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La detenció, el passat divendres, d’un 
jove de 18 anys d’edat a Piera com a pre-
sumpte component del moviment gihadis-
ta, que tant preocupa a nivell internacio-
nal i amb conseqüències tan greus com 
la que hem vist aquesta setmana a Tu-
nis, en ha demostrat com de prop tenim 
el perill d’aquesta classe de radicalismes 
que basen la seva existència en el terror 
públic. 
Les informacions que diàriament ens ar-
riben sobre el gihadisme arreu d’Europa, 
que està essent inculcat en joves musul-
mans en molts barris de pobles i ciutats 
gràcies a la facilitat d’accés a les xarxes 
socials, ens obliguen necessàriament a 
reflexionar i no podem, com ho demostra 
el cas de Piera, quedar absents d’un pro-
blema latent amb l’excusa de que ens és 
llunyà o de que mai arribarà a produir-se 
a davant mateix de casa.

Òbviament, certes actituds a Europa Oc-
cidental davant la immigració musulma-
na i la creixent incidència de moviments 
polítics d’extrema dreta, lluny d’esvair 
el problema, el que fan és allunyar els 
pols oposats per acabar enfrontant-los. 
Aquesta no és la solució. Un dels millors 
espais per a fomentar la convivència, els 
valors socials de la nostra comunitat i els 
enormes beneficis de compartir entre tots 
el futur que ens espera són les escoles i 
els instituts. 
Necessàriament hem d’entendre d’una 
vegada que la nostra societat no és ni 
serà mai més aquella que ens va veu-
re créixer. Avui Europa -i nosaltres som 
Europa- és una comunitat multiracial, 
multireligiosa, cosmopolita, on conviuen 
milers de posicions, respectables demo-
cràticament totes elles. Que tots accep-
tem això és l’únic camí de sortida per 
conviure en pau. 
Està clar, però, que no tots són capaços 
de veure-ho, i s’escuden en suposades 
proclames religioses  o reconquestes ab-
surdes per a fer-nos mal. Condemnem 
aquestes posicions, perquè estem con-
vençuts que existeix una Anoia on tots 
visquem junts, sense odis per raons de 
raça o religió. Esperem que el cas de Pie-
ra, si és que realment es confirma que de 
debò era un cas de gihadisme real, sigui 
l’últim.

Gihadisme de 
proximitat

Toni Bou
El pierenc és insaciable. El passat cap de setmana, a Àustria, 
alçava el seu novè títol mundial de trial en pista coberta. Ara, 
segur, ja enfila el camí cap a un nou trofeu a l’aire lliure, en el 
campionat que començarà de forma imminent. El jove Toni Bou 
té encara molt camí per a recórrer, i és ja molt a prop de conver-
tir-se en un dels millors esportistes catalans de tots els temps. 
Enhorabona, una vegada més!

Oriol Pujol Ferrusola davant la Comissió d’Inves-
tigació del Parlament, va dir que la policia que va 
escorcollar casa seva, va agafar papers, però que 
també van marxar amb moltes caixes buides per 
fer veure que agafaven molts més documents. En 
aquest tema hi ha molt teatre. També al Parlament.

Esperanza Aguirre, candidata del PP a l’Ajuntament 
de Madrid, sempre està en campanya. Ha demanat 
que si els espectadors xiulen l’himne espanyol, el 
partit es jugui a porta tancada, sense espectadors. 
Decisions com aquestes poden fer molt més mal que 
els xiulets, però a ella ja li donen un grapat de vots.

José Luis Peñas, l’exregidor d’Urbanisme de Maja-
dahonda que va destapar la trama Gürtel, ha mani-
festat la seva satisfacció per les investigacions, però 
lamenta que el PP i el govern de l’estat, hagin posat 
“tantes línies vermelles i entrebancs que la Justícia  
no s’ha atrevit a traspassar”. 

José Bono, exministre de Defensa, en la presenta-
ció del seu llibre ‘Diari d’un Ministre’ va dir que Artur 
Mas, president de la Generalitat, va oferir fa una dè-
cada a José Luis Rodríguez Zapatero, llavors presi-
dent del Govern central, “Tu vés posant més diners 
que jo ja aniré traient això de nació”.

Francesc Homs, portaveu de l’Executiu català, ha 
reaccionat amb ‘humor i incredulitat’ “Primer va dir 
que era un colpista, ara un mercader. Ens ho hem 
de prendre amb humor. El que diu el senyor Bono es 
contradiu amb l’Estatut, en el qual figura clarament 
el terme nació”.

Marta Felip, alcaldessa de Figueres, ha assegurat 
que, “Unió com a partit no és un obstacle. Duran ho 
podria ser. CDC és independentista, perquè ha que-
dat clar que té com a voluntat arribar a un estat propi 
i independent”. 

Irene Lozano, diputada d’UPyD va sortir a les Corts 
per dir “L’aleshores capitana Zaida Cantera, va ser 
assetjada sexualment i agredida sexualment per un 
tinent coronel. Quan aquest va anar a la presó, va 
ser perseguida per altres coronels i generals que 
van intentar inculpar-la i portar-la a la presó amb una 
pena de sis anys. Ella li va demanar ajut enviant-li 
una carta i vostè personalment li va negar l’ajut. 
 

Pedro Morenés, ministre de Defensa, la va fer callar 
dient “Li demano que deixi d’embrutar el bon nom de 
les nostres Forces Armades, intentant promocionar 
el seu llibre”. Potser s’imaginava que en lloc de les 
Corts era a una caserna. I és que per alguns manai-
res sembla que el “dret de cuixa” encara està vigent.

José Lóbez, comandant de l’exèrcit i marit de l’as-
setjada va dir després “El que volen és tancar-la a la 
presó. Un coronel, amb un germaníssim a les altu-
res, creu que pot saltar-se totes les normes. Quatre 
cigrons podrits estan espatllant tot el potatge”. D’ací 
poc també tindrà problemes. 

Carlos García Revenga, exsecretari de les Infan-
tes Elena i Cristina, va ser acomiadat després de 22 
anys de servei. Ara demana una indemnització labo-
ral i de moment ningú sembla que s’hi senti obligat a 
pagar-la. Aquestes ‘menudalles’ només són cosa de 
plebeus. I això no era segurament una feina. 

Joan Carles I, rei que no regna, ha vist com el Tri-
bunal Suprem desestimava la demanda de paternitat 
presentada per Ingrid Sartiau. Abans ja havien fet el 
mateix Alberto Solà. Hi ha qui diu que és per estal-
viar-se feina, perquè si tiren endavant i es demostra 
que és el pare, no s’acabarien la feina de tants que 
ho demanarien. 

El Govern incorpora a Gemma Calvet, advocada 
i diputada independent per ERC s’encarregarà de 
seguir els avenços en matèria de transparència i el 
desenvolupament de les estructures d’Estat, Josep 
Ginesta, treballòleg el procés d’implantació de la Hi-
senda pròpia i la planificació de la futura seguretat 
social catalana i Marcel Coderch, enginyer, doctorat 
al Institut Tecnològic de Massachusetts i exvicepre-
sident de la Comissió del Mercat de les Telecomuni-
cacions, seguirà les actuacions en matèria d’infraes-
tructures estratègiques. Tots ells han estat proposats 
per ERC.

Antonio Sanz, delegat del Govern a Andalusia i pre-
sident del PP a Cadis, va atacar a Ciutadans dient 
que “només volen mantenir al PSOE al poder i a mi 
no m’agrada que ea Andalusia es mani des de Cata-
lunya. Ni vull que ho faci un partit que es digui ‘Ciu-
tadans’ que té un president que es diu Albert”. Està 
clar que no té problema si es mana des de Madrid i 
el president es diu Mariano. 

