commemora un 8 de març 
marcat per la lluita quotidiana 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La candidatura ERC + Som 
Vilanova ha presentat els 
membres que encapçalaran el 
seu equip a les eleccions mu-
nicipals de maig en una roda 
de premsa al vestíbul de Can 
Papasseit. A més de la candi-
data, Meritxell Humbert, s’han 
presentat els membres que 
encapçalen la llista i els eixos 
bàsics del programa amb el 
qual es presentaran als co-
micis del mes de maig amb 
la intenció de “formar part del 
canvi polític”, com apunta la 
candidata a l’alcaldia.
Segons Humbert, el programa 
pivotarà sobre quatre grans 
pilars: l’aposta per la participa-
ció ciutadana en el dia a dia de 
la ciutat i la transparència, un 
punt en què defensa la neces-

sitat de realitzar una auditoria 
sobre la situació comptable de 
l’Ajuntament un cop s’establei-
xi el nou govern. 
El segon pilar és l’assistèn-
cia a les persones, des d’una 
òptica que englobi l’ajuda 
social amb la formació per a 
l’ocupació que ajudi a trobar 
noves oportunitats de treball 
als vilanovins i vilanovines. 
Aquest últim aspecte està molt 
relacionat amb el tercer pilar, 
que respon a la promoció eco-
nòmica i empresarial del mu-
nicipi. 
Finalment, l’últim pilar del pro-
jecte que ha destacat Hum-
bert, és la promoció de l’oferta 
cultural, el treball directe amb 
les escoles de cara a millorar 
les polítiques d’ensenyament 
i la coordinació amb totes les 

entitats del municipi.
Pel que fa a les persones 
que lideren el projecte, Ser-
gio Pérez, un dels portaveus 
de la candidatura, ha explicat 
que “són compromeses amb 
la ciutat, treballadores i que 
participen de la vida social del 
municipi, de diferents mane-
res, habitualment”. A més, ha 
afegit que la llista d’enguany 
“es capaç de combinar experi-
ència, joventut i compromís en 
un projecte comú atractiu”.
La candidatura, que aglutina 
membres d’Esquerra Repu-
blicana i persones sense cap 
filiació política sota la marca 
Som Vilanova, es presentarà 
als vilanovins en un acte pú-
blic a l’escola Marta Mata el 
dissabte 14 de març.

ERC + Som Vilanova presenta un equip renovat 
per tirar endavant el seu projecte de ciutat
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Amb l’objectiu d’optimitzar l’ús 
dels espais oberts, l’equip de 
govern, fa uns mesos que va 
replantejar-se els usos del 
camp de futbol del barri La 
Pau, que finalment s’ha dividit 
en dos espais diferents però 
complementaris. 
La intenció del govern és 
construir 16 pistes de petan-
ca que ocuparan la meitat del 
camp de futbol. Amb aquesta 
acció, el govern pretén unifi-
car la pràctica esportiva de la 
petanca i oferir les mateixes 
oportunitats als dos clubs que 
hi ha al municipi. 
A l’altra meitat del camp de 
futbol, se li donarà un ús més 
polivalent i lúdic, pensant, 
principalment en els nens i 

nenes del barri. S’hi instal-
laran un parell de porteries 
de futbol per facilitar la pràc-
tica d’aquest esport però la 
idea és que aquest espai es 
pugui utilitzar per fer-hi altres 
activitats lúdiques, culturals o 
esportives... com jugar, córrer, 
anar en bicicleta, entre altres. 
També el barri en podrà fer ús 
d’aquest espai.
L’espai obert del barri La Pau, 
té uns horaris determinats. A 
l’hivern, les pistes s’obren dià-
riament de 17.30 fins que es fa 
fosc. I a partir del mes d’abril i 
fins a finals de setembre, els 
patis oberts es tanquen a les 
nou del vespre. Dissabtes, 
diumenges i festius, tant a l’hi-
vern com a l’estiu, les pistes 
s’obren tot el dia.

El govern vilanoví aposta per optimitzar 
l’espai obert del barri La Pau
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Un total de 733 persones han 
participat al procés participa-
tiu que el passat 16 de febrer 
es va iniciar a Vilanova del 
Camí. Per primera vegada la 
població podia decidir direc-
tament sobre la destinació 
d’una part del pressupost mu-
nicipal, concretament 25.000 
euros del pressupost i també 
específicament, sobre una 
vintena de propostes on inver-
tir-los. Dilluns es van obrir les 
urnes del procés participatiu i 
es va fer el recompte de les 
butlletes que s’han recollit als 
diferents equipaments muni-
cipals. Han estat 497 en total 
que sumades a les 236 que 
s’han fet per via electrònica 
sumen les 733 participacions 
totals. Per ser la primera ve-
gada, l’alcaldessa vilanovina, 
Vanesa González es mostra 
prou satisfeta i tot i reconèixer 
que no és tota la participació 
que li hauria agradat “és una 
bona quantitat i hem d’estar 
contents”. 

Un cop finalitzat el termini, 
ara s’han de validar les but-
lletes i extreure les dades 
per conèixer les propostes 
guanyadores per tal de por-
tar-les a terme. L’alcaldessa 
espera poder fer públics a 
mitjans de la setmana que ve 
quins han estat els projectes 
guanyadors del procés. Des-
prés depenent del projecte 
es decidiran els terminis i la 

temporalització de la seva re-
alització.
Entre les 11 urnes repartides 
pels diferents equipaments 
municipals cal destacar les 86 
votacions recollides al Centre 
Cívic del Barri de la Pau o les 
60 que s’han dipositat al pa-
velló esportiu de Can Titó.
A l’Institut Pla de les Moreres 
s’han recollit un centenar de 
butlletes, és a dir que 1 de 

cada 3 alumnes que tenia la 
possibilitat de participar al 
procés ho ha fet. L’alumnat 
ha treballat el tema en dife-
rents tutories i espais curricu-
lars i els ha servit per fer un 
exercici crític. A més han va-
lorat la possibilitat de fer nous 
processos en què ells puguin 
aportar les idees.
L’alcaldessa creu que s’ha de 
fomentar molt més la partici-
pació del jovent i animar-los 
en aquest exercici de respon-
sabilitat que “com a societat”, 
diu, “ens interessa treballar 
per la seva vessant pedagò-
gica”.
Dins el procés participatius, 
els alumnes de 6è de les 
escoles vilanovines també 
tenien el seu protagonisme. 
I és que seran ells els en-
carregats de triar un projec-
te on invertir 5.000 euros del 
pressupost. Ahir dimarts, a la 
tarda, l’alcaldessa rebia els 
escolars a la sala de plens 
per tal d’intercanviar les pri-
meres impressions. Segons 
va constatar, “els més joves 

El primer procés participatiu a Vilanova del Camí 
es tanca amb 733 votacions

se senten importants i res-
ponsables a l’hora de gas-
tar aquests 5.000 euros que 
consideren són molts diners”. 
Els alumnes s’han pres molt 
seriosament aquesta petició 
i González està convençuda 
que faran propostes molt in-
teressants. 
Dins les aules, cada tutor 
treballarà de la manera més 
convenient el procés i sortiran 
propostes de tots els cursos 
de 6è de Vilanova del Camí 
–és a dir uns 110 alumens. 
Després hauran de ser va-
lorades pels serveis tècnics 
municipals i entre els projec-
tes validats es triaran 10 per-
què els nens triïn, per mitjà 
d’una votació, el definitiu. 
Davant la proximitat de les 
eleccions municipals, l’alcal-
dessa espera que “sigui qui 
sigui el grup de persones 
que estiguin al capdavant de 
l’equip de govern vilanoví a 
partir del 24 de maig, respec-
tin la decisió d’aquest procés 
participatiu”. 

     C/Lecco 5 (davant  del Mercadona Igualada)             938025609

Horari: 
9.15 h a 21.15 h 
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La segona edició del torneig 
de Billar Segle XXI que es va 
celebrar a l’Ateneu  Cultural i 
Recreatiu  de Santa Margarida 
de Montbui,  ha conclòs amb 
una final emocionant al millor 
de tres partides, disputada 
entre en Toni Solé i en Fidel 
Serra  jugada  el passat diven-
dres 6 de març. Es va arribar 
a forçar el tercer partit, i la final 
va caure del costat d’en Toni 
Solé.
En l’edició d’enguany han par-
ticipat fins a 10 competidors 
i s’han disputat un mínim de 
cinc partides per participant. 
Els participant s’han mostrat 
satisfets amb l’organització 
del campionat que s’ha cele-

brat cada divendres a partir de 
les deu del vespre i durant el 
mes de març.
A l’espera de la tercera posició 
que disputaran en Iago Bausili 
i en Jesús Cansino ja s’ha fet 
entrega dels premis pels dos 
primers classificats que han 
sigut diners en metàl·lic, una 
melmelada artesanal de Mas 
Amigó, una guia de l’Anoia del 
Consell  Comarcal  i, pel gua-
nyador, la inscripció a la copa. 
El premi pel tercer classificat 
consta d’un esmorzar pagat 
al bar El Robin de Montbui, el 
pot de melmelada i la guia de 
l’Anoia. Des de l’organització 
volem agrair la col·laboració 
dels participants.

Finalitza el II Torneig de Billar 
de l’Ateneu de Montbui

MONTBUI / LA VEU

L’Equip d’Atenció Primària de 
Santa Margarida de Montbui 
de l’Institut Català de la Sa-
lut està impartint un taller de 
“Mindfulness” a una dotzena 
de persones, per ajudarles a 
controlar les emocions i l’an-
goixa en situacions d’estrès, 
depressió o hipertensió.
Aquesta tècnica consisteix 
a aprendre a parar atenció a 
pensaments, emocions i sen-
sacions corporals, aprofitant 
la pròpia respiració per cen-
trar-se en el moment present i 
reduir l’angoixa pel futur.
Les sessions, que han comen-
çat el mes de febrer i s’allar-
garan durant dos mesos, les 
imparteix la infermera Marga-
rita Garcia, que té una llarga 
experiència a conduir grups, 
un postgrau en intervencions 
d’infermeria en salut mental i 
està formada en la tècnica del 
“Mindfulness”. Les sessions 
són setmanals, d’una hora 

de durada, i van dirigides a la 
població adulta amb proble-
mes d’angoixa, depressió lleu-
moderada, hipertensió arteri-
al o estrès, amb l’objectiu de 
donar-li eines i recursos que 
ajudin aquestes persones a 
relaxar-se i controlar els símp-
tomes.
Per accedir a l’activitat, els 

L’Equip d’Atenció Primària Santa Margarida de
Montbui ensenya a gestionar l’angoixa i la 
depressió amb la tècnica “Mindfulness”

pacients han de sol·licitar-ho 
a la seva consulta d’atenció 
primària i hi entraran després 
que la infermera que condueix 
el grup els faci una valoració. 
Es preveu poder oferir noves 
edicions d’aquesta activitat, 
segons les necessitats que 
es detectin entre els usuaris/
pacients.

Presentació del Coral Vazquez, 
candidata d’ICV-EUIA
MONTBUI / LA VEU

Diumenge, a les 12 del mig-
dia a la sala polivalent de La 
Vinícola, Coral Vázquez serà 
presentada com a candidata a 
l’alcaldia de Montbui per ICV-

EUiA a les properes eleccions 
municipals.
L’acte comptarà amb la partici-
pació de Dolors Camats, coor-
dinadora nacional d’ICV.

MONTBUI / LA VEU

Durant els darrers dies opera-
ris de l’empresa montbuienca 
Moix han començat els tre-
balls del nou talús del barri del 
Pi. Els treballs inicials es con-
centren a la part baixa del riu, 
on les màquines treballen per 
netejar el terreny i preparar la 
construcció del mur posterior. 
Cal recordar que les obres del 
nou talús inclouen la realitza-
ció d’un mur d’escullera, de 
tipus sosteniment, a la part 
montbuienca del riu Anoia, en-
tre els carrers d’Extremadura i 
Pare Daniel del barri del Pi.
El mur es construirà amb terra 
granítica de 700 a 1.500 qui-
los, i tindrà uns 100 metres de 
longitud. L’alçada del mur serà 
d’entre 13 i 14 metres, segons 
els desnivells del terreny. Les 
obres, que tenen un cost de 
581.000 euros, inclouran tam-
bé la realització de la xarxa 
de clavegueram i la canalitza-
ció de les aigües pluvials. Es 

construirà una canonada que 
recollirà les aigües brutes dels 
col·lectors actuals i també es 
milloraran les dues sortides 
d’aigües pluvials als carrers 
Aragó i Pare Daniel amb la 
construcció de set nous pous 
d’aigües residuals i de dos 

Comencen les obres del talús del barri del Pi

MONTBUI / LA VEU

El nou Passeig Catalunya, 
el gran parc urbà que con-
nectarà la zona comercial de 
MontMercat amb Mont-Àgora, 
comença a quedar perfilat. 
Durant els darrers dies, i su-
perada la fase de consolidació 
i ompliment de terres, es rea-
litzen els treballs per configu-
rar el nou parc urbà, del qual 
s’està fent actualment la con-
figuració urbana de la zona 
més propera al Centre Cultu-
ral Mont-Àgora.
El nou Passeig Catalunya és 
l’actuació que culmina el pro-
cés de canalització i urbanit-
zació del Torrent Torres. El 
nou espai urbà, que engloba 
una superfície de 15.000 me-
tres quadrats, comptarà amb 
un amfiteatre amb gespa ar-
tificial i capacitat per a 300 
persones. Dins del projecte 
també s’inclou la plantació de 
130 arbres, així com vegeta-

ció autòctona. El nou Passeig, 
concebut com a nexe d’unió 
entre dues zones de vital im-
portància per al municipi, tam-
bé contempla la creació de 
127 places d’aparcament i un 
espai de socialització de mas-
cotes.
El Passeig Catalunya tindrà 
una longitud de 200 metres i 
comptarà amb una zona de 
pas harmonizada per a perso-
nes i vehicles. 
Les obres del nou Passeig 
van començar al desembre i 
està previst que finalitzin a fi-
nals del mes d’abril si es com-
pleixen els terminis previstos. 
Cal recordar que l’empresa 
Rogasa és l’encarregada de 
realitzar les obres, que es van 
adjudicar per un import de 
900.000 euros, aconseguint 
l’Ajuntament que l’empresa 
adjudicatària faci més volum 
d’obra, valorat en prop de 
400.000 euros.

Es comença a perfilar el nou 
passeig de Catalunya, el gran 
parc urbà de Montbui

nous pous d’aigües pluvials. 
Les obres tenen un període 
d’execució màxim de quatre 
mesos. La realització del nou 
talús està subvencionada al 
100 per 100 pels Fons Euro-
peus FEDER i per la Diputació 
de Barcelona.



29
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de març de 2015Comarca

Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

El proper dissabte 21 de març 
a partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc l’acte d’inaugura-
ció de la nova Biblioteca de 
Montbui, ubicada a l’espai 
de les arts i el coneixement 
Mont-Àgora. El mateix dia 
s’obriran al públic la gran ma-
joria dels espais i serveis del 
centre, com ara el vestíbul-
cafeteria, o la sala d’activitats 
de petit format. L’estrena de 
la Biblioteca es durà a terme 
en un cap de setmana ple 
d’activitats obertes als ciuta-
dans de Montbui i als visitants 
d’altres municipis per tal que 
coneguin els diferents espais 
culturals i artístics de Mont-
Àgora. Precisament la posa-
da en marxa de la Biblioteca 
encetarà un ampli progra-
ma d’activitats culturals que 
es duran a terme durant les 
properes setmanes, també a 
Mont-Àgora. 
La nova Biblioteca Mont-
Àgora és un servei públic 
municipal obert a tothom. 
Està ubicada en un edifici 
de 1.007 metres quadrats 
útils. La Biblioteca depèn de 
l’Ajuntament de Montbui, que 
la gestiona en conveni amb 
la Diputació de Barcelona.La 
Biblioteca, creada el 1995, 
s’ha traslladat a MontÀgora 
coincidint amb el seu 20è ani-
versari. Forma part del Cen-
tre Cultural Mont-Àgora, que 
concentrarà les principals 
instal·lacions culturals del 
municipi. Entre les novetats 
d’aquest canvi d’ubicació, cal 
destacar que d’ara en enda-
vant la Biblioteca incorpora el 
servei d’autopréstec basat en 
la tecnologia RFID (identifica-
ció per ràdiofreqüència), que 
permet major autonomia de 

l’usuari.
El nou centre de lectura de 
Montbui està distribuït en 
dues plantes. La planta bai-
xa es divideix en diferents 
espais : servei d’informació i 
préstec, revistes i diaris, es-
pai de música i imatge i àrea 
infantil. A la primera planta 
s’hi ubica el fons general, el 
servei d’internet, la Col·lecció 
Local, un espai de suport, el 
dipòsit documental i el des-
patx de direcció.
Entre els diferents serveis que 
ofereix la Biblioteca Mont-
Àgora trobem la informació i 
assessorament sobre llibres, 
servei de préstec, carnet amb 
descomptes culturals, préstec 
interbibliotecari de qualsevol 
biblioteca pública i provincial 
de Catalunya, accés gratuït a 
internet i zona WI-FI, suport a 
l’autoaprenentatge, accés a 
bases de dades, visites guia-
des a la biblioteca, activitats 

culturals i de foment de la lec-
tura, clubs de lectura, butlle-
tins electrònics, subscripció a 
novetats i bústia 24 hores de 
retorn de documents, a més 
de poder accedir als 9 milions 
de documents (llibres, DVD, 
CD, revistes i diaris) de la 
Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals.
La nova Biblioteca Mont-Àgo-
ra obre als matins els dijous 
i dissabtes de 10 a 14 hores 
i a les tardes de dilluns a di-
vendres de 16 a 20.30 hores. 
Aquest horari es modifica de 
l’1 de juliol al 15 de setembre, 
quan romandrà oberta els di-
jous al matí de 10 a 14 hores 
i a les tardes de dilluns a di-
vendres de 16 a 20.30 hores.

La nova sala de petit format 
també s’estrena
A més de la Biblioteca, un al-
tre dels atractius de la jornada 
inaugural serà poder estrenar 

El dissabte 21 de març s’inaugura la nova 
biblioteca de Mont-Àgora

la nova sala de petit format, 
un espai de 140 metres qua-
drats i amb capacitat per a 
110 persones. Disposa de bu-
taques per garantir la como-

ditat dels assistents i compta 
amb l’últim equipament pre-
parat per realitzar projecci-
ons. A la sala de petit format 
es podran realitzar activitats 
com ara representacions de 
teatre, xerrades, presentaci-
ons literàries, projeccions ci-
nematogràfiques, etc.

Vestíbul-cafeteria
El vestíbul és la zona d’en-
trada al Centre Cultural, i 
compta amb servei de cafe-
teria-restaurant, que s’obri-
rà al públic properament. El 
vestíbul és un espai diàfan. 
Com tot l’edifici, va ser con-
cebut per l’arquitecte igualadí 
Pere Puig, amb espais clars i 
lluminosos, i amb vistes molt 
obertes cap al nou Passeig 
Catalunya.
Al marge d’aquestes inaugu-
racions les obres continuaran 
en diferents espais del Centre 
Cultural com la sala gran, les 
futures aules de dansa i l’es-
pai de despatxos i camerinos.

El Mont-Àgora a Santa Margarida de Montbui

La nova biblioteca montbuienca

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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Un total de 64 corredors van 
participar el passat diumenge 
8 de març en el 5è Canicross 
de l’Anoia que organitza el 
Club Amics del Gos (CGA) i 
l’Associació Espanyola Mus-
hers (AEM). La trobada va 
acollir a més d’un centenar de 
persones amants d’aquesta 
modalitat esportiva que van 
seguir l’esdeveniment esportiu 
amb gran expectació. Socis i 
no socis provinents d’indrets 
de tot Catalunya són atrets 
cada any per una jornada di-
ferent d’esport amb les seves 
mascotes. 
El Canicross de l’Anoia forma-
va part del circuit de la AEM 
Canicross Challenger i hi van 
participar alguns dels millors 
especialistes del país. Carlos 
Andújar Almansa amb la seva 
gossa Beltza va ser el gua-
nyador absolut masculí i Mar-
ta Bosch va ser la guanyadora 
absoluta femenina amb el seu 
gos Gus.
La sortida va ser a les 9 del 
matí a les instal·lacions del 
Club Amics del Gos i el re-
corregut va passar per les 
rodalies de Can Macià, Puig 
Aguilera, La Rabal, Can Guile-
ra i arribada un altre cop a les 
instal·lacions del Club.  El total 
del recorregut va ser d’apro-
ximadament 10 quilòmetres 
amb un avituallament al km. 
7 per gossos i atletes. Un re-
corregut amb fortes pujades i 

baixades molt tècniques que 
va transcórrer per un paisatge 
de bellesa incomparable.
El bon temps va acompanyar 
en una jornada molt agraïda 
pels assistents, entre els quals 
s’escoltaven comentaris com 
aquests: “personalment m’ha 
agradat més el recorregut 
d’aquest any que el de l’any 
passat. Bona organització i 
recorregut molt ben marcat”, 
“nosaltres era el primer cop i 
la veritat que repetirem”,”molt 
bona tasca la dels voluntaris 
que sempre motiven”, “m’agra-
da que també hi hagi corriol, 
però per contra, aquest circuit 
permetia fer tirades corrent a 
bon ritme”, “un recorregut dur 
per la primera pujada però 
molt maco i amb unes vistes 
immillorables. Repetirem”, “ha 
estat espectacular”...
El president del Club Amics 
del Gos, Jaume Clotet, va 

manifestar que “és un orgull 
acollir esdeveniments com 
aquests que fomenten les re-
lacions de les persones amb 
els seus gossos a la mateixa 
vegada que es realitza es-
port”. D’altra banda, Clotet va 
voler agrair la col·laboració de 
l’Hospital Veterinari de Catalu-
nya, el Club Atlètic Igualada i 
altres col·laboradors pel seu 
suport com a patrocinadors.

Èxit de participació 
en el 5è Canicross de l’Anoia

LA POBLA DE C. / LA VEU

El diputat d’Infraestructures, Ur-
banisme i Habitatge de la Dipu-
tació de Barcelona, Marc Cas-
tells, va lliurar a l’alcalde de la 
Pobla de Claramunt, Santiago 
Broch, l’estudi de camins esco-
lars del municipi.
Aquest projecte és una iniciati-
va que té per objecte promoure 
i facilitar que els nens i nenes 
vagin a l’escola a peu/bicicleta i 
de manera autònoma, és a dir, 
sense l’acompanyament dels 
adults en aquest desplaçament. 
No obstant, l’estudi no té com a 
finalitat l’eliminació del trànsit 
de vehicles que circulen pels 
carrers propers a l’escola o la 
prohibició del seu pas a deter-
minades hores.
La iniciativa del camí escolar 
s’ha de dur a terme a partir de 
la situació real, però amb el 
convenciment per part de tots 
els usuaris dels carrers, tant 
conductors com vianants, que 
és necessari un ús del carrer 

just, respectuós amb els drets 
de totes les persones i exempt 
de perills. És per això que els 
objectius a assolir són el fet de 
garantir l’autonomia infantil en 
els desplaçaments fins al cen-
tre educatiu, promoure un canvi 
modal, fomentant els modes 
més sostenibles, i garantir la 
seguretat viària.
D’altra banda, les principals 
propostes de l’estudi són les 
ampliacions de voreres, la se-
nyalització del camí escolar, les 
interseccions elevades per re-
duir la velocitat, el canvi a sentit 
únic d’algun carrer i la reorde-
nació de la secció de l’avinguda 
Gumersind Bisbal.
També s’aposta per a la cre-
ació d’un tren escolar d’accés 
als centres, d’una plataforma 
web per a la gestió de vehicles 
compartits o d’un blog del camí 
escolar, al mateix temps que 
s’impulsaran activitats formati-
ves vinculades a l’anàlisi de la 
mobilitat i de l’espai públic.

La Pobla de Claramunt rep 
l’estudi de camins escolars

MONTBUI / LA VEU

El proper dissabte, 14 de 
març, a les 12.30h del migdia 
a la Sala La Vínicola (Crta. 
Valls, 57), la formació muni-
cipal Junts per Montbui AM 
organitza un acte obert a la 
ciutadania per a presentar la 
seva candidatura per a les 
municipals del maig. 
L’acte comptarà amb la pre-
sència de Joan Tardà, dipu-
tat per Esquerra a Madrid, i 
el cap de llista de la formació 
independent republicana, Jor-
di Bòria. Ambdós intervindran 
per explicar, d’una banda, el 
projecte de la formació mont-
buienca, amb un ampli grup 
de persones compromeses 
amb el municipi i la seva gent, 
encapçalats per Jordi Bòria, i 
de l’altra, la situació política a 
Catalunya i l’enfoc d’Esquerra, 
de la mà de Tardà. 
Per a la candidatura Junts per 
Montbui AM, la participació 
ciutadana és clau a l’hora de 
gestionar les polítiques muni-
cipals, per aquest motiu, s’es-
tan organitzant diferents re-
unions obertes de veïns amb 
tots els nuclis del municipi, 
per tal d’escoltar la seva opi-
nió i treballar envers allò que 
els montbuiencs demanen. 
Així doncs, es convida a tots 
els veïns del poble a assistir i 
gaudir de l’acte. 

Joan Tardà visita 
Montbui en un acte de 
la formació municipal 
Junts per Montbui AM

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98
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Aquesta setmana s’ha reno-
vat el semàfor de davant del 
poliesportiu. També s’està 
treballant en la millora de la 
senyalització general de tota 
la cruïlla amb la instal·lació 
de semàfors de precaució, tot 
fent especial atenció a la se-
guretat dels vianants.
Precisament per millorar la 
seguretat en aquesta entra-
da a Capellades aquests dies 
s’està treballant per tal de fer 
més ampla la vorera i més 
reduïda l’entrada de vehicles. 
D’aquesta manera, disminu-
eix la velocitat i s’aconsegueix 
més seguretat per als via-
nants.
Així mateix, l’Ajuntament ja 
ha fet els tràmits i demanat 

el permís a Carreteres per 
poder instal·lar també 2 nous 
semàfors a l’avinguda Maties 
Guasch: un a l’alçada del nou 

supermercat i l’altre davant el 
carrer Catalunya. Així que es 
tingui aquesta autorització, 
se’n farà la instal·lació.

Nous semàfors a l’av. Maties Guasch 
de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El passat 25 de febrer es va 
procedir a la detenció d’una 
persona resident a Capella-
des, que respon a les sigles 
S.V.F., mentre estava forçant 
un vehicle “in fraganti” al car-
rer Paperers. Es van intervenir 
una palanca i un tornavís uti-
litzats per cometre el delicte 
i el detingut va passar a dis-
posició Judicial als Jutjats de 
Guàrdia d’Igualada.
D’altra banda, aquest dijous, 
la Policia Local de Capellades 
va procedir a la detenció i po-
sada a disposició Judicial d’un 
individu implicat en el robatori 
continuat a diversos vehicles 
estacionats al carrer. Primer 

trencava els vidres i després 
robava a l’interior dels vehi-
cles. En un dels últims robato-
ris, al carrer Call, gràcies a la 
col·laboració ciutadana, es va 
poder identificar a l’autor, veí 
de Capellades i que respon a 
les sigles L.A.L.L. En el mo-
ment de la detenció se li va in-
tervenir una targeta  de crèdit 
sostreta d’un vehicle denunci-
at com a robat. 
Els dos individus residents a 
la localitat tenen diversos an-
tecedents. Per això el Jutjat 
de Primera Instancia i Instruc-
ció en funcions de Guàrdia ha 
decretat l’ingrés a presó de 
l’últim detingut.

Bones actuacions de 
la policia local capelladina

CAPELLADES / LA VEU

A la darrera edició del Mercat 
Figater, ERC va desenvolupar 
una acció encaminada a cop-
sar les inquietuds de capella-
dins i capelladines sobre dife-
rents temes. “No es tractava 
tant que fóssim nosaltres qui 
féssim propostes, sinó, ben al 
contrari, es tractava de rebre-
les. No vam ser a la Fira per 
“vendre” propostes, sinó per 
“comprar” idees”, segons el 
pòrtaveu d’Esquerra a Cape-
llades, el regidor Àngel Sote-
ras. “Tot i que el nostre grup 
de treball de cara a les elec-
cions municipals fa un temps 
que es reuneix periòdicament 
i és cada vegada més nom-
brós, no podem renunciar a 
les aportacions de tothom i 
hem de trobar la manera d’en-
caixar-les. Tothom té la seva 
manera de viure Capellades 
i les seves idees per viure-hi 
millor i és feina nostra canalit-

zar-les”
L’acció va consistir en la 
instal·lació d’un expositor on 
es podien llegir 8 preguntes 
breus sobre diversos temes 
(neteja, seguritat, transparèn-
cia,  vida associativa, etc) on 
els vianants es podien aturar 
tranquil·lament i que donaven 
peu a iniciar converses amb 
els múltiples representants 
d’Esquerra que eren allà.
Com a fet novedós, a més, 
ERC va instal·lar un “sortidor” 
de crispetes que va tenir força 
èxit.
ERC valora de forma molt po-
sitiva l’acció ja que va facilitar 
el contacte en un ambient dis-
tès entre els actuals regidors 
i les noves incorporacions al 
projecte municipal d’ERC i for-
ça capelladins i capelladines 
que no només van fer els seus 
suggeriments sinó que van 
mostrar la seva voluntat de 
continuar col·laborant-hi.

A Capellades, Esquerra 
escolta, els capelladins parlen

CAPELLADES / LA VEU

Com a projecte intern de l’es-
cola pública de Capellades en 
què es treballa la col·laboració 
en grup en una realització àu-
diovisual i per espai de deu mi-
nuts i trenta-vuit segons exac-
tes, aquesta setmana s’ha 
donat a conèixer a la pàgina 
web d’aquest centre educatiu 
el lipdub que es va realitzar 
dilluns passat dia 2 de març. 
El muntatge àudiovisual re-
corre tots els espais de l’esco-
la de la mà de l’alumnat i de 
l’equip de mestres i mostra la 
realitat del centre d’una ma-
nera molt divertida i desen-
fadada. D’aquesta manera la 
càmera entra a les diferents 
aules, als espais específics 
esportius i informàtics, a la 
biblioteca, al menjador, a la 
cuina, a secretaria, a la sala 

de les columnes, al gimnàs, a 
més d’altres i al final apareix 
tot l’alumnat en una de les pis-
tes esportives fent el clam del 
nom d’una escola que, més 
de vuitanta anys després de 
la seva inauguració, continua 

L’escola Marquès de la Pobla 
de Capellades estrena un Lipdub

innovant en la formació de 
les noves generacions. Po-
deu veure el lipdub de l’escola 
Marquès de la Pobla de Cape-
llades a  http://blocs.xtec.cat/
marquesdelapobla/

de part dels pares, la seva 
germana Bruna i les iaies

Singla Consul

Dimarts
10 de març
va fer 1 any!

Per molts anys

Raquel
LICITACIÓ DEL BAR RESTAURANT 

DEL CAMPUS UNIVERSITARI D’IGUALADA

S’informa a totes les persones interessades en aquesta licitació 
que, fins el dia 23 de març de 2015, podran presentar ofertes per 
optar a l’explotació del bar restaurant del Campus Universitari 
d’Igualada.
La informació i el plecs de condicions es poden consultar al perfil 
del contractant del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada 
(www.ceti.cat) o al departament d’Ensenyament i Universitats de 
l’Ajuntament d’Igualada.
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Masquefa va viure aquest 
cap de setmana una multitu·
dinària Festa de Sant Eloi. El 
bon temps va acompanyar la 
celebració –la qual s’havia ha·
gut d’ajornar al novembre per 
culpa de la pluja- i va animar 
molts masquefins a sortir al 
carrer per gaudir de les pro·
postes que els esperaven a 
La Fàbrica Rogelio Rojo i el 
seu entorn: el pati del recinte, 
el jardí del CTC i l’avinguda 
Catalunya. La programació 
també va atraure fins a la vila 
persones d’altres localitats ve·
ïnes.
Els nombrosos assistents van 
poder combinar les passeja·
des i les compres, amb un vi·
atge al passat per rememorar 
els orígens industrials de Mas·
quefa, tot plegat amenitzat, a 
més, amb diversos tallers, es·
pectacles i activitats.
Així, tant dissabte com diu·
menge van poder gaudir d’un 
Mercat de Sant Eloi que oferia 
una triple proposta. D’una ban·
da, van remenar i comprar en 
les parades que van instal·lar 
una cinquantena d’artesans . 
D’altra banda, també van ser 
temptats per les atractives 
ofertes de la fira del comerç 
local, en què van participar 
tretze establiments de casa: 
Artifils, La Casa del Bosc, el 
Centre d’Estètica Montse Oli·
va, Anna, Multipreu Masquefa, 
Floristeria Torres, Fruiteria La 
Funalleda, l’Anoia Sweet, El 
Racó de la Lluna, Lots i Bona 

Teca, Can Massana, Gas Ano·
ia i la xurreria i bar Amaya. I, 
finalment, van acabar d’omplir 
la bossa amb els productes 
del mercat de proximitat, una 
de les novetats d’aquesta se·
gona Festa de Sant Eloi.
També el viatge per reme·
morar el passat industrial de 
Masquefa es va fer a cop de 
novetat. Les espectaculars 
banderoles que es van instal·
lar en diversos punts del recin·
te amb imatges antigues, van 
permetre als visitants recordar 
com era, i com s’ha transfor·
mat, La Fàbrica Rogelio Rojo, 
avui reconvertida en un com·
plex d’equipaments munici·
pals per a les persones. Les 
banderoles incloïen també 
els codis QR que permetien 
descarregar-se -mitjançant la 
nova aplicació per a telèfons 
mòbils i tauletes digitals que 
ha posat en marxa l’Ajunta·

ment, Masquefa.Mobi· sis 
vídeos sobre la història de la 
fàbrica.
Per acabar de refrescar la 
memòria, es va poder visitar 
el Centre d’Interpretació so·
bre la Història de La Fàbrica 
Rogelio Rojo, que ha estat 
ampliat amb noves peces que 
s’han instal·lat a la Biblioteca, 
el CTC i la Sala Polivalent. La 
mostra d’oficis, amb un cera·
mista i un cisteller, van ajudar 
en aquest viatge en el túnel 
del temps.
Entre passejades, compres i 
història, diversos espectacles 
van animar la festa: l’actuació 
musical ‘La rondalla montser·
ratina’, l’original espectacle 
de falcons i altres ocells sal·
vatges ‘Acaronant el vent’, els 
balls de Dansa Urbana Asso·
ciació Juvenil i de Ruth Casa·
novas, i el xou infantil de Jordi 
Tonietti.