“No podem, com ho demostra el 
cas de Piera, quedar absents d’un 
problema latent amb l’excusa de 
que ens és llunyà o de que mai 
arribarà a produir-se a davant 

mateix de casa”
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Diumenge al vespre es comptaran els vots de 
les eleccions andaluses. Serà un nit d’anàlisis 
de saberuts, de vaticinis de polítics panxacon-
tents i de decepcions. Sigui quin sigui el resul-
tat es deurà al vot del conjunt dels ciutadans. 
Segons el principi democràtic que la sobi-
rania resideix en el poble, les eleccions són 
procediments legals, però em temo que en el 
cas de l’Estat Espanyol, el vot dels electors 
està massa mediatitzat per les mentides i les 
tergiversacions que des del poder -econòmic 
i institucional- s’han vessat al damunt de la 
societat. 
Si hi hagués un estat de dret efectiu, molts 
dels candidats que es presenten, no ho po-
drien fer en estar inhabilitats i/o tancats a la 
garjola per corruptes. Això sol ja invalidaria 
qualsevol legitimitat als elegits. Però així són 
les regles i així ens les hem d’empassar.
Faig aquesta reflexió avui, perquè encara no 
sé quin serà el resultat que donaran les urnes 
a Andalusia i ningú no podrà dir que ho faig 
perquè no m’agrada el que hagi sortit. Tam-
bé ho faig perquè estem a les portes d’unes 
noves eleccions municipals que donaran per 
a molts anàlisis, projeccions i cabòries. Com 
que m’agradaria constatar que la democràcia 
catalana està més evolucionada, és el mo-
ment de recomanar a tothom que voti amb 
coneixement. Eines d’anàlisi en tenim tots.
Hi ha alcaldes que varen prometre treballar 
per reduir l’atur de la seva ciutat i, avui, quatre 
anys després, hi ha els mateixos aturats. N’hi 
ha que varen prometre transparència, però 
tenen el despatx absolutament opac. N’hi ha 
que es presenten de cap de llista a la seva 
localitat, únicament per fer carrera política a 
Barcelona, i el seu número dos,  ja fa plans 
per ser el següent alcalde, sense passar per 
les urnes. N’hi ha que volen arribar a l’alcaldia 
des de l’oposició, per canviar les coses, però 
en quatre anys han fet tan poques aportaci-
ons que gairebé no se’ls hi coneix ni la veu. 
Una cosa bona sí que té el sistema democrà-
tic municipal: amb la proximitat és difícil que 
et puguin enganyar.... dues vegades.
Per això estic decidit a votar únicament a 
candidats que hagin demostrat la seva capa-
citat de liderar equips competents. Que hagin 
complert sempre les seves promeses i que 
vulguin, per damunt de tot, lluitar per la inde-
pendència de Catalunya, des de totes les trin-
xeres, des de tots els àmbits. 
No em conformo en votar un alcalde que es 
limiti a amagar la bandera de l’Estat i a pen-
jar un domàs al balcó. Vull un líder decidit a 
jugar-se el seu futur personal per garantir el 
futur de Catalunya, ciutat a ciutat, poble a po-
ble.

El vot del ciutadà

JAUME SINGLA 

A peu pla.

Finalment una bona notícia

Sí, ja era hora: Espanya no ens roba! A mi ja m’estra-
nyava que ho fes perquè fa una pila d’anys, segles, 
que som veïns i junts n’hem passat de tots colors i 
hem compartit moltes coses, coses que de vegades 
no ens venien de gust als catalans, però ja se sap 
allò de quien bien te quiere te hará llorar, coses que 
ens imposaven pel nostre bé, com els temps ha de-
mostrat abastament: el Decret de Nova Planta, l’Una 
Grande y Libre, la “recomanació” de no parlar en “di-
alecte” català, tombar un estatut votat per quasi totes 
les forces parlamentàries... En fi, nimietats.
Doncs finalment ha quedat demostrat: Espanya no 
ens roba, i no és que ho digui una persona qualse-
vol, un polític més curt que una cua de conill (que n’hi 
ha), un a qui han deixat un micròfon, no. Ho ha dit 
una dona de talla, ben formada -em refereixo a intel-
lectualment-, de pes; no, no us confongueu, no és la 
Rita “Caloret” Barberá, és l’Alícia Sánchez Camacho, 
la nostra política estrella, sí senyor, aquesta dona 
valenta que lluita sempre perquè llueixi la veritat. La 
líder del partit Popular de Catalunya, aquesta fembra 
intrèpida que es va enfrontar ella sola amb un gerro 
de flors que a més de flors contenia un micròfon, i 
sense escortes ni ningú que la protegís; sola, en un 
reservat de la Camarga; bé, l’acompanyava una altra 
tòtila. Una dona a qui no li tremola el pols per assegu-
rar que té fiscals de confiança, cosa gens fàcil. Jo ja 
sóc gran i tinc esperons, i mai he aconseguit tenir un 
fiscal de confiança; no està a l’abast de tothom.
L’Alícia -és tan entranyable que crec que li puc dir així, 
pel nom- finalment ha dit el que tanta i tanta gent sos-
pitava però no tenia clar perquè ningú havia tingut la 
voluntat de demostrar-ho científicament, ni que sigui 
amb dades falses, però científiques. Ella sí, i per això 
el passat dimarts va presentar la campanya ESPA-
NYA NO ENS ROBA. ESPANYA APOSTA PER CA-
TALUNYA -segons com ho escoltes sembla un anun-
ci de bet&win, aquella casa d’apostes-. Diu ella que 
aquesta campanya posa cara a les inversions que ha 
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fet l’Estat al nostre país des que governa (?) Mariano 
Rajoy a qui, l’Alícia de passada, ha erigit en “l’autèn-
tic president de Catalunya”. Aquí tinc un dubte, doncs 
quan diu que posa cara, no tinc clar si es refereix a fer 
palès, a mostrar, o al que en castellà en diuen jeta, 
o sigui cara dura, penques, morro, perquè s’han de 
tenir quadrats per afirmar el que a continuació va dir 
sense que li tremolés la veu ni li migrés el bòtox camí 
del clatell.
Entre les inversions hi ha fet figurar 42.000 milions € 
en crèdits del FLA (calés nostres que hem de tornar 
amb interessos), infraestructures com la connexió de 
l’aeroport del Prat amb el centre de Barcelona -deu 
ser una connexió còsmica perquè jo encara no l’he 
vista-, el corredor mediterrani -ara ja començo a veure 
llumenetes i em temo que a la bodegueta on compro 
el whisky me’l van donar de garrafa-, i altres inversi-
ons que no vaig acabar de clissar però que, segons 
aquesta noia, demostren “la gran mentida del govern 
de CIU. Espanya no ens roba, aposta per Catalunya”, i 
va afegir “ que a Rajoy li importen els catalans malgrat 
el xantatge del separatisme”. Aquí hi estic d’acord, en 
què a Rajoy li importen els catalans, doncs sense els 
nostres diners es veuria negre per tirar endavant.
Ara, després de llegir el que va dir aquesta líder in-
discutible del PP, aquesta dona valenta a qui no fa 
por fer costat a l’alcalde xenòfob de Badalona, aquell 
xicot tan alt que tot el dia diu infàmies de gitanos i 
romanesos i està segur que tothom pensa com ell, 
m’ha passat com a Saule camí de Damasc: he caigut 
del cavall i he vist la llum. Tota aquesta faŀlàcia que 
en una Catalunya independent els catalans podríem 
lligar els gossos amb llonganisses no és veritat. No 
serà fàcil i ens tocarà lluitar i segurament fer sacrificis, 
però el que tinc claríssim és que viurem molt millor 
sense aquests impresentables del PP que no paren 
de mentir i fotre mà al calaix. Com diu un conegut 
meu: no s’haurien de morir mai; això sí, sempre ma-
lalts.

JOSEP M. RIBAUDÍ • Membre de l’ANC

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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Els temps han canviat? O 
els pares passen de tot?
•• ADELAIDA MORERA

Des d’aquí voldria fer una crida a tots 
els pares i mares dels nostres encan-
tadors adolescents. No puc evitar fer 
un somriure sarcàstic cada cop que 
sento algú que diu “Els temps han can-
viat per als joves d’avui en dia”.
Perdonin senyors, però un nen de 14 
anys segueix sent un nen avui com fa 
100 anys.
Alguns pares veuen normal que les 
seves filles vagin pintades com mones 
de circ per anar a estudiar, que s’ini-
ciïn a edats molt avançades a la vida 
nocturna d’oci i alcohol. En fi, cadas-
cú actua com vol i educa els seus fills 
com li sembla.
Total, tenen excusa per tot i sembla 
que tot es resumeix amb “els temps 
han canviat, ara són altres temps...”. 
Jo em sulfuro només de veure que no 
són els temps els que han canviat però 
el que sí que ha canviat és la “llibertat 
incondicional” d’alguns pares que si 

ara, en la preadolescència, els donen 
barra lliure,  a veure com acabaran a 
la majoria d’edat! El que sí que és evi-
dent que ha canviat és la tecnologia, 
aquí sí que els dono la raó.
Suposo que sabeu que tots els adoles-
cents tenen el seu compte a Facebook 
però quants pares no han dedicat ni  
dos minuts a buscar els seus fills a la 
xarxa social. Quedarien parats del que 
pengen els seus fills. A mi em preocu-
pa el benestar i l’educació dels meus 
fills i tot i que controlo tot el que puc 
veure del que penja al seu mur, em 
preocupa molt veure els murs de molts 
dels seus amics/companys de l’institut 
i veure com nens i nenes de 14 anys 
tenen vídeos pornogràfics, exhibint-los 
com si res, com i fossin la notícia bom-
ba de la setmana.
És una llàstima. Jo, als 14 anys, no 
sabia que existien les feŀlacions, ni els 
trios, ni el sexe anal... Que trist que és 
que més d’un adolescent ho pengi al 
seu mur per ser, com diuen ells, més 
“popus”!
Potser si els pares fessin treure totes 

aquestes coses del seu mur, els nens 
podrien ser nens més temps. 

El poble no és pas seu!
•• M. TERESA PADRÓ I TERESA MARÇAL

El Sr. alcalde de la Pobla de Claramunt 
un bon dia va decidir tirar pel dret i, 
mentre li arreglaven el clatell, va donar 
permís per coŀlocar unes jardineres 
propietat de l’Ajuntament a la calçada, 
deixant lliure de cotxes l’entrada de la 
perruqueria. El carrer és estret, les jar-
dineres de ferro colat de les més gros-
ses i la iŀluminació escassa, essent 
un perill per a la circulació. Per afegir 
problemes són, com ja hem dit, a la 
calçada i davant per davant d’un portal 
de la nostra propietat. A l’adreçar-nos 
a l’Ajuntament tot van ser traves: ni les 
soŀlicituds per escrit, ni les múltiples 
visites i trucades van servir de gran 
cosa, no es podia parlar amb l’alcalde 
de cap manera. Això tenia molt mala 
pinta, fèiem nosa i era clar que no inte-
ressava canviar res. Vaja, una vergo-
nya... Van haver de passar unes deu 

mesos perquè el Sr. alcalde es dignés 
a rebre’ns; això sí, ens va prometre so-
lucionar-ho però ja hi vam tornar a ser: 
més i més trucades i a veure què... 
Més d’un any ha calgut per resoldre 
que finalment no es farà res; les jar-
dineres no es trauran fins que no s’ur-
banitzi la zona dels terrenys de sota el 
pont i segurament posant-hi pilones 
(de fet, no ens sorprèn gens aquesta 
política que segueix l’Ajuntament de la 
Pobla pel que fa al mobiliari urbà, no-
més cal veure la gran quantitat de pilo-
nes als costats de la carretera, la cosa 
ja fa malpensar...). Queda ben clar que 
estem molt ofeses pel tracte rebut des 
de l’Ajuntament. Vosaltres creieu que 
calia deixar aquest nyap tal com està? 
Per poder accedir a la perruqueria amb 
cadira de rodes, senyalitzant-lo al terra 
no n’hi hauria hagut prou? El Sr. alcal-
de es creu que el poble és seu? Quins 
interessos el mouen? Avui en dia les 
coses es poden fer d’aquesta manera? 
Costa de creure, però es veu que sí.

Dia 20: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 21: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 22: BAUSILI/SECANELL/ Born, 23/Òdena, 84
Dia 23: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 24: BAUSILI/ Born, 23
Dia 25: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 26: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director

Sincerament, això de l’economia de la banca s’es-
capa a l’entesa de la gent del carrer. Quan et di-
uen que han obert una investigació per possible 
blanqueig de capitals a la Banca Privada d’An-
dorra, ho pots entendre i suposes que la justícia 
farà el seu procés, que detindran algú, com ja han 
fet, i que tot continuarà igual. Però quan et diuen 
que només uns dies després d’haver anunciat una 
investigació, aquest banc ha estat intervingut per 
les autoritats, que les seves sucursals en d’altres 
països han presentat concurs de creditors, que 
també han estat intervingudes i que al final tot 
s’acaba amb el fet que els propietaris de comptes 

“Corralito” andorrà
JORDI MARTÍNEZ ·    

no poden treure més de 2.500 euros a la setmana, 
en el cas de la casa matriu, i cap diner en el cas 
de les sucursals, per força penses que hi ha gat 
amagat i que algú ha buscat una excusa per inten-
tar tapar una crisi monumental d’un dels bancs de 
referència a Andorra. Per tant, es fa difícil creure 
que tot això passa per la voluntat del país veí de 
ser transparent en l’àmbit bancari i buscar les sim-
paties internacionals, sinó més aviat per apagar 
un foc que podria acabar per ensorrar un dels prin-
cipals ingressos d’Andorra, la seva oferta bancà-
ria, que segueix provocant milers de pelegrinatges 
anuals, especialment de catalans, que buscaven a 

la banca andorrana el refugi i la tranquil·litat per a 
uns diners que ja no semblaven segurs a cap lloc.
El que està passant a Andorra i per extensió a les 
sucursals de la BPA a Espanya, és només un nou 
exemple de la manca absoluta de transparència 
amb la qual la banca ha gestionat la seva història 
recent. El ciutadà es el darrer esglaó d’una cadena 
que només s’assabenta del que passa, o del que 
volen fer creure que passa, per la tele, i que rep 
les conseqüències d’un sistema bancari que se-
gueix essent tan opac com sempre i del qual més 
val no refiar-se.
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Amb llaunes reciclades 
fem motors de cotxe i 
peces de bicicleta. 
Ben separat, un residu 
esdevé un recurs etern.

Xavier Riba
President del Gremi de 
Recuperació de Catalunya

Recorda que el groc és per als 
envasos lleugers: els de plàstic, 
els brics i les llaunes.

#pqreciclem

Amb el finançament de:



06

Un mal dia el pot tenir tothom, així que n’he deixat 
passar uns quants per veure si l’home rectificava i 
demanava disculpes. Dit això, sóc perfectament 
conscient que per demanar disculpes i rectificar s’ha 
de ser mínimament intel·ligent, i dissortadament no 
tothom assoleix el nivell mínim. El fet és que com 
que a hores d’ara, quatre dies després dels fets re-
latats (escric aquestes notes cinc dies abans de la 
seva publicació) l’individu encara no ha obert boca 
per rectificar, i tot fa pensar que difícilment ho farà, 
avui parlarem del governador civil d’Andalusia, un tal 
Antonio Sanz. 
Bé, si volem ser precisos amb la terminologia cal 
aclarir que fa uns anys als antics gobernadores ci-
viles els van anomenar delegados del Gobierno tot 
i que, en molts casos, la seva mentalitat ha seguit 
sent tan franquista, antidemocràtica i anticatalana 
com en vida del dictador. Tot plegat és una conse-
qüència més d’aquella comèdia que ens han venut 
sobre la tan exemplar transició política espanyola, 
de la qual els únics individus realment satisfets de-
uen ser els càrrecs polítics franquistes no depurats. 
És a dir, tots.
Anem, però, a l’assumpte que ens ocupa. La set-
mana passada, en el transcurs d’un míting del seu 
partit, el nostre personatge es va deixar anar davant 

La música de fons del governador

MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

de la seva soferta militància, i es va despatxar amb 
aquesta perla, molt pròpia de la tronada mentalitat 
imperant en el partit que actualment governa l’Estat 
espanyol: “Ho diré molt clar, jo no vull i no m’agra-
da que Andalusia sigui manada des de Catalunya, 
ni que el seu futur el decideixi un polític que es diu 
Albert”. I qui diu Albert podria haver dit Mercè, Anna 
o Jordi, perquè el que tampoc agrada al governador 
franquista és que a Espanya hi hagi algú que gosi 
no portar un nom tan espanyol com Antonio, José o 
Dolores.
No descobrirem res de nou si diem que, a Espanya, 
a molta gent els fa nosa Catalunya, els catalans i les 
particularitats que representen. Els més intel·ligents 
intenten dissimular-ho, però n’hi ha d’altres que no 
se n’amaguen. Hi tenen tot el dret. A Catalunya tenim 
polítics que amb tota la legitimitat defensen el caràc-
ter espanyol del territori. Parlem de Duran, Herrera, 
Iceta i Rivera, i també d’aquella senadora que es de-
dica a enregistrar converses privades sense avisar. 
Després, els resultats electorals van posant tothom 
al seu lloc. Però admetrem que ha de ser molt fei-
xuga la tasca d’intentar convence’ns de les bondats 
d’una Catalunya espanyola mentre alhora s’escolta 
la música de fons del governador.