La Festa de Sant Eloi converteix Masquefa en un bullici

Davant de la improvisació, la 
manca de model i la falta de 
col·laboració amb el teixit co·
mercial per part del govern, el 
PSC Masquefa proposa políti·
ques de dinamització comerci·
al basades en la innovació, la 
planificació i la col·laboració.
La Festa de Sant Eloi de Mas·
quefa, que és l’aposta del 
govern de Masquefa per di·
namitzar el comerç local del 
municipi s’ha convertit en una 
festa aparador que cerca la 
foto i el titular per davant del 
benefici al teixit comercial i 
empresarial de Masquefa i 
dels veïns en general.

Model desfasat, antiquat i 
sense identitat.
La Festa de Sant Eloi tal i com 
està organitzada ha esdevin·
gut un fracàs que els comer·
ciants masquefins ja havien 
advertit en edicions anteriors. 
És un model de festa sense 
planificació, sense estratègia 

i sense identitat pròpia, fet 
que impossibilita l’arribada 
de visitants atrets per l’oferta. 
Això si, aquesta festa ha atret 
un gran nombre d’ “artesans”, 
que sense pagar ni un euro, 
han fet la competència al teixit 
comercial masquefí posant a 
la venta articles que es venen 
habitualment en els comerços 
del municipi: pa, coques, for·
matges, embotits, verdures, 
fruita, accessoris de moda... 
El resultat final: Ni un 10% del 
comerç masquefí es va instal-
lar en aquesta festa, i la resta 
de teixit comercial del municipi 
ha tingut un dels seus pitjors 
caps de setmana dels últims 
mesos.

El govern no està al costat 
de l’”empresa” més impor-
tant del municipi.
Els més de 120 negocis i co·
merços de Masquefa són 
l’”empresa” més important del 
municipi, ja que és l’àmbit que 

dóna més riquesa i genera 
més ocupació al territori. I el 
govern de Masquefa no està 
al seu costat ni el defensa des 
de ja fa anys. 
La col·laboració i la comuni·
cació directa amb el teixit co·
mercial hauria permès conèi·
xer de primera ma la realitat 
econòmica del col·lectiu per 
posteriorment dissenyar, de 
manera conjunta, una estra·
tègia d’accions que realment 
revertissin de manera positiva 
sobre el sector. 

Falta de transparència i im-
provisació.
Mesurar l’èxit d’una activitat 
a través d’una foto i un titular 
és una mala estratègia que 
no aporta cap benefici al mu·
nicipi, només és l’evidència 
d’un fracàs que cal amagar. 
On són les dades de participa·
ció? Com s’ha comptabilitzat 
els assistents? Quines ha es·
tat les vendes dels comerços 

masquefins participants? Qui·
nes han estat les vendes de la 
resta del teixit comercial? Què 
ha costat la festa? Quin ha es·
tat el retorn a la societat mas·
quefina? S’han aconseguit els 
objectius? A aquestes pregun·
tes hauria de respondre el go·
vern. Però la resposta només 
són unes fotos i el titular “èxit 
de participació”.

Què proposa el PSC Mas-
quefa? Planificació, conei-
xement i col·laboració.
El sil·logisme “promoció del 
comerç local = més benefi·
cis i més volum de vendes” 
per se no és cert. Per a que 
un conjunt d’accions sobre el 
teixit comercial tingui èxit és 
necessari un treball intens i un 
gran esforç que comença amb 
la planificació d’un projecte 
acompanyat d’un lideratge po·
lític clar i resolutiu.
1. Planificació estratègica 
efectuada conjuntament amb 

el sector econòmic masquefí i 
amb tots els àmbits represen·
tats. A través de la planificació 
es crea discurs, relat, accions 
i plans de viabilitat.
2. Màrqueting territorial que 
ordena i integra els recursos 
econòmics, posiciona Mas·
quefa, impulsa el desenvo·
lupament econòmic local i 
fomenta la consciència col·
lectiva sobre la importància de 
comptar amb un teixit comer·
cial viu i potent.
3. Suport al teixit comercial 
cercant la col·laboració cons·
tant. El govern no ha d’estar al 
davant o darrera del col·lectiu. 
Ha d’estar al costat, recolzant, 
amb ponts de diàleg perma·
nent i teixint xarxes comunes 
que permetin desenvolupar 
projectes innovadors que re·
verteixin de manera positiva 
sobre el teixit econòmic i els 
veïns en general.

La Fira de Sant Eloi buida els comerços i els negocis, segons el PSC de Masquefa

Els més petits també van xalar 
donant de menjar a les galli·
nes d’un corral habilitat al pati 
de la fàbrica, munyint una ori·
ginal reproducció d’una vaca, 
passejant en la caravana de 
ruquets, saltant en un inflable, 
fent quadres de sorra en un ta·
ller d’Artifils i aprenent els se·
crets de les llavors en un altre 
taller de Nendo Dango.
En el vessant solidari, els as·
sistents a la Festa de Sant 
Eloi van poder donar suport 
a l’associació FibroMasquefa 
en la seva recollida de firmes 
per impulsar una Iniciativa Le·
gislativa Popular i aconseguir 
més protecció per a les perso·
nes afectades de fibromiàlgia. 
També van poder veure, al 
jardí del CTC, el nou coman·
dament avançat inflable per a 
emergències del qual disposa 
Protecció Civil.
A més, la Festa de Sant Eloi 

va rebre un visitant molt espe·
cial: el gegantó Willy. Acom·
panyat dels membres de la 
Colla de Geganters i Grallers, 
va passejar-se per la fira per 
mostrar orgullós la seva nova 
imatge: se li ha restaurat la 
cara i els cabells, i estrena 
també un nou vestit, confec·
cionat per quatre voluntàries 
masquefines. Després la cer·
cavila i el seguici van anar a 
l’antiga Fàbrica del Cartró per 
reinaugurar, amb coca i cava, 
el local de la colla.
El brillant colofó a la Festa de 
Sant Eloi el va posar el concert 
que va protagonitzar l’Orques·
tra de Cambra d’Acordions de 
Barcelona (l’OCAB), en l’es·
trena de la segona temporada 
del cicle ‘Masquefa sona bé’. 
Les seves peculiars interpre·
tacions de bandes sonores de 
pel·lícules van omplir i entusi·
asmar la Sala Polivalent.



33
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de març de 2015Comarca

Anoia Sud  

MASQUEFA / LA VEU

Diumenge es va estrenar la 
segona temporada del cicle 
de concerts gratuïts ‘Masque-
fa sona bé’, amb l’actuació de 
l’Orquestra de Cambra d’Acor-
dions de Barcelona. L’OCAB 
va omplir de gom a gom la 
Sala Polivalent d’un públic que 
va acabar lliurat als músics 
i que va acomiadar-los amb 
una autèntica ovació.
La trentena de músics que 
integren aquesta orquestra, 
fundada per Pepita Sellés el 
1948, va sorprendre amb les 
seves fines interpretacions 
de fragments de conegudes 
bandes sonores de pel·lícules 
com ‘L’últim Mohicà’, ‘Can-
dilejas’, ‘Esmorzar amb dia-
mants’, ‘Memòries d’Àfrica’ o 
‘Moulin Rouge’, entre altres. 
El públic va poder gaudir de 
l’original interpretació de pe-
ces que no van ser pensades 
per ser tocades amb acordió. 
El concert va posar el brillant 
punt i final a la Festa de Sant 
Eloi, que es va celebrar durant 
tot el cap de setmana a Mas-
quefa.

El 12 d’abril, concert amb 
Marc Ferrer Trio
El proper concert del cicle 
‘Masquefa sona bé’ tindrà lloc 
el diumenge 12 d’abril a les 6 
de la tarda amb Marc Ferrer 
Trio. Després de molts anys 
formant part de diferents ban-
des i acompanyant diversos 
artistes, el pianista masque-
fí Marc Ferrer té la inquietud 
d’encapçalar un projecte en 
solitari, interpretant amb el 

seu trio composicions pròpies 
i temes clàssics del jazz i del 
blues. El format de trio és on 
en Marc es troba més còmode 
i aconsegueix la seva màxima 
expressivitat musical. Un pro-
jecte molt íntim que, de ben 
segur, ens farà vibrar a tots. 
És una gran satisfacció que 
un músic de casa enceti un 
nou projecte en aquest cicle 
de música.

L’Orquestra de Cambra d’Acordions de 
Barcelona omple i entusiasma a Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

El proper dissabte, 14 de 
març, a les 18h a la Sala Agla 
de l’Alzinar de Masquefa, la 
formació municipal Masquefa 
ReGeneració – ERC AM pre-
senta la seva candidatura per 
a les municipals del maig. 
L’acte comptarà amb la pre-
sència de Joan Tardà, dipu-
tat per Esquerra a Madrid, i 
el cap de llista de la formació 
independent republicana, Xa-
vier Pérez Fornés. Ambdós in-
tervindran per explicar, d’una 
banda, el projecte renovador 
de la formació masquefina, 
amb un ampli grup de per-
sones compromeses amb el 

municipi i la seva gent, en-
capçalats per Pérez Fornés, i 
de l’altra, la situació política a 
Catalunya i l’enfoc d’Esquerra, 
de la mà de Tardà. 
Jordi Ferron, membre de la 
candidatura MRG – ERC AM 
serà l’encarregat de presentar 
l’acte, obert a tot el municipi. 
Per a la candidatura, la partici-
pació ciutadana és clau a l’ho-
ra de gestionar les polítiques 
municipals, per aquest motiu, 
valora l’aportació dels veïns i 
veïnes com a eina clau per a 
treballar per a Masquefa. Així 
doncs, es convida a tots els 
masquefins i masquefines a 
assistir-hi i gaudir de l’acte. 

Masquefa ReGeneració – ERC 
presenta la seva candidatura 
amb la presència de Joan Tardà

COMARCA / LA VEU

Endesa i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi 
Natural  de la Generalitat de 
Catalunya han signat recent-
ment la renovació del conve-
ni mitjançant el qual es fixen 
els protocols de coordinació 
i col·laboració en matèria de 
prevenció i actuació davant 
d’incendis forestals.
Així, el Pla Específic elabo-
rat per afrontar la campanya 
d’incendis d’estiu recull que la 
Companyia posi fora de servei 
les reconnexions automàti-
ques de totes aquelles línies 
elèctriques ubicades en zones 
afectades pel Pla Alfa, en els 
nivells Alfa2 i/o Alfa3. Aquesta 
mesura no només facilita les 
tasques d’extinció dels focs 
sinó que garanteix la segu-
retat dels cossos que ho fan 
possible.
La Direcció General del Medi 
Natural i Biodiversitat té en-
comanada la prevenció dels 
incendis forestals. És dins 
d’aquesta responsabilitat on 
s’emmarca el sistema d’ava-
luació de l’evolució del perill 
d’incendi forestal. El Servei de 
Prevenció d’incendis analitza 
diàriament i al llarg de l’any 
diferents  eines per valorar el 
perill d’incendi que de forma 
ininterrompuda. Totes es va-
loren individualment i en con-
junt i a partir d’aquí s’elabora 
el mapa de perill diari que és 
l’eina per donar suport a les 
decisions que dia a dia es pre-

nen  com l’activació del Pla 
Alfa, el moviment d’efectius, 
la coordinació amb bombers i 
protecció civil, l’avís a les enti-
tats territorials, les autoritzaci-
ons per fer foc, l’avís de perill 
a la població.
En virtut del conveni signat, 
les actuacions operatives esti-
pulen que el Cos d’Agents Ru-
rals informarà a Endesa de les 
activacions dels plans Alfa 2 o 
3, amb el mapa de les comar-
ques on s’activa  o bé avisarà 
d’incendis on hi hagi instal-
lacions elèctriques pròximes, 
facilitant-ne les coordenades. 
La Companyia, garantirà –si 
no ho estan ja- que les línies 
estiguin desconnectades, farà 
les maniobres pertinents per 
descarregar trams de línia i 
anul·larà els seus reengan-
xaments automàtics, que es 
mantindran inactius mentre 
duri l’episodi. Totes aquestes 
mesures d’anticipació davant 
d’un foc han de permetre aju-
dar, en tot allò que sigui possi-
ble, en les tasques d’extinció i 
en la preservació del servei i 
guanyar en seguretat. Passat 
el temps preceptiu, i sempre 
sota indicacions dels agents 
rurals, la Companyia podrà re-
connectar la xarxa i recuperar 
la normalitat.
L’acord té vigència fins a 31 
de desembre de 2015, i podrà 
ser renovat tàcitament. Amb 
tot, una vegada finalitzada la 
campanya d’estiu, el conveni 
es revisarà anualment.

Endesa i el departament 
d’Agricultura renoven les 
actuacions en matèria de 
prevenció d’incendis forestals 
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En Marc Segalà Bello és un 
pierenc de 17 anys que fa el 
recull diari de les temperatu-
res màximes i mínimes, amb 
les quals, en acabar l’any ela-
bora unes gràfiques de l’evo-
lució de la temperatura al llarg 

de l’any així com també d’una 
comparativa amb anys anteri-
ors, per tal de verificar el pro-
grés de l’escalfament global.
Com s’aprecia en la gràfica 
comparativa, encara que per 
poca diferència, la tempera-
tura mitjana de cada mes al 

2014 ha estat superior a la del 
2010. Això demostra que l’es-
calfament global de la Terra 
no és pas un fals mite i que se 
n’ha de fer cas.
En Marc remarca que és molt 
important la preservació del 
planeta, l’únic que a dia d’avui 

ens ofereix vida, l’únic…
I convida tothom a prendre 
mesures per tal d’evitar l’en-
grandiment del forat de la 
capa d’ozó (viatges a peu o en 
bicicleta, minimitzar l’ús de ve-
hicles a motor, evitar aerosols, 
etc.).

Estudi sobre l’evolució de les temperatures 
mínimes i màximes a Piera

PIERA / LA VEU

L’Associació de Dones de Pi-
era i la regidoria d’Igualtat de 
Gènere han organitzat l’es-
pectacle ‘Dona Cançó’, al Tea-
tre Foment de Piera, el pròxim 
dissabte 14, a les 19 hores, 
per celebrar el Dia de la Dona 
Treballadora. 
Amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dona Treballado-
ra (8 de març), l’Associació 
de Dones de Piera, amb la 
col·laboració de la regidoria 
d’Igualtat de Gènere, han or-
ganitzat l’espectacle Dona 
Cançó, un espai real obert 
a la imaginació i que neix de 
la creativitat i l’empenta de la 
compositora, cantant i actriu 
Alícia Martel, fundadora i di-
rectora artística d’aquest pro-
jecte. El projecte uneix dones 
creatives de l’àmbit musical, 
teatral i audiovisual en un es-
pectacle sorprenent. Seran 4 
actuacions, petits tasts de tres 
artistes i una art escènica i au-
diovisual.
Al Dona Cançó hi participen 
cantautores, compositores i 
intèrprets musicals d’estils di-
ferents des del jazz, el soul i 
la bossa fins al folk, el pop, el 
funk, el hip hop... Actrius, po-
etesses, ballarines, contacon-
tes i pallasses delectaran el 
públic amb monòlegs, contes 
per a adults, humor, poemes i 
tangos.
L’entrada a l’espectacle és 
gratuïta.

Dissabte, Concert 
“Dona Cançó” a Piera

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament ha invertit en la 
millora del cablejat d’àudio i 
vídeo amb què funciona la te-
levisió local de Piera, des de 
la inauguració d’aquest mitjà a 
la nau de Cal Sanahuja, ara fa 
16 anys. 
Durant el mes de febrer, Pi-
era Televisió ha canviat tot 
el cablejat amb l’objectiu de 
millorar considerablement la 
qualitat de les imatges i el so 
que enregistren els tècnics 
voluntaris d’aquest mitjà de 
comunicació local. El canvi ha 
suposat la modificació de tot 
el sistema de cablejat d’àudio 
i de vídeo amb cables d’última 
generació. Pel que fa al so, 
actualment s’enregistra amb 
un sistema digital i sobre les 
imatges, el cablejat d’alta de-
finició (HD) permet obtenir un 
vídeo d’una qualitat excel·lent.
El sistema de cablejat no es 
canviava des de la inaguració 
d’aquest mitjà a l’edifici de la 
Nau de Cal Sanahuja, fa 16 
anys, tot i que Piera Televisió 
ja comptabilitza una trajectòria 
important de 20 anys, quan va 
començar a emetre l’abril de 

1995.

20 anys de trajectòria comu-
nicativa
Piera Televisió és una entitat 
activa i viva, que funciona grà-
cies al voluntariat, qui des dels 
seus inicis enregistra les imat-
ges i la veu del nostre poble. 
L’arxiu de PTV és immens, i 
s’hi recullen les activitats cul-
turals, esportives, polítiques, 
concerts, entrevistes, tot el 
que passa a la nostra vila. La 

seva dedicació i esforç ha es-
tat sempre un dels principals 
ítems del mitjà, ja que el tre-
ball des de la gravació fins a 
l’emissió és llarg i necessita de 
paciència i creativitat. Actual-
ment, Piera TV emet per cable 
a través del Canal 25, pel Ca-
nal Taronja Anoia i alguns dels 
seus reportatges també per 
Internet, mitjançant YouTube 
i Facebook. Després de 20 
anys, la idea segueix essent 
la mateixa: deixar constància 

Piera Televisió fa millores en el cablejat d’audio i 
vídeo per oferir més qualitat

de les principals activitats de 
Piera i informar del que passa 
al nostre entorn.
També cal dir que els volun-
taris s’han anat renovant amb 
el temps. La Televisió local 
la van fundar el Miquel Jové, 
l’Antonio González i el Josep 
Ma. Albert. Anys més tard, van 
arribar-hi persones que l’han 
mantingut en peu, que l’han 
mimat, a la “tele” hi han posat 
a la pràctica els seus coneixe-
ments o n’han deixat, també 
els ha fet d’escola o de tram-
polí, ha anat lligada a noms 
com Antonio Moreno (epd), 
Armand López, Lluís Doncel, 
Carles Muntaner o Esther Llo-
part, per anomenar-ne alguns, 
entre tants altres voluntaris.
Avui dia, els voluntaris de Pi-
era TV són: Jaume Cornellà, 
M. Àngels Isart, Juanjo Va-
llejo, Joan Albert, Lluís Cam-
pillo, Lorenzo Onorato, Pepe 
López, Isaac Posadas i Lucky 
Albert.
Podeu consultar setmanal-
ment la programació de Piera 
Televisió a www.viladepiera.
cat/ptv.

PIERA / LA VEU

Avui, a les 20 hores, el candi-
dat, Josep Llopart i Gardela, 
juntament amb el diputat al 
parlament de Catalunya, Jordi 
Turull, i entre d’altres polítics 
comarcals de l’Anoia, presen-
taran la candidatura d’en Josep 
Llopart i Gardela a l’Alcaldia de 
Piera.
Josep Llopart i Garela, manifes-
tava entre la militància de Con-
vergencia i Unió fa pocs dies: 
“Sóc conscient que vivim uns 
moments difícils, molt marcats 
per la crisi econòmica i les in-
certeses que ens porta com a 
individus i com a societat el mo-
ment històric incomparable que 
viu el nostre país.
Avui, assumeixo el repte de ser 
candidat a l’alcaldia de Piera 
perquè crec que és el moment 
de reivindicar la política, els pro-
jectes il·lusionadors, la capaci-
tat i la voluntat per escoltar, par-
lar i debatre amb els ciutadans”.

Presentació de la 
canditatura de Josep 
Llopart i Gardela, CiU 
a l’alcaldia
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat divendres, 6 de 
març, va tenir lloc la presen-
tació del procés de partici-
pació a càrrec de l’alcalde 
dels Hostalets de Pierola, 
Daniel Vendrell, i del regidor 
de Governació, Jaume Trias, 
que van explicar les diferents 
opcions que es presenten en 
l’execució d’un pavelló poli-
esportiu cobert. Aquest serà 
un primer pas per palpar el 
que sembla una demanda 
històrica dels veïns i una ne-
cessitat per al desenvolupa-

ment de la pràctica esportiva 
al municipi. Els assistents 
a l’acte van mostrar interès 
per conèixer els avantatges 
i inconvenients en cada cas, 
saber quines diferències de 
costos hi ha entre cada op-
ció i van començar a mostrar 
algunes preferències. La pre-
sentació va servir també per 
informar que aquest pas és 
previ al de determinar quin 
tipus d’obra i pressupost fi-
nalment s’aplicarà a partir de 
la ubicació que els hostale-
tencs escullin. 

Els veïns del municipi po-
dran seleccionar una de les 
tres ubicacions proposades: 
al costat del camp de futbol, 
cobrir l’actual pista poliespor-
tiva o a l’antiga piscina.
El vot es podrà dipositar des 
d’aquest dilluns fins al 21 de 
març en una urna situada a 
la recepció de l’Ajuntament, 
en l’horari d’obertura habitu-
al, on hi ha també butlletes 
de participació. L’escrutini 
dels vots es farà públicament 
un cop finalitzi el termini de 
participació.

Els Hostalets de Pierola presenta el 
procés de participació per l’emplaçament 
del nou pavelló cobert

ELS HOSTALET DE P. / LA VEU

El 8è Cros Escolar dels Hos-
talets de Pierola, emmarcat 
en el circuit del Cros Comar-
cal de l’Anoia, va viure un dels 
primers matins primaverals 
de l’any en la jornada del diu-
menge 8 de març. Un canvi 
de data per no coincidir amb 
la celebració del Carnaval i 
la coincidència amb la Cursa 
Popular de Vilanova del Camí, 
van fer que es notés una bai-
xada important de participants 
per bé que, sobretot en les 
categories infantils, va pujar la 
presència de corredors locals. 
Una de les novetats, que va 
funcionar molt bé, va ser la de 

modificar el recorregut de la 
Cursa Popular d’1 quilòmetre 
aprofitant alguns carrers prò-
xims, amb sortida i arribada en 
punts diferents, i deixant de fer 
3 voltes sobre una distància 
més baixa.
El sol i la bona temperatu-
ra, l’excel·lent organització, 
que va rebre la felicitació del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
i el fet que no es produís cap 
incidència negativa entre els 
corredors, va fer que els prop 
de 150 participants, dels quals 
més d’una tercera part eren 
hostaletencs, gaudissin d’un 
gran matí d’esport i família.

Els hostaletencs, protagonistes 
del 8è Cros Escolar

TORÀ / JAUME SINGLA

Un dels establiments hostalers 
mes significatius de Catalunya, 
es Cal Jaumet de Torà. Dijous 
vinent, Cal Jaumet de Torà 
complirà cent vint i cinc anys 
de servei ininterromput i el seu 
propietari actual en Jaume Ma-
rimon, passarà el testimoni a la 
seva filla Laia, que a partir d’ara 
en durà la gestió.
A l’acte de relleu -i continuïtat- 
hi assistirà el president de la 
Generalitat, Artur Mas, que ha 
volgut donar rellevància tant a 
l’aniversari com al relleu gene-
racional.
Cal Jaumet de Torà es un hotel 
restaurant, situat al peu de la 
C-1412 -a cavall entre la Se-

garra i l’Anoia- que durant molts 
anys ha estat la carretera mes 
directa que menava a Andorra. 
Tot i que l’Autovia i l’Eix Trans-
versal han reduït una part del 
trànsit, Cal Jaumet de Torà con-
tinua sent un referencia gastro-
nòmica de Catalunya i un lloc 
habitual de trobada per a molts 
anoiencs. 
En Jaume Marimon ha donat 
continuat a la tradició culinària 
de la seva mare, Ramona Clo-
sa, aportant versions renova-
des dels plats tradicionals de la 
Segarra i ara la seva filla Laia, 
seguirà la vocació familiar de la 
cuina de qualitat i el tracte per-
sonalitzat.

El president Mas, visitarà Torà, per 
a assistir al relleu a Cal Jaumet

El procés participatiu va ser presentat als hostaletencs

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2015

TEATRE

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

13/14/15 MARÇ

CONFIDÈNCIES
A AL·LÀ
ESPAI EN CONSTRUCCIÓ

UN CRIT DE REVOLTA CONTRA LES 
VERITATS IMPOSADES QUE DÓNA 

VEU,  AMB HUMOR, MÚSICA I 
EMOCIÓ, A LES DONES SILENCIADES. 

UN DELS ÈXITS DE L'ANY, AMB LA 
IGUALADINA JUDIT FARRÉS.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat
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Els dies 7 i 8 de març a Car-
me es va celebrar amb èxit la 
dotzena edició del Dia del Soci 
de l’associació Carme 8 Pool. 
Unes jornades amenes i dis-
teses per gaudir del billar que 
van comptar amb la presèn-
cia de nombrosos aficionats i 
la participació de 46 jugadors 
en els diferents tornejos soci-
als, juntament amb 14 nens al 
campionat infantil que es va 
celebrar la tarda de diumenge.
Pel proper cap de setmana, 
dies 14 i 15, hi ha programat 
el dotzè Open Individual Car-
me 8 Pool que com cada any 
està obert a la participació 
de tots els aficionats que ho 
vulguin. El torneig comptarà 
amb la presència dels millors 
jugadors de Catalunya, fent 
del mateix un referent i reco-
negut torneig per aficionats i 
professionals d’aquest esport. 
Es preveu la participació d’uns 
100 jugadors d’arreu del país, 
comptant amb la presència del 

nº3 del rànking francès Jonat-
han Dryglas. La inscripció són 
10€ i es repartiran un total de 
1200€ en premis entre els 
guanyadors i finalistes.
A més, diumenge dia 15, els 
aficionats que ho desitgin es-
tan convidats a inscriure’s al 
Campionat Individual Tacs 
Castelló que tancarà la jorna-
da. En aquest torneig es re-

partiran un total de 565€ entre 
els vencedors.
Els participants que desitgin 
inscriure’s en qualsevol dels 
tornejos o demanar informa-
ció poden posar-se en con-
tacte amb l’organització a tra-
vés del correu carme8pool@
gmail.com o trucar al telèfon 
630649858.

Èxit de participació en les primeres 
jornades de billar a Carme

CARME / LA VEU

Dissabte 7 de març es va pre-
sentar a l’Auditori 1899 la sa-
marreta de la 5ª edició de la 
Caminada de Penyes del Bar-
ça de Carme amb la presència 
del President del Futbol Club 
Barcelona el Sr. Josep Mª 
Bartomeu, el vicepresident Sr. 

Jordi Cardoner, el directiu Sr. 
Pau Vilanova i el President de 
la Penya Blaugrana de Carme 
el Sr. Joan Carles Côdol.
Es va presentar l’esponsor 
principal de la samarreta 
AIRPHARM.
Inscripcions: http://carme.cat/
penyabg/?page_id=5250

Presentació samarreta 
caminada penyes del Barça

CARME / LA VEU

El grup de Gent Gran de Car-
me, que es troba tots els di-
marts a les 17 h, compta amb 
un privilegi del qual pocs ca-
sals gaudeixen, aquest és el 
de tenir una bona pastissera a 
la vora. En aquest cas La Pas-
tissera del Mas, la Sandra.
Gràcies a la seva generositat, 
de tant en tant, ofereix un ta-

ller, generalment de dolços, 
que sempre és d’agrair...
Aquesta vegada, ha sorprès a 
les assistents amb un pastís 
de maduixes. Fàcil d’ elaborar 
i que fa quedar bé en qualse-
vol ocasió.
Un cop enllestida la feina, 
cada participant,se’n va endur 
un bon tros a casa, per com-
partir-lo en família.

Les dolces tardes del Casal de 
Carme

ORPÍ / LA VEU

Orpí torna a reviure la festa de 
la matança del porc el proper 
diumenge 15 de març per quart 
any des de la seva recuperació. 
Organitza la festa la comissió 
de festes d’Orpí, i es seguirà 
tot el procés, exceptuant el sa-
crifici de l’animal que ja arriba 
mort, caldrà tallar i descarnar la 
carn, trinxar i amanir l’embotit, 
tastar i coure, comptant com 
sempre amb la col.laboració 
dels veïns i veïnes del muni-
cipi i voltants, i de tothom qui 
hi vulgui participar, convertint 
el dia de feina en una jornada 
festiva . A les nou  del matí hi 

haurà l’esmorzar,que consisti-
rà amb pa amb tomàquet, llom 
i  sardines a la brasa, aigua, vi, 
café i gotes. A les 14.30h tindrà 
lloc el dinar, el menú serà de 
Cigronets de l’Anoia, amb tas-
tets blancs i negres, botifarra, 
costellam al romaní i bunyols 
de Quaresma. Aigua, vi, café i 
gotes. Els preus seran de 5€ 
per l’esmorzar i de 15€ pel di-
nar, nens 5€ i esmorzar+dinar 
18€. Les places son limitades i 
les reserves es poden fer al tel. 
600.46.54.00, via missatge al 
facebook de Festes Orpí o per 
e-mail a festes.orpimail.com.

Matança del porc a Orpí

CALAF / LA VEU

Sota el títol “Les entitats, l’Im-
post de Societats i la transpa-
rència”, l’Ajuntament de Calaf 
ha organitzat una sessió infor-
mativa oberta a tothom per al 
divendres 20 de març. 
La xerrada, que impartirà el 
CAE de Manresa (CAE, forma-
ció i serveis socioculturals), re-
sultarà d’interès per als repre-
sentants de totes les entitats 

sense ànim de lucre (culturals, 
esportives, socials, etc...), ja 
que els informarà sobre les no-
vetats fiscals, comptables i de 
recursos humans que es deri-
ven de les noves normatives. 
I és que, a finals de 2014, es 
van aprovar diverses lleis que 
afecten la gestió de les entitats, 
com són l’Impost de Societats i 
la comptabilitat per partida do-
ble; el model 347; altres nove-

tats fiscals (mecenatge, IRPF, 
IVA) i la Llei de Transparència. 
És per això que des de l’Ajun-
tament es convida a tots els 
representants d’entitats calafi-
nes i de l’entorn que hi vulguin 
assistir, per assabentar-se dels 
canvis i resoldre tots els dub-
tes que sorgeixin. La sessió 
informativa serà el divendres 
20 de març a les 19.30 h a la 
Sala Felip.