Tot fent endreça, m’ha arribat a les mans un 
llibre (recull d’articles) que porta per títol: 
“Serà el 1992 l’any de la independència de 
Catalunya?”. Va ser publicat el 1989 en vistes 
als Jocs Olímpics de Barcelona i  amb l’intent 
d’aprofitar aquesta avinentesa per donar a co-
nèixer al món el “cas català”. La seva relectura 
“en diagonal” m’ha servit per fer un cop d’ull al 
camí recorregut des d’aleshores. Va bé de tant 
en tant fer una mirada enrere per adonar-nos 
d’on som realment i injectar una mica d’opti-
misme si es veu que l’objectiu és més aprop.
Alguns dels articles m’han cridat l’atenció per 
la seva actualitat. Per exemple, la facilitat amb 
què els grups i partits espanyolistes --majo-
ritàriament de dretes- es posen d’acord per 
evitar qualsevol acció que pugui representar 
un pas endavant de l’independentisme. Amb 
la mateixa facilitat, els grups independentistes 
–majoritàriament d’esquerres- s’han barallat 
sempre i han portat al fracàs alguns objectius 
ja assolits.
I és que, per unes circumstàncies que no sa-
bria explicar, la idea d’Espanya ha estat sem-
pre assumida com una unitat intocable per 
part de les diverses formacions polítiques dels 
nostres veïns. En canvi, a Catalunya, mas-
sa vegades hem donat la impressió de “tants 
caps, tants barrets”. Uns la volen federal, els 
altres confederal, uns volen un estat propi, els 
altres no volen ni sentir-ne a parlar.  No és 
estrany, doncs, que a Madrid s’ho prengues-
sin amb certa calma. Es parlava més aviat de 
“soufflé” o que “es desfaria com un bolado”. 
Per això, la seva tàctica va ser no fer-ne cas o 
apretar encara més els cargols per doblegar-
nos. 
Aquesta actitud podia tenir una certa explica-
ció mentre l’independentisme va ser un fet re-
sidual en el camp polític i sovint associat –amb 
raó o sense- a la pràctica d’accions violentes. 
En aquell 1992 olímpic, per als detractors l’ex-
hibició pública d’una estelada era ja motiu de 
crítica i de sospita d’actes violents. En canvi, 
els motius en què es basaven els partidaris de 
la independència eren, d’una banda, de caire 
històric (una minoria “intel·lectual”) o de caire 
social amb trets reivindicatius i a vegades anti-
sistema. La classe treballadora no participava 
ni dels uns ni dels altres i les classes mitjanes 
eren  més aviat partidàries d’una entesa que 
comportés el reconeixement de la identitat ca-
talana, que no contemplava la separació de 
l’estat.
Avui les coses han canviat i de quina manera. 
El moviment independentista s’ha fet transver-
sal ideològicament i socialment, fins i tot en 
alguns sectors de la immigració. Hi ha molta 
gent que s’ha fet independentista quan s’ha 
adonat que el tracte que Catalunya rep de l’es-
tat porta a un emprobriment en tots els àmbits 
i, per altra banda, veuen que amb un estat pro-
pi podrien viure molt millor.
No sé si el 2015 serà l’any de la independèn-
cia de Catalunya. Hi ha molta feina feta i mol-
ta encara per fer. Si hem esperat tres segles, 
podem esperar un mesos, però que això no 
suposi aigualir el resultat de tants esforços. 
Els nostres representants al Parlament han 
de tenir en compte que no podem fer ni un 
pas enrere. Com deia Heribert Barrera: “Tenim 
pressa, molta pressa!”.

L’any de la 
independència?

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Pensem que cal seguir treballant per fo-
mentar sinergies de feina conjunta entre les 
diverses entitats. Des de la CUP Igualada  
volem reivindicar l’espai de l’Escorxador i 
posar-lo al servei de les entitats de la ciutat

El context de crisi econòmica ha afectat el panorama 
cultural d’Igualada. Per una banda, la baixada dels 
pressupostos municipals destinats a cultura han fet 
disminuir l’oferta cultural de l’administració munici-
pal. I, per altra banda, el sector privat actual no inver-
teix en cultura popular, excepte en aquelles ocasions 
on s’hi preveu un rendiment econòmic assegurat.
Malgrat això, la ciutat viu un molt bon moment cultu-
ral amb propostes per a tots els públics i una agenda 
plena. Això ha estat gràcies al teixit associatiu que, 
amb el seu treball desinteressat, ha nodrit el mapa 
cultural de la ciutat. Tanmateix, aquestes entitats, 
que treballen des del voluntariat, no han tingut ni el 
reconeixement ni el suport que es mereixen des de 
l’Ajuntament.
Si bé és cert que la ciutat té llocs on acollir les ac-
tivitats puntuals i les activitats de forma continuada, 
no vol dir que es gestionin adequadament: satura-
ció d’espais en dates assenyalades, la negativa de 
l’Ajuntament a cedir espais i dificultats per assumir 
els lloguers dels espais que no són municipals.
Des de la CUP Igualada pensem que cal potenciar 
les entitats de cultura popular ja que tot i la seva ri-
quesa cultural també són clau a nivell social, com a 
escola d’aprenentatge ciutadà, com a espais d’aco-
llida i arrelament pels igualadins nouvinguts i una 
eina de transformació social. Per tant, creiem que 
cal reconèixer-les com una eina de cohesió, i s’ha de 
fer des d’una posició de no ingerència, respecte i col-
laboració cap a elles tot oferint recursos municipals 
perquè puguin consolidar el seu treball.
Ara bé, perquè això sigui possible cal replantejar les 
dinàmiques que s’estan duent a terme actualment 
des del consistori i caminar cap a un canvi basat en 
tres eixos principals: transparència i claredat tot re-
formulant els criteris a l’hora d’atorgar subvencions, 
mecanismes de suport actiu i per últim, estratègies 

de comunicació. Així, proposem la creació d’una ofi-
cina de suport a les entitats per facilitar els tràmits 
burocràtics i la gestió econòmica (tasques que po-
den anar in crescendo amb la reforma fiscal a en-
titats sense ànim de lucre) i per posar a disposició 
d’aquestes entitats diferents recursos municipals 
com materials (taules, cadires, tarimes, tanques...), 
cessió d’espais, recursos humans, etc.
Pensem que cal seguir treballant per fomentar si-
nergies de feina conjunta entre les diverses entitats. 
Així doncs, des de la CUP Igualada volem reivindicar 
l’espai de l’Escorxador, actualment buit. Entenem 
que és un espai que cal retornar a la ciutat, fomen-
tant una gestió participativa, transparent i propera a 
les entitats culturals i de lleure. Creiem que aquest 
espai polivalent ha de servir perquè les entitats pu-
guin organitzar grans esdeveniments, trobar-se i 
desenvolupar nous projectes, ja que de creativitat a 
Igualada no en falta.
Finalment, volem destacar la penosa situació actual 
de l’Escorxador. Un projecte que va costar 2 milions 
d’euros als igualadins i igualadines, amb unes des-
peses de manteniment al voltant de 22.000€ anuals, 
ha acabat esdevenint un espai cedit, principalment, 
a esdeveniments privats. Així doncs, cal recuperar 
allò que és nostre i donar valor a les activitats que 
proposen les entitats populars arrelades a Igualada.

Posem l’Ajuntament al servei 
de les entitats

CUP IGUALADA ·    
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De petits, en aquella edat de concentrar-nos en tot 
i en res que fa que no escoltem el que ens expli-
quen i aconsellen els adults -tret de mestre, mossèn, 
mosso o metge- fem de cada dia una sorpresa.  Ens 
llevem sense condicionar-nos per si estarà núvol, 
boirós, plujós, o bé si farà un jorn de sol radiant. Tan 
fa. És l’època en que no sabem ni de calendes ni 
d’estació ni de rellotge, només de somnis. Tenim un 
únic referent fix, la casa i la mare; cau i menja. Fins 
i tot desconeixem què fa el pare; desapareix molt 
d’hora. Un ve i va que ni tan sols preocupa al nostre 
jo, un va i ve que, sense saber-ho, és garantia de be-
nestar i seguretat. I de tot plegat el que marca el nos-
tre caràcter, sentiment i personalitat serà el gradient 
i la intensitat amb què visquem les pors, els dolors, 
les olors, els sons, els jocs i sobretot el sentir-nos es-
timats, volguts. La maldat i la mort no existeixen en 
el nostre ésser, només despreocupació qual sinònim 
de felicitat. Beatitud perfecta, un estat d’ànim que 
per biològic primari i natural res té a veure amb cap 
religió i no s’aconsegueix ni es troba llegint sagrades 
escriptures i manco amb el patiment i angoixa que 
comporta el lligam a una devoció, a una creença. 
Cosa molt diferent és trobar consol esperança con-
fort o alleujament en les pregaries, en la confessió, 
o participar activa o passiva en rituals i càntics en 
ambients de serenor i recolliment de monestir o es-
glésia. Aquesta és la religió d’adults, de maduresa, 
que per la funció social i d’agermanament d’una par-
ròquia mereix tot el respecte i protecció. 
Però el temari que ofereix per educar en matèria re-
ligiosa l’estat espanyol de la mà del partit extremista 
i retrògrad de Madrid-Estat a través del Ministerio de 
Educación, Arte y Cutura (Toros) y Deportes és fa-
natisme i doctrina més pròpia de secta que del món 
de la ciència i el saber. Només cal llegir, i sorpren-
dre’s, o no, amb la resolució del passat 11 de febrer, 