Calaf organitza una xerrada sobre les noves 
obligacions fiscals de les entitats

LA LLACUNA / LA VEU

El proper dimecres 18 de març 
a les cinc de la tarda la Funda-
ció Sanitària Sant Josep oferirà 
al Casal de la Gent Gran de 
La Lacuna la xerrada “òrgans 
sensorials importants per l’equi-
libri”. La jornada anirà a càrrec 
de la fisioterapeuta del centre 
Mª Teresa Salgado Chia qui 
atendrà totes les consultes dels 
participants.
Aquesta jornada forma part 
d’un conjunt de conferències 
que la Fundació Sanitària Sant 
Josep està impartint per la co-
marca amb la voluntat de col-
laborar en l’envelliment actiu 
de les persones i fomentar els 
hàbits saludables entre la gent 
gran. En el que portem d’any 
ja han estat presents impartint 
xerrades a Igualada, Capella-

des, Rubió, Hostalets de Piero-
la i Carme.
La Fundació Sant Josep és un 
centre sanitari amb més de 30 
anys d’experiència que ofereix 
diversitat de serveis clínics i 
d’atenció social per a persones 
de totes les edats i amb dife-
rents patologies i/o necessitats. 
Concretament, a la Fundació 

Xerrada “Organs sensorials importants per 
l’equilibri” a La Llacuna 

Sanitària Sant Josep es pot 
trobar: unitats d’hospitalització, 
hospital de dia, la Llar Verda-
guer, Sant Josep Residencial, 
servei extern de logopèdia, ser-
vei de fisioteràpia, consulta de 
geriatria, l’ equip d’avaluació in-
tegral ambulatòria de trastorns 
cognitius i la gestió del Centre 
de dia Montbui.
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CALAF / LA VEU

Aquest dimecres Calaf va 
comptar amb la presència del 
director general de Joventut 
de la Generalitat, Antoni Reig, 
acompanyat del coordinador 
territorial de Joventut de Bar-
celona, Oriol Martín, del con-
seller anoienc, Xavi Brugués i 
de tècniques del Consell Co-
marcal. 
El motiu de la visita era co-
nèixer de prop les tasques 
que s’estan desenvolupant al 
municipi en matèria juvenil, i 
per aquest motiu el regidor de 
l’àrea, Jesús López, i el regi-
dor d’ensenyament, Josep 
Manel Navarro, els van expli-
car les principals actuacions 
en què s’està treballant. Es va 
parlar sobretot de formació, 
de la bona acollida que tenen 
els cursos de preparació per a 
les proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà i su-

perior, i també de la segona 
edició de la Casa d’Oficis, que 
forma deu joves en sistemes 
d’energies renovables i efici-
ència energètica. També es va 
parlar del teixit associatiu ju-
venil del municipi i de les nom-
broses activitats que porten 

El director general de Joventut visita Calaf per 
conèixer els seus projectes en aquest àmbit

a terme aquests col·lectius. 
Després de la reunió a l’Ajun-
tament, es va visitar el Centre 
de Recursos per a l’Ocupació, 
on el seu director Antoni Puig 
els va mostrar les diverses au-
les, totes elles amb una alta 
ocupació.

CALAF / LA VEU

102 anys són els que ha com-
plert aquest mes de març la 
calafina Anna Roca Bars, mo-
tiu pel qual dijous passat va 
ser visitada per l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, i el regi-
dor d’Ensenyament i Esports, 
Josep Manel Navarro.
La veïna del barri de la Pineda 
va rebre un bonic ram de flors 
obsequi de l’Ajuntament, per 
tal de commemorar un dia tan 
especial. L’homenatjada va 
agrair la visita i va conversar 
animadament amb els repre-

sentants municipals, donant 
mostra de la seva vitalitat i 
lucidesa. Quan va complir els 
100 anys, l’Anna Roca ja va 
rebre la Medalla de la Gene-
ralitat.

Calaf felicita Anna Roca Bars 
pel seu 102è aniversari

CALAF / LA VEU

De Ferran a Sant Pere de 
l’Arç. Aquest tram de 15 km és 
el que cobrirà la tercera etapa 
del Terminus calafinus, la gran 
caminada del Mil·lenari de 
Calaf que ressegueix el perí-
metre del municipi l’any 1015, 
i que tindrà lloc el proper diu-

menge 29 de març.
Tothom qui vulgui participar en 
aquesta tercera caminada ja 
es pot inscriure, a l’Ajuntament 
de Calaf (tel. 938698512) o 
bé a l’Oficina de Turisme (tel. 
938680833), en horari d’aten-
ció al públic. La inscripció cos-
ta només 5 euros, i inclou els 

Inscripcions obertes per a la tercera etapa del 
Terminus calafinus

CALAF / LA VEU

El darrer dissabte de febrer el 
calafí Isidre Selva va aplegar 
nombroses persones a la sala 
d’actes del Casal de Calaf, 
amb motiu de la seva presen-
tació sobre el viatge que va 
fer als Andes amb BTT. Selva 
explicà que el motiu de viatjar 
fins a Bolívia i Perú va ser el 
de descobrir l’antiga cultura 
dels inques, i tenir contacte 
amb les persones que hi viuen 
i amb les llengües ancestrals 
com el quítxua i l’aimara.
En el terreny esportiu, va re-
presentar una travessa en 
bicicleta de muntanya de 850 
km, entre La Paz i Cuzco 
(Perú), rodejant el llac Titicaca 
i pujant ports importants com 
“Abra la Raya” (4.335 m) i 
“Abra Malaga” (4.315 m). Una 
fita important era fer l’anome-
nada “Carretera de la Muerte” 
(Bolívia), que puja fins a 4.750 

m i després descendeix fins 
a 1.500 m a les Yucas bolivi-
anes, amb vegetació tropical. 
Aquesta “carretera” és en re-
alitat un camí no asfaltat i es 
considera la via més perillosa 
del món per la gran quantitat 
d’accidents que hi ha.
El públic assistent va seguir 

amb interès el muntatge au-
diovisual, així com les expli-
cacions i anècdotes que va 
aportar Isidre Selva. L’acte, 
organitzat pel club ciclista Bi-
keCalaf.Cat, comptava amb 
el suport de l’Ajuntament i del 
Casal de Calaf, que va cedir 
amablement les instal·lacions.

Isidre Selva relata una apassionant aventura 
pels Andes

trasllats amb autocar per a 
l’anada i tornada de Calaf, a 
més de cafè i aigua per a l’ho-
ra d’esmorzar —cadascú es 
porta l’entrepà. La sortida es 
farà a les 8.00 h al davant del 
Casal.

CALAF / LA VEU

“El vestit nou de la caputxeta 
amb botes” de la Companyia 
d’Espectacles Pa Sucat serà 
l’últim espectacle de sala que 
Xarxa Calaf presentarà aques-
ta temporada 2014-2015. 
Aquesta obra de teatre de ti-
telles i objectes se serveix de 
tres contes per reviure tres for-
mes d’imaginar. Adreçat a un 
públic de 3 a 8 anys, els nens 
i nenes s’inspiraran amb una 

noia que porta posada una ca-
putxa vermella per enfrontar-
se a un llop que no és el que 
sembla, un gat amb botes que 
ajuda el fill d’un constructor ar-
ruïnat i un emperador que vol 
omplir el seu armari de vestits 
nous. 
L’espectacle tindrà lloc al 
seu horari habitual el pròxim 
diumenge 15 de març, a les 
18.00 h a la Sala de Fusta del 
Casal de Calaf.

Xarxa Calaf proposa un 
espectacle de titelles per al 
diumenge a la tarda

ALTA ANOIA / LA VEU

El Consorci per a la Promoció 
de l’Alta Anoia imparteix a par-
tir del 23 de març i fins el 15 
de maig un curs professiona-
lització de cuina i serveis de 
restauració.
L’objectiu d’aquest curs és mi-
llorar els coneixements de les 
persones que actualment tre-
ballen al món de la restaura-
ció així com de les que vulguin 
iniciar-s’hi.
Un cop finalitzada la formació 

i superada amb èxit, els alum-
nes que passin per un procés 
d’acreditació podran validar la 
formació adquirida.
Les classes s’impartiran de 
dilluns a divendres de 10.00 
a 13.00h al Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia, a Els 
Prats de Rei
El preu de tot el curs és 50€
Les incripcions s’han de re-
alizar al 93. 8680366 o bé a 
info@altaanoia.info

Comença al Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia un 
curs de cuina i restauració



L’IHC vol donar la sorpresa en la seva visita 
al líder de l’OK Lliga, el FC Barcelona
HOQUEI / IHC BLOCAT

El Monbus IHC visita demà dis-
sabte a la tarda el Palau Blau-
grana, a partir de 2/4 de 7, en 
partit de la 24a jornada de la 
OK Lliga. Malgrat les dificultats 
evidents de la visita al Palau els 
igualadins intentaran retrobar-
se amb la bona dinàmica de 
la temporada. El tècnic Fran-
cesc Monclús considera que 
“el principal problema del partit 
de diumenge va ser pecar dels 
nostres propis errors. Sabíem el 
que ens farien i vàrem permetre 
que en moments determinants 
fessin el joc on ells son més le-
tals”. De tota manera Monclús 
prefereix veure-hi una part po-
sitiva: ” Penso que després de 
tants partits sense perdre una 
derrota com aquesta ens ha de 
fer reflexionar a tots i ser més 
competitius davant dels pròxims 
rivals… que ho podem ser. 

Deitg i Baliu, a la Copa 
de les Nacions
El capità i el porter de l’IHC, Ton 
Baliu i Elagi Deitg, han rebut un 
nou reconeixement a la seva 
gran temporada. Tots dos repre-
sentaran l’Igualada a la presti-
giosa Copa de les Nacions de 
Montreux que es disputarà com 
cada any que hi ha mundial a la 
localitat suïssa de Montreux de 
l’1 al 5 d’abril

Imatge del partit contra el Barça a les Comes, a la primera volta. Arxiu Joan Guasch.

Parcmotor dóna 
el tret de sortida 
del Campionat 
Mediterrani de 
Velocitat

Jornada 23
Cerceda - Monbus Igualada HC   5-1
Enrile PAS Alcoi - FC Barcelona   2-8
ICG Software Lleida - Reus Deportiu   2-2
CP Tordera - Coinasa Liceo HC   3-8
CP Manlleu - Club Patí Vic   0-2
CP Voltregà - CE Noia Freixenet   2-2
CP Vilafranca - Mis Iberica CH Mataró   5-1
Calafell Tot l’Any - CE Moritz Vendrell   4-8

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona 64 23 21 1 1 127 36
2. Coinasa Liceo 62 23 20 2 1 136 63
3. Club Patí Vic 49 23 15 4 4 93 58
4. Reus Deportiu 39 23 12 3 8 83 74
5. Hockey  Cerceda 37 23 10 7 6 87 90
6. Moritz Vendrell 37 23 11 4 8 91 98
7. Voltregà 34 23 9 7 7 73 63
8. Vilafranca  32 23 9 5 9 78 83
9. Igualada 30 23 8 6 9 76 69
10. Enrile Alcoi 30 23 9 3 11 79 94
11. Noia Freixenet 24 23 6 6 11 57 78
12. ICG Lleida 22 23 5 7 11 85 94
13. Calafell  22 23 6 4 13 58 96
14. CH Mataró 17 23 5 2 16 70 98
15. CP Manlleu 11 23 2 5 16 56 85
16. CP Tordera 8 23 2 2 19 56 126

OK Lliga masculina
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Jornada 24
FC Barcelona-Monbus Igualada HC
Reus Deportiu-Enrile Alcoi
Liceo-Lleida
Vic-Tordera
Noia Freixenet-Manlleu
Mataró-Voltregà
Moritz Vendrell-Vilafranca
Calafell-Cerceda

Copa CERS
Quarts de Final (anada)
Sporting CP (POR) - UD Oliveirense (POR)   2-3
Reus Deportiu - RHC Diessbach (SUI)   5-2
Saint Omer (FRA) - OC Barcelos (POR)   1-4
Monbus Igualada HC - Follonica (ITA)   4-2

L’Igualada femení no va poder superar 
el Manlleu, que acabaria essent el campió de la Copa
HOQUEI / LA VEU

L’Igualada FHCP no va poder 
superar el Manlleu, la setmana 
passada, en la fase final de la 
Copa de la Reina d’hoquei a 
Lloret. En els quarts de final, 
les igualadines van caure per 
3-1 davant les osonenques, 
al final campiones en superar 
al Voltregà. A més, el Manlleu 
acollirà aquest proper cap de 
setmana, i com amfitrió, la fase 
final de la Copa d’Europa.
El partit va ser molt ajustat 
i amb emoció fins al final.  El 
partit va començar amb mol-
ta igualtat i oportunitats en 
les dues àrees. L’Igualada es 
mantenia ferm, però a poc a va 
anar cedint cedint terreny da-
vant un Manlleu enèrgic. Amb 
tot, va aconseguir forçar una 
pena màxima que Laura Sal-
vador no va aconseguir trans-
formar. Després del penal, el 
setge del Manlleu va tancar 

a les igualadines en la seva 
àrea, i encara que es va defen-
sar amb tot, al final el Manlleu 
va obtenir el premi del gol a 
quatre del descans per mitjà 
de Laura Vall.
Després del descans, Soler va 
tenir la més clara per l’Igualada 
en rematar fora des del segon 
pal una bola amb tota la porte-
ria al seu favor. La rèplica del 
Manlleu va arribar en forma 
de penlty que Vall va enviar 
a l’escaire. El 2-0 va arribar a 
deu minuts del descans, però 
l’Igualada no es va donar per 
vençut ni llavors ni quan Font 
va transformar un penal a cinc 
minuts del final per posar el 3-0 
al marcador. L’Igualada va re-
accionar en un penal innocent 
de Tosar, que li va costar la bla-
va, i que va ser transformat en 
el rebot per Salvador, encara 
que per més que ho va intentar 
en els últims minuts, el partit va 

arribar al final del temps regla-
mentari amb el 3-1 . 
CP Manlleu: Tosar, Nara, Cas-
tro, Casaramona i Font. Vall, 
Barcons, Ballesta.
Igualada Femení HCP: Navar-

rete, Soler, Salvador, Ferrer 
i Bernadas. Garreta, Baldrís, 
Torres, Martínez.
Gols: 1-0 Vall (16’), 2-0 Castro 
(30’), 3-0 Font (35’), 3-1 Salva-
dor (36’).

Derrota clara 
a Cerceda (5-1)
L’IHC no va poder mantenir la 
dinàmica positiva dels últims 
partits i va perdre de manera 
clara al Gonzalez Laxe, la pis-
ta del Cerceda (5-1). Els igua-
ladins van arrencar bé el partit 
però després van haver d’anar 
a remolc (2-0 a la mitja part, el 
segon gol encaixat en inferiori-
tat per una targeta blava a Jas-
sel).
A la segona meitat els arlequi-

nats van encaixar el tercer gol 
molt d’hora (minut 2) i ja no van 
poder tornar a entrar al partit tot 
i que van disposar de 3 penals 
que podrien haver canviat l’es-
cenari. Massa complicacions 
com per intentar una d’aquelles 
gestes que altres cops ha prota-
gonitzat l’equip. I menys sobre 
un parquet com el de Cerceda 
sobre el que costa patinar. Al 
final derrota clara en un dels pit-
jors partits de la temporada.
Ara tocarà esborrar les males 
sensacions (però no les con-

clusions que necessàriament 
s’hauran de treure). 
CERCEDA 5 (2/3) Domínguez, 
Grasas (1), Tugores, Payero 
(2), Mantiñan (1), equip inicial. 
Perez (1), Fernandez i Fariza.
MONBUS IHC 1 (0/1) Elagi, Ton 
(1), Molas, Pla i Dani, equip ini-
cial. Jassel, Muntané. Garreta i 
A. Ferrer.
GOLS: 1-0 Payero (m.15.30), 
2-0 Paez (m.18). SEGONA 
MEITAT. 3-0 (m.2.06), 4-0 Gra-
sas (m.7), 5-0 Payero (m.20), 
5-1 Ton Baliu penal (m. 22). 

MOTOR / LA VEU

Parcmotor acull aquest cap de 
setmana 14 i 15 de març la pri-
mera prova del Campionat Me-
diterrani de Velocitat. Aquesta 
competició serà la primera que 
es celebra en el traçat després 
del període de millores fetes al 
complex esportiu. 
Les categories que competi-
ran són Open-600/100, Junior 
Series, Monomarcas Honda, 
Rieju i Clàssiques. Està previst 
que els entrenaments comen-
cin a les 9.00h. del diumenge i 
les curses seran a partir de les 
12.00h. del migdia. 
Aquesta carrera serà la prime-
ra d’un campionat que consta 
de 8 carreres repartides per 
llocs com Alcarràs, Montmeló, 
Cheste o Calafat on a l’octubre 
s’hi celebrarà la darrera prova. 
A partir de dissabte en el circuit 
de Parcmotor ja hi haurà acti-
vitat doncs seràjornada de tan-
des d’entrenament que servirà 
perquè els pilots puguin acabar 
depreparar la tan esperada pri-
mera cursa. 
El projecte de Parcmotor Cas-
tellolí va néixer l’any 2001 com 
una iniciativa de la Federació 
Catalana de Motociclisme amb 
el suport de la Generalitat de 
Catalunya. L’any 2002 es va in-
augurar la primera instal·lació: 
el circuit de motocròs.  
Parcmotor és un referent per a 
entrenaments, tests i cursos de 
conducció.



La Mariona, rematant de cap. Foto: Anna M. Zenon
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FUTBOL / ELENA ALERT

La rebuda de l’Amposta a 
casa aquest diumenge podia 
donar a l’Igualada la tant an-
helada sortida del descens, i 
el club va tornar a fer una cri-
da a l’afició fent portes ober-
tes al camp per poder animar 
a l’equip de casa. 
L’Igualada va presentar una 
primera meitat amb bon joc, 
i quan tan sols es portava 
un quart d’hora de joc Jonny 
avançava el marcador local 
posant el partit, a priori, de 
cara pels blaus. La resta de la 
primera meitat va ser de do-
mini igualadí, però a falta de 
només 3 minuts pel descans 
l’Amposta va empatar el partit 
amb un gol que deixava tocat 
anímicament a l’Igualada, que 
hagués pogut anar guanyant 
als vestuaris.
La segona meitat va ser molt 
més ofensiva per part de tots 
dos equips, i aquest atac in-
cansable es va fer palès en el 
gran nombre de gols que es 
van veure en els 45 minuts. 
Primer va ser l’Amposta qui 
marcava, al minut 53, en una 

Massa càstig per al CF Igualada

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell CD 49 23 14 7 2 37 23
2 El Catllar CE 45 23 14 3 6 36 27
3 Santboia CF 42 23 12 6 5 46 22
4 St Ildefons UE 38 23 10 8 5 41 29
5 Vilanova G. 35 23 10 5 8 28 24
6 Reddis CF 34 23 10 4 9 34 26
7 Amposta CF 32 23 7 11 5 39 31
8 Rapitenca UE 31 23 8 7 8 34 25
9 Viladecans UD 31 23 9 4 10 30 30
10 Lleida B 31 23 8 7 8 19 34
11 Torredembarra 30 23 7 9 7 35 33
12 Balaguer CF 29 23 7 8 8 29 29
13 Almacelles CF 29 23 8 5 10 25 33
14 Tarrega UE 26 23 5 11 7 22 26
15 Igualada CF 22 23 6 4 13 22 38
16 Juventud 25S 22 23 6 4 13 23 34
17 Mollerussa 20 23 5 5 13 25 40
18 Torreforta 18 23 4 6 13 32 53

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 23
Santboià - Torredembarra  0-0
Viladecans - Reddis    0-1
Almacelles - Morell    0-2
Tàrrega - Juv. 25 Sep.    2-2
St. Ildefons - Torreforta   3-1
Igualada - Amposta    2-4
Mollerussa - Lleida Esp. B  1-1
Rapitenca - Vilanova    1-1
Balaguer - El Catllar    4-2

   PT. p j e p gf  gc 
1 Suburense 47 23 13 8 2 48 30
2 Vista Alegre 46 23 14 4 5 46 27
3 Can Vidalet 45 23 14 3 6 43 26
4 U. Bellvitge 44 23 13 5 5 36 20
5 Mar. Poblet 44 23 13 5 5 33 21
6 Gornal 42 23 12 6 5 45 27
7 San Mauro 32 23 9 5 9 28 28
8 Sant Cugat  30 23 8 6 9 28 25
9 Moja 30 23 8 6 9 42 45
10 Begues 28 23 7 7 9 36 40
11 Martorell 27 23 7 6 10 32 38
12 St Joan Despí 25 23 5 10 8 26 34
13 Olivella 25 23 6 7 10 32 42
14 Júnior 24 23 7 3 13 30 34
15 St Andreu Bar. 23 23 6 5 12 26 43
16 Prat “B” 22 23 6 4 13 24 37
17 Espluguenc 22 23 6 4 13 32 39
18 Pª Màlaga 16 23 4 4 15 30 61

Jornada 23
Begues - Olivella    2-1
San Mauro - Martorell   1-2
St. J. Despí - Júnior    2-2
Vista Alegre - Gornal    0-2
Moja - PUD Málaga    1-1
St. Andreu B. - Can Vidalet  3-2
Unif. Bellvitge - Suburense  1-1
Prat B - Sant Cugat    0-1
Marianao P. - Espluguenc  2-1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 59 23 18 5 0 84 31
2 Piera 52 23 17 1 5 60 29
3 At. Vilafranca 51 23 15 6 2 59 27
4 Anoia 46 23 14 4 5 66 35
5 Cubelles 42 23 12 6 5 52 32
6 Calaf 39 23 12 3 8 62 48
7 La Granada 38 23 11 5 7 57 36
8 Montserrat 30 23 7 9 7 33 37
9 Sitges 29 23 8 5 10 39 42
10 St Pere M. 26 23 6 8 9 41 34
11 Ribes 25 23 7 4 12 33 43
12 Les Roquetes 23 23 5 8 10 34 48
13 St Cugat Ses. 23 23 6 5 12 39 59
14 Riudebitlles 22 23 5 7 11 40 54
15 Carme 20 23 6 2 15 35 70
16 Pª Jove Roq. 20 23 6 2 15 31 71
17 Espirall 17 23 5 2 16 36 58
18 La Munia 15 23 3 6 14 29 76

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 23
Anoia - St. Pere M.    4-1
Pª Jove Roq. - Odena    1-1
Riudebitlles - La Múnia   4-1
Sitges - Cubelles    1-1
Piera - Les Roquetes    3-0
Carme - Base Espirall    2-1
La Granada - St. Cugat S.  2-1
M. Igualada - Ribes    1-1
FE Vilafranca - Calaf    2-1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 24
Reddis CF - Torredembarra UD
Morell CD - Viladecans UD
Torreforta CDC - Rapitenca UE
Juventud 25 Septiembre - EFAC Almacelles CF
Sant Ildefons UE - Santboia CF
El Catllar CE - Tarrega UE
Amposta CF - Balaguer CF
Lleida E. Terraferma “B” - Igualada CF
Vilanova Geltru CF - Mollerussa CFJ

Jornada 24
Moja AE - Begues CF
Pª Unión Màlaga Club - Prat AE “B”
Júnior CF - San Mauro UD
Gornal UD - Sant Joan Despí UE
Espluguenc FA - Vista Alegre UD
Can Vidalet CF - Marianao Poblet UD
Sant Cugat Esport FC - Unificación Bellvitge UD
Martorell CF - Olivella CE
Suburense CF - Sant Andreu de la Barca

Jornada 24
Odena CE - Sant Pere Molanta CFP
Cubelles CF - Riudebitlles CE
St Cugat Sesgarrigues - Carme CE
La Munia AE - Pª Jove Les Roquetes
Calaf UD - Sitges UE
Espirall-Les Clotes - Fund.PE At. Vilafranca
Ribes CD - La Granada CF
Les Roquetes CF - Montserrat Igualada UD
Piera AE - Anoia CE

falta lateral que ni la defensa 
igualadina ni el porter van sa-
ber refusar i es va colar dins 
la porteria. Al minut 61 però, 
Robert Palau empatava altre 
cop el partit amb una esplèn-
dida rematada de cap que do-
nava ales als jugadors blaus. 
A partir d’aquest moment la in-
sistència ofensiva de l’Iguala-
da va augmentar encara més 
i l’Igualada s’hagués pogut 
avançar al marcador fruit d’un 
pal de Roger Peña després 
d’una acció individual brillant i 
un altre pal de Martí Just, però 
va ser l’Amposta qui va acon-
seguir el 2-3 al minut 73’ amb 
un xut ras des de la frontal. 
Al minut 84, amb tot l’Iguala-
da abocat a l’atac, l’Amposta 
aconseguia el 2-4 al rematar 
al fons de la xarxa una falta 
lateral.
Massa gols i massa càstig per 
un igualada que queda ara a 4 
punts del descens.

CF IGUALADA: Aleix Ceba-
llos, Roger Peña, Robert Pa-
lau, Fran Arevalo, Martí Just, 
Enric Palet, Eloi Jimenez, Jor-

di Castellano (Frank Martinez 
75’), Jonny Fernandez, Carles 
Güell (Pau Vidal 68’), Bacha 
Lominadze. Entrenador: Martí 
Alavedra
AMPOSTA CF: Diego Becerra, 
Jonathan Llorach, Victor Cal-
sina, Albert Soldevila, Victor 
Reales (Christopher Espuny 
51’ – Mohamed El Hadri 85’), 
Joan Barrufet, Xavier Obiol, 
Marc Vernet, Josep Becerra, 
Gustavo Soriano, Daniel Bel. 
Entrenador: Antonio Teixido
Gols:  1-0 Jonny Fernandez 
(15’), 1-1 Josep Becerra (42’), 
1-2 Gustavo Soriano (53’), 2-2 
Robert Palau (61’), 2-3 Marc 
Vernet (73’), 2-4 Víctor Calsi-
na (84’)
ÀRBITRES: Xavier Dalmau, 
Gerard Creus, Juan Jose Ruiz
INCIDÈNCIES: Targetes gro-
gues a: Robert Palau (52’), 
Martí Just (52’), Fran Arevalo 
(57’), Roger Peña (71’) per 
part del CF Igualada i a Xavi-
er Obiol (36’), Víctor Calsina 
(47’), Albert Soldevila (59’), 
Cristopher Espuny (68’), Gus-
tavo Soriano (69’), Diego Be-
cerra (85’). 

Amb 26 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  26
Amb 23 gols:
David Garrido  Masquefa  22 
Amb 20 gols:
Xavier Valls  Òdena  20
Samuel Pérez  Pobla Clar.  20
Amb 17 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  17
Amb 16 gols:
Gerard Jorba  Òdena  16
Amb 15 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  15
Isidre Marsiñach  Calaf  15
Amb 14 gols:
Miguel Andreu  Anoia  14
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  14
Amb 13 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  13
Sergi Solà  Piera  13
Carlos González  Fàtima  13
Amb 12 gols:
Xavi Mas  Piera  12
Ricard Márquez  Anoia  12
Gerard Márquez  Rebrot  12
Amb 11 gols:
José M. Sillero  Capellades  11
Edgar Maldonado  San Mauro B  11
Jordi Jabalera  Hostalets   11
Carlos Castellana  PM Tossa  11
Amb 10 gols:
Badre el Barnaoui  Hostalets  10
David Martínez  Anoia  10
Cristian Martínez  PM Tossa  10

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fatima FC 57 21 19 0 2 60 13
2 La Pobla Clar. 51 21 17 0 4 72 25
3 PM Tossa 48 21 15 3 3 68 17
4 Masquefa 46 21 14 4 3 60 15
5 Hostalets P. 41 21 12 5 4 47 21
6 San Mauro B 38 21 12 2 7 57 28
7 Ateneu PBI 36 21 11 3 7 54 33
8 Capellades 29 21 7 8 6 38 33
9 Tous 24 21 7 3 11 35 47
10 La Llacuna 21 20 5 6 9 39 45
11 Jorba 19 21 5 4 12 34 53
12 Rebrot 18 21 5 3 13 37 65
13 Cabrera Anoia 18 21 4 6 11 33 70
14 Vilanova Cami 13 19 3 4 12 23 43
15 La Paz 12 20 4 0 16 22 70
16 La Torre Clar. 1 21 0 1 20 11 112

Jornada 21 
Torre Claramunt-Jorba   0-1
PM Tossa-La Llacuna    6-1
Capellades-La Paz    5-1
Cabrera-Hostalets Pierola  1-3
Vilanova C.-Pobla Claramunt  1-3
Masquefa-Ateneu PBI   1-1
Rebrot-Fàtima    0-3
Tous-San Mauro B    1-5

Jornada 22 
La Llacuna CF - Jorba UD
La Paz CF - Pª Ma .Tossa Montbui CF
Hostalets Pierola CF - Capellades CF
La Pobla Claramunt CF - Cabrera Anoia CE
Ateneu P B Igualadí SEF - Vilanova Cami CF
Fatima FC - Masquefa FC
San Mauro UD “B” - Rebrot UD
Tous UE - La Torre Claramunt UE

Un punt més al sac del CFI femení
FUTBOL / CFI

L’equip femení de l’Igualada 
ha aconseguit en el descomp-
te, davant el Sant Gabriel B, 
un punt molt important (3-3) 
per encarar el final de tempo-
rada.
El partit va començar bé per 
les igualadines que, diumenge 
de carbassa, van obrir el mar-
cador al minut 3. Una passada 
en profunditat de la Míriam la 
va recollir la Núria que, supe-
rant la sortida de la portera, es 
va plantar sola davant la por-
teria rival avançant les iguala-
dines.
El gol feia pensar que el partit 
seria menys complicat que al-
tres vegades, però ben aviat el 
Sant Gabriel va aprofitar una 
bona jugada d’atac per empa-
tar el partit.
L’Igualada, que malgrat tot 
anava dominant, va tenir uns 
minuts de desconcert en els 
quals va encaixar el segon 
gol, fruit d’un xut de volea des 
de la frontal de l’àrea.
Quan ja gairebé s’arribava a 
la mitja part, l’Araceli va rema-
tar una pilota provinent d’una 
jugada de córner i va posar el 
segon gol al marcador, anat 
així al descans amb el partit 
empatat.
Tot just començar la segona 
part, les locals es van tornar 
a avançar en el marcador 
posant el partit complicat per 
l’Igualada. A partir d’aquí, el 

Sant Gabriel va intentar con-
trolar el partit i treure profit 
de l’avantatge al marcador. 
L’Igualada, però, no es va ren-
dir i va anar guanyant terreny 
en atac amb l’objectiu d’acon-
seguir un punt. Les ocasions 
van sovintejar, i ja al temps 
de descompte l’Araceli va xu-
tar una pilota rasa des de la 
frontal que va fer pujar el 3-3 
al marcador. Sense temps per 
res més, el partit va acabar i 
els punts van quedar repartits 
entre els dos equips.
Dissabte a les 6 de la tarda, 
visita Les Comes el R.C.D. 
Espanyol.
FITXA TÈCNICA:
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert 
(Janet Mendoza 77′), Ara-

celi Barroso, “Cuà”, Ari Rius 
(defenses), Jèssica Pablos, 
Marta Sáez, Míriam Solías 
(migcampistes), Mariona Mar-
sal, Núria Miquel, Judit Pablos 
(davanteres). Entrenadors 
Santi Ramos i Paco Pablos.
C.D. SANT GABRIEL: Jèssica 
Cobos, Laura González (Ju-
dith Muñoz 72′), Marta Cam-
panales, Paula Martínez (Na-
tàlia Sanahuja 61′), Mònica 
Orteu, Maria González, Tània 
Moyano, Esther Solà, Sònia 
Vega, Maria Barellas, Alba 
García (Maria Rubio 68′). En-
trenador: Lorenzo Rubio Que-
ro
GOLS: Núria 0-1 (3′), Sònia 
1-1 (12′), Mònica 2-1 (26′), 
Araceli 2-2 (42′), Tània 3-2 
(50′), Araceli 3-3 (92′).

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Barcelona B 49 20 15 4 1 68 12  
2 Levante Planas 49 20 16 1 3 63 19  
3 Seagull 35 20 10 5 5 38 33  
4 Espanyol B 33 20 9 6 5 36 19  
5 Europa 33 20 10 3 7 42 35  
6 L’Estartit 31 20 9 4 7 31 26 
7 Son Sardina 26 20 7 5 8 39 36 
8 Sant Gabriel B 25 20 6 7 7 33 37  
9 Aem 24 20 6 6 8 33 33  
10 Igualada 24 20 6 6 8 27 29  
11 Vic  22 20 6 4 10 25 34  
12 Tra. Alcaine 18 20 5 3 12 23 55  
13 Sant Andreu 13 20 4 1 15 22 48  
14 Lloret 10 20 3 1 16 23 87

Jornada 20  
Barcelona B-Levante LP   4-1
St. Andreu-Europa    1-3
AEM Lleida-Seagull    0-2
St. Gabriel B-Igualada   3-3
Espanyol B-Lloret    3-0
L’Estartit-Tr. Alcaine    1-2
Vic-Son Sardina    3-1

Jornada 20  
Barcelona B-Son Sardina
Levante las Planas-St. Andreu
Europa-AEM Lleida
Seagull-St. Gabriel B
Igualada-Espanyol B
Lloret-L’Estartit
Transportes Alcaine-Vic



Èlia Pascual, amb la seva germana, amb 
la medalla de bronze.

ATLETISME / LA VEU

El passat dissabte dia 7 de 
març, les germanes Pascual 
van participar al Campionat 
d’Espanya d’hivern de llança-
ments llargs celebrat a Montijo 
(Extremadura). 
Competició estatal on l’Èlia i la 
Níria van prendre part defen-
sant els colors de dos grans 
clubs nacionals, el Playas de 
Castellón i el Fútbol Club Bar-
celona respectivament. 
Èlia Pascual va aconseguir 

Sortida de la cursa, diumenge passat. Foto: Josep Rovira.