publicada el dia 24 en el Butlletí Oficial del Regne 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-
A-2015-1849.pdf. Talment text més propi del temps 
de la inquisició, de quan enganyaven la gent fent-los 
creure que la Terra era plana i atemorint-los amb l’in-
fern. Un redactat on s’arriba a negar l’evolució de les 
espècies. Hi veurem la mà dels ideòlegs i partidaris 
del creacionisme que a la península no són altres 
que fills i filles de franquistes, de famílies adinerades 
posicionades i adoctrinades a recer del règim polític 
i dictatorial -que no ha retut comptes amb la justí-
cia- i d’on els deixebles avui en calquen les bastes 
idees de caserna betum arengada i pixum. Són avui 
els aprofitats d’una impunitat, gràcia i privilegi auto-
atorgat pels parents per evitar poder ser jutjats per 
crims de guerra. I ho van tenir fàcil per amnistiar-se: 
la competència, la dissidència, o morta o exiliada o 
depurada. Terror, espant, oblit i tabú pels que va ro-
mandre vençuts, a casa i callats. Així van instaurar-
nos la democràcia, conscients que abans havien fet 
net. Neteja intel·lectual i ètnica. Ells, caterves que 
van dur la guerra civil contra la República espanyola 
i, per no perdre el bàrbar costum castellà, contra el 
fet català, són els mateixos que parlen de pau des-
prés de ser els artífexs d’una lluita armada i ens tit-
llen de nazis quan són ells els que establiren amb 
el règim feixista alemany amistat d’Estat, intercanvi 
d’informació i en foren acèrrims col·laboradors. De 
documents gràfics del flirteig amb la barbàrie- que 
avergonyeix la humanitat i la civilitat- no en falten. 
Ara fan fàstics a l’estelada, però avis i pares no ho 
feren a l’esvàstica. Nyepes i nyèbits que sotmeten 
la nostra societat als seus capricis i designis, ens 
han fiscalment segrestat el diner públic i en la seva 
incultura, barroeria i suprema ignorància perseguei-
xen tota forma de cultura, especialment la catalana. 
La seva particular religió -utilitzant i manipulant el fet 

MANEL RAMONEDA

La felicitat, evolució o devoció?
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cristià i el catolicisme com a eina inductora- contribu-
eix plenament a deformar la personalitat i la visió de 
la realitat. Fet que explicaria i molt la manera de ser 
i fer de les actuals cúpules dirigents espanyoles de 
dit dot i doble moral.  
La felicitat és un sentiment amorós i plaent que ex-
perimenten primats racionals en sentir-se segurs, 
envoltats de semblants, naturals i iguals. Només cal 
veure l’amargura dels infeliços impresa a la cara en 
elits i classes governants i de l’alt i baix funcionariat 
uniformat, siguin de missa, de mossa, o de most, per 
saber que o bé involucionen o alguna cosa del que 
postulen no rutlla. La mateixa carona de mala llet 
que veiem en els colons que en comptes d’adaptar-
se al lloc on arriben pretenen que el lloc s’adapti a 
ells. I per molts precs que facin a Déu Nostre Senyor 
a l’Al·là o a l’al·lè benzè, només es troben a gust en 
el ranci, en el passat. En definitiva, des de Madrid 
promouen un adoctrinament que no afavoreix pas el 
desenvolupament de la responsabilitat personal, so-
cial i l’ interiorització de virtuts cíviques en pro del bé 
comú de la societat. No permeten que s’adquireixin 
competències de llibertat, solidaritat, justícia, empa-
tia i caritat  més enllà del clan i afavoreixen immadu-
resa que la majoria tapa amb autoritarisme domini 
i arbitrarietat. Menystenen la ciència per afavorir la 
ignorància i la divisió en el saber i ens menteixen 
vilment exposant que el fet religiós -i no pas valor 
individual suor i plantar-los cara- ha estat el verita-
ble motor de canvi per potenciar els drets humans 
la convivència el progrés i la pau. Són capaços d’in-
sultar la intel·ligència exposant que l’exclusiva vida 
al planeta Terra no és evolutiva sinó regal de Déu i 
que la felicitat s’aconsegueix amb la devoció i amb 
la submissió al diner. Doblers que distribuiran ells a 
caprici, açò sí els fa feliços.    

És un llibre que  es publicà el 1851, posteriorment 
se’n van fer diferents edicions, una el 1914 i una 
altra el 1982. Aquest llibre forma part del centenar  
llarg  que hem col·leccionat al llarg del temps  d’art 
culinari. El motiu d’aquest article no és altre que fer 
un reconeixement a  tots aquells cuiners anònims 
(cuiners casolans al marge de Realities) que darrere 
la barra de molts bars i fondes, en silenci i dedicant 
moltes hores, han servit taules i satisfet molts estó-
macs amb els nostres productes, destacava el perio-
dista Pau Arenyós en el Periódico de Catalunya  i no 
l’espectacle patètic que a través de Twitter i Facebo-
ok inunden la xarxa amb milers de receptes on la im-
mediatesa i la posada en escena és l’únic objectiu, 
substituint aquest l’element clau de tota cuina, que 
no és altre que la paciència i moltes hores de feina.
A Catalunya, des de fa molts anys, hem tingut exceŀ-
lents divulgadors de la gastronomia. Faig menció ex-
pressa sobretot a un dels més coneguts, parlo d’Ig-
nasi Domenech La Teca que va passar a formar part 
de l’art culinari per milers de llars catalanes. Altres 
obres seves El arte del coctelero Europeo (1931) o 
La nueva y elegante cocina española i Las nuevas 
conservas y dulces, (1923). També vull fer menció 
un altre llibret molt popular anomenat  Carmencita 
o la buena cocinera de Dª Carmen J.Carpinell, i un 
altre també molt conegut: La cuina catalana (1923) 
amb la portada il·lustrada per Opisso. Hem de re-
marcar autors posteriors com Nestor Luján, que amb 
Las nuevas recetas (1970) i pròleg de Juan Perucho, 

JORDI FERNANDEZ GENÉ

La cuinera catalana
formaven part de l’extens conei-
xement d’aquest autor. També no 
puc deixar de recordar el nostre 
Manuel Vázquez Montalbán, culé 
i gran comensal de moltes taules, 
i sense oblidar a Josep Pla amb 
un dels seus llibres El que hem 
menjat, (1981), amb fotografies 
de Català Roca. Ens introdueix a 
través de la nostra gastronomia 
i el nostre paisatge les aromes , 
sabors i olors de la mar i la terra.
D’en Josep Pla  recordaré sempre 
un breu relat que en el seu llibre 
Coses vistes (1925) plasmà amb 
la seva riquesa lingüística i re-
produí  una escena de taula que 
a continuació rememoro als lectors de La Veu: “A 
tot arreu tinc un amic que està sempre disposat a 
menjar un cent de caragols o un bon arròs o la meitat 
d’una llebre i amb aquest amic tan savi no hi ha ma-
nera de renyir. El vi de les vinyes que donen  al mar 
és bo i té un aspret que cueja  i us mossega la llen-
gua. I de vegades , per començar mengeu un rovelló 
o un pinatell a la brasa, i és com si us mengéssiu 
una orella d’angelet dels que aguanten la cadira de 
la Mare de Déu”.

EL TUBO
De l’Empordà passem a l’Anoia, on vull recordar 

aquell petit bar ubicat en el passatge del Forn. Fou 
obert l’any 1952 amb el nom de ”El Tubo” avui desa-
paregut. El fundà Joan Marcet Mas i la seva muller 
Maria Manyoses. Fou posteriorment quan Isidre Ló-
pez, natural de Soria, es casà amb la filla M. Àngels 
Marcet, l’any 1965 i que amb un tracte familiar van 
estar vint-i-set anys al davant d’aquest petit bar de 
menjars casolans. Les tapes de callos foren servides 
per la cuinera Sra. Sebastiana que treballà  vuit anys 
i posteriorment per la Sra. Màxima, veïna del barri de 
Montserrat, deu anys més. Amb llargues jornades i 
sacrifici van fer d’aquest petit bar un lloc de culte per 
les tapes de callos. 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Anunci històric. L’alcalde Marc 
Castells el feia dimarts durant 
la inauguració del 4D Health i 
eclipsava amb aquesta infor-
mació tota la resta. Igualada 
recuperarà, després de tres 
llargues dècades, els estudis 
universitaris d’Infermeria. Serà 
gràcies a un acord amb la Uni-
versitat de Lleida, que ofertarà 
ja des del mes de setembre vi-
nent 40 places de primer curs 
del Grau d’Infermeria a Igua-
lada, la meitat de les 80 que 
venia oferint a les seves ins-
taŀlacions de la capital del Se-
grià, i que no s’ocupaven en 
la seva totalitat. L’entesa per-
met que els estudis es facin al 
Campus Universitari d’Iguala-
da, presencials amb alumnes 
i professors, amb pràctiques 
que es faran al propi 4D He-
alth, i als centres sanitaris de 
la ciutat i comarca.
El Grau, de 4 anys i amb 240 
crèdits, s’impartirà en català, 
castellà i anglès, i espera cap-
tar alumnes de tot el país, la 
qual cosa comportarà benefi-
cis a la ciutat. Quan estiguin 
els quatre cursos complerts, 
en total hi haurà almenys 160 
alumnes estudiant Infermeria 
a la ciutat.