Èlia Pascual, bronze al campionat 
d’Espanya de llançaments llargs

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge 553 at-
letes  participaren en la 21a. 
edició de la  Cursa  Popular de 
Vilanova del Camí, mantenint-
se el poder de convocatòria de 
la prova vilanovina. Es classi-
ficaren 169 atletes en la prova 
curta sobre 4.550 m., mentre 
263 atletes ho feren en la pro-
va dels 10 Km., i 121 parti-
cipants ho van fer en la pels 
mes petits i acompanyants, 
sobre 1.000 m., totalitzant els 
553 atletes classificats.
Les sortides de les tres cur-
ses, s’efectuaren enguany no-
vament amb sortida separada,  
fent-ho inicialment els atletes 
de les 2 proves grans,  sobre 
4.550 i 10.000 m. respectiva-
ment,  i 3 minuts després sorti-
en els més joves, que efectua-
ren un recorregut de l.000 m..
Les curses grans tingueren 
com a guanyadors exaequo 
a  l’atleta del C.A. Vilafranca 
Allal El Gamous  i l’atleta del 
C.A. Canyelles Dani Serra en 
masculins, i la Veterana del 
CAI Petromiralles Paquita Pé-
rez en femenines pel que fa 
a la prova dels 4.550 m., im-
posant-se en la prova dels 10 
km. Marc Valdés (Athletic Club 
Barcelona) i l’atleta del CAI 
Petromiralles Sheila Avilés en 
femenines.  En la prova so-
bre 1.000 m. pels participants 
mes joves, s’imposaren Car-
la Bisbal (CAI Petromiralles) 
guanyadora absoluta  amb 
6’35”, seguida d’Andrea Gil 
(CAI Petromiralles) 2a. gene-
ral amb  6’43” i Youssef Ayad 
(CAI Petromiralles) 3r. general 
i guanyador masc., amb 6’48”.
En la prova urbana de 4.550 
m., entraven guanyadors exa-
equo Allal El Gamous (C.A. 
Vilafranca) i Dani Serra (C.A. 
Canyelles) amb 14’32”, en-
trant 3r. Victor Peña (C.A. 
Canyelles) amb 15’03”, i era 
4t. Juanma García (C.A. Ca-
nyelles) amb 15’04”, seguit de 
Juan Manuel Vico (New Ra-
pid)  5è amb 15’22”.
En femenines, la prova curta 
va esser dominada enguany 

Més de cinc-cents participants 
a la Cursa Popular de Vilanova
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per la Veterana del CAI Petro-
miralles  Paquita Pérez, 31a. 
general amb 18’06”, seguida 
de Berta López (CAI Petromi-
ralles), 2a. amb 18’21”, i era 
3a. Alba Sebrià (Pia Running) 
amb 18’54”, seguida de Carla 
Alemany (CAI Triatló Petromi-
ralles) 4a. amb 19’15”, i 5a. 
Farida El Kasmi (CAI Petromi-
ralles) amb 19’30”.
Marc Valdés (Athletic Club 
Barcelona)  assolia el  triomf 
en els 10 Km. de la prova vi-
lanovina, amb un registre de 
35m. 24seg., seguit de Car-
los Fernández (CAI Triatló 
Petromiralles) 2n. amb 36m. 
41seg., i era 3r. Bartolomé 
Serrano (California Sports) 
amb 36m. 47seg., seguit del 
vilanoví  Antonio Martínez 
(CAI Petrtomiralles)  4t. amb 
37m. 37seg., i era 5è Carlos 
Cervera (Elements) amb 37m. 
48seg.
En femenines, l’atleta Prome-
sa del CAI Petromiralles  Shei-
la Avilés s’imposava en els 10 
Km. entrant 18a. general amb 
un  “crono” de 40m. 57seg., 
entrant 2a. Ivet Camús (Mont-
Aqua) 66a. gral. amb 45m. 
17seg., seguida d’Antonia 
Cano (C.A. Sant Boi Triat-
ló), 3a. i 90a. gral. amb 46m. 
53seg.. Francina González 
(Esquaix Igualada) era 4a. i 
94a. gral. amb 47m. 06seg., i 
Jéssica Rodriguez (indepen-
dent) 5a. i 105a. gral. amb 
47m. 49seg.. 
Les proves eren organitzades 
per l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí -Servei d’Esports-. 
L’organització agraeix un cop 
més l’esforç de prop d’un cen-
tenar de voluntaris coŀlabo-
radors, la col.laboració de la 
Diputació de Barcelona, del 
Club Atlètic Igualada Petro-
miralles, i el suport de Marat-
hon Esports, del diari Sport, 
de Coca-Cola, de Super Mas 
i de Jocnet, que van possibi-
litar novament una magnífica 
matinal atlètica a Can Titó el 
passat diumenge.
      

una millor marca de 50,40m 
que li va permetre pujar al ter-
cer esglaó del podi.

Pel que fa la seva germana, 
Níria es va posicionar cinque-
na del campionat amb una 
marca de 47,40m, aconse-
guint així una millor marca de 
la temporada. 
Un cop finalitzada aques-
ta competició, les germanes 
Pascual deixen per tancada la 
temporada d’hivern i enceten 
una nova etapa focalitzant els 
nous objectius de la tempora-
da d’aire lliure.  

Les juvenils del CAI, sotscampiones 
de Catalunya de relleus 4x200 m.
ATLETISME / IGNASI COSTA

Les components de l’equip Ju-
venil femení del C.A. Igualada 
Petromiralles, van assolir una 
brillant 2a. posició i la medalla 
d’Argent corresponent, en la 
prova de relleus de 4 x 200 m. 
del Campionat de Catalunya 
Juvenil de l’especialitat que 
es va dur a terme a Sabadell 
diumenge. 
L’equip de relleus del CAI for-
mat per Anna Asensi - Judit 
Bascompte - Marta Llagostera 
i Gemma Ortega van assolir 
el sotscampionat català amb 
un registre de 1’46”60, a úni-
cament 60/100 de l’Or, que va 
ser per a la J.A. Sabadell, i im-
posant-se entre altres a l’Agr. 
Atlètica Catalunya, 3eres. i 
Bronze amb  1’47”26. 
Anteriorment les components 
del quartet del CAI s’imposa-
ven en la 1a. s/f. amb  1’47”71 
en una gran actuació a la Pista 
Coberta de Sabadell.  

Sheila Garcia, campiona 
d’Espanya júnior en 60 m
L’atleta del CAI Sheila García, 
es va proclamar Campiona 
d’Espanya en 60 m. llisos, i 
sostcampiona en salt de llar-

gada, en els 42ens. Camp. 
d’Espanya Junior indoor que 
es van dur a terme a València.
Hi van participar 6 atletes del 
CAI Petromiralles, que com a 
club es va situar en 11a. posi-
ció per puntuacions dels seus 
atletes, entre 89 clubs partici-
pants.
Van sobresortir les grans actu-
acions de Sheila García, Cam-
piona estatal en els 60 m.llisos 
amb 7”66 a la final, i medalla 
d’Argent i sotscampiona esta-
tal en el salt de llargada amb 
5,86 m., rècord d’Igualada ab-
solut indoor, millorant els 5,81 
m. de la mateixa atleta del 
2013 a Antequera. 

Cal ressaltar també el 5è lloc 
de Jan Roca en la final dels 
200 m., amb 22”42, després 
de ser 2n. en la sèrie clas-
sif. corresponent amb 22”49, 
i entrar 3r. en la 3a. s/f. amb  
22”40.
Aleix Marín era 9è en el salt de 
llargada, amb un millor intent 
de 6,58 m., Fc. Adrià Bertran 
10è en el llançament del pes, 
amb 12,98 m. i  Eduard Fàbre-
gas era 11è exaequo en el salt 
d’alçada, amb 1,86 m.. 
Rafael Hompanera era 10è en 
la 2a. s/f. dels 1.500 m.llisos, 
amb  4’13”92 que no li dona-
ven l’accés a la final.

El CFS Òdena guanya a Fontrubí (5-7)
FUTBOL SALA / LA VEU

L’equip sènior tenia un partit 
més difícil que a priori es pen-
sava. Ja es així que al minut 
sis perdia dos a cero tot i algu-
na ocasió que disposava als 
minuts inicials. A la mitja part 
perdia quatre a un. A la re-
presa, demostració de ca-
ràcter de l’equip odenenc 
remuntant així el partit i de-
mostrant que si l’equip es 
competitiu es difícil de batre. 
El marcador final va a ser de 
5 a 7 a favor de l’equip Ode-
nenc.    
Òdena Cadet 6 - 2 Pallejà
Partit seriós de l’equip cadet 

que dominava i tenia diferents 
ocasions de gol a la pista 
que es reflectia en un marca-
dor positiu a la mitja part de 
3 a 2 per a l’equip local. Un 
cop començat la segona part 
es disposaven de més ocasi-
ons però no s’acabava de sen-
tenciar el partit tot i el bon joc, 
fins al final que amb tres gols 
seguits posaven el marcador 
6-2. Els gols es van fer David 
Marti (2) Alexis Ubals (2) Gui-
llem Sànchez (1) David Pé-
rez(1) 
Cal destacar el debut dels dos 
infantils Artiem i David amb 
l’equip cadet.          

St Esteve S. 5 - 0 Òdena 
Femení
Partit difícil per les odenen-
ques que visitaven una pista 
molt gran i amplia, que dificul-
tava el seu joc. Començava el 
partit molt igualat amb l’equip 
local dominant i tenint les se-
ves ocasions de gol, fins que 
al minut 17 va fer el primer gol. 
Al descans, 1-0.
L’Òdena ho seguia intentant 
esforçant-se com cada partit 
però no aconseguia crear oca-
sions, ni gairebé apropar-se 
a porteria. Errors defensius i 
de marcatge fer que les locals 
acabessin guanyant 5-0.
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HANDBOL / TON CASELLAS

Club Handbol Vic 22 – 22 
Club Handbol Igualada
Partit disputat el passat dis-
sabte a un quart de 8 del ves-
pre al pavelló municipal de 
Vic corresponent a la vintena 
jornada, que enfrontava el Vic 
amb l’Igualada, segon i primer 
classificats respectivament.
Just en la jornada en què 
l’Igualada va aconseguir pren-
dre la primera plaça de la lli-
ga al Vic, els igualadins s’han 
hagut de desplaçar a terres 
osonenques per enfrontar-se 
al millor rival de la competició. 
Els dos equips tenen els ma-
teixos punts fet que feia enca-
ra més rellevant sumar els dos 
punts, igualtat assegurada. 
La primera part va començar 
amb els dos equips molt con-
centrats a la pista, conscients 
de la importància del partit i 
amb un respecte mutu. La de-
fensa igualadina va sortir per 
primer cop endollada des del 
primer minut, igual que la de-
fensa del Vic, que no posava 
les coses gens fàcils. Aques-
ta igualtat ja es va reflectir en 
l’equador de la primera meitat 
en què el resultat era de 4 a 
5, per tant es preveia un par-
tit amb pocs gols i poques di-
ferències. Els gols arribaven 
gràcies als mèrits dels ata-
cants, tant per la seva tècnica 
com per l’esforç, cap dels gols 
marcats podríem dir que va 
ser fàcil de fer. Al finalitzar la 
primera part el marcador ofe-
ria un empat a 10. 
La segona meitat va comen-
çar amb el Vic portant el rit-
me del partit, sense massa 
contundència, però tot i així 
tenien més o menys el con-
trol. L’Igualada no deixava de 
lluitar i en cap moment van 
deixar que els osonencs acon-
seguissin una diferència con-
tundent. Els minuts passaven 
i l’equilibri en el joc dels dos 
equips seguia intacte, però 
el cansament – tant físic com 
psicològic - començava a fer-

Empat amb regust a victòria de 
l’Handbol Igualada

BÀSQUET / JOSÉ LENO

En una jornada en que les 
noies  de l’infantil femení van 
veure ajornat el seu partit da-
vant el S.E.C.C. Els Cafeters, 
la resta d’equips del club no 
van tenir gaire sort en els seus 
enfrontaments.
Els nois de l’infantil masculí 
van rebre la visita de l’Ampa 
Santa Teresa i van caure der-
rotats per 29 a 48. L’equip ri-
val no va fer honor al seu sant 
nom i des del començament 
va desenvolupar un joc dur i 
fins i tot agressiu en defensa 
que no va saber tallar l’àrbi-
tre i que va descentrar els ju-
gadors locals. Després d’un 
primer quart fluix en defensa 
(7-19) la reacció vilanovina va 
portar el marcador al descans 
a un esperançador 17-21. A la 
represa les forces continua-
ven equilibrades i es va entrar 
al tram final del partit amb un 
ajustat 27 a 33. Els vilanovins, 
però, no van poder completar 
la remuntada i la diferència 
final es va ampliar fins al vint 
punts.
En aquesta crònica hem de 
fer ressò de l’actitud xulesca 
d’alguns jugadors del Santa 
Teresa que no hauria de te-
nir cabuda en els terrenys de 
joc, i molt menys en aquestes 
categories . Correspondria 
als entrenadors tallar d’arrel 
aquests comportaments im-
propis  de jugadors en període 
de formació.
Van jugar: Pau Serrano, Mar-
cos García(3), Adrià Sala(8), 
Víctor Larrache(4), Nathan 

Cap de setmana de derrotes del 
VdC Bàsquet Endavant

ne de les seves. Això va fer 
que els vigatans, a falta de 
10 minuts pel final, poguessin 
aconseguir una diferència de 
4 gols, que veient la dinàmica 
del partit semblaven irrecupe-
rables. Però els igualadins no 
volien deixar escapar l’oportu-
nitat de donar un cop de puny 
sobre la taula i posar-se líders 
en solitari. Així doncs, en els 
últims 5 minuts -  encara per-
dent de 4 – van posar tota la 
carn a la graella i van oferir tot 
el seu potencial. El desenllaç 
va ser positiu per l’Igualada, 
que va aconseguir remuntar 
la diferència de gols i acabar 
empatant el partit a pocs se-
gons del final. El resultat va 
ser d’empat a 22. 
Molt bon partit dels igualadins 
en la que podem afirmar que 
és la pista més complicada 
de la lliga, on cap equip havia 
aconseguit puntuar fins ara. 
L’Igualada doncs segueix líder 
empatat a punts amb el Vic i la 
setmana vinent rep el Ripollet 
a casa, setè classificat i rival 
que va poder derrotar l’Iguala-
da en la primera volta. 
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar: Jordi Ber-
mejo (6 a.) i Víctor Garcia (4 
a.), com a porters. Martí Ruíz 
(3), Jordi Vilarrubias (1), Este-
ban Lezama, Rubén Álvarez 
(2), José Luís Álvarez, Pol 
Cantero (1), Adrián Suero (7), 
Miquel Albareda, Dani Fons 
(1), Roger Calçada i Òscar 
Visa (6). 

El femení, primer de grup
Club Handbol Igualada 26 – 
22 Handbol Pardinyes
El sènior femení del club re-
bia a Les Comes a l’Handbol 
Pardinyes per disputar el par-
tit corresponent a la segona 
jornada de lliga de la fase 
complementària en què es 
jugaven quedar primeres de 
grup. 
Les jugadores visitants eren 
molt conscients del que es 
jugaven en aquest partit i van 

sortir a donar-ho tot a la pis-
ta, mentre que les nostres ju-
gadores, que també sortien a 
guanyar el partit, no estaven 
tant concentrades. A mesu-
ra que passava el temps les 
igualadines començaven a sa-
ber com portar el partit i van 
ser capaces d’anar mantenint 
la distància en el marcador 
fins arribar a un resultat final 
de 26 a 22.  
Per part de l’Igualada, entre-
nades per Jordi Riba, van ju-
gar: Míriam (portera), Ainoa, 
Alicia, Jordina, Laura B., Laura 
F., Mar, Marta, Nora i Raquel.

Juvenil
Club Handbol Parets 41 – 51 
Club Handbol Igualada
Victòria contundent. Va jugar 
Pere Sendra, David Díaz, Blai 
Martínez, Jordi Balsells, Eric 
Gil, Xavi Ballesteros, Sergi 
Ballesteros, Àlex Campos i 
Guillem Aribau com a juga-
dors de camp, a la porteria 
Carles Serra tots a les ordres 
de Pol Cantero.
Cadet
Club Handbol Igualada 35- 35 
La Salla Montcada
D’un en un. Van jugar Adrià 
Senar i Martí Méndez ( porters 
), Toni Barrantes, Max Segura, 
Dani Navarro, Nil Subirana, 
Pep Bové, Arnau Capitàn, Pol 
Riba, Cesc Carles, Josep Mar-
cé, Nico Orozco, Joel Caño, 
Manel Muñoz. Tots ells dirigits 
per Roger Calzada.
Infantil masculí
Club Handbol Igualada “B” 33 
– 10 Handbol Sant Cugat “D”
Victòria clara. Entrenats per 
Laura Baraldés, van jugar: 
Bernat (porter), Agustín, Biel, 
Edgar, Isaac, Marc Martínez, 
Marc Muntané i Pol C.
Aleví mixte
Club Handbol Igualada “A” 12 
– 4 SEA Costerets
Molt bon partit. Entrenats per 
Laura Baraldés, van jugar: Ar-
nau C., Arnau Q, Dani, Eric,  
Igor, Marc i Xènia.

FUTBOL SALA / LA VEU

Berga 2-Masats Capell. 4
Important victòria a domicili dels 
capelladins davant d’un rival si-
tuat en les primeres posicions 
de la taula classificatòria. El 
partit no podia començar pitjor 
pels anoiencs, ja que en la pri-
mera jugada, els locals s’avan-
çaven a l’electrònic. Després 
d’aquesta badada inicial, l’equip 
es va sobreposar a la situació i 
va empatar el partit abans de la 
mitja part. A la represa, només 

El Masats Capellades s’imposa a la pista del Berga

Lorente, Carlos Lorenzo(9), 
Arnau Cano(2) i Christian Mar-
tínez(3). Entrenador: Héctor 
Castillo
A la tarda, l’equip sots 25 en 
una segona part desastrosa  
va regalar la victòria al Mc-
Donalds St. Vicenç amb qui 
va perdre 34 a 50. El primer 
quart, després del 0 a 5 inici-
al, va oferir la millor versió en 
atac dels vilanovins en tota la 
temporada, amb encert tant 
des de l’exterior com des de 
dins de la pintura. Al segon 
quart, tot i baixar el ritme ofen-
siu, el Vilanova va continuar 
donant una bona sensació i al 
descans es va arribar amb un 
ajustat 30-29. A la represa, al 
minut 24 es va arribar als tres 
punts d’avantatge (34-31)i a 
partir d’aquí, el desastre. El 
Sant Vicenç va pujar la pres-
sió defensiva i amb la inesti-
mable ajuda arbitral (que va 
xiular 20 faltes personals als 
vilanovins per només 4 als vi-
sitant ) els locals es van anar 
del partit, i no van aconseguir 
cap punt més. Una llàstima, 
d’acord amb el que se havia 
vist a la primera meitat.
Parcials: 18-17, 12-12, 4-15 i 0-6
Van jugar: Edgar Cabral(2), 
Fernando Leno (9), Óscar 
Borrega (4), Héctor Castillo 
(3), David Longaron, Óscar 
Gómez, Stalin Rodríguez (8), 
Adrià Lloret (8) i Roger Man-
zano. Entrenador Pep Ferrer.
Propera jornada.
Dia 14: 9.30h  Inf. Femení :  
VdC-Pere Vives. Cadet Mas-
culí: VdC- Odena. 

Dia 15: 12h Piera-VdC Sots25.

hi va haver un equip sobre la 
pista i el resultat no va perillar 
mai pel Masats Capellades. El 
resultat final dona molta moral 
per seguir somiant amb l’as-
cens de categoria.
Van jugar: Ivan Reales, Jordi 
Prat (1), Mario Barba(1), Anton 
Arenas (1) i Marc Bisbal. Tam-
bé Ivan Quintero, Jordi Bisbal, 
Cristian Arenas (1) i Raimon 
Fuster.
Infantil 
Manresa “B” 5 - Bar Biarritz Ca-
pellades “A” 6 

Partit d’infart. No es va decidir 
fins als últims segons, quan un 
doble penal va donar la victòria 
als anoiencs. 
Cadet B
Escola Daina Isard 0-2  Bar 
Yuyu Capellades B
Bon partit dels capelladins que 
permet recuperar les sensa-
cions perdudes en els últims 
partits.
Van jugar: Raul Carbonell, 
Marc Juan, Cristian Bernabeu, 
Gerard Mateu, Ivan Lorenzo. 
També: Oriol Cañadas, Ser-

gi Sanchez, Marc Fernandez, 
Adrià Sabaté, Jan Pàmies.
Gols: Sergi Sanchez, Marc Fer-
nandez.
Cadet A
Futsal Vicenti “A” 4 - Bar Yuyu 
Capellades “A” 3 
El Capellades va tenir la victòria 
a tocar, ja que possiblement en 
el millor partit de la temporada, 
els capelladins van dominar el 
marcador en gran part del partit. 
Juvenil B
Bar Nou Ca L’Àngela Capella-
des “B” 9 - Fs Martorell “B” 3

Victòria contundent. L’equip 
s’ha conjurat per remuntar el 
vol. Van jugar: Marcel Colet, 
Marc Vela (5), Sergi Soler, Ori-
ol Guinart (1), David Lozano. I 
també, Joel Honrrubia, Oriol 
Perez (2), Pau Soteras (1) i Izan 
Blanco.
Juvenil A
Capellades Juvenil Transports 
Bernadet 0 – Futsal Vicentí 2
El resultat no reflecteix el bon 
joc fet per l’equip del Capella-
des. Titulars: Marcos, Samuel, 
Albert, Xavi, Fran, Carlos, Kiku.



GIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat a Igualada, la III fase 
i final de Copa d’Espanya de 
gimnàstica estètica de grup. 
Entre els conjunts participants 
de diferents comunitats del 
país, hi havia el grup infantil 
del CG San Roque amb el seu 
ball d’esquelets format per: 
Tania Navas, Irina Garcia, Ne-
rea Camacho, Júlia Farré, Iru-
ne Munuera, Alba Blanco, Rut 
Vives i Aina Pacheco. 
Tot i no afavorir-los la puntua-
ció donada, els van fer emo-
cionar amb la gran força que 
van expressar a la pista amb 
el seu ball, i volen felicitar a 
totes les integrants i entrena-
dores, ja que en només dos 
mesos hagin aconseguit rea-
litzar un exercici tant complert 
i emocionant.
Per altra banda, el diumenge 
es va celebrar, a Vilablareix 
(Girona), la segona fase indivi-
dual catalana en edat escolar 
en gimnàstica rítmica.
En categoria prebenjamí ni-
vell I, Blanca Moyes va obte-
nir una gran 1a. posició. En 
categoria Junior nivell I,  Anna 
Díaz amb el seu exercici amb 
corda va assolir la 1a. posició, 
i per últim, en categoria sènior 
IV, Raquel Munuera, va brillar 
amb el seu ball amb pilota, 
i  va assolir la 3a. posició a 
la categoria. A destacar, que 
per les tres gimnastes és la 
segona vegada que participen 
en una competició individual 
d’aquesta categoria i que han 
superat amb escreix. 
El CE Montbui va participar 
amb 13 gimnastes. En catego-
ria Prebenjamí nivell IV, Mari-
na Reche una vegada més fou 
2a; en categoria Aleví nivell II 
van participar Mariona Robert 
i Marta Mateos. A la matei-
xa categoria, però a nivell IV, 
amb pilota, ho van fer Queralt 

A dalt, gimnastes del CE Montbui. A sota, del San Roque.

Igualada va acollir la fase final de la 
Copa d’Espanya de gimnàstica estètica

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior femení C del vòlei 
igualadí va vèncer a la pista 
de l’AEE Dolors Mallafré B per 
0 sets a 3 (13-25/18-25/18-
25). Així doncs, i després de 
mesos de contínua progressió 
de l’equip, va arribar el meres-
cut triomf. Tot i la diferència de 
punts en els tantejos, les igua-
ladines van haver de gestionar 
l’eufòria creixent a mesura que 
s’acostava la victòria. Aquests 
tres punts són la recompensa 
a l’esforç conjunt durant tota la 
temporada i de ben segur que 
no seran els últims. 
El sènior masculí B, per la 
seva banda, va perdre a 
l’Ametlla del Vallès després 

Primera victòria de 
l’Igualada Vòlei C
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de les dues victòries conse-
cutives prèvia a l’aturada de 
dues setmanes de l’equip (3 
a 0 amb parcials de 25-18/25-
13/25-10). Aquest era un partit 
ja molt complicat d’inici si es té 
en compte que el CV L’Ametlla 
prové d’una categoria superi-
or. El filial de l’Igualada Vòlei 
Club va realitzar un gran pri-
mer parcial, a excepció dels 
darrers punts en què va per-
dre el fil del partit. Després 
d’això, l’equip ja no va recupe-
rar en cap moment la competi-
tivitat i va acabar el partit amb 
males sensacions i els ànims 
abatuts. Els igualadins tindran 
una nova oportunitat dissabte 
a Mataró a les 16h. 

Mateu i Júlia Enrich quedant 
4a posició.
En categoria infantil nivell II 
Èrica Porta pujà el segon es-
graó del podi  i Núria Rojas es 
proclamà campiona! En infan-
til IV, amb cèrcol, van competir 
Cristina Molina i Duna Muñoz 
també quedant 4a posició.
Ja a Júnior, nivell II, Vitória 
Ferrer va ser la nostra repre-
sentat. En Júnior IV, amb pi-
lota, va competir Nerea Marin 
quedant 4a; i finalment, en ca-
tegoria Sénior IV, participaren 
Ana Pérez i Marta Alonso , la 
qual va donar-nos la 4a meda-
lla pel club, quedant sotscam-
piona! 
La suma de les dues fases de-
cidirà les quatre finalistes de 
cada categoria i nivell.

HOQUEI / LA VEU

Sènior 2a Catalana grup 1
Esplugues-HCM (3-2)
Pep Ferrer, Ivan Rica, Carlos 
Morales, Edu Cassadó, Mar-
cel Monclús, Albert Vidal, Da-
niel Gual, Isaac Gual, Bernat 
Perelló i Roger Madrid, dirigits 
per Gabri Ramírez.
Preb. Inic. HCM-Vilassar (3-2)
Pol Ticó, Pau Martín, Lluc 
Castells, Adrian Bueno, Oriol 
Carrero,  Pol Andreu i Aleix 
Aguilera. Sota les ordres de 
Ricard Pérez. 
HCM Prebenjamí-Bigues (0-3)

Alejandro Luque, Andreu Sau-
rí, Oriol Malet, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi 
Codina i Martí Pons. Sota les 
ordres de Ivan Rica. 
HCM Benjamí-Vilassar (5-6)
Liu Capdevila (portera), Ona 
Vidal, Vadim Puig, Ariadna 
Busqué, Judit Llobet, David 
Ruiz i Guillem Ribas , sota les 
ordres de Roger Madrid.
Reus Pl.-HCM Aleví B (7-10)
Zoe Torras (portera), An-
drés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Marc 
Lastre, Àlex Molero, i Guillem 

Ribas dirigits per Manel Cer-
vera.
St. Ramon-HCM Aleví A  (0-7)
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit, i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Juvenil HCM-Manlleu (3-2)
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Eric 
Garcia, Oriol Ricard i Carlos 
Morales sota les ordres de 
Bernat Perelló.

Resultats de l’HC Montbui

BICICLETES
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Héctor Ramos.
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BÀSQUET / LA VEU

Partit important pel conjunt 
igualadí, que es jugava a casa 
contra el líder de la lliga. El 
primer quart del partit va co-
mençar amb un Physic CB 
Igualada A molt ficat en atac 
i molt concentrat en defensa, 
que aconseguia un parcial de 
10-0 amb l’anotació de dos 
triples, però la resposta de 
l’equip visitant no es va fer 
esperar, i van acabar acon-
seguint posar-se davant en 
el marcador. Un primer quart 
amb força anotació i la mostra 
del que seria un gran partit a 
Les Comes. El resultat va ser 
de 16-22.
En el segon quart, l’equip 
igualadí també va començar 
amb un parcial de 8-0, posant-
se 2 punts per davant en el 
marcador. Una anotació molt 
pobre, i una defensa amb po-
ques dificultats per l’equip lo-
cal, permetia als jugadors de 
Raül Caballero situar-se per 
davant en el marcador, arri-
bant a aconseguir una diferen-
cia favorable de 7 punts. Final-
ment, el parcial va ser 19-8, 
que permetia arribar a la mitja 
part amb un resultat de 35-30. 
A la represa del partit, l’ano-
tació va ser constant per part 
dels dos equips, i una gran 
actuació en defensa del CB 
Castellbisbal A, els feia posar-
se molt a prop de l’equip local, 
que posava les coses difícils 
per afrontar els últims 10 mi-
nuts de partit. El resultat del 
parcial era de 17-21, que feia 
un resultat total de 52-51.
En l’últim quart, un parcial de 
0-11 en el minut 3 de quart, 
ajudava a l’equip visitant a 
col·locar-se a 5 punts del Phy-
sic CB Igualada A, tot i que la 
resposta per part de l’equip 
local no va fer-se esperar, i 
va situar l’empat a 62-62 en 
el marcador. En l’últim minut 
de partit, el resultat era de 64-
67, però un triple de l’equip 
local en els últims moments 
de partit forçava la pròrroga. 
El resultat del parcial va ser 
de 15-16, que col·locava un 
resultat de 67-67 en el mar-
cador. En la pròrroga, el joc 
va ser un constant intercanvi 
de bàsquets per part dels dos 
equips, que posava les coses 
tenses de cara al final dels 5 
minuts. Durant l’últim minut 
del temps extra, el CB Caste-
llbisbal A aconseguia posar-se 
a 3 punts de l’equip local. El 
Physic CB Igualada A, amb 
l’anotació de 3 dels 4 tirs lliu-
res tornava a col·locar l’empat 
al marcador, i forçava una se-
gona pròrroga. El parcial de la 
primera pròrroga era de 17-
17, que col·locava un resultat 

El CBI, malgrat perdre aquesta vegada, està fent una temporada sensacional. Arxiu J. Guasch

El CBI perd a casa amb el líder 
després de dues pròrrogues

JUDO / LA VEU

El Torneig Internacional de 
judo Vila de Durango va reunir 
a 40 clubs de tot l’Estat, entre 
ells el Maristes d’Igualada, i 
cinc francesos. Un total de 
400 judokes nois i noies van 
prendre part en la competició, 
als quals es van sumar el mig 
centenar de voluntaris que 
va aportar l’organització i les 

Judoques dels Maristes, en un 
torneig a Durango (Euskadi)

més de 2.000 persones que 
van passar per Landako, com 
a públic, durant les sis hores 
ininterrompudes que va durar 
el esdeveniment.
Maristes Igualada va presen-
tar en categoria aleví Sergi 
Navarro Salva i Pablo Rodri-
guez Molina, quedant en 2n 
lloc i 3r lloc respectivament. 

de 84-84. La segona pròrroga, 
va ser també molt igualades, 
tot i que l’equip visitant ja mar-
xava de 3 punts en minut 3, i 
en el minut 5 el CB Castellbis-
bal A es col·locava a 4 punts 
i posava les coses difícils al 
conjunt local. Finalment el CB 
Castellbisbal A va poder amb 
el conjunt igualadí, però per 
una diferencia molt curta. El 
parcial de la segona pròrroga 
va ser de 8-10. Finalment el 
matx va acabar amb un resul-
tat de Physic CB Igualada A 
92- CB Castellbisbal A 94.
CB Igualada A: Q. Padrós (2), 
R. Riu (6), E. Burgès (8), M. 
Moliner (22), J. Torres (17), 
C. Fons (3), A. Gual (12), A. 
Roca (-), M. Benito (0), E. Te-
jero (22), S. Laguarta (0), G. 
Vilaginés (0).
CB Castellbisbal A: I. Figols 
(4), P. Ruzafa (7), D. Camacho 
(20), D. López (13), S. López 
(0), A. Camprubi (3), X. Palou 
(0), J. Costa (0), S. Solé (18), 
S. Renom (8), A. Camprubi (-), 
MI. Mañés (21).
Parcials: 16-22, 19-8 (35-30), 
17-21 (52-51), 15-16 (67-67), 
25-27 (92-94)

Severa derrota del sènior 
femení A del CBI davant els 
Lluïsos de Gràcia (59-37)
El Depimés CB Igualada A va 
perdre merescudament per 
un resultat molt de 59 a 37. 
Les igualadines no van tenir 

el dia i van realitzar el pitjor 
partit de la temporada davant 
un solvent Lluïsos de Gràcia. 
Les igualadines van començar 
bé el matx però va ser tot un 
miratge ja que els pocs minuts 
les locals es van fer amb el do-
mini total del matx davant un 
desconcentrat equip igualadí, 
això va permetre un resultat 
força evident els primers 10 
minuts de 16 a 8.
En el segon tímida reacció 
visitant que va durar pocs mi-
nuts i resposta immediata de 
les locals que van superar en 
atac i defensa arribant al des-
cans amb el resultat parcial de 
32 a 18. En el tercer quart el 
joc es va igualar però no el su-
ficient per retallar i entrar dins 
del partit, 44-32.
El darrer quart les igualadines 
desesperades perquè no sor-
tia res es van veure superades 
pel seu rival que no va tenir pi-
etat i va acabar amb un resul-
tat contundent 59 a 37, davant 
el mal dia de les igualadines , 
en un partit per oblidar. Proper 
partit a les comes diumenge a 
les 19h davant el BF Vilade-
cans B.
Parcials: 16-8, 31-18, 44-32, 
59-37
C. Carner(7)M. Quintana(6)
Soler(4)J. Salanova (2),E. 
Compte (4), Amatlle baixa per 
lesió greu, A. Acevedo(4),B. 
Sellarès(3)C.Bargalló (2)J. 
Fuertes (1).