El 4D Health, un 
Hospital quasi nou, i 
les instal·lacions del 
Campus han atret a la 
Universitat de Lleida 
per ofertar 40 places

El tema de la setmana
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Una infermera atén una pacient a l’hospital simulat 4D Health, dimarts, amb la presència del president Artur Mas. Foto: J. Guasch.

Igualada recupera els estudis universitaris d’Infermeria 
gràcies a un acord amb la Universitat de Lleida

Una de les promocions -la vuitena- de l’Escola d’Infermeria d’Igualada. Moltes d’elles segueixen en actiu.

Una mirada a l’antiga Escola d’ATS “Virgen de la Piedad”

El secretari d’Universitats i Re-
cerca de la Generalitat, Antoni 
Castellà, exultant, explicava 
dimarts que “aquest anunci no 
més només quelcom històric, 
sinó que hi té molt a veure el 
4D Health. Que aquest centre 

es faci a Igualada situa la ciu-
tat en un escenari orientat cap 
al coneixement i l’exceŀlència, 
i això ha atret a la Universitat 
de Lleida. Si no existís el que 
s’ha inaugurat aquest dimarts, 
probablement no haguessin 
vingut aquests nous estudis 
d’Infermeria”. 

Èxit de col·laboració 
interuniversitària
Castellà insistia molt que 
“Igualada ha tingut la capacitat 
d’atreure aquests estudis, a 
Lleida han entés que l’hospital 

simulat del 4D Health és única 
a Catalunya, també disposa 
d’un hospital real pràcticament 
nou i unes bones instaŀlaci-
ons. És un cas d’èxit de coŀ-
laboració interuniversitària. En 
el món acadèmic no hi ha un 
problema de fronteres territo-
rials, sinó que lideren aquells 
que poden oferir àmbits de 
coneixement més importants, 
i aquest n’és un bon exemple, 
sens dubte. Ha estat la pròpia 
Universitat de Lleida la que 
s’ha aproximat a Igualada, i 
això cal posar-ho en valor”.

El titular d’Universitats i Recer-
ca afegia que aquest també és 
un exemple del tan anomenat 
“win to win”, és a dir, quelcom 
on tothom hi surt guanyant. 
“Igualada, per descomptat, 
però també la UdL, perquè pot 
oferir uns estudis d’Infermeria 
amb un valor diferencial molt 
important”.
Les gestions per recuperar els 
estudis d’Infermeria van inici-
ar-se fa més d’un any, i s’han 
portat amb una alta discreció. 
“Serà una oferta d’Infermeria 
amb una instal·lació associa-
da única a Catalunya, i caldrà 
veure la capacitat d’atracció 
que té entre els estudiants”, 
afegia Castellà. Fa alguns 
anys, el govern de l’Entesa 
per Igualada també va intentar 
-amb la universitat lleidatana- 
portar els estudis a Igualada, 
però en el darrer moment, 
quan semblava tot decidit, es 
va aturar.
Aquesta setmana, al Saló de 
l’Ensenyament de la Fira de 
Barcelona, el Campus Uni-
versitari d’Igualada ja disposa 
d’un estand, en el que s’ofe-
reixen els nous Graus en ADE 
Industrial i el d’Infermeria, tots 
dos anunciats en la última set-
mana.

Igualada va tenir una escola 
d’infermeria (llavors Escola 
d’ATS Virgen de la Piedad) 
entre 1967 i 1980. Estava situ-
ada al mateix edifici de l’Hos-
pital, i depenia de la Facultat 

de Medicina de la Universitat 
de Barcelona. Tenia tres au-
les, i, en els primers anys, va 
funcionar en règim d’Internat. 
La vessant pràctica és la que 
més prestigi va donar a l’esco-

la igualadina.
Hi ha un estudi fet per la in-
fermera igualadina Teresa Mi-
quel i Torras, que explica una 
breu història d’aquest centre. 
Per les seves parets hi van 

passar 11 promocions, amb 
professors com Xavier Miquel, 
Francesc Botet, Marc Riera, 
Enric Vives, Francesc Sange-
nís, José Luis Teixidó, Tomàs 
Adzet, Dolors Climent, Antoni 
Secanell, Lluís Miró, Ramón 
Torelló, Mercè Mir o Joaquín 
Vallespín entre els professors, 
i també hi havia diferents re-

ligiosos, com Mossèn Genís 
Pedrós. El primer director va 
ser el Dr. Joan Solà Surís. 
S’oferien tres cursos per po-
der obtenir el títol d’inferme-
ria. L’any 1977, un decret va 
obligar a aquests centres a 
convertir-se en escoles uni-
versitàries, i el d’Igualada es 
va tancar. 

Una de les primeres promocions.



Artur Mas va inaugurar dimarts el 4D Health, que situa 
a Igualada a l’avantguarda de la innovació en salut

El president va dir 
que el 4D Health és 
“la demostració que 
quan a Catalunya se 
la deixa volar, pot 
volar molt alt”
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Després de cinc anys de pre-
paratius i un any de proves 
pilot, dimarts d’aquesta set-
mana ha obert  formalment 
les portes el 4D Health, un 
hospital simulat complet per 
entrenar els professionals de 
la salut creat a partir de les 
instal·lacions d’un hospital 
real: l’antic hospital d’Iguala-
da. 
El 4D Health neix amb l’objec-
tiu de reduir els errors humans 
en l’àmbit de la salut, ja que és 
una de les primeres causes de 
mort segons dades de l’OMS. 
Per tal que els professionals 
no s’hagin de formar als hos-
pitals i amb pacients reals, el 
4D Health els proporcionarà 
un equipament global perquè 
puguin entrenar-se on tot serà 
real excepte els pacients, que 
seran actors o maniquins ro-
botitzats per reaccionar com 
un humà.  
En l’acte inaugural, el presi-
dent de la Generalitat Artur 
Mas va destacar que “projec-
tes com el 4D Health donen ca-
pacitat i fortalesa a una ciutat 
com Igualada, una zona molt 
castigada per la recessió eco-
nòmica i que ha sabut donar-
li la volta a aquesta situació, 
apostant per millorar les con-
dicions del present i, sobretot, 
per millorar el futur”. A més, va 
afegir “és un equipament amb 
forta projecció internacional 

que treballarà per Catalunya, 
per l’Estat i per tot Europa”. 
El president va dir que el 4D 
Health és “la demostració que 
quan a Catalunya se la deixa 
volar, pot volar molt alt”.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va assegurar que 
a partir de setembre el nou 
Campus Universitari d’Iguala-
da oferirà estudis universitaris 
d’infermeria, una oferta que 
reforça la posada en marxa 
del 4D Health.   
En nom del centre van inter-
venir la mànager Àngels Cha-
cón, que ha explicat que “es 
tracta d’un projecte que es tira 
endavant gràcies a la interdis-
ciplinarietat i al treball en equip 
en un entorn global, optant per 
la innovació i la obertura”. I 
també el director, el Dr. Enric 
Macarulla que va afirmar que 
“la seguretat del pacient és un 
repte per tot l’entorn sanitari 
i, per això, el 4D Health ens 
prepara per fer front a aquests 
errors sanitaris a través de la 
integració de la simulació en 
l’ensenyança en salut”. 
A l’acte també hi van assistir el 
Conseller de Salut Boi Ruiz, el 
secretari d’Universitats Antoni 
Castellà així com nombrosos 
representants d’empreses de 
l’àmbit de la salut com Grífols, 
presidents de Col·legis Pro-
fessionals i rectors d’universi-
tats. 

Farmàcia equipada 
per Grifols 
La segona causa d’errors als 
hospitals -després de la in-
fecció- és la gestió que es fa 
del medicament, des que es 
prescriu fins que s’adminis-
tra. És per això 4D Health ha 
apostat per incorporar una far-
màcia hospitalària de primer 
nivell, que ha estat equipada 
per l’empresa catalana Grífols 
i que compta amb la darrera 
tecnologia en dispositius de 
control de dispensació. Amb 
aquesta iniciativa, el 4D He-
alth es converteix en el primer 
centre de simulació europeu 
que incorpora una farmàcia 
simulada. 
El centre acollirà un seguit 
d’accions formatives i d’inno-
vació al voltant de la gestió 
del medicament als hospitals 
que aniran dirigides a farma-
cèutics, tècnics de farmàcia, 
metges, infermeres, tècniques 
d’infermeria i tots aquells pro-

fessionals implicats en el cir-
cuit del medicament.  