AGILITY / LA VEU

Es va disputar una compe-
tició d’agility puntuable pel 
campionat d’Espanya de la 
RSCE (Real Societat Canina 
Espanyola), a l’escola canina 
montbuienca Club de Agility 
Rivalcan.
La jornada ha esta d’èxit ha-
vent aconseguit diumenge  la 
pujada de grau de Sensi  Mo-
reno amb el seu gos Chico, 
quedant en primera posició de 

Bona jornada amb quatre podis 
del Club Agility Rivalcan

la categoria mini de Grau I, su-
perant així aquest grau i parti-
cipant a partir de les properes 
competicions en grau 2. De la 
mateixa categoria mini però 
de Grau 3 Luis Luque amb 
el seu gos  Melendi va ser el 
campió el dissabte i va obtenir 
un segon lloc diumenge. En la 
primera categoria, grau I dis-
sabte també va pujar al pòdi-
um Jordi Montaño amb el seu 
gos Dana en un tercer lloc.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Hector Ramos va 
assolir el Sots campionat de 
Catalunya Cadet de Proves 
Combinades, i l’Infantil Eduard 
Guzmán la medalla de Bronze 
el passat cap de setmana, a la 
Pista Coberta de Sabadell.  El 
CAI va assoliruna gran 2a. po-
sició per equips amb 12 punts, 
entre 10 clubs participants.
Cal destacar el sotscampio-
nat català en l’Hexatló Cadet 
assolit pel vilanoví Hector Ra-
mos, amb 3.380 punts i els 
següents registres en les 6 
proves de la combinada: 60 
m.ll. - 7”91 / Llargada - 5,54 
m. / Pes - 10,74 m. / Alçada - 
1,77 m. / 60 m. tanques - 9”25 
/ 1.000 m.ll.  -  3’20”16, impo-
sant-se en  Salt d’Alçada, i es-
sent 2n. en Llargada i 3r. en 60 
m. tanques.
Eduard Guzmán era 3r. i Bron-
ze en la Tetratló Infantil amb 
1.549 punts, i els següents 

Hector Ramos, sotscampió de 
Catalunya cadet de combinades

parcials en les 4 proves:  60 
m.llisos - 8”34 / Llargada - 
4,72 m. – Pes: 8,95 m., i Salt 
d’Alçada: 1,42 m., essent 2n. 
en Llargada i Alçada com a 
posicions mes destacades.              
La Cadet Laia Moix assolia la 
4a. posició en la Pentatló amb 
2.754 punts, i els següents 
parcials en les 5 proves:  60 m. 
tanques: 10”44 / Alçada - 1,56 
m. /  Pes: 6,70 m. /  Llargada: 
4,69m./ 600 m.ll.: 1’51”98, so-
bresortint el 3r. lloc en Alçada.



Albert Torres, tercer 
al campionat del 
Penedès de BTT de 
Mediona

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La quarta prova puntuable 
pel mundial de trial indoor, 
ara anomenat X-Trial va tenir 
per marc el Palau Sant Jordi 
amb la participació de l’actu-
al campió el pierenc Toni Bou 
amb Montesa. Cal destacar la 
presencia de molts  pierencs 
que en tot moment van donar 
suport a Bou.
Vuit van ser els pilots que van 
iniciar la ronda classificatòria, 
formada per cinc zones més la 
cursa de velocitat, per parelles 
i per ordre invers a la classifica-
ció general del campionat del 
món FIM de X- Trial. D’aques-
ta manera, les primeres pare-
lles en sortir a pista van ser les 
formades per Jaime Busto i 
Eddie Karlsson, i James Dabill 
i Alexandre Ferrer. Els joves 
pilots van afrontar amb força 
dificultats les exigents zones 
del Palau formades per blocs 
de pedres, estructures geo-
mètriques, cilindres i estructu-
res metàl·liques rectangulars. 
Amb 25 punts cadascun d’ells, 
quedaren fora de la final. Pos-
teriorment fou el torn de Jero-
ni Fajardo i Albert Cabestany.  
Els pilots catalans superaren 
les cinc zones sumant 22 i 19 
punts respectivament. 
L’últim torn, fou per Adam 
Raga i Toni Bou. Els actuals 
segon i primer classificats del 
campionat del món, van mar-
cat la diferència. Adam Raga 
sumà  un total de 10 punts i 
Toni Bou va ser l’únic pilot ca-
paç de superar dues zones 

El pierenc Toni Bou aconseguí una nova victòria al Palau Sant Jordi barceloní. Foto Jordi Vidal.

Novena victòria de Toni Bou al trial del Palau Sant Jordi

CICLISME / LA VEU

El passat diumenge 8 de març 
es va disputar a Sant Joan de 
Mediona la primera prova de 
la Xallenge de BTT Penedès 
Garraf, amb gairebé 400 par-
ticipants, tres d’ells del CNI 
Best Pallarés&Belles.
La cursa amb un tram exigent 
de pujada inicial ja va posar a 
tothom al seu lloc. Albert Tor-
res després de tres mesos de 
no córrer una cursa de nomes 
BTT, va anar remuntant de for-
ma progressiva i sense parar 
fins la 16a. posició absoluta i 
tercer de la seva categoria. 
Daniel Sanchez i Oscar Fer-
rando també van fer uns 
exceŀlents resultats. Daniel 
Sanchez va millorar en 150 
llocs el seu anterior resultat en 
aquesta cursa on l’any passat 
el recorregut no era tant exi-
gent. Una exceŀlent progres-
sió la d’aquest corredor.
Oscar Ferrando, el 114 ab-
solut va demostrar que es un 
corredor solid i que sap estar 
quan l’equip el requereix, mal-
grat les hores d’entrenament li 
facin difícil rendir al 100x100. 
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sense sumar cap punt. Final-
ment superar les cinc zones 
anotant- se 4 punts.
La zona de velocitat decidí 
la classificació de les últimes 
posicions degut a l’empat de 
punts entre els pilots. D’aques-
ta manera, la 5a. posició fou 
per Eddie Karlsson, seguit de 
James Dabill, Alexandre Fer-
rer i Jaime Busto.
La final de Trial començar 
amb la cursa cronometrada 
guanyada per Toni Bou. El se-
guiren Jeroni Fajardo, Albert 
Cabestany i Adam Raga. Ara 
ja en solitari, els quatre pilots 
finalistes afrontaren un total 
de 6 zones. La primera d’elles 
formada per contenidors va fer 
sumar 5 punts a tots els pilots 

a excepció d’un gran Toni Bou, 
que va fer 2. 
El pilot de Montesa ho va do-
nar tot en aquesta final, des-
prés d’haver quedat segon 
en l’última prova del campio-
nat del món disputada a Pau 
(França). Bou demostrà una 
gran superioritat tècnica da-
vant dels seus rivals. Un to-
tal de 6 punts el proclamaren 
guanyador de la prova al pi-
lot de Piera, seguit per Adam 
Raga, Albert Cabestany i Je-
roni Fajardo.
Al finalitzar el trial barceloní, 
Bou comentava: “Estic molt 
content. Barcelona sempre 
és una prova especial per mi, 
aquesta victòria és molt im-
portant, l’Adam m’ho ha posat 

van ser ovacionats pels es-
pectadors.

Bon trial de Bassella del jo-
ves pilots anoiencs
Al Segre Parc de la Clua de 
Bassella es va disputar la 
segona prova del Campionat 
d’Espanya de trial, amb una 
participació de 80 pilots entre 
totes les categories. A Fèmi-
nes A, triomf de Mireia Conde 
(Beta) del Moto Club Motbui.
A Juvenil B victòria de Lluc Mi-
quel (Sherco) també del Moto 
Club Montbui i quarta posició 
de Gerard Trueba del Piera 
Scan amb Beta. A la categoria 
Cadet, quart lloc de Sergi Ri-
bau (Beta) del Piera Scan. Del 
mateix club pierenc, 6è lloc 
d’Adrià Mansergas (Beta) a la 
categoria Junior.
A Femení B, Mireia Lozano 
del Piera Scan amb Beta es 
classificà segona. A Femení C 
Carla Caballé del Piera Scan 
fou segona amb Gas Gas i a 
Juvenil A Pol Mediñá (Beta) 
del Piera Scan aconseguí el 
quart lloc i Àlex Canales del 
Moto Club Igualada amb Beta 
es classificà sisè. El reparti-
ment de trofeus fou presidit 
pel senyor Josep Abad,  Presi-
dent de la Federació Catalana 
de Motociclisme. 

realment difícil. Ja són 9 victò-
ries al Palau Sant Jordi, però 
ara només penso en les dues 
proves que queden del campi-
onat del món”
A més de la prova del trial, el 
palau Sant Jordi també acollir 
varies mànegues de l’espe-
cialitat d’enduro, en la que hi 
participà el pilot osonenc Pau 
Tomàs dins l’estructura ano-
ienca de Salma Competició 
que dirigeix Oriol Balcells. El 
guanyador final de l’enduro 
fou el polonès Taddy Blasuzi-
ak amb KTM.
A destacar que van donar una 
volta d’honor els dakarians de 
KTM, l’igualadí de Moto Club 
Igualada Jordi Viladoms i el 
pilot d’Avià Marc Coma, i que 

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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REDACCIÓ / LA VEU

El Teatre Municipal l’Ateneu 
ha acollit aquest diumenge, 8 
de març, la cerimònia de lliu-
rament dels Premis Neptú, els 
guardons que cada any distin-
geixen els millors esportistes 
d’Igualada. Un acte dividit en 
dues parts, una primera de 
reconeixement als millors es-
portistes escolars i una sego-
na amb protagonisme per les 
entitats, clubs i esportistes 
professionals. Tot plegat, en 
una gala conduïda per Laia 
Ferrer i amenitzada per les ac-
tuacions de l’Escola Atrezzo, 
els ballarins de Quality Dance 
Studio i la cantant Txell Sust. 
A l’acte hi han assistit l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, el 
diputat delegat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep 
Salom, el director del Consell 
Català de l’Esport, Gerard Fi-
gueras, i la regidora d’Esports 
del consistori, Rosa Plassa, 
entre altres autoritats. 
El moment més esperat de la 
cerimònia ha arribat amb el 
nomenament dels dos millors 
esportistes individuals, pre-
mis que han anat a mans del 
pilot de motos Jordi Viladoms 
(Moto Club Igualada), segon 
classificat al Ral·li Dakar 2014 
i 5è classificat al Mundial Rally 
Cross Country; i de l’atleta  i 
esquiadora Laura Orgué (Club 
d’Esquí de Fons Urgellet Cer-
danya), que va participar als 
Jocs Olímpics d’Hivern de 
Sochi en la modalitat esquí 
de fons i es va proclamar 
també campiona del món de 
Quilòmetre Vertical de curses 
de muntanya. Viladoms s’ha 
imposat a Joan Masip (Club 
Ping Pong Igualada) i Eduard 
Viles (Club Atlètic Igualada) i 
Orgué, de la seva banda, ha 
superat les altres dues finalis-
tes, Ariadna Ramos (Club At-
lètic Igualada) i Eva Domingo 
(Anoia Golf Club).  

Reconeixement a 
Joan Bertran (CPPI)
La gala també ha tingut altres 
moments especials, com el re-
coneixement personal a Joan 
Bertran del Club Ping Pong 
Igualada per la seva dedicació 
al tennis taula, o a tres clubs 
que van celebrar aniversa-
ris assenyalats el 2014, com 
l’Espeleo Grup Anoia pel 25è 
Aniversari, el Club Excursio-
nista UEC Anoia que ha cele-
brat 50 anys i el Club Futbol 
Igualada pel seu 75è Aniver-
sari. L’esdeveniment esportiu 
més rellevant a la capital de 
l’Anoia l’any passat, segons el 
jurat dels premis Neptú, va ser 
la segona fase del Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica Es-

Millors esportistes de cada equip.

Jordi Viladoms i Laura Orgué, premis Neptú als esportistes 
més destacats d’Igualada el 2014

Millors esportistes escolars.

BTT Anoia, Andry Burmych de 
l’Anoia Rugby Club, Susanna 
Llopart i Daniel  Baraldés del 
Club Atlètic Igualada Triatló, 
Alba Acevedo i Eduard Teje-
ro del Club Bàsquet Igualada, 
Milagros Prieto i Manolo Gi-
ménez del Club Bitlles Igua-
lada, Jordi Marimon del Club 
Escacs Igualada, Sònia Julià 
i Xavi Jové del Club Esportiu 
Roger Roca Running, Pepita 
Carner i José Antonio Gon-
zález Cobacho del Club Ex-
cursionista UEC Anoia, Marc 
Esteve del Club Frontennis 
Igualada, Ton Casas del Club 
Futbol Igualada, Abril Cots del 
Club Gimnàstic Aula, Raquel 
Arnau i Sergi Garcia del Club 
Handbol Igualada, Andrea 
Pérez i Álex Varea del Club 
Natació Igualada, David Villar 
del Club Petanca Fàtima, Am-
paro Rodríguez i Lluís Fernán-
dez de l’Espeleo Grup Anoia 
Grup Filial del CECI (EGAN), 
Jordi Hernández del Futbol 
Club Fátima, Laura Salvador 
de l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins, Núria Ollé de 
l’Igualada Hoquei Club Pati-
natge Artístic, Ariadna Aguilar 
de l’Igualada Volei Club, Jordi 
Lliró de la Secció Esportiva 
Futbol Ateneu Igualadí Penya 
Blaugrana, Guillermo Ramos 
de la Societat Pescadors Es-
portius Igualada i Carlos Moral 
de la Unió Deportiva Montser-
rat. 

Esportistes escolars
Prèviament, han rebut el re-
coneixement de la ciutat els 
esportistes en edat escolar de 
l’Acadèmia Igualada, el col·
legi Jesús Maria, el col·legi 
Mestral, el col·legi Montclar, 
el col·legi Monalco, l’escola 
Mare del Diví Pastor, les es-
coles de l’Ateneu Igualadí, 
l’escola Dolors Martí, l’escola 
Emili Vallés, l’escola Gabriel 
Castellà, l’escola Garcia Fos-
sas, l’escola Mowgli, l’escola 
Ramon Castelltort, les Esco-
làpies, els Germans Maristes, 
l’Acadèmia Igualada, l’Escola 
Anoia, l’Escola Pia, l’Institut 
Joan Mercader, l’Institut Pere 
Vives Vich i l’Escola Àuria. Un 
a un, aquests petits i joves es-
portistes han rebut també els 
guardons que els acreditaven 
com els millors de l’any 2014. 
També han rebut altres reco-
neixements especials Lídia 
Rodríguez, coordinadora dels 
àrbitres d’handbol del Consell 
Esportiu de l’Anoia i Ramon 
Vicens, entrenador d’un equip 
de poliesportiu del Centre 
Educatiu Mestral i vicepresi-
dent de la Comissió Directiva 
del Consell Esportiu de l’Ano-
ia.  

Millors esportistes de cada entitat.

tètica de Grup, organitzat Club 
Gimnàstic Aula. 
Elisenda Font (Club Patí Mas-
nou) i Òscar Llordés (Igualada 
Vòlei Club) han estat distingits 
com a millors esportistes en 
esports d’equip; Eduard Fà-
bregas (CAI) i Paula Blasco 
(CAI) com a millor esportistes 
promesa; Josep Clotet (Swan-
sea City) com a millor entrena-
dor; i el juvenil del Club Hand-
bol Igualada i l’aleví·benjamí 
del Club Futbol Igualada com 
els equips amb més projecció.  
També hi ha hagut distinci-
ons per esportistes de clubs 
i entitats igualadines que van 
assolir l’any passat fites im-
portants. És el cas de Josep 
Mata de l’Agrupació Esportiva Laura Orgué, esportista més destacada. Jordi Viladoms no va poder ser present a la gala.



Joan Bertran.

HOQUEI LÍNIA / REDACCIÓ

Sènior Masculí: HL Igualada 
9 - AE St.Andreu 8
Partit de gran dificultat atès 
l’elevat nombre de baixes que 
tenim. Però no hi ha impossi-
ble i els partits cal jugar-los. I 
bé que ho saben això els nos-
tres jugadors, ja que porten 15 
partits disputats aquest 2015 i 
només una derrota. Amb una 
altíssima confiança en les 
seves possibilitats surten al 
pavelló de Les Comes molt 
concentrats, com si tinguessin 
planificat al segon tot el partit. 
Ben aviat i en un ràpid contra-
atac rebem el primer gol, mala 
sort i mantenim la tranquil·litat, 
es va estudiant el rival i s’ar-
riba amb molta solidesa a la 
porteria contraria. L’empat es 
cosa de tres minuts i el partit 
de molta vistositat. Els dos 
equips posen en pràctica un 
joc amb molta velocitat i les 
jugades es succeeixen a una 
porteria i l’altra, amb moltes 
intervencions dels porters. 
El marcador que va ballant i 
ningú s’escapa tot arribant al 
descans amb 6-4, gols i més 
gols que fan presagiar una 
segona part on el factor físic 
serà molt important. Tenint en 
compta que només disposem 
d’un canvi, anar gestionant les 
forces és primordial i ho fan a 
la perfecció, sempre manant 
en el marcador i no defallint 
en cap moment. Arribem al 
darrer minut amb avantatge 
de dos gols i sembla que es-
tigui tot fet, doncs no perquè 
encaixem gol quan manquen 
50 segons. Un darrer minut on 
la mestria s’imposa i una gran 
victòria que és recompensada 
amb una gran ovació dels es-
pectadors.
Jugadors: Albert Muntadas, 
Jaume Doncel, Nil Domènech, 
Sami Inkilaïnen, Samuel Fer-
rera. Porter: Joan Carles San-

Immillorable actitud de l’Igualada 
Hoquei Línia en la recta final de la lliga

FUTBOL FLAG / MIQUEL GALAN

Diumenge dia 8 de març es va 
disputar a Granollers la prime-
ra jornada de la lliga catalana 
de futbol flag. Els nostres ju-
gadors van jugar dos partits 
contra els Terrassa Reds i els 
Barcelona Búfals. En el primer 
partit hi va haver una àmplia 

Primera jornada de futbol flag 
per als Aviadors d’Igualada
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tano.
Sènior Femení: HL Igualada 
4 - Asme-Tucans 6
El millor partit de la temporada 
de les nostres fèmines. Lluita-
dores i agressives han man-
tingut una actitud positiva en 
tot moment que els hi ha per-
mès de dur la iniciativa en el 
marcador durant bona part del 
partit. Uns minuts finals molt 
ràpids i espectaculars que cer-
tifiquen la seva gran evolució 
com equip.
Jugadores: Gala Torrents, 
Maria Somacarrera, Alba Fer-
rer, Paula Sabaté, Elisenda 
Rabell, Mireia Grados, Alba 
Llurba, Maria Arolas, Martina 
Segura. Portera: Maria Pérez.
Prebenjamins: HL Igualada 
3 - Gadex 6
Molt bon partit davant del líder 
de la categoria que ve amb ju-
gadors de darrer any i dispo-
sat a sentenciar la lliga. Però 
s’han trobat amb un Igualada 
que va progressant molt ràpid i 
el partit és molt disputat on les 
jugades d’atac i gol sovinte-
gen. Molt bon paper d’aquests 
joves nois i noies que són el 
futur del club.
Jugadors: Pau Masip, Marc 
Hueva, Eric Segura, Laia 
Alonso, Judith Lopez, Iker Ji-
menez, Marc Fusté, Ot Torre-
llardona, Pol Ferrer.
Benjami A: HL Igualada 3 - 
Gadex 3

Nou emocionant partit on tots 
han donat el màxim nivell, molt 
bon patinatge i joc d’equip. Al 
final un just empat que recom-
pensa una base que va pujant 
amb molta força.
Jugadors: Biel Segura, Eloi 
Ruiz, Erik Lorenzo, Ian López, 
Nil Alonso, Laia Mercader. 
Porter: Julian Carrasco.

Aleví: HL Igualada 5
Gadex 6
Gran partit aleví, on fins al 
darrer moment s’ha lluitat 
amb totes les forces per in-
tentar l’empat. Molt important 
l’aportació dels benjamins que 
donen suport a aquest equip, 
que disputa grans partits tot i 
la diferència d’edat.
Jugadors: Alex Cano, Unai 
Pérez, Roger Ferrer, Laia Mer-
cader, Erik Lorenzo, Nil Alon-
so.  Porter: Julian Carrasco.
Infantil: HL Igualada 3
Gadex 9
Partit disputat amb molta in-
tensitat i on la sort ha estat del 
costat del rival, tot i això molt 
bon espectacle el que ens han 
ofert els infantils.
Jugadors: Adam Gràcia, Adrià 
Pajares, Alba Ferrer, Gala Tor-
rents, Marc Cano, Maria So-
macarrera, Roger Ferrer, Alex 
Cano, Paula Sabaté, Samuel 
Piquer. Porters: Oriol Sanchez 
i Sergio Pérez.

diferència en el resultat on 
van quedar 6-43 a favor dels 
igualadins. En el segon partit 
amb un resultat més ajustat 
els jugadors van aconseguir la 
victòria amb un marcador de 
18-21. Felicitar als jugadors 
per aquest bon començament 
de lliga i que continuï així.  

TENNIS TAULA / CPPI

Primera Estatal : Cpp Igualada 
Ctai 6 – C.D. Fortuna de San 
Sebastian 0. Victoria contun-
dent davant l’equip basc que 
apropa mes a la fase d’as-
cens. Jugaren : Joan Masip 
(2), Albert K. Matsuoka (2) i 
Jordi Satorras (2).
Segona Estatal : Cpp Igualada 
Ctai 1 – Ctt Borges Blanques 
5. Derrota a Les Comes contra 
el líder de la categoria. Juga-
ren : Daniel Luco (1), Roger 
Domingo i Lluis Graells.
Tercera Estatal : Ctt Olesa 
Montserrat 3 – Cpp Igualada 
Ctai  4. Victòria treballada i 
molt important que pràctica-
ment assegura la permanèn-
cia a la categoria. Molt bon 
partit dels nostres jugadors. 
Jugaren : Joan Bertran (2’5), 
Ricard Alert (1’5) i  Joan Mo-
riana,   
Destacar la menció especi-

Victòria contundent del primer 
equip del Ping Pong Igualada

al atorgada al nostre jugador 
Joan Bertran  per la seva llar-
ga trajectòria al Club, esperant 
que encari li queden molts 
anys d’il·lusió per continuar 
jugant.  

PROFESOR  KUBIA
VIDENTE MEDIUM CURANDERO
Soluciona los problemas por di�ciñes que sean, 
gracias a su don de naciemento y su poder sobrenatu-
ral.
Viene del “grand campo alta magia africana”. Hace el 
milagro sin duda. Soluciona los casos más increibles y 
desesperados, especialista en el amor, retorno inme-
diato y de�nitivo de la persona querida, la sumisión de 
tu compañero o compañera, exito en los negocios, 
suerte, trabajo, exito en todo tipo de examenes, 
protección contra los enemigos, quita el mal de ojo, 
impotencia sexual, etc.
No esperes más, llama y lo solucionamos en 3 días 
como máximo. 
Recibo y desplazaminto posible.
Trabajo de 8h a 23h todos los días.

LLAMA:  600 342 650

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Ester Touriñán, Santi Broch, Xavier Boquete, Marijo Aubarell i Ramon Prat.
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CICLISME / LA VEU

La Pobla de Claramunt serà la 
població amfitriona que aquest 
any acollirà l’Anoia Race Tour, 
l’esdeveniment esportiu i gas-
tronòmic amb activitats per a 
tots els públics que enguany 
celebra la seva cinquena edi-
ció. La cita d’aquest any co-
incideix amb Setmana Santa, 
concretament serà el dissabte 
4 d’abril i diumenge 5 d’abril, 
dos dies d’esport, gastrono-
mia i cultura per gaudir de la 
comarca en família.
Com a novetat, l’edició d’en-
guany acull la VolCat (volta 
a Catalunya per etapes amb 
bicicleta de muntanya d’àmbit 
internacional) que tindrà lloc 
el dissabte 4. Així, la sortida 
de la cursa en BTT serà a les 
9 del matí, tant pels concur-
sants de la VolCat com pels 
de la cursa bàsica, al migdia 
s’inaugurarà la fira gastronò-
mica de productes de l’Anoia: 
“Anoia, del Camp a la Taula”, 
i a la tarda començarà “l’atac 
al Castell”. Sigui caminant o 
a contrarellotge, intentant ser 
el més ràpid, els participants 
hauran de pujar al Castell. 
L’arribada a dalt estarà plena 
de sorpreses, animació i avi-
tuallament. Diumenge serà el 
dia de les activitats familiars.
En el moment de la presenta-
ció de l’esdeveniment, l’alcal-
de de la Pobla de Claramunt, 
Santi Broch i Miquel, es mos-
trava molt satisfet per haver 
estat escollits els amfitrions de 

Alevins del Natació Igualada.

El 4 i 5 d’abril torna l’Anoia Race Tour, 
a la Pobla de Claramunt

REDACCIÓ / PARES CNI

El passat dissabte 7 de març 
els alevins van participar en 
la 5a. jornada de lliga de la 
FCN , en aquesta ocasió es 
va celebrar a les instal·lacions 
del C.N. Terrassa, en piscina 
de 25 m. En aquesta jornada, 
van competir en 1500 m. lliu-
res Andreu Bermejo, en 800 
m. lliures Janna Blaya i Aida 
Sánchez  i tant en 200 m. es-
tils com en 50 m. lliures: Jon 
Naranjo,  Oscar Diez,  Andreu 
Bermejo, Iona Zhen Matura-
na,  Mireia Carrero, Inés Fer-
nandes, Janna Blaya, Aina 
Méndez, Aida Sanchez i Maria 
Pérez.
El mateix dissabte 7 de març 
també van competir en la 4a.  
jornada de lliga de la FCN els 
infantils, a les instal·lacions 
del C.N. Barcelona en piscina 
de 50 m. Van participar Judit 
Ibarra, Andrea Pérez, Alicia 
Pérez, Carla Alemany, Laura 
Rodriguez, Raquel Montserrat 
i Esther Morillo. Amaru Ru-
bio, Marçal Rodriguez, Car-
les Llorens, Xavi Tort, Bernat 
Esteban, Jaume López, Alex 
Varea, Nil Enriquez, Guillem 

Activitat del Natació Igualada

l’ART d’enguany ja que, “su-
posa una gran oportunitat per 
promocionar el municipi i do-
nar a conèixer la nostra oferta 
cultural”. Per la seva banda, 
Ramon Prat, responsable 
d’Ocisport, va destacar que 
“tot el món de la BTT estarà 
a la Pobla” i va ressaltar les 
novetats d’aquesta edició com 
l’atac al Castell de Claramunt. 
La consellera de turisme i co-
merç del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Maria Josep Aubarell, 
va posar en valor el vessant 
més familiar i turístic de l’es-
deveniment i va destacar el 
caràcter itinerant de l’activitat 
“que ens permet promocionar 
tots els municipis de la comar-

ca i  posicionar l’Anoia com a 
centre neuràlgic d’activitats a 
l’aire lliure”. Aubarell va afegir 
que “l’Anoia Race Tour pretén 
ser un esdeveniment familiar 
on els acompanyants dels es-
portistes també puguin gaudir 
de l’experiència”. 
L’Anoia Race Tour està or-
ganitzat per Anoia Turisme 
des del Consell Comarcal de 
l’Anoia juntament amb l’em-
presa d’esdeveniments es-
portius Ocisport. L’objectiu de 
l’esdeveniment és oferir una 
oferta de qualitat a la vegada 
que es posiciona l’Anoia com 
un dels millors destins pel tu-
risme esportiu i en família. 

Martín i  Miquel Naranjo . I les 
proves a competir  100 m. es-
quena, 100 m. lliures,  100 m 
braça i relleus 4x200 lliures.
D’altra banda, fa uns dies es 
van fer els campionats d’Es-
panya de natació infantil i Ju-
nior a Cádiz. Pel CNI hi van 
ser Esther Morillo, Judith Ibar-
ra, Andrea Pérez, Alicia Pérez, 
Alex Varea i Xavi Tort.
En 100 m. lliures Esther va 
aconseguir una magnífica 5a. 
posició i Judit Ibarra 49a. En 
100 m. esquena femení Est-
her 5a i en 400 m. estil Andrea 
en 43a. En 800 m. lliures amb 
quart lloc a nivell estatal, per 
a Esther Murillo. En 400 m. 
estil Alex Varea 10è i en 100 
m. papallona 18è. En 200 m 
esquena Esther Morillo va ser 
segona.  En 200 m. lliures en 
7a. posició Esther, Judith Ibar-
ra va ser 72a. i Alicia Pérez 
75a. En 200 m. papallona Alex 
Varea 10è  i Xavi Tort 25è.  En 
200 m. estils Alex va ser 20è. 
En 200 m. lliures Alex Varea 
en 43a. posició. En 400 m. lliu-
res Esther 7a. i Judit en 57a. 
posició. En 200 m. estils  An-
drea Pérez va ser 55a. 

Temporada 2015 - 2016

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

Dia 18 Abril 2015           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.

MAR I CEL
Teatre VICTORIA

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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. 

L’ART DE LA COMÈDIA
TNC 
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA



PÀDEL / DAVID JAUME

Mala jornada per l’equip B amb 
una clara derrota a Ca n’Amat. 
Cap de les nostres parelles va 
tenir el dia i Julià Spick/Jordi 
Carol, Lluís Fernández/Joan 
Albareda i Àngel Solé/Joan 
Llorach van poder fer res per 
evitar caure en 2 sets.
Masculí lliga del Baix Llobre-
gat. Doble jornada de lliga del 
Baix Llobregat i derrota a casa 
1-2 davant l’Andrés Gimeno 
i també ajustada derrota en 
partit atraçat davant el CP Es-
parreguera també a casa i per 
1-2.
Davant l’Andrés Gimeno, Marc 
Rabell/Andy Castro van per-
dre amb Roberto Carro/Loren-
zo Valero, David Muñoz/J.A. 
Colom van córrer igual sort 
caient amb Edu Pobarchik/
Alex Iglesias. El punt iguala-
dí va ser per Albert Tino/Andy 
Castro davant E. Holgado/L. 
Duarte.
En el partit que restava pen-
dent degut a un aplaçament, 
els nostres han esta prou be 
sobretot el debut de Xavi Lo-
rente formant parella amb el 
Martí Mas i guanyant el seu 
compromís.
Pep Ferrer/David Sanuy i Lluís 
Fernández/Joan Albareda no 
han pogut fer el mateix caient 
en els seus compromisos.
Els veterans segueixen in-
tractables en la lliga comar-
cal. L’equip Subaru de vete-
rans segueix amb camí ferm 
i el dissabte va dominar amb 
claredat a Can Busqué per 
3-0.
Jordi i Albert Homs van te-
nir problemes per dominar el 

Jornada desigual dels equips 
de pàdel de l’Esquaix Igualada
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primer joc 7-6 per guanyar el 
segon 6-3 Jordi de Belza/J.J. 
Penedès, menys problemes 
van tenir Àngel Solé/Lluís 
Fernández guanyant 6-0, 6-2 
a Joan Subirana/Joan Martí 
i finalment tampoc David Sa-
nuy/Joan Llorach van tenir 
gaire entrebancs per dominar 
6-3, 6-4 a Josep Buron/Josep 
Compte.
Amb aquest resultat, els vete-
rans consoliden un segon lloc 
que difícilment es pot escapar 
però sempre a l’espera de que 
els líders, el Tot Pàdel de St. 
Fruitós, falli.
Femení federat. L’equip fe-
derat perd 0-3 a casa amb el 
Manresa. Bon partit malgrat 
la derrota de l’equip Subaru 
femení amb el Tenis Manresa.
Carlota Llorach/Carla Gassó 
van plantar molta cara davant 
Rosa Espinal/P. Kinoa caient 
per 5-7, 4-6, Dolors Mallofré/
Marta Hidalgo van cedir amb 
Laura Jardí/Ivet Grau per 3-6, 
2-6 i finalment Margot Gumà/
Elia Soriano també van perdre 
per 4-6, 3-6 amb Custi Martí-
nez/Roser Agut.
Femení lliga del Baix Llobre-
gat. Les noies també van tenir 
mala jornada caient davant el 
St. Joan d’Espí.
Xussi Muñoz/Mònica Òdena 
van fer un gran partit caient 
7-5, 5-7, 2-6 amb Mar Miñan-
ce/Inés de Muller, Montse 
Santamaria/Joana Vilarrubies 
van caure en dos sets davant 
Anny Martínez/I. Semant-
he i també en dos set van 
caure Cristina Ferrer/Sonia 
Diaz amb Deli Giraldez/Anna 
Ibáñez.
 

Actualitat dels equips de pàdel de Can Busqué
PÀDEL / CAN BUSQUÉ

Primera victòria de les no-
ies de l’equip federat, no han 
tingut que passar gaires jor-
nades per assolit aquest pri-
mera victòria, rebíem la visita 
de l’equip del Pàdel Indoor 
Bages, els tres puntets és van 
quedar a casa, un bon resultat 
que ens donarà molta confian-
ça per seguir lluitant en aquest 
primer any a la categoria.
Lliga Padelcat femenina. 
L’equip A, va desplaçar-se a 
St Cugat per jugar contra el 
Club Natació St. Cugat B, el 
gran esforç i lluita de les nos-
tres jugadores, no es va veu-
re recompensat en forma de 

punts, malgrat forçar el 3er set 
en dos dels partits, finalment 
no van pogué sumar cap punt.
Lliga + 45 masculina. Els 
nostres “joves” tenien un difí-
cil desplaçament, tocava derbi 
amb l’Esquaix 2º classificat de 
la lliga, i malgrat l’esforç dels 
nostres és va imposar la “lògi-

ca” i el resultat va ser de 3-0 
en contra.
Padelcat masculí. L’equip 
B, va rebre la visita del CA 
N’AMAT 3B, les parelles 2 i 
3 van donar un puntet a cada 
equip, i faltava per finalitzar 
el partit de les parelles 1, que 
van vendre molt cara la seva 
pell, per acabar perdent el 
punt decisiu al 3er set del par-
tit per 5-7.
L’equip A, va desplaçar-se a 
Viladecans per jugar contra el 
Accura A, i va córrer la matei-
xa “sort” que el B, va caure per 
2-1, però lluitant fins al final, 
tots els partits van decidir-se 
al 3er set.

Resultats dels equips de Cal Font-les Moreres
PÀDEL /CALFONT-MORERES

El passat cap de setmana 
l’equip Federat A jugava a 
casa contra el Tot Pàdel B. En-
frontament complicat que vam 
saber tirar endavant i acabar 
guanyant per 2-1. Gran partit 
de Raúl Pérez – Quim seca-
nell i de Esteve Graells – Kili-
an Cerdan.
Toni Esteve – Gabriel Vidal es 
van trobar amb l’os dur del Tot 
Pàdel però no els hi van posar 
gens fàcil aquest punt. 
El Federat B va jugar a fora, 
contra el Meskpàdel. Derrota 
de les Moreres per 3-0. Des-
tacar el partit de David Llorens 
– Oscar Tardà que van portar 
el partit al 3r set. 
Els veterans de les Moreres 
van jugar a casa contra Can 
Bonastre. Fabulosa eliminatò-
ria a favor de les Moreres que 
va guanyar per 3-0.  

Derrota de l’Esquaix Igualada 
davant Sant Andreu i Lloret
ESQUAIX /DAVID JAUME

L’equip Radio Sala de 1a cau 
2-1 davant el N. St Andreu i 
Lloret. Pitjor no l’hi podia anar 
al primer equip Radio Sala en 
una mala jornada de 1a ca-
tegoria. En una jornada que 
semblava molt propicia ja que 
un dels rivals, el Sant Andreu, 
no presentava el seu millor 
equip, els igualadins tampoc 
ho van va poder fer ja que no 
van desplaçar cap dels tercers 
jugadors disponibles i això l’hi 
va restar molt potencial de 
cara a acostar-se als llocs de 
paly-off al títol.
Amb 3 jugadors lesionats 
d’última hora, el nostre equip 
solament va poder sumar els 
punts del Bernat Jaume da-
vant l’anglès Richard Williams 
de Lloret, desprès d’un partit 
d’excel·lent esquaix per 3-2 i 
enfront el Marc Gutiérrez (St. 

Andreu) per 3-0. Joel Jaume, 
van tenir una actuació bastant 
discreta i va perdre davant el 
potent número 3 del Lloret, 
Ramon Lafuente però ho va 
fer de forma inesperada da-
vant Jesús Pablos del Sant 
Andreu.

Les noies que aquest partici-
pen també en la lliga però en 
forma experimental van tenir 
de representant anoienca la 
palentina Laura Martin caient 
davant Sofia Mateos i Cynthia 
Servellon.

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Des d’exposicions temàtiques 
fins a concursos d’instagram, 
d’aparadors o culinaris; de 
festes infantils a dinars per al 
record, passant per conferèn-
cies sobre el món de la gralla i, 
és clar, actuacions castelleres. 
Amb més de quaranta actes, 
els Moixiganguers d’Igualada 
han preparat un 2015 per al 
record però també per impul-
sar la colla i difondre el fet cas-
teller per la ciutat i la comarca. 
Les activitats ja han comen-
çat, i s’allargaran fins a finals 
d’any, però de totes les cele-
bracions destaquen les pro-
postes de la setmana del 20 al 
26 d’abril, amb actes cada dia.
Va ser el 22 d’abril del 1995 
quan els Moixiganguers 
d’Igualada actuaven per pri-
mera vegada, va ser a l’ermita 
de Sant Jaume Sesoliveres; 
aquest indret serà també un 
dels espais de les celebraci-
ons. El cap de setmana del 25 
i 26 d’abril concentrarà bona 
part de la commemoració: dis-
sabte es farà un acte instituci-
onal per reviure el primer 3 de 
6 dels Moixiganguers, descar-
regat per l’estrena de la colla a
Sesoliveres, i a la tarda es farà 
una festa infantil a la Rambla 
de Sant Isidre. Diumenge 26 
d’abril es celebrarà l’actuació 
del 20è aniversari; els Sagals 
d’Osona i els Castellers de 
Sant Cugat acompanyaran els 
Moixiganguers a la plaça de 
Pius XII, i al llarg de la diada es 
farà també un concurs escolar 
de dibuix. Per aquesta jornada 
s’ha convidat a tots els grallers 
que han passat per la colla al 
llarg dels vint anys per tocar un 
pilar conjuntament i participar, 
a la tarda, en un ball de gralles 

a Cal Tabola, el local dels Moi-
xiganguers. Això pel que fa al 
25 i 26 d’abril, però des d’una 
setmana abans, el 13 d’abril, 
es podrà veure a l’Espai Em-
premta de gràfiques Vilanova 
una exposició fotogràfica i au-
diovisual sobre els vint anys 
de la colla, que es podrà visi-
tar fins el 26 d’abril l’Espai Em-
premta de gràfiques Vilanova.
L’endemà dimarts una xerra-
da a càrrec de Xavier Orriols 
i presentada per Daniel Vilar-
rúbias abordarà el paper de la 
gralla dins el fet casteller, serà 
a la sala de socis de l’Ateneu, 
a les 19:30. Dimecres i diven-
dres es faran els habituals as-
sajos setmanals de la colla a 
Cal Tabola.

El projecte 20-33 i la Nova 
Muixeranga d’Algemesí
Una altra de les iniciatives que 
han preparat els Moixigan-
guers passa per la comarca al 
seu conjunt.
Durant el cap de setmana del 
4 i 5 de juliol, la colla recorre-
rà tots els municipis de l’Anoia 
per alçar-hi un pilar: 33 pilars 
durant un cap de setmana per 

recordar els 20 anys d’història 
dels Moixiganguers; una fita 
sense precedents. Al tram final 
de temporada, al novembre, 
es viurà també un dels mo-
ments més especials de l’ani-
versari. La diada de la colla, 
que es celebra cada mes de 
novembre, enguany comptarà 
amb la presència de la Nova 
Muixeranga d’Algemesí, a 
banda dels castellers d’Esplu-
gues i els de la Sagrada Famí-
lia. La Muixeranga, pròpia del 
País Valencià, és un ball que 
compta, com els castells, amb 
construccions humanes. La 
d’Algemesí és una de les més 
representatives i en aquesta 
ocasió la colla Nova de la Mui-
xeranga d’Algemesí passarà 
el cap de setmana a Igualada.

La festa dels vint anys
El dissabte 9 de maig tindrà 

Els Moixiganguers celebren els vint anys mirant endavant

lloc la festa dels vint anys. Al 
migdia es celebrarà un dinar 
obert a totes les persones que 
han passat per la colla en un 
moment o altre de la seva his-
tòria, la tarda s’animarà amb 
un ball de gralles i una gimca-
na pels carrers d’Igualada, i a 
la nit s’oferirà un concert pú-
blic i gratuït, amb un grup que 
actuarà al centre de la capital 
de l’Anoia.

Concursos i exposicions
A banda de la participació dels 
Moixiganguers a nombroses 
diades castelleres, la celebra-
ció dels vint anys es comple-
menta amb diversos concur-

sos oberts als ciutadans de 
l’Anoia, com el d’aparadors 
per les botigues o el de foto-
grafies a la xarxa social Ins-
tagram, i un altre adreçat a 
persones vinculades al món 
casteller: un concurs de curt-
metratges i anuncis castellers. 
A més a més, la colla prepara 
un documental sobre el valor 
històric d’Igualada com a pla-
ça castellera (des de fa anys, 
ciutat de referència per les 
principals colles del país) que 
es podrà veure el dissabte 20 
de juny. Abans, el 30 de maig, 
també es projectarà el docu-
mental “Melting Pot” elaborat 
pels Castellers de Sants.

Amb una quarantena 
d’actes culturals i po-
pulars, volen reivin-
dicar el fet casteller a 
Igualada

Bernat Moreno, Pep Valls, dels Moixiganguers, amb Josep Miserachs
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Del 16 al 19 d’abril, Igualada 
tornarà a convertir-se en un 
gran escenari per acollir les 
millors arts escèniques per a 
tots els públics. Dimecres, al 
Mercat de Santa Caterina de 
Barcelona al matí i al Kiosk del 
Rec d’Igualada a la tarda, es 
va presentar la 26a edició de 
La Mostra d’Igualada – Fira 
de teatre infantil i juvenil, que 
arriba enguany amb una nova 
direcció, a càrrec de l’actor 
igualadí Pep Farrés i la pro-
ductora Sílvia Lorente, i una 
nova aposta artística: aug-
mentar i millorar l’oferta d’es-
pectacles destinada exclusi-
vament al públic juvenil (entre 
12 i 16 anys).
La Mostra d’Igualada oferirà 
aquest any 117 representa-
cions de tots els gèneres es-
cènics (teatre, màgia, circ, 
clown, titelles, dansa, música, 
multidisciplinar...), tant a sala 
com a carrer. Més d’un cen-
tenar de funcions que corres-
ponen a 64 espectacles, dels 
quals 12 estan especialment 
programats per a joves.
També va en aquesta direcció 
l’elecció de l’espectacle inau-
gural de la fira. La companyia 
internacional de dansa i cultu-
ra urbana Brodas Bros, que va 
oferir un petit tast del seu es-
pectacle ‘BR2’ en la presenta-
ció a Barcelona, serà l’encar-
regada d’obrir la 26a Mostra.

A l’acte de presentació cele-
brat a Barcelona, a més de 
l’equip de La Mostra, es va 
comptar amb la presència del 
Sr. Ferran Mascarell, Conse-
ller de Cultura de la Genera-
litat, i el Sr. Marc Castells, al-
calde d’Igualada. El Conseller 
destacava que la Generalitat 
“posa intenció, recursos, un 
equip solvent i tota una ciutat” 
a disposició d’una fira tan “re-
llevant” com La Mostra d’Igua-
lada.
A la presentació de la tarda 
a Igualada hi va intervenir la 
Delegada territorial a la Ca-
talunya Central del Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat, Sra. M. Àngels Blasco, 

qui va qualificar La Mostra de 
“pal de paller” pel fet d’oferir 
als programadors la possibi-
litat de cobrir les necessitats 
culturals de Catalunya i, al-
hora, permetre exportar les 
produccions catalanes a nivell 
estatal i internacional; i el Pri-
mer Tinent d’Alcalde d’Entorn 
i Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, Sr. Josep 
Miserachs, qui va incidir en 
els reptes de la fira en vistes a 
l’etapa que inicia després dels 
primers 25 anys, com ara la 
“consolidació com a mercat”, 
atraure “el món juvenil” i que 
“la ciutat se la faci seva”.
Per la seva banda, Pep Far-
rés ha presentat les novetats 
d’enguany que, més enllà del 
reforç de la programació per a 
joves, s’ha fixat objectius nous 
com la internacionalització de 
la fira i la voluntat de recuperar 
l’escena i el mercat espanyol 
de teatre per a tots els públics; 
la posada en valor els espec-
tacles infantils i juvenils de 
qualitat organitzant la progra-
mació en itineraris per edats i 
la nova figura del Padrí de La 
Mostra, enguany el pallasso 
català Tortell Poltrona. “Els 
nens són l’espectador del pre-
sent i no del futur”, ha recordat
Farrés.

Programació
El cartell de La Mostra de 
2015 compta amb 22 estre-
nes, de les quals 15 són abso-
lutes i 7, novetats a Catalunya. 
Representen un terç dels es-
pectacles.
Quant a la procedència, tot i 
que la majoria de les compa-
nyies són catalanes (55), tam-
bé hi tenen cabuda companyi-

es procedents de la resta de 
l’Estat (6 en total, vingudes de 
Múrcia, Euskadi, Andalusia i 
les Illes Balears) i 3 d’interna-
cionals (França, Bèlgica i Gal-
les).
D’altra banda, 3 companyi-
es són de l’Anoia: Teatre Nu 
(‘Torna Robin Hood’), 2prin-
cesesbarbudes (‘Enciclopèdia 
baixeta de la nit’) i La Com-
panyia del príncep Totilau (‘El 
llop ferotge’) i dues compa-
nyies més tenen integrants 
igualadins com Minimum (‘Po-
melo’) amb Judit Farrés i Vol’e 
Temps (‘Mundos de Papel’) 
amb Albert Moncunill.
Els 64 espectacles progra-
mats s’han seleccionat entre 
les més de 320 propostes re-
budes per participar a la fira. 
La direcció artística les ha 
escollit, principalment, per la 
seva qualitat, contemporane-
ïtat, originalitat i la capacitat 
d’incorporar nous llenguatges 
i posades en escena en espais 
no convencionals. L’objectiu: 
consolidar La Mostra com a 
gran aparador del teatre per a 
tots els públics actual i nodrir 
les programacions familiars de 
tot Catalunya amb les millors 
propostes escèniques.

Oferta d’espectacles per 
edats
Amb l’objectiu de facilitar la 
cerca d’espectacles al pú-
blic assistent i organitzar la 
programació per als professi-
onals, aquest any la nova di-
recció de La Mostra proposa 
itineraris per edats.
La programació es presen-
ta estructurada en 4 franges 
d’edat: espectacles Per als 
petits (3-6 anys), Per als no 

tan petits (6-12 anys), Per als 
joves (12-16 anys) i Per a tot-
hom (aptes per a tots els pú-
blics a partir dels 3 anys).
Els espectacles Per a joves 
gaudiran d’un segell indicatiu 
creat especialment per a l’oca-
sió. Més enllà de l’espectacle 
inaugural de Brodas Bros 
(‘BR2’), duran el segell JOVE, 
espectacles com La Jarra Azul 
(‘3, 2, 1…zero! Contra la vio-
lència de gènere’), À trois te-
atre (‘Ricard de 3r’) i la Com-
panyia de teatre Anna Roca 
(‘Momo’), tentre d’altres.

Companyies emergents i 
consolidades en la 26a edi-
ció
Una de les apostes de La 
Mostra d’Igualada és donar 
l’oportunitat a companyies de 
nova creació per tal que es do-
nin a conèixer davant el públic 
i els programadors.
Entre aquestes trobem Aflel, 
que presentarà l’espectacle 
de teatre ‘Monstres’, basat en 
el premiat conte ‘Allà on viuen 
els monstres’ escrit i il·lustrat 
l’any 1963 per Maurice Sen-
dak. També destaca ‘Enfila 
S.A.’ de la Cia Estampades, 
un espectacle de circ que té 
com a protagonistes dues do-
nes dels anys 50 que treballen 
en una fàbrica tèxtil.
Igualment, La Mostra comp-
tarà amb la presència de re-
conegudes companyies del 

La 26a. edició de la Mostra d’Igualada fa una aposta 
decidida pel públic juvenil
La Mostra de Teatre es va presentar a Barcelona i a Igualada. Pep Farrés i Sílvia Lorente són al capdavant amb una 
nova aposta artística: augmentar i millorar l'oferta d'espectacles destinats al públic juvenil

sector com ara Comediants 
(‘Monts’), acompanyats de 
l’Orquestrina Trama; L’Esta-
quirot teatre (‘En Jan Totlifan’), 
amb més de 40 anys de tra-
jectòria o la Companyia de 
Comediants La Baldufa (‘Pi-
nocchio’), recentment premi-
ada com a millor espectacle i 
millor direcció a FETEN 2015, 
la Fira Europea d’Arts Escèni-
ques per a Nens i Nenes que 
se celebra a Gijón.

Companyies estatals i inter-
nacionals
Entre les companyies provi-
nents d’arreu de l’Estat, des-
taca la basca Markeliñe, de 
Biscaia, que estrenarà a Ca-
talunya ‘Quixot’ després de 
fer-ho a principi d’any al País 
Basc i d’endur-se també un 
premi FETEN 2015, concre-
tament per la seva creativitat, 
dramatúrgia i espai escènic. 
Markeliñe també participa a 
La Mostra amb ‘Andante’, un 
espectacle itinerant.
En el vessant internacional, 
es fa especial menció als gal-
lesos Theatr Arad Goch, que 
presentaran ‘Where the lea-
ves blow’, un muntatge deli-
cat, petit i proper, a mig camí 
entre el joc i la interpretació 
teatral.

Activitats professionals i en 
paral·lel
Més mercat que mai, la 26a 
edició de La Mostra d’Iguala-
da aposta també per la seva 
internacionalització i per la re-
cuperació del mercat estatal 
de teatre familiar.
En aquest sentit, i com ja és 
habitual com a fira i punt de 
trobada del sector professio-
nal, La Mostra comptarà amb 
un espai de negoci i intercan-
vi (La Llotja) i organitzarà un 
conjunt d’activitats dirigides al 
sector, per tal de dinamitzar-lo 
i impulsar-lo, com sessions de 
speed meetings, la conferèn-
cia “Per què els joves no van al 
teatre?”, el 6è mercat de pro-
jectes de La Mostra i d’altres 
trobades entre professionals 
més informals com el Bre-
akfast meeting. El Premi Fun-
dació Catalunya-La Pedrera i 
l’organització del I Concurs de 
crítica teatral per a nens i jo-
ves de primària i secundària, 
entre d’altres, conformen les 
activitats organitzades paral-
lelament per a arribar a tota la 
població.

M. Àngels Blasco, Josep Miserachs i Pep Farrés durant l’acte de presentació de la Mostra al Kiosc del Rec, a Igualada

Una de les apostes de 
La Mostra d’Igualada 
és donar l’oportunitat 
a companyies de nova 
creació

64 espectacles con-
formen el cartell de 
la Mostra d’enguany, 
triats entre més de 
320 propostes rebu-
des per participar en 
la fira
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Aquest cap de setmana arriba 
a Igualada un dels grans èxits 
de la temporada de teatre de 
petit format. Estrenada el pas-
sat mes d’octubre al prestigi-
ós festival Temporada Alta, 
Confidències a Al·là es podrà 
veure ara al Teatre de l’Auro-
ra, portant al darrere una ex-
ceŀlent acollida del públic i de 
la crítica. Confidències a Al·là 
està basada en una novel·la 
de gran èxit internacional, de 
l’escriptora francesa Saphia 
Azzedine, i ha estat traduïda 
i portada a l’escena per Mag-
da Puyo, que també ha tingut 
cura de la direcció de l’obra. 
A l’escenari, les actrius Mire-
ia Trias i la igualadina Judit 
Farrés són les dues veus de 
la protagonista, la Jbara, una 
noia berber que viu a les mun-
tanyes, en un entorn de misè-
ria, incultura, masclisme... La 
jove i bella Jbara a vegades 
es prostitueix per alguns dol-
ços. Sola, només pot confiar 
els seus pensaments a Al·là. 
Confidències a Al·là és un 
emotiu crit de revolta contra 
les veritats imposades, un crit 
que dóna veu, amb pinzella-

des d’humor, gest, moviment 
i música, a les dones silenci-
ades. Un impressionant i col-
pidor testimoni de l’opressió i 
de la lluita per la llibertat d’una 
dona submisa. Una mirada, 
en definitiva, vital, lliure i iròni-
ca que qüestiona els dogmes 
religiosos, polítics o culturals 
imposats. 
“Una autèntica joia” així defi-
neix aquesta obra Josep Maria 
Ribaudí, membre de la Comis-
sió de Programació del Teatre 
de l’Aurora. “L’obra és un mo-

nòleg en què la Jbara explica 
què li passa, què li fan, què 
sent i principalment la seva re-
lació amb Al·la, però el paper 
de la noia la fan dues actrius 
que es van explicant, ara l’una 
ara l’altra en un intercanvi con-
tinuat de rols, molt hàbil, tre-
mendament efectiu i que dóna 
un dinamisme que no tindria 
fent-ho una sola persona. Té 
moments molt divertits -de riu-
re per no plorar- com quan el 
pastor que se la fa li diu que 
no es preocupi, que ella conti-

nua sent verge perquè només 
li posa “la punteta” i que man-
tenir la tofa de pèl entre les 
cuixes és la prova indiscutible 
de la seva virginitat, cosa que 
ella comprova satisfeta de tan 
en tant”, explica Ribaudí.
La crítica ha aplaudit i desta-
cat el treball interpretatiu de 
les actrius, la Mireia Trias i la 
igualadina Judit Farrés, que 
també ha tingut cura de la 
composició musical de l’es-
pectacle, que interpreta en 
directe. Ribaudí explica que 
“Magda Puyo ha portat les 
dues actrius, Mireia Trias i 
Judith Farrés a l’excel·lència. 
Han estat molt convincents 
en tots el registres, i mira que 
n’han tocat: han recitat, han 
cantat, han ballat, han rigut 
i han plorat”, concloent que 
“l’obra és un crit desesperat 
contra la incultura, la religió 
integrista, la opressió de les 
dones, la submissió, la misè-
ria física i moral... la merda!” 
Les funcions de Confidènci-
es a Al·là s’emmarquen dins 
els actes del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones i 
ha comptat amb el suport de 
la Mancomunitat de la Conca 

L’Aurora porta “Confidències a Al·là”, un dels èxits de l’any, 
amb l’actriu igualadina Judit Farrés

d’Òdena, institució que té cura 
de coordinar l’agenda d’actes 
que s’organitzen des del món 
associatiu, les organitzacions 
populars i també des dels con-
sistoris de la conca en com-
memoració d’aquesta data. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Confi-
dències a Al·là tindran lloc di-
vendres 13 i dissabte 14 a les 
21 h. i diumenge 15 de març 
a les 19h. Com és habitual, 
després de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Cal assenyalar que, 
degut a la disposició especial 
de les butaques per a aquest 
espectacle, els entrades no 
van numerades. Les entrades 
15€ (adults) i 12€ (nens) es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

TEATRE / LA VEU

Diumenge, a ¼ d’1 del mig-
dia, el grup Xarxa Igualada 
presentarà el penúltim es-
pectacle de la temporada Sol 
amb la lluna, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Clara Gavaldà i 
Joan Cirera fa més de quinze 
anys que expliquen contes 
arreu i creen espectacles per 
al públic familiar, primer amb 
el grup Nets i Polits i després 
amb deParranda. Al novem-
bre de 2012 van crear La 
Companyia Sgratta i a l’estiu 
de 2013 van estrenar amb 
gran èxit el seu primer espec-
tacle Sol amb la Lluna, on fan 
allò que millor saben fer: ex-
plicar contes. Tots ells carre-
gats d’humor, tendresa, jocs 
de paraules, amb missatge i 
és clar, finals sorprenents! 
Les entrades són a 6 € i a 5 
€ per als socis de Xarxa. La 
venda d’entrades és al vestí-
bul de l’Ateneu, el dissabte de 
7 a 8 del vespre i el diumenge 
des d’una hora abans de l’ini-
ci de l’espectacle. 

Sol amb la lluna
Què pot passar si de sobte es 
troben el dia i la nit? El sol veu 
les coses clares com la llum 
del dia, però a la lluna ningú 
no s’atreveix a enganyar-la...  

Així que, junts, s’explicaran 
una pila d’històries! Totes 
elles divertides i alegres com 
el dia, però tendres i sinceres 
com la nit. Un noi despistat 
però amb molta empenta, uns 
pirates de terra endins, una 
princesa enredaire i una pila 
de bestieses i animalades! 
Tot plegat, amb dos narradors 
molt especials. I el Sol i la Llu-
na girant al voltant d’un món 
cada dia més curiós. 
A l’espectacle gaudirem d’una 
cançó fresca i divertida: Vull 
un animal de companyia. 
Pere Pruna és un conte ex-
plicat amb titelles on, un noi 
que s’ho agafa tot al peu de la 
lletra, troba una solució ma-
temàtica als problemes dels 
seus veïns. Amb l’ajuda de la 
imaginació, dos amics aniran 
en busca del tresor més im-
portant del món i, és clar, tro-
baran l’amistat. Casum la mar 
salada és un conte amb llum 
negra. Un manyà ajuda La 
princesa de la torre a trobar 
el seu príncep blau fent servir 
enigmes, enginys i enganyi-
fes. La imaginació a vegades 
ens fa males passades, com 
a La bèstia. En aquesta his-
tòria tothom està preparat per 
anar a caçar una bèstia terri-
ble anomenada Tangarsan.

Clara Gavaldà i Joan Cirera 
han escrit aquest espectacle i 
en són els seus intèrprets. La 
música és de David Moreno, i 
Paula Crespo és la dissenya-
dora de la il·luminació. L’es-
cenografia és d’Empie i les 
il·lustracions de Subi. Carme 
Solà i Pilar Guiteras han tin-
gut cura del vestuari.

La companyia Sgratta
Clara Gavaldà Guiteras (Avi-
nyó 1974), ja des de ben pe-
tita ha participat en diversos 
muntatges amateurs i encara 
ara no ho ha deixat, ja que 
participa de forma regular 

als muntatges del Grup de 
Teatre d’Avinyó. A partir de 
1997 entra a la companyia 
Nets i Polits, la filial infan-
til de la companyia de tea-
tre de carrer Gog i Magog, 
on feia d’animadora, actriu 
i xanquera en els especta-
cles Animalció (1996), Spum! 
(1998) i diversos muntatges 
a mida. Seguidament amb 
deParranda presenten Nem 
de parranda (2000), Banquet 
d’històries (2000), Tela Ma-
rinera (2002), El Regal de 
la princesa (2004). A partir 
d’aquest moment es dedica 
a fer de rondallaire explicant 

La companyia Sgratta arriba amb “Sol amb la lluna” a l’Ateneu

contes en biblioteques, esco-
les i treballant per a editorials. 
Al llarg d’aquests anys també 
ha impartit cursos de narració 
de contes i ha rebut classes 
de formació musical.
Joan Cirera Pintó (Manresa 
1976) després de participar 
en diversos muntatges ama-
teurs i de fer alguns cursos de 
teatre, decideix que això de 
fer teatre no està fet per a ell i 
es posa a estudiar imatge i so 
amb la idea de ser tècnic. A 
partir d’aquí passa a estar del 
1997 al 2000 a la companyia 
Nets i Polits, la filial infantil 
de la companyia de teatre de 
carrer Gog i Magog, on a més 
de portar la part tècnica tam-
bé feia d’animador i xanquer 
en els espectacles Animalció 
(1996), Spum! (1998) i diver-
sos muntatges a mida. Segui-
dament comença a fer ‘hores 
del conte’ a biblioteques i 
amb deParranda presenten 
Nem de parranda (2000), 
Banquet d’històries (2000), 
Tela Marinera (2002), El Re-
gal de la princesa (2004), El 
Sarau (2005), Cacau de con-
tes (2006), Revetlla (2008), 
Guirigall (2009) i la reposició 
de Banquet d’històries (2011).
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LLENGUA / LA VEU

El Servei Local de Català enge-
ga una nova edició del Volunta-
riat per la llengua amb l’objec-
tiu de fomentar la pràctica del 
català a través de la conversa. 
Aquesta activitat es basa en 
la creació de parelles lingüísti-
ques formades per un voluntari, 
que parla català fluidament, i 
un aprenent, que en té conei-
xements bàsics i vol adquirir 
fluïdesa. Les inscripcions es 
poden fer al SLC (c/ Lleida, 78) 
o a través del portal www.vxl.
cat. La presentació de parelles 
lingüístiques es durà a terme el 
dia 24 de març, a les 6 de la tar-
da, al Casal del Passeig. 

Nova formació de 
parelles lingüístiques 
a l’Anoia

MÚSICA / LA VEU

El dimecres 4 de març, 350 
nens i nenes, l’alumnat de 
2n de primària de set escoles 
igualadines i de dues escoles 
de Vilanova del Camí es van 
trobar a Can Papasseit per fer 
la posada en Comú de la Uni-
tat Didàctica Interdisciplinària 
que organitzen les escoles 
municipals d’art i de música 
d’Igualada.
Prèviament, els mestres i les 
mestres de música van fer 
dues sessions de formació 
amb la coreògrafa  Elena Gar-
cia basada en la dansa crea-
tiva, el moviment corporal, la 
percepció de l’espai i la mani-
pulació d’objectes i  materials. 
Per la seva banda els mes-
tres i les mestres de plàstica 
van fer la seva formació amb 
Maria Carme Navarro; amb 
ella van prendre nota de com 

a partir de paraigües, mantes 
tèrmiques, globus, ampolles 
d’aigua, cartró, samarretes 
blanques, pintures i altres ma-
terials es podien fer coets, llu-
nes i estrelles, sols, planetes 
i trencaclosques gegants que 
un cop muntats, mostraven 
paisatges galàctics.
La jornada va començar amb 
l’assaig, a càrrec de l’Elena 
Garcia. A mig matí es va fer 
una parada per sortir a la pla-
ça i esmorzar coca i xocolata, 
cortesia del gremi de flequers 
de l’Anoia, i cap a les 11 es va 
fer l’estrena de “La Galàxia en 
dansa”. 
Per grups es van ballar dife-
rents danses: Coets (escola 
Joan Maragall), Llunes i es-
trelles (escola Dolors Martí), 
Sols (escoles Gabriel Caste-
llà, Garcia Fossas i Montclar), 
Planetes (escoles Marta Mata, 

Les escoles d’Igualada i Vilanova van posar en 
comú “La galàxia en dansa”

Emili Vallès, Escola  Pia i Es-
coles de l’Ateneu), i finalment 
totes les escoles a la vegada 
van ballar La Galàxia en dan-
sa!
En finalitzar l’acte es va fer en-

trega als formadors i als mes-
tres de cada escola d’un llibret 
amb un recull de fotografies 
dels treballs realitzats a cada 
escola.

FOTOGRAFIA / LA VEU

FineArt Igualada va obrir les 
portes a les exposicions el pas-
sat 6 de març i, des de llavors, 
un seguit d’activitats omplen 
les agendes: tallers per adults 
i nens, documentals i xerrades 
sobre les exposicions que pro-
posa aquesta edició del festival 
fotogràfic.
Després de la taula rodona in-
augural, amb un centenar d’as-
sistents, el mercat de fotografia, 
la conferència de la fotògrafa 
Sandra Sue i de Salvador Ber-
dajin i el taller infantil, el FineArt 
proposava una visita guiada a 
l’obra de Fran Martí, dimarts dia 
10, a L’Adoberia. L’exposició és 
Ethopia. Between dreams and 
reality, i Martí explicà el procés 
de creació de les fotografies 
que s’exposen en aquesta sala 
del barri del Rec.
El dimecres 11 de març va ser 
el torn del taller “Com funciona 
la teva càmera. Nocions bàsi-
ques”, a càrrec de fotògrafs de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada. 
Pantalla Oberta, d’ahir dijous 
12 projectava el documental 
Retrato de Carlos Saura, de 
José Luis López- Linares; i avui 
divendres 13, la filla de Paco 

Elvira, l’Andrea, parlarà sobre 
l’obra del fotoperiodista, a les 
19.30h al Museu de la Pell, on 
s’ubica l’exposició d’Elvira Des-
de mi ventana.
Durant el dissabte, es proposen 
la conferència “Microstock. Fo-
tografies per bancs d’imatges”, 
a les 10h a la Biblioteca, i el ta-
ller “Divertimento fotogràfic”, a 
les 17h a la seu de l’Agrupació 
Fotogràfica.
A més, en paral·lel a les activi-
tats programades, la plaça Pius 
XII esdevé l’espai de les “Imat-
ges sobre pedra”, projeccions 
de fotografia que es duen a ter-
me els divendres i dissabtes del 
FineArt de les 20h a les 22h.