Un centre en marxa
Al llarg de tot el 2014 el centre 
4D Health ja ha realitzat diver-
ses proves pilot, i té previstes 
per aquest 2015 nombroses 
sessions formatives adreça-
des a societats científiques, 
col·legis professionals, cen-
tres de salut i a professionals 
de diferents especialitats (me-
dicina, infermeria, farmàcia, 
odontologia, optometria, fisio-
teràpia, dietètica, etc.). També 
s’adreça a associacions de 
pacients i a empreses que, per 
exemple, vulguin testar i vali-

dar els seus productes abans 
de comercialitzar-los. Així, les 
empreses podran comprovar-
ne la usabilitat i el retorn que 
tenen posant-los també en un 
ambient proper a la realitat, en 
situacions d’estrès i sense que 
tinguin cap impacte sobre els 
pacients.  
La inauguració va reunir mol-
tíssima gent, i va generar ex-
pectació ciutadana al passeig 
Verdaguer. Mas va visitar to-
tes les instaŀlacions, i va po-
der veure en directe diverses 
demostracions, una d’elles 
una intervenció quirúrgica, òb-
viament, falsa. El 4D Health 
representa també la recupera-
ció d’un espai que havia aco-
llit l’hospital comarcal, i que té 
una llarga història.
Després de l’acte, Mas va 
anar, a peu, fins a l’Ateneu 
Igualadí, on va presentar Marc 
Castells com a candidat de 
CiU a la reelecció com alcalde 
(veure pàgina 12).

Marc Castells, Artur Mas i Boi Ruiz, davant una simulació d’una intervenció quirúrgica. Fotos: Joan Guasch.

Una de les primeres promocions.
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La voluntat de l’empresa 
Monbus Hispano Igualadina 
d’instaŀlar un rentador i un 
assortidor de gasoil a l’esta-
ció d’autobusos, projecte que 
ja és a exposició pública a 
l’Ajuntament, ha aixecat una 
polèmica amb clar rerefons 
preelectoral. 
El govern CiU-ERC s’ha afa-
nyat a deixar clar que la de-
manda de l’empresa, princi-
pal operador de l’estació, no 
representa cap perill, i posa 
com exemple l’estació de Vi-
lafranca del Penedès -gairebé 
calcada a la d’Igualada- on ja 
existeix una instaŀlació pràcti-
cament idèntica a la que es vol 
posar a Igualada.
Amb tot, darrere de tot plegat 
no hi ha només la soŀlicitud del 
permís per a l’esmentada ins-
taŀlació, sinó el reflotament de 
la vella història de relació de 
l’empresa amb la ciutat. Sem-
bla que l’operador Monbus 
deixarà aviat el seu magatzem 
de l’avinguda Catalunya -on 
ara disposa d’aquests ser-
veis-, que hores d’ara ocupa 
en règim de lloguer, doncs és 
propietat de la família Alsina, 
propietària de l’antiga Hispa-
no venuda a Monbus, d’Alsa 

Polèmica perquè Monbus vol posar un rentador i 
un assortidor de gasoil a l’estació d’autobusos

Imatge del rentador i sortidor de l’estació de Vilafranca, idèntic al que es vol posar a Igualada.

Igualada

Detingut el propietari 
de la Hispano 
Igualadina-Monbús 
per presumpte 
blanqueig de diners
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i d’Alsina Graells. Aquest edi-
fici de l’avinguda Catalunya 
-i la zona annexa- va ser re-
qualificat en temps del govern 
de l’Entesa de forma que s’hi 
pugui edificar planta baixa 
comercial i dues plantes d’ha-
bitatges. La requalificació es 
va fer abans de la venda de 
la Hispano Igualadina, el no-
vembre de 2008. Fins ara, 
les “hispanos” aparquen en 
aquest gran magatzem durant 

les nits. A partir de la nova si-
tuació, podran utilitzar les 12 
andanes de l’estació d’auto-
busos.

Polèmica
El tema, certament, té ingredi-
ents com per provocar polèmi-
ca, i al PSC li ha faltat temps 
per engegar-la pocs dies des-
prés que PxC també alertés 
de la situació.
L’actual regidor i candidat de 
Socialistes d’Igualada (PSC-
PM), Jordi Riba, ha explicat 
aquesta setmana que “el go-
vern de la ciutat pretén fer un 
gran nyap urbanístic ja que 
s’estan tramitant els permisos 
perquè l’estació d’autobusos 
es converteixi cada nit en un 
garatge a cel obert, amb ren-
tador i gasolinera inclosos, 
just davant del supermercat 
Aldi que s’està construint”. 
Riba ha mantingut una troba-
da amb veïns que, diu, li han 
fet arribar la seva “inquietud i 
malestar per les molèsties que 
els suposa aquesta decisió”. 
Segons Riba “estan molestos 
per la contaminació i els so-
rolls que han de suportar, so-
bretot a les 6 del matí quan la 
dotzena d’autobusos que s’hi 
aparquen es posen en mar-
xa”. Igualment, a Socialistes 
d’Igualada li preocupa la segu-
retat dels vehicles, que seran 
“més vulnerables davant de 
possibles actes vandàlics, el 
que sens dubte anirà en detri-
ment dels viatgers que en pa-
tiran les conseqüències si això 
suposa retards o deficiències 
en els autobusos”. 
El candidat Jordi Riba denun-

cia la “manca de transparèn-
cia per part del govern” encap-
çalat per Marc Castells, que 
ha actuat “d’amagat” perquè 
“en cap moment ha exposat el 
tema al ple ni ha anunciat pú-
blicament a veïns o mitjans el 
trasllat que ja s’ha fet efectiu”. 
Tan sols havia explicat que 
es faria un nou carril de sor-
tida des de l’estació. I pel que 
sembla, la intenció del govern 
de CiU i ERC “no és només 
fer de l’estació un aparcament 
a l’aire lliure, sinó convertir la 
zona en el taller de la Hispano 
Igualadina amb la instal·lació 
d’un rentador d’autobusos i 
sortidors de benzina”. 
Per altra banda, el candidat 
socialista Jordi Riba lamenta 
que, “mentre per una banda 
el govern municipal ha fet re-
iterades declaracions i titulars 
de cara a la galeria en contra 
de la empresa, a l’hora de la 
veritat, s’ha doblegat a les pri-
meres de canvi i ha regalat un 
espai públic a una empresa 
privada que a partir d’ara s’es-
talviarà el lloguer del garatge 
que té a l’avinguda de Cata-
lunya”. Riba denuncia aquest 
tracte de favor que fa malpen-
sar perquè se suma a la tole-
rància de la Generalitat davant 
mancances i deficiències en el 
servei d’aquesta companyia: 
“hem vist com fa anar passat-
gers drets i se li cremen auto-
busos al mig de l’autovia. Pot-
ser els deutes en subvencions 
a companyies de la Generali-
tat són tan grans que es veuen 
obligats a permetre aquests 
privilegis”. Per a Socialistes 
d’Igualada, el que es vol fer 
en aquest barri de la ciutat és 
un nyap: “Aquest no és el trac-
tament que ha de tenir l’espai 
públic de la ciutat, el govern 
ha de vetllar perquè Igualada 
tingui espais públics de qua-
litat i dignes, per al benestar 
i per la qualitat de vida dels 
veïns i els alumnes de l’escola 
Gabriel Castellà”, afirma Riba. 
Socialistes per Igualada ha 
demanat “una rectificació im-
mediata”.

El govern treu ferro 
a la situació
Des del govern de la ciutat 
s’ha volgut treure ferro a la 
situació. El regidor d’Urbanis-
me, Jordi Pont, va afanyar-se 
a mostrar als periodistes una 
fotografia del rentador i sorti-
dor que hi ha a l’estació d’au-

tobusos de Vilafranca, que po-
deu veure en aquesta pàgina, 
on s’aprecia una estructura 
que a prou feines fa 10 metres 
quadrats.
Pont afegia que “fins i tot pro-
curarem que l’esmentat renta-
dor sigui un altre que encara 
sigui de menor dimensió. És 
un projecte que minimitza 
completament l’impacte sobre 
l’estació d’autobusos”. Res-
pecte el possible aparcament 
nocturn dels autobusos, Pont 
diu que “a l’estació hi ha 12 
andanes, i a nosaltres el que 
ens interessa és que el servei 
no se’n ressenteixi. El que faci 
l’operador és cosa seva, sem-
pre que compleixi la normati-
va. Si vol aparcar-hi, hi ha an-
danes on poder fer-ho, no ho 
podem pas impedir, seria com 
prohibir que la gent aparqui el 
cotxe al carrer durant les nits. 
El que volem és que a les sis 
del matí, quan surti el primer 
autobús, ho faci en condici-
ons”.