L’APP del FineArt
Una de les novetats del FineArt 
és la creació de l’APP gratuïta 
per Android, que inclou tota la 

Setmanes fotogràfiques a Igualada amb el FineArt
informació sobre les exposici-
ons, l’agenda i la ubicació de 
les sales.
L’esdeveniment, de renom 
a Catalunya i pioner a nivell 
nacional en el sector de la fo-
tografia, té lloc en més de 20 
espais d’exposicions d’Igua-
lada. Es tracta de l’edició més 
internacional, perquè compta 
amb fotògrafs del Japó, Rússia, 
Holanda, Anglaterra, Argentina 
i també de Galícia, Andalusia, 
Madrid, Aragó, Navarra, Valèn-
cia i de Catalunya.
Com sempre, el FineArt també 
s’instal·la als establiments co-
mercials i de restauració d’Igua-
lada, que decoren els seus apa-
radors amb fotografies.

Inauguració del FineArt    FOTOS: Joan Guasch

MÚSICA / LA VEU

El restaurant Somiatruites ha 
programat per aquest diven-
dres a la nit (23.30 hores) el 
concert del músic i showman 
Quim Vila que presentarà el 
seu espectacle “Algun altre 
suggeriment resolutiu i cohe-
rent que no sigui un estat in-
dependent? Reloaded!”.
 
Basat en el procés i en po-
lítics de l’unionisme caver-
nícola
Es tracta d’un “espectacle 
humorístic, de cançó irònica 
i discurs àcid i crític”, segons 
explica el mateix artista. Des-
prés de vuit discos i tres es-
pectacles (Quan l’alegria és a 
la sala, la tristesa puja l’esca-
la, Quina merda… tot!, Quina 
puta merda…tot!!!), Quim Vila 
presenta ara aquest nou es-
pectacle humorístic, construït 
a base d’speechs irònics mar-
ca de la casa i de temes de 
Cançons d’intents d’un país 1 
i Cançons d’intents d’un país 
2 (en gravació), inspirat en el 
procés independentista català 
i en declaracions de polítics de 
l’unionisme més cavernícola.
Per a les propostes culturals 
dels divendres, el restaurant 
Somiatruites aposta per la 
taquilla inversa, és a dir, l’es-
pectador decideix el preu de 
l’espectacle en funció de com 
de satisfet en surti.

Quim Vila actuarà 
divendres al 
Somiatruites

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
LA PARAULA (1954)  Obra mestre del danès Carl Theodor Dreyer.
BABEL (2006)  Realitzada pel mexicà Iñárritu. Amb Brad Pitt i Cate Blanchett
METROPOLIS  (1926) Magistral paràbola expressionista i futurista.
DE VIERDE MAN (1983) Un dels millors films de l’holandès Paul Verhoeven
VAN GOGH, LA PASSIÓ DE VIURE  (1955) Excel·lentíssim Kirk Douglas
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El passat diumenge 8 de 
març se celebrà a la basílica 
de Santa Maria de la nostra 
ciutat el segon concert del 
XXII Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada. Anà a 
càrrec de Kinue Aota, orga-
nista titular de la Catedral 
de Santa Maria de Tokio. 
Aquesta concertista japone-
sa estudià a l’Escola Superi-
or de Música Kunitachi, d’on 
actualment n’és professora. 
Perfeccionà els seus estu-
dis a Lió, Viena, París i Milà 
aconseguint un bon nombre 
de premis i reconeixements 
en els concursos que es pre-
sentà.
Començà amb dues com-
posicions de J. S. Bach 
(1685-1750): la primera fou 
Fantasia i Fuga en sol me-
nor (BWV 542), obra molt 
apreciada per la concertista 
ja que de joveneta, després 
d’escoltar-la, l’entusiasmà 

JAUME PLANAS

El virtuosisme de  l’organista japonesa Kinue Aota

tant que va dir que ella volia 
tocar aquesta composició i 
aquest va ser l’inici de la seva 
brillant carrera; la segona obra 
de Bach foren les Variacions 
sobre el coral: “Sei gegrüsset, 
Jesu gütig” (BWV 768), amb 
una encertada diferenciació 
tímbrica entre les diferents va-
riacions. Continuà amb la Ple-
garia d’E. Torres (1872-1934), 
tocada de forma molt suau i 
íntima sense cap estridència 

sonora. Seguí amb una com-
posició complicada com són 
les Litanies del compositor 
francès J. Alain (1911-1940), 
mort a l’edat de 29 anys, a la 
segona guerra mundial. Serà 
difícil poder tornar escoltar ni 
trobar en el mercat discogrà-
fic aquesta gran composició 
amb els matisos i variacions 
sonores que fou capaç de re-
crear-nos aquesta gran con-
certista. L’última composició 
del programa fou el Prélude et 
Fugue sur le nom d’Alain que 
M. Duruflé (1902-1986) dedi-
cà a aquest gran compositor, 
fent aparèixer de tant en tant 
el tema de les seves Letanies 
que s’acabaven d’escoltar.
En agraïment als calorosos 
aplaudiments del públic que 
quasi omplia de nou la Basíli-
ca de Santa Maria tocà com a 
bis la transcripció per a orgue 
de l’Obertura de Guillem Tell, 
òpera de G. Rossini (1792-

XXII Festival d’Orgue d’Igualada

1868).
Kinue Aota, és una organista 
molt apreciada al Japó. Era la 
primera vegada que feia un 
concert a la Península Ibèrica 
i mostrà molt interès en fer-lo 
en l’orgue de la nostra ciutat, 
de la sonoritat del qual feu 
grans elogis. És una gran vir-
tuosa tant en el teclat com en 
el pedaler, fet que quedà pa-
lès en la Fuga de Bach. Cuidà 
fins l’últim detall la musicalitat 
de les obres d’acord amb la 
sonoritat de l’església; hi es-
merçà moltes hores fins a tro-
bar el so que a ella li era més 
plaent. Els canvis de registres, 
tal com es va poder apreciar 
a través de la pantalla situada 
al presbiteri, foren constants 
amb dos registrants de luxe, 
el seu marit Pablo Pérez, pia-
nista i compositor, i el director 
artístic del Festival Joan Para-
dell. Cal agrair a Kinue Aota la 
voluntat de fer aquest concert 

en la nostra ciutat tenint pre-
sent que el proper dimecres 
dia 11 és l’encarregada de 
tocar l’orgue en la gran ceri-
mònia que hi haurà al Japó 
en record dels milers de víc-
times que va causar el terra-
trèmol seguit de tsunami que 
arrasà ara fa quatre anys la 
costa est del Japó.
Antoni Miranda feu uns ade-
quats comentaris a les obres 
que interpretà la concertista. 
Jordi Balsells i Josep Aguile-
ra feren una magnífica trans-
missió a través de la pantalla 
del presbiteri.
El proper concert, diumenge 
a les 6 de la tarda serà a càr-
rec de Juan de la Rubia, or-
ganista titular de la Sagrada 
Família de Barcelona, acom-
panyat del Cor Albada, sota 
la direcció de Josep Miquel 
Mindan que interpretaran 
composicions de Liszt (Mis-
sa Choralis) i improvisacions.

CINEMA / LA VEU

El passat capvespre del dijous 
passat, la Sala de Socis de 
l’Ateneu s’omplí per visionar la 
primera proposta de ‘Pantalla 
Oberta’ d’aquest mes de març. 
Aquesta sessió, en la que es 
projectà el film documental 
La maleta de Marta de Gün-
ter  Schwaiger, comptà amb 
la col.laboració del grup local 
d’Amnistia Internacional. La 
peŀlícula –que ha estat selecci-
onada en força festivals euro-
peus- parla sobre la violència 
de gènere com una violació 
més dels drets humans i com 
els Estats tenen la responsa-
bilitat d’eradicar-la. Reflexiona, 
també,  sobre quines possibles 
mesures caldria exigir a l’admi-
nistració i a la societat, i així fer-
les efectives i  poder combatre 
la situació. I és que la violència 
de gènere és, potser, una de 
les violacions més universal –
la violència contra les dones i 

les nenes continua essent con-
sentida, i a vegades, promogu-
da, en molts països del món-, 
més oculta i més impune. Es 
parlà, també, que a l’Estat Es-
panyol, els darrers anys, s’han 
endegat positives disposicions 
com la Llei Orgànica 1/2004 de 
Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere, 
però que en caldria aprofundir 
la seva aplicació i desenvolu-
pament, sobretot en l’àmbit de 
la protecció i reparació de les 
víctimes, el facilitar-els-hi l’ac-
cés a la justícia, i acabar amb 
la impunitat dels agressors. 
Aquest recolzament en l’àmbit 
públic és indestriable si s’entèn 
que la violència de gènere no 
pot ser un secret ocult en un 
espai domèstic. Cap abús o 
assassinat pertany al terreny 
d’allò privat.
La projecció finalitzà amb un 
interessant col.loqui entre els 
assistents. 

‘Pantalla oberta’ omple amb “La 
maleta de Marta”

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte 14 de març 
els Motörhits, la millor banda 
tribut als Motörhead de l’estat 
espanyol, arriben a Igualada. 
El concert serà a les 23:30h 
a la sala Rec On Fire (carrer 
Creueta, 37), i estarà orga-
nitzat per l’associació ROCK 
CITY. Associació que va néi-
xer el 2014 amb la voluntat de 
dinamitzar la ciutat promovent
concerts, festivals i activitats 

culturals relacionades amb la 
música rock.
Després d’haver tocat a festi-
vals com el Resurrection Fest, 
Rock Fest Bcn i Leyendas del 
Rock, els Motörhits pujaran a 
l’escenari de la sala Rec On 
Fire per oferir un show de 2 
hores basat en les composici-
ons de l’immortal Lemmy Kil-
mister, Líder dels Motörhead. 
No hi faltaran clàssics del grup 
britànic com Killed by death, 

Overkill, Stay Clean, Bomber 
o l’imprescindible Ace of Spa-
des, a més d’una posada en 
escena que imita el grup ori-
ginal.
Cita obligada doncs, la del 
dissabte 14 de març a Igua-
lada, per a tots els seguidors 
d’aquesta gran banda de 
rock’n’roll que són els mítics 
Motörhead.

Motörhits, el millor grup tribut a Motörhead, en 
concert a Igualada

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala-
da ha fet un important donatiu 
de llibres al Casal Català de 
Nantes, a França. Per mitjà 
del director de la revista digital 
Respostes.cat, s’ha fet arribar 
un lot de sis caixes de llibres, 
que inclouen novel·les i contes 
infantils, poesia, 25 volums de 
la Gran Enciclopèdia Catalana i 
12 volums de la Història, políti-
ca, societat i cultura dels Països 
Catalans. D’aquesta manera la 
Biblioteca i Respostes.cat col-
laboren amb les entitats que 
defensen la cultura catalana 
arreu, com els casals catalans.
Amb aquesta iniciativa, Res-
postes.cat vol impulsar col-
laboracions també amb d’altres 
casals catalans, per donar-los 
suport i establir lligams cultu-

rals. Precisament, en aquesta 
línia la publicació compta amb 
una secció dedicada als Casals 
Catalans que hi ha al món. El 
Casal Català de Nantes Tirant 
Lo Blanc es va crear el 2011.
La Biblioteca rep periòdicament 
donatius de llibres de particu-
lars o altres institucions. En 
funció de les necessitats de la 
Biblioteca i de l’estat d’aquests 
donatius, o bé s’incorporen al 
fons propi de la Biblioteca o bé 

es fan arribar a casals, escoles 
o entitats diverses. Una altra 
sortida per aquests llibres que 
es reben i que la Biblioteca ja 
té és el Punt d’intercanvi, situ-
at al vestíbul. En aquest espai 
que funciona des de fa anys els 
usuaris poden agafar lliurement 
els llibres que vulguin i empor-
tar-se’ls cap a casa, sense ne-
cessitat de passar pel taulell de 
préstec.

La Biblioteca fa un important donatiu de llibres 
en llengua catalana al Casal Català de Nantes 

Dos concerts, una audició i 
una exposició al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

Dema dissabte a 2/4 de 12 
de la nit es podrà gaudir del 
concert de Josh Allen & The 
Rootmakers. Per altra banda, 
dimarts tindrà lloc una nova 
audició de combos i big band 
dels alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música. I dijous, 

Riccardo Luppi, David Men-
gual, Marco Mezquida i Oriol 
Roca oferiran la seva música 
a 2/4 d’11 de la nit.
També, durant el mes de març 
al Hot Blues hi haurà expo-
sades les fotografies de Pau 
Corcelles “Per què no em fan 
efecte els llums de color”.
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Aquest divendres passat s’ini-
cià al l’Ateneu una nova edició 
de les Músiques de Butxaca. I 
per començar, i com qui no vol 
la cosa, un plat fort: Los Mam-
bo Jambo amb tota la seva 
força i trempera. I per una ve-
gada, i això és una magnífica 
notícia, la butxaca de les mú-
siques de l’Ateneu es va ha-
ver de fer gran, molt gran, per 
poder encabir tota la gent que 
hi va assistir. Tenen poder de 
convocatòria, aquests nois!, i 
el divendres va quedar plena-
ment demostrat.
Els de l’Ateneu varen retirar 
totes les butaques de la pla-
tea del teatre, van anivellar-la 
amb l’escenari i van crear un 
gran espai amb taules, cadi-
res, espelmes i llums de seda. 
Acollidor a pesar de la magni-
tud, i que va encabir perfecta-
ment tota la quantitat de públic 
que va decidir sortir de casa i 
gaudir de la nit.
Amb el suec Anton Jarl a la 
bateria, tot ell ritme, claredat 
i força sense estridències, 
duresa i lleugeresa a parts 
iguals, marcant el pas i les pul-
sacions, fort però sense pas-
sar-se, amb el to just..., Mario 

PEP TORT

Los Mambo Jambo i la música del descapotable vermell

Cobo a la guitarra, dits lleugers 
i precisió de rellotger, rockabilly 
passat al Rythm&Blues amb 
cum laude, un geni que ho fa 
fàcil, excel·lència sense des-
pentinar-se..., el servi Ivan Ko-
vacevic, veritablement “un ani-
mal escènic” (com el defineixen 
les cròniques), teatrero i efectis-
ta, insolent i amb pinta de ser 
el dolent de la pel·li, fa el que 
vol amb el seu contrabaix, juga 
amb ell i el remena de maneres 
impensades (segurament “irre-
verents” per alguns puristes de 
la cobla...), magnífic, especta-

cular, amb uns solos de “berra” 
rockeros i per emmarcar i amb 
uns recursos que ja voldrien te-
nir molts baixos elèctrics... i tots 
ells conduïts i capitanejats pel 
que segur que és un dels millors 
saxofonistes que tenim a casa 
nostra: Dani Nel·lo (Los Rebel-
des, Nel·lo y la Banda del Zoco, 
Tandoori le Noir, Vertigo, Negra 
i Criminal...), líder i company, 
el que mana, el que marca la 
melodia, el que se les sap totes 
de tants i tants anys que que fa 
que es mou amunt i avall (quan 
va començar amb Los Rebel-

Músiques de Butxaca

des, només tenia 17 anys...), un 
especialista en “passar-s’ho bé” 
damunt d’un escenari (paraules 
seves), l’investigador del ritme, 
el cul inquiet del Rythm&Blues, 
el que aglutina el grup i el fa rut-
llar com una màquina perfecte 
de fer música.
I els Mambo Jambo, una ve-
gada més, no van defraudar. 
Van omplir l’Ateneu i la nit de 
ritme, d’alegria, de frenesí a 
estones, de marxa sense con-
cessions, pràcticament sense 
pausa, encadenant cançó rere 
cançó i mantenint l’energia fins 
i tot quan , per uns moments, 
va marxar la llum i no hi havia 
amplificadors ni altaveus... però 
hi eren ells, que no es rendien, 
que mantenien la trempera a 
pesar de tot.
Va ser un gran inici de curs. La 
inauguració perfecta. Una gran 
declaració d’intencions. Des-
prés de tants anys d’organitzar 
concerts de petit format, d’om-
plir de màgia i virtuosisme les 
nits d’alguns divendres, des de 
l’Ateneu ens declaren que conti-
nuen vius i amb ganes, malgrat 
que les condicions per la cultura 
en general són les que són i que 
costa el que costa convocar a la 

gent, el divendres van apostar 
fort, van ser grans i la respos-
ta va ser magnífica. Amb Los 
Mambo Jambo embalats, fins 
i tot els més apàtics movien 
els peus al ritme de la música 
que ens proposaven, quan no, 
obertament, alguns deixaven 
la cadira i es posaven a ballar 
sense inhibicions...
Magnífica tria doncs la dels 
Jambo, que amb ritme a ca-
bassos i el saber estar en el 
paper, ens van transportar a 
tota aquella energia desbo-
cada del jazz, dels 50, dels 
primers passos d’un rock que 
ja es declarava irreverent, de 
l’alegria del surfing a les plat-
ges de la costa oest del EUA, 
de les festes juvenils, de les 
pelis en blanc i negre, de la 
banda sonora de qualsevol 
novel·la de lladres i serenos 
ben escrita...
La música que tots ens podem 
imaginar sonant a la radio d’un 
descapotable vermell, anant a 
tota llet, amb el sol rogent de 
cara, un capvespre qualsevol 
per la carretera sinuosa de la 
costa de Sant Mònica (la de 
les pelis...).
Que no pari la música!

CULTURA / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada, amb el 
desig d’acostar la formació d’art 
i disseny a tothom que hi esti-
gui interessat i oferir el màxim 
d’informació sobre els estudis, 
cursos i tallers que s’hi impar-
teixen, és present en diversos 
espais i fires educatives.
El divendres 6 de març, l’escola 
va tenir un estand a la IV Fira 
Igualada Universitària, on les 
persones interessades van po-
der trobar una àmplia informa-
ció sobre l’oferta formativa que 
imparteix el centre.
El dissabte 7 de març l’escola 
també va organitzar una Jorna-
da de Portes Obertes, durant 
la qual es van poder visitar les 
instal·lacions del centre, tro-
bar tota la informació referent 
als seus ensenyaments, tant 
reglats com cursos d’Escola 
Oberta, i consultar i aclarir dub-
tes amb el professorat i l’equip 
directiu.
Cal recordar que l’escola im-
parteix els cicles formatius d’art 
i disseny de grau mitjà d’Arte-
sania en Cuir, únic a tot Catalu-

nya, i d’Assistència al producte 
gràfic imprès, i el cicle de grau 
superior de Gràfica Publicitària, 
a més d’un ampli ventall de cur-
sos monogràfics i tallers d’Es-
cola Oberta.
Per poder cursar algun dels ci-
cles formatius cal passar una 
prova d’accés, i és important 
saber que cal fer una inscripció 
per via telemàtica a http://www.
gencat.cat/ensenyament, i que 
el termini d’inscripció s’ha iniciat 
el dimecres 11 de març i es tan-
carà el dilluns 23 de març.
Per tenir més informació so-
bre tot el procés d’inscripció i 
matriculació també es pot fer a 
través del telèfon 93.805.52.62, 
del mail gasparcamps@gmail.
com i del blog  www.escolagas-
parcamps.org/ de l’escola, on 
apareix tot el calendari
Alguns dels treballs de l’esco-
la en el camp de la fotografia, 
realitzats per l’alumnat del cicle 
formatiu de Gràfica Publicitària, 
també es poden veure aquests 
dies en la tercera edició del 
FineArt Igualada fins al 22 de 
març.

Fires, Jornada de portes obertes 
i Fineart, un bon programa de 
l’EMA Gaspar Camps

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala-
da va escalfant motors per a 
la diada de Sant Jordi i aquest 
mes de març acollirà diverses 
presentacions literàries amb 
grans noms de les lletres ca-
talanes contemporànies i amb 
autors de casa que també han 
publicat novetat editorial. En-
tre els primers hi ha Joan Car-
reras i Maria Barbal, mentre 
que el toc anoienc el posaran 
el periodista Oriol Solà i Joan 
Carlos Borrego i les seves ex-
cursions.
D’una banda, el dimarts 24 a 
les 7, l’escriptor Joan Carreras 
presentarà la novel·la que li ha 
valgut l’últim premi Sant Jordi: 
L’àguila negra i que, segons 
ha comentat en diverses oca-
sions, retrata la gent normal. 
En aquest cas, el protagonista 
normal és un dentista jubilat 
que decideix saldar deutes 
amb el passat i marxar a viu-
re a un poble nudista. A través 
dels seus records el lector vi-
atja al passat més recent de la 
història del país.
L’endemà dimecres, dia 25, 
també a les 7, Maria Barbal 

serà la protagonista d’una 
nova edició del Club del lli-
bre de la Biblioteca, que arri-
ba de la mà de la Diputació. 
Coincidint amb els 50 anys 
de la publicació de Pedra de 
tartera, l’escriptora es trobarà 
amb els participants dels clubs 
de lectura de les biblioteques 
d’Igualada i l’Anoia. Barbal 
també parlarà de la seva dar-
rera novel·la, En la pell de 
l’altra, basada en el cas real 
d’Enric Marco, expresident de 
l’Amical de Mauthausen que 
va suplantar la identitat d’un 
deportat.

Presentacions “de casa”

Després d’haver publicat dos 
reculls de contes, el periodista 
igualadí Oriol Solà s’estrena 
com a novel·lista amb L’ar-
quitecte dels papers estripats, 
una història protagonitzada 
per un singular personatge ob-
sessionat a reconstruir vides a 
partir de papers estripats que 
troba per tot arreu. Aquest 
acte tindrà lloc avui divendres, 
dia 13, a 2/4 de 8 de la tarda. 
Finalment, la primera ronda 
de presentacions literàries es 
clourà amb la proposta excur-
sionista de Juan Carlos Borre-
ga. Es tracta del llibre Anoia: 
17 excursions a peu, que es 
presentarà el dijous 26 a les 7. 

Presentacions literàries a la Biblioteca durant 
el mes de març amb autors forans i de casa
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EXPOSICIONS

L’ARXIU FOTOGRÀFIC 
MUNICIPAL
Les imatges de l’Arxiu Foto-
gràfic Municipal de la Pobla 
són, un any més, les protago-
nistes d’aquesta exposició.
Del 15 al 29 de març a la sala 
d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

ORQUÍDIES. UN MÓN 
PETIT
En aquesta exposició podreu 
gaudir d’una petita mostra del 
món efímer i encisador de les 
orquídies.
Del 6 al 31 de març a la Biblio-
teca de Piera.

DE POEMES I POESIA
Els orígens de la poesia es 

remunten a l’antiga Grècia i al 
llarg de la història ha anat evo-
lucionant amb l’esdevenir de 
les diferents corrents literàries.
Del 6 al 31 de març a la Biblio-
teca de Piera.

COLORS AMB SABOR 
RUS
Natalia Dubovik.
Quadres amb motius florals, 
tema preferit de l’artista i qua-
dres dedicats a nens russos.
Del 15 de febrer a principis de 
març a l’espai d’exposicions del 
restaurant El Camí del Castell.

LA PURGA
Albert Gàmez
Un conjunt de quadres, esbor-
ranys, cançons i un llibre auto-
editat. És el reflex d’un moment 

vital.
Del 2 al 31 de març al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.

LOKI/ORFEO/PITU/XA-
VIER
Pitu Alvarez i Xavier Mula. 
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’Es-
cola Gaspar Camps

FOTOLLIBRES
Una selecció de llibres de foto-
grafia d’autor.
Del 6 al 31 de març al vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada

CARRETERA OBERTA
Albert Padrol
Una compilació feta a partir de 
milers de fotografies realitza-
des durant més de quaranta 
anys. 
Del 6 al 22 de març a la Sala 
municipal d’Exposicions d’Igua-
lada.

FINEART
Diverses sales i espais igua-
ladins ofereixen exposicions 
relacionades amb el món de la 
fotografia. 
Podeu consultar-les a www.fi-
neartigualada.cat.

ENTRE LLANES I FUSTA
Concepció Méndez i Antònia 
Casals 

Fils, llana i fusta. Tres matèri-
es, infinites possibilitats. 
Del 17 de març al 30 d’abril al 
Punt de lectors de la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

OLIS I AQUAREL.LES
M. Teresa Quadras 
Pintures a l’oli i aquarel.les. 
Del 13 de març al 25 d’abril 
a la sala Camil Riba de Sant 
Martí de Tous.

“GAUDÍ”
Casas Anfruns 
Una mostra de l’arquitectura 
gaudiniana tan admirada pel 
pintor. 
Del 12 de març al 15 de maig a 
D’ARA Galeria d’Art.

CULTURA / LA VEU

En la molt variada programa-
ció de l’AUGA, dilluns va tocar 
un tema dur: Srebrenica. Més 
concretament la crònica de 
l’acte d’enterrament, al juliol 
de 2013, de quatre-cents as-
sassinats bosnians en les úl-
times setmanes de la guerra.
Als anys noranta, Igualada i 
l’Anoia van viure intensament 
i es van bolcar en l’ajut als 
refugiats bosnians, que foren 
acollits als nostres municipis 
sota l’empara de la Creu Roja. 
Alguns d’aquells bosnians han 
esdevingut uns igualadins 
més. Allotjament, menjar, sa-
nitat, escoles... suport, en una 
paraula. Bòsnia va fer moure 
a igualadins i anoiencs en un 
esforç molt important que avui 
sembla oblidat. Al mateix tea-
tre de l’Ateneu, i d’altres locals 
i escenaris de la comarca, es 
celebraren actes de tota mena 
per explicar el què passava i 
per recaptar diners, material i 
aliments per a aquella gent. 

Cal no oblidar i cal guardar-ne 
les lliçons.
La projecció de fotografies 
i el documental sobre l’ac-
te celebrat al Memorial per 
les Víctimes d’Srebrenica 
complementa l’exposició de 
fotografies que Fineart ha 
instal·lat a la planta superior 

de l’Ateneu. Fotos impactants 
que potser caldria que tothom 
anés a veure.
El proper dilluns a l’AUGA 
dos grans guitarristes, Javier 
Gavara i Publio Delgado, ens 
faran un viatge que barreja di-
ferents sons partint de la Me-
diterrània.

Bòsnia, potser punt i final, a l’AUGA

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte 14 de març, 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada  organitza la troba-
da de percussionistes de les 
Escoles de Música de Cata-
lunya, amb la participació de 
més de 130 alumnes i profes-
sors del centres:
EMM Pau Casals de Vilade-
cavalls, Escola de Música 
del Conservatori de Manresa, 
Centre Municipal d’expressió 
de Sant Celoni, Escola de Mú-
sica Centre de les Arts, EMM 
i Conservatori Professional de 

Sabadell, EMM d’Agramunt, 
EMM de Terrassa, EMM Ei-
xample de Barcelona, EMM 
de Cervera, EMM de Bellpuig, 
Escola de la Banda del Pare 
Manyanet de Barcelona, EMM 
de Balaguer, EMM d’Iguala-

Trobada de Percussionistes de les Escoles de 
Música de Catalunya a Igualada

da, Escola i Conservatori de 
Música de Tortosa, Escola i 
Conservatori de Música de la 
Diputació de Tarragona.
Durant el matí, hi ha progra-
mades diverses activitats: per-
cussió corporal, percussió lla-
tina, construcció d’instruments 
i sound painting. A la tarda a 
partir de les 4,30h hi haurà el 
concert de cloenda de la tro-
bada al pati de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
amb l’actuació dels diferents 
grups de percussió de les Es-
coles de Música.

EXPOSICIONS / LA VEU

Des d’aquest dilluns es pot vi-
sitar a D’ARA Galeria d’Art una 
nova exposició de Casas An-
fruns, “Gaudí”, una mostra de 
l’arquitectura gaudiniana tan 
admirada pel pintor. 
L’any 1992 amb motiu dels 
Jocs Olímpics de Barcelona, 
Anfruns aprofundeix en la ca-
pital catalana i especialment 
en l’obra d’un arquitecte que 
sempre havia admirat, Antoni 
Gaudí. És en aquest moment 
quan el Parc Güell, La Sagra-
da Família o la Pedrera es con-
verteixen en motiu d’inspiració. 
Així, fascinat per l’arquitectura, 
la pintura, la natura, el coloris-
me i la geometria, aconsegueix 
a través dels pinzells creuar 
fronteres artístiques i afrontar 
els reptes que li ofereixen les 
noves naturaleses urbanes. 
L’exposició que aquest dies 
es pot veure a D’ARA també 
es complementa amb algunes 
visions de l’artista de diferents 
ciutats com París, Londres, en-
tre altres.
L’obra de Casas Anfruns ha re-
but diversos premis en Salons 
Internacionals d’Art, ha viatjat 
per arreu del món i s’ha repartit 
per països com França, Itàlia, 

Alemanya, Suïssa, Mònaco, 
Gran Bretanya, EEUU, Holan-
da, Japó, Nova Zelanda...
Segons Jordi Jubert, director 
de D’ARA Galeria D’Art, l’obra 
de Casa Anfruns és una aporta-
ció diferenciadora a la interpre-
tació del paisatge urbà, captat 
amb motius del modernisme 
català, d’expressió figurativa i 
realista, però amb un estil propi 
i molt personal que dóna com 
a resultat unes obres, uns qua-
dres fets per a la contemplació, 
fins i tot per fer-hi una incursió 
en l’espai que s’hi representa. 
Un espai en què l’atmosfera hi 
és present, se sent i es nota 
a través d’una pluja que tot 
ho impregna, envoltada d’una 
llum tènue i brillant, de record 
mediterrani.
Durant les properes setmanes 
a D’ARA Galeria d’Art us tras-
lladareu a l’obra, als detalls de 
l’arquitectura de Gaudí a través 
del realisme, personalitat, cre-
ativitat i inspiració de les obres 
de Casas Anfruns. El proper 
dijous 12 de març a les 8 del 
vespre tindrà lloc la presenta-
ció de l’exposició  en la qual es 
comptarà amb l’assistència de 
del pintor. Entrada lliure, hi es-
teu tots convidats.

“Gaudí” de Casas Anfruns a 
d’ARA Galeria d’Art
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RÀDIO. “EL MÓN A RAC1”
- Igualada 
Emissió en directe del progra-
ma “Versió RAC1” amb Toni 
Clapés.
Divendres a les 4 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes que 
han llegit el mateix llibre. En 
aquesta ocasió “46 poemes i 2 
contes” de Joana Raspall.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

FINEART. CONFERÈNCIA
- Igualada 
Andrea Elvira. – Paco Elvira i 
la seva obra. L’Andrea farà un 
recorregut per l’obra fotogràfica 
del seu pare.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la sala de les encavallades del 
Museu de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “L’arqui-
tecte dels papers estripats” 
d’Oriol solà i Prat
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Les fes-
tes tradicionals d’Igualada”.
Llibre fotogràfic de Marc Vila, 
dissenyat per Ramon Enrich, 
que ens mostra les principals 
tradicions festives d’Igualada
Divendres a les 8 del vespre al 
saló de sessions de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

TEATRE. “CONFIDÈNCIES A 
AL·LÀ”
- Igualada 
Un crit de revolta contra les ve-
ritats imposades que dóna veu, 
amb humor, música i emoció, 
a les dones silenciades. Amb 
l’actriu igualadina Judit Farrés.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada 
PD Ricard Selector. Sons ne-
gres; des del reggae fins al funk 
passant per l’ska o el boogaloo.
Divendres a les 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

MÚSICA
- Igualada 
El músic i showman Quim Vila 
presentarà el seu darrer espec-
tacle “Algun altre suggeriment 
resolutiu i coherent que no si-
gui un estat independent? Re-
loaded!”
Divendres a 2/4 de 12 de la nit 
al Somiatruites.

BALLET EN CINEMA
- Capellades 
Projecció del ballet “Pere i el 
llop” i “Paquita”.

Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música.

DISSABTE 14

TEATRE. “CONFIDÈNCIES A 
AL·LÀ”
- Igualada 
Un crit de revolta contra les ve-
ritats imposades que dóna veu, 
amb humor, música i emoció, 
a les dones silenciades. Amb 
l’actriu igualadina Judit Farrés.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA. TROBADA DE PER-
CUSSIONISTES
- Igualada 
Trobada de percussionistes de 
les escoles de música de Ca-
talunya.
Dissabte matí i tarda a l’Escola 
Municipal de Música.

FINEART. TALLER
- Igualada 
Microstock: fotografies per 
bancs d’imatge. A càrrec de 
l’AFI.
Dissabte a les 10 del matí a la 
Biblioteca Central.

FINEART. TALLER
- Igualada 
AFI. Divertimento
El grup d’Espai Experimental 
de l’AFI, farà un taller per tre-
ballar fotografia dibuixada amb 
llum.
Dissabte a les 5 de la tarda al 
local de l’AFI.

ANIVERSARI DELS CENTRES 
CÍVICS
- Igualada 
El Centre Cívic de Fàtima ce-
lebra el seu 20è aniversari i el 
Centre Cívic Centre els seus 10 
anys.
Dissabte a les 5 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA. MOTÖRHIDS,
- Igualada 
Motörhits, la millor banda tribut 
als Motörhead de l’estat espa-
nyol, arriben a Igualada.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a 
la sala Rec On Fire.

MÚSICA. 
- Igualada 
Josh Allen & The Rootmakers, 
banda igualadina de pop, rock i 
soul tornen per presentar nous 
temes.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al 
Hot Blues.

MÚSICA
- Igualada 
DJ Richie Flawteen. (Dins els 
actes del cap de setmana de 
Sant Patrick).
Dissabte a les 12 de la nit a Nits 
de Taverna.

DONA CANÇÓ. 
- Piera 
Espectacle commemoratiu del 
Dia Internacional de la Dona 
Treballadora.
Dissabte a les 7 de la tarda al 

Teatre Foment.

CINEMA FAMILIAR
- Els Hostalets de Pierola 
Projecció de la pel.lícula apta 
per a tots els públics “Stand by 
me” d’en Doraemon. En català.
Dissabte a les 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

DIUMENGE 15

TEATRE. “CONFIDÈNCIES A 
AL·LÀ”
- Igualada 
Un crit de revolta contra les ve-
ritats imposades que dóna veu, 
amb humor, música i emoció, 
a les dones silenciades. Amb 
l’actriu igualadina Judit Farrés.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “SOL AMB LA LLU-
NA”
- Igualada 
Xarxa Igualada proposa aques-
ta obra de la mà de la compa-
nyia Sgratta. Una pila d’histò-
ries divertides i alegres com 
el dia, però tendres i sinceres 
com la nit.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

FIRA DE LA PAJARERA
- Igualada 
Mercat i vida quotidiana a la 
Igualada fabril: una ciutat entre 
bombos i telers.
Diumenge durant tot el dia pel 
nucli antic d’Igualada.

MÚSICA. FESTIVAL D’ORGUE
- Igualada 
Concert de Juan de la Rubia 
(orgue) – (organista titular de la
Sagrada Família de Barcelona) 
i el Cor Albada, sota la direcció 
de Josep Miquel Mindan.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

MÚSICA. MEMORIAL MARIA 
DEL RIO
- Igualada 
La Coral de Santa Maria d’Igua-
lada commemorarà el IXè Me-
morial de la seva fundadora i 
primera mestra directora Maria 
del Rio i Montfort.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
a l’església dels Caputxins.

MÚSICA
- Igualada 
The Blues Prisoners. Concert 
acústic de blues.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre 
a Nits de Taverna.

VERMUT-CONCERT
- Calaf 
Vermut-concert amb Gipsy 
Krokets Quartet.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al cafè del Casal de Calaf.

TEATRE. “EL VESTIT NOU DE 
LA CAPUTXETA AMB BOTES”
- Calaf 
Xarxa Calaf proposa aquest 
espectacle de titelles de la Cia. 
Pa Sucat.

ACTIVITATS CULTURALS

Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Sala de Fusta del Casal de 
Calaf.

TEATRE. “THE FLAMINGOS 
CIRCUS”
- Capellades 
Xarxa Capellades proposa 
aquest espectacle circense.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
gimnàs de l’escola Marquès de 
la Pobla.

TEATRE. “EL CEL DE LA 
JOJÓ”
- Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova proposa aquest 
espectacle musical i de titelles.
Diumenge 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 16

MÚSICA
- Igualada
Javier Gavara i Publio Delgado.
– Duende. Dues guitarres que 
fusionen el flamenc virtuós 
amb el jazz líric. Organitzada 
per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada
Trobada de persones amb un 
nivell mitjà d’anglès que han lle-
git un mateix llibre. En aquesta 
ocasió “Seven”, d’Anthony Bru-
no.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

FINEART. PRESENTACIÓ LI-
TERÀRIA
- Igualada
Les fotografies pintades de 
Carlos Saura.
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a 
Artèria. Espai d’art i tallers.

DIMARTS 17

FINEART. VISITA EXPOSICIÓ
- Igualada
Jordi Valldaura. - Project
El Jordi ens farà una visita gui-
ada a la seva exposició, i ens 
explicarà com treballa en el 
món de la publicitat.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a 
Cal Blaiet.

MÚSICA
- Igualada
Concert dels Combos i la Big 
Band de l’Escola Municipal de 
Música.
Dimarts a les 9 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Disparitats regionals en el 
mercat de treball. El paper de 
l’educació a Espanya”.
A càrrec d’Elisabet Motellón 
Corral.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 

Biblioteca Central.

MÚSICA
- Igualada 
Festa de Sant Patrick’s Day. 
Cervesa, música irlandesa i re-
gals sorpresa.
Dimarts a partir de les 7 de la 
tarda a Nits de Taverna.

TARDES LITERÀRIES
- Piera
L’escriptor Pep Coll serà a la Bi-
blioteca de Piera per compartir 
tertúlia amb els seus lectors.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 18

FINEART. XERRADA I VISITA 
GUIADA
- Igualada
“Carretera oberta”. A càrrec 
d’Albert Padrol. Visita comen-
tada a l’exposició de les seves 
fotografies.
Dimecres a 2/4 de 8 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada
Club per a persones majors 
de 14 anys que els agrada la 
literatura fantàstica. Es parlarà 
sobre “El prodigi”, de Gerard 
Guix.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

DIJOUS 19

POESIA
- Igualada
Marc Freixas, autor d’Amor i Si-
lenci, recitarà poemes d’aquest 
llibre amb acompanyament mu-
sical d’Albert Gàmez i es farà la 
presentació del CD.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA. 
- Igualada 
Concert de Riccardo Luppi, Da-
vid Mengual, Marco Mezquida 
& Oriol Roca.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al 
Hot Blues.

PANTALLA OBERTA 
- Igualada 
Nova sessió de Pantalla Oberta 
amb la projecció de la pel.lícu-
la “Las malas hierbas” d’Alain 
Resnais.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí.

CONFERÈNCIA
- Piera
“Aprendre a dir no amb asser-
tivitat”. El coach David Franco 
presenta l’assertivitat com a 
eina de comunicació molt po-
tent per ajudar-nos a dir no amb 
seguretat.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

Agenda
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Ràdio i televisió                            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 19 a 19.30h, 
7 cançons en català

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

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

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

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

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

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

Para l’orella, de dilluns a divendres de 19.30 a 20h. 
El programa que dona veu a les escoles d’Igualada (Del 2 de març al 15 de maig)



A l'Ateneu Igualadí •  Dios mío, ¿pero que te 
hemos hecho?

RAMON ROBERT.-

S’estrena a Igualada una de 
les bombes populars i més 
comercials  del cinema fran-
cès dels darrers anys. Serà 
diumenge a les 6 de la tarda, 
a l’Ateneu Igualadí, en versió 
doblada i sessió única. Aques-
ta comèdia va obtenir un enor-
me èxit de taquilla a França. 
Va sumar més de 12 milions 
d’espectadors,  sent allí la pel·
lícula amb més recaptació de 
l’any 2014. Un fenomen sem-
blant al del cas d’Intocable 
(2011). Als cinemes espanyols 
i catalans també esta funcio-
nant molt bé, la veritat.
Escrita i realitzada per Philippe 

de Chauveron, aquesta diver-
tida i salpebrada comèdia cen-
tra el seu argument en Claude 
i Marie Verneuil, un matrimoni 
catòlic i molt conservador. Te-
nen quatre filles, a les quals 
han tractat d’inculcar els seus 
valors i principis. No obstant 
això, les noies només els han 
donat disgustos: la gran es 
va casar amb un musulmà; la 
segona, amb un jueu, i la ter-
cera, amb un xinès. El matri-
moni diposita totes les seves 
esperances en la filla menor, 
esperant que, almenys ella, 
es casi per l’església. Però els 
Verneuil molt aviat tindran una 
nova i inesperada sorpresa. 
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Comèdia salpebrada

El racó del Cineclub •  Las vidas de Grace

R.F..-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de l’Ateneu, el Cine·
club presenta la producció 
nord·americana de 2013 Las 
vidas de Grace, de Destin 
Cretton. 
La Grace és una noia que 
treballa de supervisora en un 
centre d’acollida per a ado-
lescents amb problemes i que 
no sap separar la feina de la 
vida personal.  Quan ingressa 
al centre la Jayden, una noia 
intel·ligent amb una complica-
da història familiar, la Grace 
hi veurà reflectits els traumes 
propis que arrossega des de 
la infantesa i es veurà obli-

Adolescència difícil

gada a enfrontar·s’hi. Destin 
Cretton adapta amb aquest 
títol el seu curtmetratge Short 
Term 12, premiat a Sundance 

Es projecta a Tous •  Dos días, una noche

R.F..-

El cinema dels germans Dar-
denne se centra habitualment 
en personatges que viuen en 
la marginalitat, abordant llurs 
peripècies amb un estil carac-
terístic ·narració en present, 
quasi en temps real, sense su-
bratllats dramàtics, la càmera 
sempre enganxada al clatell 
dels protagonistes·. Eviten els 
judicis de valor i els discursos, 
però, de manera implícita, les 
seves històries constitueixen 
una crítica de les mancances 
de la societat del benestar.
Amb la crisi econòmica, ja no 
els cal als directors belgues 
cercar els seus personatges 
entre les classes més desfa-
vorides, més que res perquè 

Solidaritat laboral

ens ha afectat a tots –o quasi 
tots·. Sandra, la protagonista 
de Dos días, una noche, no 

vivia en la marginalitat: tenia 
una feina; més ben dit, la tenia 
fins que l’acomiaden per tal 
que els seus companys cobrin 
la paga extra. No és un bon 
exemple de solidaritat i ella 
disposa d’un cap de setmana 
per convèncer·los que hi re-
nunciïn i que, d’aquesta ma-
nera, pugui conservar la feina. 
El seu marit l’ajudarà en el pe-
riple que durà a terme al llarg 
dels dos lluminosos dies i la nit 
a què el títol fa referència.
Esplèndidament interpretat 
per l’actriu més imprescindible 
del cinema europeu i potser 
mundial, Marion Cotillard, el 
darrer film dels Dardenne ha 
obtingut guardons diversos i 
importants. 

l’any 2009, i ofereix una pel·
lícula rica en emocions; com 
en les vides de la Grace i dels 
nois sense sort a qui prova 
d’ajudar, com en la vida ma-
teixa, en el film té cabuda des 
de l’humor al drama més in-
tens, però evita en tot moment 
caure en els tòpics que moltes 
vegades acompanyen aquest 
gènere d’històries. Prova de 
la seriositat i interès de la pro-
posta és la seva presència en 
nombrosos festivals en els 
quals ha recollit diversos pre-
mis, entre ells a l’excel·lent 
interpretació de l’actriu prota-
gonista, Brie Larson. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



YELMO CINES ABRERA 3D

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”. 

DIOS MIO ¿PERO QUE TE HEMOS HECHO?
França. Comèdia. De Philippe de Chauveron. Amb Christian Clavier, 
Chantal Lauby i Ary Abittan. Claude i Marie Verneuil, un matrimoni catòlic 
i molt conservador, tenen quatre filles, a les quals han tractat d´inculcar 
els seus principis. Però, les noies només els han donat disgustos: la major 
es va casar amb un musulmà; la segona, amb un jueu, i la tercera, amb un 
xinès. El matrimoni diposita totes les seves esperances en la filla menor, 
esperant que, almenys ella, es casi per l´església.

LAS VIDAS DE GRACE
Estats Units. Drama. De Destin Cretton. Amb Brie Larson, John Gallagher 
Jr. i Kaitlyn Dever. Grace és una jove de vint anys que treballa com a 
supervisora en un centre d´acollida per adolescents en situació de 
vulnerabilitat. Li encanta la seva feina i viu lliurada a cura dels nois. Però, 
a la vegada, pesa sobre ella un passat conflictiu que l´angoixa. Arran de 
l´ingrés al centre d´una noia intel.ligent i inquieta, s´adona que no pot 
seguir eludint els problemes que arrossega des de la infància.

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. 

RELATOS SALVAJES
Espanya – Argentina. Comèdia peculiar. De Damián Szifrón. Amb Ricardo 
Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia i Érica Rivas. La pel.lícula 
està integrada per sis històries ambientades en diferents escenaris: un 
avió de passatgers, un parador de ruta, un pont perdut, la ciutat, un barri 
residencial de gent benestant i una festa de casament. Histories unides 
pel comú denominador de les reaccions violentes, que no semblen tenir 
marxa enrere.

DOS DIAS, UNA NOCHE
França. Drama social. De Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne. Amb 
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione i Pili Groyne. Sandra disposa només 
d´un cap de setmana per anar a veure els seus col.legues i convèncer-los 
que renunciïn a la seva paga extraordinària perquè ella pugui conservar 
el seu treball. El seu marit l´acompanya per donar-li suport. 

CHAPPIE
Estats Units. Thriller. De Neill Blomkamp. Amb  Hugh Jackman, Sharlto 
Copley, Sigourney Weaver, Dev Patel. Tots els nens que arriben al món ho 
fan plens de promeses i Chappie més que cap altre: és talentós, especial, 
un prodigi. Com qualsevol nen, Chappie arribarà sota la influència del seu 
entorn - amb coses bones i amb coses dolentes - i dependrà del seu cor i 
la seva ànima per trobar el seu camí i esdevenir un home independent.. 

LA CONSPIRACION DE NOVIEMBRE
USA. Thriller. De Roger Donaldson Amb  Olga Kurylenko, Pierce Brosnan, 
Will Patton, Caterina Scorsone.  Peter Devereaux (Pierce Brosnan) és 
un agent de la CIA extremadament perillós i altament entrenat, que és 
persuadit per sortir del seu tranquil retir per a realitzar una missió molt 
personal. Ha de protegir a una testimoni molt valuosa, Alice Fournier 
(Olga Kurylenko), que podria revelar la veritat darrere d’un antic cas de 
conspiració..

1 BIG HERO 6 (apta)
Ds i Dg.: 15:30 
1 CHAPIE (16 anys) 
Dv. i Ds: 17:35/20:00/22:25 
Dg.: 11:30/17:35/20:00/22:25
Dll a Dj.: 18:10/20:40

2LA CONSPIRACION DE 
NOVIEMBRE (18 anys) 
Dv.: 18:00/20:15/22:40
Ds.: 15.40/18:00/20:15/22:40
Dg.: 11:50/15.40/18:00/20:15/22:40
Dll a Dj.: 18:20/21:20

3 EL FRANCOTIRADOR (16 anys) 
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:50/19:25/22:10
Dg.: 11:30/16.50/19:25/22:10
Dll a Dj.: 18:20/21:20

4 INTO THE WOODS (7 anys)
Dg: 12:00
4 LOS CABALLEROS DEL 
ZODIACO (12 anys)
Ds i Dg: 15.30
4 50 SOMBRAS DE GREY (18 
anys)
Dv: 17:30/20:00/22:30
Ds. i Dg.: 17:25/19:55/22:30
Dll a Dj.:19:00/21:30

5 PERDIENDO EL NORTE (7 anys) 
Dv. : 17:30/20:00/22.30
Ds: 15:50/18:10/20:20/22.40
Dg.: 12:00/15:50/18:10/20:20/22.40
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

6 BOG HERO 6 (12 anys)
Dg.: 11:40
6 KINGSMAN (12 anys)
Dv.: 17:30/20:00/22.30
Ds i Dg.: 16:50/19:25/22:00
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Dll a Dj.: 18:30/21:00

7 BOB ESPONJA en català 
(apta)
Dg.: 11:40
7 BOB ESPONJA (apta)
Dv.: 18:00
Ds. i Dg: 16:10/18:00
7 TEORIA DEL TODO (apta) 
Dv a Dg.: 19:50/22:25
Dll a Dj.: 19:30
7 LA ISLA MININA (12 anys)
Dll a Dj.: 17:30/21:50

8 PADDINGTON (apta)
Dg: 11:50
8 EL LIBRO DE LA VIDA (7 anys)
Ds. i Dg: 15.40
8 ANNIE (apta)
Dv. a Dg: 17:45
8 LA MUJER DE NEGRO (16 
anys)
Dv. a Dg: 20:10
Dll  a Dj.: 17:30/19:30
8 BIRDMAN (16 anys)
Dv. a Dg: 22:10
Dll  a Dj.: 21:30

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
LAS VIDAS DE GRACE (VOS)
Divendres: 22:30
DIOS MIO ¿PERO QUE TE HE-
MOS HECHO? (VD)
Diumenge: 18:00

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 60 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
DOS DIAS, UNA NOCHE (7 anys) 
Dissabte: 19:30
RELATOS SALVAJES (16 anys) 
Diumenge: 18:00
DOS DIAS, UNA NOCHE (7 anys). 
Nominada a l’Oscar millor 
actriu Marion Cotillard 
Diumenge: 20:00

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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



60
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de març de 2015 Espai de fe

Santi Freixas Soteras

Un dia ens vàrem perdre
ja mai més podreu tornar

però el bon record que ens vàreu deixar
mai més se n’anirà (us estimem)

Diumenge dia 15 a les 12.30h s’o�ciarà una misa en record seu a l’Església Parroquial
dels Hostalets de Pierola

que ens deixà el 8 de març de 1991

Jaume Freixas Térmens
que ens deixà el 15 de març de 2009

Recordant a 

Març de 2015

Amic de la meva infància
que estimaves tant el cant
has volat a nova estança,
amb silenci, tot cantant,

“Com aus en la primavera,
a l’ombra de nous plançons,
a l’ombra de la senyera,
cantem trenta-mil cançons”.

Que boniques caramelles,
plegats havíem cantat.
Eren com fresques poncelles,
collides el mes de març.

Així cantàvem un dia 
“Pueris de la Pietat”,
infants de l’Escola Pia,
guiats pel pare Vidal.

Jorns de colònies a Alella,
que els estius vàrem gaudir,
passant-ho de meravella,
-No et sembla que va ser ahir?

“Canaris: Somriure als llavis”,
era el clam del nostre equip,
que sota blava senyera,
defensàrem amb neguit.

Anys després coincidiríem
treballant a Cal Carner.
I la llar hi teixiríem
amb donzelles del planter.

De grans ens hem retrobat
per cantar a la nostra Schola,
però ara te’n has anat,
deixant-la trista i ben sola.

Ens vas venir a saludar,
un per un, i acomiadar-te.
Un gran gest per recordar 
i per mai més oblidar-te.

De tu seguirem l’exemple:
“Constància i Fidelitat”.
Avui, tots cantem al temple,
lloant Déu que t’ha cridat.

El teu esperit és amb nosal-
tres.
Que descansis en pau!

Antoni Miranda Pallarès – 
Schola Cantorum Igualada 

– 10-3-2015

A la memòria del bon amic 
Toni Sànchez Méndez “Tito”

ESGLÉSIA / LA VEU

La Comunitat de Carmelites 
Descalces del Monestir de 
Sant Josep i Santa Teresa, 
es complau a convidar-vos a 
la solemne concelebració de 
l’Eucaristia que amb aquesta 

intenció, presidirà el Sr. Bisbe 
Mons. Romà Casanova, dins 
els actes de l’Any Jubilar en 
ocasió del Vè Centenari del 
seu Naixement. Serà el proper 
dissabte, dia 28, a les 9 del 
matí.        

Commemoració del Natalici 
de Santa Teresa

Aquest proper divendres dia 
13 de març, a partir de tres 
quarts de vuit del vespre tin-
drà lloc a l’església del Roser, 
el quart dels Divendres de 
Pregària al Sant Crist d’Igua-
lada. En aquesta ocasió, pre-
sidirà la celebració Mn. Josep 
M Mas, rector de la parròquia 
de la Sagrada Família. Les 
lectures i pregàries aniran a 
càrrec de l’Agrupació Coral la 
Llàntia, formació musical amb 
més que centenària trajectòria 
a la nostra ciutat. Està previst 

que al final de la celebració, la 
coral la Llàntia, ofereixi un pe-
tit concert.  Animarà els cants 
el Sr Florenci Oliva i acompa-
nyarà a l’orgue el Sr Lluís Vic-
tori.
El proppassat divendres tingué 
lloc el tercer dels Misereres, a 
l’església del Roser, sota la 
presidència de Mn. Joan Prat. 
La cerimònia comptà amb la 
col.laboració de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada, que 
tingué cura de les lectures i les 
pregàries.

Divendres de pregària 
al Sant Crist d’Igualada

El que hem dit per a l’Església 
universal cal traduir-ho en la 
vida de les parròquies i comu-
nitats. En aquestes realitats 
eclesials, es té l’experiència 
que formem part d’un sol cos? 
Un cos que rep i comparteix 
allò que Déu vol donar? ¿Un 
cos que coneix els seus mem-
bres més dèbils, pobres i pe-
tits, i se’n fa càrrec? ¿O ens 
refugiem en un amor universal 
que es compromet amb els qui 
són lluny en el món, però obli-
da el Llàtzer assegut davant 
la seva porta tancada? (cf. Lc 
16,19-31).
Per a rebre i fer fructificar 
plenament allò que Déu ens 
dóna, cal superar els confins 
de l’Església visible en dues 
direccions.
En primer lloc, unint-nos a 
l’Església del cel en la pregà-
ria.
Quan l’Església terrenal pre-
ga, s’instaura una comunió 
de servei i de bé mutus que 
arriba davant de Déu. Junta-
ment amb els sants, que van 
trobar la plenitud en Déu, for-
mem part de la comunió en 
la qual l’amor venç la indife-
rència. L’Església del cel no 
és triomfant perquè hagi girat 
l’esquena als sofriments del 
món i gaudeixi en solitari. Els 
sants ja contemplen i gaudei-
xen, gràcies al fet que, amb la 
mort i la resurrecció de Jesús, 

van vèncer definitivament la 
indiferència, la duresa de cor i 
l’odi. Fins que aquesta victòria 
de l’amor no inundi tot el món, 
els sants caminen amb nosal-
tres, encara pelegrins. Santa 
Teresa de Lisieux, doctora de 
l’Església, escrivia convençu-
da que l’alegria en el cel per 
la victòria de l’amor crucificat 
no és plena mentre hi hagi un 
sol home a la terra que so-
freixi i gemegui: «Espero molt 
no restar inactiva en el cel; el 
meu desig és continuar treba-
llant per a l’Església i per a les 
ànimes»
(Carta 254,14 de juliol de 
1897).
També nosaltres participem 
dels mèrits i de l’alegria dels 
sants, així com ells participen 
de la nostra lluita i del nostre 
desig de pau i de reconciliació. 
La seva alegria per la victòria 
de Crist ressuscitat és per a 
nosaltres motiu de força per a 
superar tantes formes d’indife-
rència i de duresa de cor.
Per altra part, tota comunitat 
cristiana és cridada a tras-
passar el llindar que la posa 
en relació amb la societat que 
l’envolta, amb els pobres i els 
allunyats. L’Església per natu-
ralesa és missionera, no ha de 
quedar-se replegada en ella 
mateixa, sinó que és enviada 
a tots els homes.
Aquesta missió és el testimo-

niatge pacient d’aquell que 
vol portar tota la realitat i cada 
home al Pare. La missió és 
allò que l’amor no pot callar. 
L’Església segueix Jesucrist 
pel camí que la porta a cada 
home, fins a l’extrem de la ter-
ra (cf. Ac 1,8).
Així podem veure en el nostre 
proïsme el germà i la germana 
per qui Crist va morir i ressus-
citar. Allò que hem rebut, ho 
hem rebut també per a ells. 
I, igualment, allò que aquests 
germans tenen és un do per a 
l’Església i per a tota la huma-
nitat.
Benvolguts germans i germa-
nes, com desitjo que els llocs 
on es manifesta l’Església, en 
particular les nostres parròqui-
es i les nostres comunitats, ar-
ribin a ser illes de misericòrdia 
enmig del mar de la indiferèn-
cia!

«On és el teu germà?» (Gn 4,9)
Les parròquies i les comunitats
Missatge del Sant Pare per a la Quaresma 2015 



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

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

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

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

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

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

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

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

IGUALADA

Tel. 93 804 57 76
També VISITES A DOMICILI

ESPERANÇA
L’esperança és una paraula 
bonica i molt utilitzada per 
donar consol quan no es 
veuen altres camins. L’han 
abanderat diversos líders polí-
tics i socials per aixecar els 
ànims del poble. “Si sabés que 
el món s’acaba demà, jo avui 
encara plantaria un arbre”, 
deia Martin Luther King. A 
més a més, diversos estudis 
demostren els beneficiosos 
efectes de l’esperança i l’opti-
misme sobre la salut mental 
i física. Una actitud esperan-
çada ens genera un moviment 
d’obertura cap a les circum-
stàncies i les persones que 
ens envolten. Aquesta actitud 
d’obertura és extremadament 
útil a la hora d’enfocar els pro-
blemes des de diferents pers-
pectives i trobar així solucions 
creatives.
És una actitud, un moviment 
intern i conscient en el que 
hi ha la clara intenció i ferma 
decisió de confiar en que, per 
maldades que vinguin les 
coses, un sabrà trobar recur-
sos propis o ajuda d’altres per 
sortir el millor possible de la 
situació. En aquesta actitud, hi 
intervenen molts aspectes; un 
sentiment gratificant i ener-
getitzador, unes conviccions 
realistes sustentades en uns 
objectius assolibles i una sèrie 
de comportaments encami-
nats cap a aquests objectius. 
Es tracta de trobar un difícil 
equilibri entre dos extrems: 
A desesperança i l’esperança 
insana. La desesperança és 
una falta total de confiança 
en l’ésser humà, és el “no hi ha 
res a fer” “no es pot confiar en 
ningú” o “tots son iguals”. En 
canvi, l’esperança insana ve de 
la creença en unes capacitats 
personals sobrevalorades o 
creences en que una altra per-
sona o força sobrenatural ens 
salvarà.
Res ens fa immunes a viure 
situacions doloroses o compli-
cades, però quan un és capaç 
d’observar la vida amb una 
mirada amable i els peus a 
terra, serà ben segur molt més 
feliç.
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Programa del dia 
25 d’abril de 2015

TARDA

14.45h Horari sortida des d’Igualada: 
Estació Nova

15.30h Horari aproximat d’arribada 
a Esparreguera

15.30h-16.15h Visita guiada al teatre

16.45h Entrada a la sala

17.00h Inici de la representació

21.45h Fi de l’espectacle

22.00h Viatge de tornada a Igualada

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

8.30h Horari de sortida d’Igualada: 
Estació Nova

9.00h Horari aproximat d’arribada a 
Esparreguera 

9.00h-9.45h Visita espai audiovisual 
+ 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 + 
TRANSPORT

ESPECTACLE + TALLER 
MENÚ + TRANSPORT

32

42

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



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

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

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

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

 

Preparació:

Ingredients (8 persones) :
2 pomes
200 gr. de farina
200 gr. de mantega
200 gr. de sucre
3 ous
1 culleradeta de llevat
1 culleradeta de sucre avainillat
2 culleradetes de canyella en pols
Sucre glass

Pa de pessic de poma amb canyella

Barrejar en un bol gran la mantega estovada amb el sucre. Afegir els ous sencers, d'un en un, i remenar per 
tal que quedin ben integrats. Afegir la farina i el llevat tamisats i seguir remenant �ns a obtenir una pasta 
homogènia. Incorporar el sucre avainillat, una culleradeta de canyella en pols i les pomes pelades i 
trossejades. Abocar aquesta massa en un motlle untat amb una mica de mantega i lleugerament enfarinat.
Coure el pa de pessic al forn, preescalfat a 175°C, durant 40 minuts o �ns que estigui una mica daurat a la 
superfície.
Empolvorar el pa de pessic amb el sucre glass barrejat amb una culleradeta de canyella en pols.

*Si no es vol trobar els trossos de poma dins el pa de pessic, es pot ratllar la poma.
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Jaume Singla.-
El montbuienc Luis Luque té 
passió pels gossos. Fundador 
del club Agility Rivalcan, ha 
muntat una pista permanent 
d’entrenaments al camí del 
Cementiri de Montbui, on hi ha 
també la seu del Club. En Luis 
ha guanyat molts concursos 
internacionals. A Sud-àfrica 
es va proclamar sotscampió 
del mónn i aquest any apunta 
al màxim títol. És educador de 
gossos i entrenador d’equips 
d’Agility. Veient-lo tractar als 
gossos, hom s’adona que els 
entén molt bé. En definitiva, 
se’ls estima
Què és l’Agility?
És un esport binomi entre el 
gos i el seu amo. Consisteix 
en fer un recorregut amb 
diversos obstacles, supervi-
sat per un jutge. Es tracta de 
fer-lo en el temps més curt 
possible i amb el mínim d’er-
rors.
El gos pateix?
En cap moment. Ni en entre-
naments ni en la prova. El 
gos que practica Agility no té 
estrès ni pressió. L’única cosa 
que pot passar, com en tots 
els esports, és alguna lesió de 
l’animal o de la persona que 
l’acompanya.
Quina seria la raça més 
adient per fer l’Agility?.

Es pot realitzar amb qualse-
vol raça de gos. El que més hi 
ha són border coollie i pastor 
belga malinois en races 
grans. En petites el caniche, 
el shetland i el gos d’aigua.
A banda de diversos campi-
onats de Catalunya i d’Es-
panya, vostè és sotscampió 
del món. Amb quin gos?.
Actualment competeixo amb 
tres gossos: el més bo és un 
caniche amb el que he fet els 
millors resultats. També tinc 
un pastor belga malinois jove 
que promet molt i un border 
collie que ha guanyat molts 
premis. 
Costa molts diners com-
petir en un Campionat del 
Món?.
El que costa és obtenir els 
punts per ser seleccionat per 
al Campionat del Món.
S’ha d’entrenar molt?. 
Habitualment dos dies a la 
setmana, però quan et prepa-
res per a un Campionat has 
de treballar cada dia amb el 
gos. 
Qui vulgui conèixer l’Agility 
com ho pot fer?. 
Venint a les proves que fem 
al club Agility Rivalcan aquí a 
Montbui. Tenim previstes vuit 
proves aquest any. Ja n’hem 
fet dues. Tothom qui vulgui 
venir està convidat.

Quants socis té el club?.
Uns quaranta. Es pot fer Agility, 
correccions de conducta, treball 
en grup.... o senzillament passar 
l’estona jugant amb els gossos.
Professionalment és educa-
dor de gossos?
Estic llicenciat en correcció de 
conducta animal i federat a la 
federació d’ensinistradors de 
gossos. El gos és molt el reflex 
del seu amo. Visc d’educar 
gossos i de fer seminaris.
Al club gestioneu adopcions 
canines?
El que intento és eradicar les 
modes. Cal escollir el gos que 
s’adapta a les nostres condi-
cions, temps disponible, espai 
del pis...

D’on li ve la vocació 
canina?
Des de petit m’han agradat 
els gossos.
La gent valora que vostè 
sigui sotscampió del 
món?
Molta gent se sorprèn però 
que em veuen treballar amb 
el gos ho valoren. En com-
petició, els entesos em valo-
ren molt.
Si tinc un gos problemà-
tic, en quant temps me’l 
pot educar?
Amb dos mesos, treballant 
dos dies per setmana, tin-
drem el gos preparat per 
passejar per la ciutat. Si té 
un problema greu de con-
ducta, es pot tardar una 
mica més.
Aquest any serà Campió 
del Món?
A dia d’avui estic classificat 
per al proper Campionat de 
la Federació que es farà a 
Itàlia a finals de setembre. 
Pel maig aniré a Holanda on 
hi ha un campionat obert a 
gossos que no són de raça. 
Estic esperançat perquè tinc 
un gos molt bo.
Qui guanya el Campionat, 
el gos o l’amo?
Tots dos. És una prova 
d’equip. 

4 paraules amb... Luis Luque

Avui no parlarem en el “confiden-
cial” de política, i mireu que tenim el 
calaix ben ple de divertides anècdo-
tes... Preferim explicar-vos quelcom 
molt seriós i trist, però real. A voltes 
pensem que determinades coses no 
passen a Igualada, o a l’Anoia, però 
no és cert. 
El passat diumenge, un nen de curta 
edat va dir prou. Tancat a pany i clau 
a dins de casa seva pels seus pares, 
en un carrer molt cèntric i transitat 
d’Igualada, va decidir posar punt i 
final a un calvari que feia molt temps 
que durava. Decidit, va agafar el 
telèfon i va trucar al 112. Ho havia 
vist en un anunci de la televisió. 
Els Bombers i els Mossos d’Esqua-
dra van actuar ràpidament, i van 
endur-se el nen, que va ser atès 
mèdicament. Els pares van ser 
detinguts. Pel que hem pogut saber, 
aquest tipus de mesura, deixar el 
seu fill tancat i sol, contra la seva 
voluntat, sense claus, talment com 
si fos un animal, es produïa des 
de fa molts anys. L’acció d’aquest 
infant, de sentit comú però també 
de coratge davant una injustícia, va 
ser revelada a aquest periòdic per 
diversos veïns. En podríem haver fet 
una gran notícia, amb lletres ben 
cridaneres, però hauríem convertit 
La Veu de l’Anoia en quelcom que no 
ens agrada. Per això ho posem en el 
darrer espai que ens queda abans de 
dir-vos fins la setmana que ve. 
I reflexionem entre tots com és pos-
sible que encara hi hagi gent així.

CONFIDENCIAL