CERQUEM: Professionals amb una clara vocació comer-
cial, amb experiència en venda d’assegurances i/o intan-
gles, que busqui desenvolupar la seva carrera professional 
com a Agent d’Assegurances. 

FUNCIONS: Assessorament i comercialització dels serveis 
i productes oferts per l’Aliança-Divina Pastora Asseguran-
ces. Captació de nous clients i atenció a l’assegurat.

OFERIM: Incorporació immediata, àmplia gamma 
d’assegurances personals (vida/accidents/salut/decessos 
jurídic) amb altes comissions, incentius econòmics men-
suals, garantit fins a 1.000€ subjecte a objectius i pla de 
carrera per aconseguir estabilitat laboral.

REMETRE CURRÍCULUM VITAE A:
flopez@la-alianza.com
REF: AE IGUALADA

o truca al telèfon: 938 052 949
(Horari de dilluns a dijous de 8:30 a 14:30 hores

 i de 16:00 a 18:00 hores. 
Divendres de 8:30 a 14:30 hores)

AGENT D’ASSEGURANCES
PER A IGUALADA

Agents de Vigilància Duane-
ra han procedit aquest dijous 
a registrar la seu de l’empre-
sa de transport Monbus a 
Lugo en el marc d’una nova 
operació, i el propietari i pre-
sident de la companyia, Raúl 
López, també president del 
club de bàsquet Obradoiro, 
està detingut als calabossos 
de la Guàrdia Civil.
Fonts consultades per Eu-
ropa Press han assenyalat 
que de nit es va procedir al 
precinte de les instal·lacions 
de Monbus a Lugo per ser 
registrades per efectius de 
Duanes, que també han ins-
peccionat dependències vin-
culades amb el grup empre-
sarial de Raúl López.
Els delictes que s’inves-
tiguen en l’operació són 
contra la Hisenda Pública, 
blanqueig de capitals, false-
dat, delicte comptable, tràfic 
influències i suborn. Les di-
ligències s’emmarquen dins 
d’un nou operatiu ordenat 
pel Jutjat d’Instrucció Núme-
ro 1 de Lugo.
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El portaveu de Foment de 
CiU, Pere Macias defensarà la 
setmana que ve a la Comissió 
una Proposició no de Llei en 
la que es demanen al Ministeri 
millores al tram de l’autovia A2 
entre Igualada i Esparreguera. 
El Grup Català reclamarà al 
Govern que porti a terme les 
gestions oportunes perquè 
aquest tram d’autovia rebi la 
inversió i les obres necessà-
ries per aconseguir que sigui 
més segur pel trànsit i reduir 
així la sinistralitat.  
A més, Macias demanarà al 
Ministeri de Foment que s’es-
tableixin totes les actuacions 
que es considerin oportunes 
per augmentar la capacitat 
del tram de l’A2 entre Iguala-
da i Esparreguera per tal de 
minimitzar les congestions de 
trànsit que es produeixen dià-
riament. 
Aquest tram de carretera acu-
mula un “lamentable currí-
culum” d’accidents que l’any 
passat va ascendir a 209. 
Concretament és al seu pas 
per la localitat de Castellolí 
on hi ha un punt negre per a 
la seguretat viària amb 23 ac-
cidents el 2014. Aquest elevat 
nombre de sinistres es produ-
eixen en un tram de poc més 
de 20 quilòmetres, coincidint 
amb el túnel del Bruc, on es 
hi ha molts talls de trànsit que 
comporten retencions que 
afecten als usuaris d’aquesta 
via. 
A tot plegat cal afegir-li l’im-
portant volum de turismes i 
camions que recorren l’auto-
via entre Madrid i Barcelona i 
que, en arribar a un tram com 
aquest, amb corbes d’un radi 
insuficient i transicions de tres 
a dos carrils, provoca lentitud i 
retencions cada dia i en hores 
punta. 
Amb aquesta Proposició no 
de Llei que es defensarà a la 
Comissió de Foment, Pere 
Macias es fa ressò de les re-
ivindicacions dels alcaldes de 
la zona que han demanat con-
juntament al Ministeri millores 
en aquest tram d’autovia. 

Marc Castells i Artur Mas, dimarts al vespre a l’Ateneu Igualadí. Fotos: Joan Guasch.

CiU defensarà una 
proposició no de 
Llei a Madrid per 
demanar millores 
a l’A-2

Mas diu que Igualada “és una rèplica del que ha fet la 
Generalitat” i defineix Marc Castells com una “piula”

Els candidats de CiU a les eleccions municipals, amb Artur Mas i Josep Rull.
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El president de CIU i de la 
Generalitat, Artur Mas, va 
presentar dimarts al vespre a 
l’Ateneu Igualadí -ple a ves-
sar- Marc Castells com a can-
didat a la reelecció de l’alcal-
dia d’Igualada a les eleccions 
del proper 24 de maig. A l’acte 
hi van assistir molts alcaldes 
de CiU de l’Anoia, i també el 
cooordinador de Convergèn-
cia, Josep Rull. 
Castells va fer un llarguíssim 
discurs en el que va presentar 
la seva obra de govern, pràc-
ticament idèntic al que va fer 
fa pocs dies en un balanç or-
ganitzat pel Col.legi de Perio-
distes. Acompanyat d’una veu 
en off i d’imatges històriques 
de la ciutat, l’alcalde va ba-
sar-se en cinc eixos per por-
menoritzar la seva tasca: bon 
govern, la presència d’Igua-
lada al món, el renaixement 
industrial i comercial, la ciutat 
de les persones, i el compro-
mís per la dignitat. Tot van ser 
referències al passat, a tot el 
què ha aconseguit fer CiU en 
els últims quatre anys, inclo-
ses les polítiques socials que 
són responsabilitat d’ERC. 
Castells no va fer ni una sola 
referència al pacte de govern 
amb els republicans. 
De cara al període 2015-2019, 
Castells va avançar que, en 
cas que CiU torni a encapçalar 
el govern de la ciutat, l’objec-
tiu és “consolidar el lideratge 
d’Igualada en el conjunt del 

país; apuntalar el renaixement 
de la ciutat per continuar po-
sant-la al mapa; i  acabar de 
definir les polítiques que ens 
estan fent atractius per a la 
captació d’inversions, per se-
guir estimulant la indústria, 
l’activitat econòmica i la gene-
ració d’ocupació”.
Castells va parlar tant, que Ar-
tur Mas no va dir gran cosa. El 
seu discurs, curt, va basar-se 
també en els mateixos cinc ei-
xos esmentats abans per l’al-
calde. Per al president, Igua-
lada “és una rèplica en petit 
del que ha fet el govern de 
la Generalitat, perquè tot ho 
hem hagut de fer més i millor 

amb bastant menys del què hi 
havia abans. Això té un gran 
valor”.
Per a Mas “no tothom té 
l’empenta i les idees per a 
fer possible el que s’ha fet a 
Igualada. Al capdavant de les 
institucions hi pot haver molts 
tipus de gent, però s’ha de do-
nar valor als qui són capaços 
de donar la volta a una situa-
ció complicada”.

“Recomano no fer 
experiments”
De cara al 24M, Mas va afir-
mar que “recomano que no 
feu experiments. Igualada és 
un exemple de com es fan les 

coses ben fetes amb lideratge 
públic. Si Castells es dediqu-
és al futbol, aniria darrere de 
totes les pilotes, i les tocaria 
bé. És una piula,  va per tot ar-
reu, arriba a tot arreu, ho dis-
puta tot i no dóna mai res per 
perdut. És un crack”. Poques 
paraules va tenir el president 
respecte el procés sobiranis-
ta. “Volem ser una nació lliure 
entre les nacions lliures del 
món”, va dir.
En acabar l’acte, els assis-
tents van cantar l’himne naci-
onal i es va fer una fotografia 
amb tots els candidats de CiU 
a l’Anoia a les eleccions mu-
nicipals.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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La Candidatura d’Unitat Po-
pular (CUP) és una formació 
d’esquerres, independentista, 
amb experiència a la comarca, 
però fins avui concentrada en 
únic municipi, a Capellades, 
on ja són presents a l’Ajun-
tament des de fa molt temps. 
En els darrers dos anys, però,  
han sorgit coŀlectius que han 
impulsat aquesta opció políti-
ca en molts municipis del país, 
estenent-se com una taca 
d’oli. Un d’ells ha estat Iguala-
da. La CUP ja ha decidit que 
es presentarà a les properes 
eleccions municipals. Amb qui 
al davant, de moment és una 
incògnita. N’hem parlat amb 
dos dels seus representants, 
Laia Martí i Pau Ortínez.

Per què heu decidit de pre-
sentar-vos a les eleccions?
Ens presentem amb quatre 
premisses i objectius. Creiem 
en un nou model de ciutat, 
no ens agrada com ha estat 
governada en aquests últims 
quatre anys, ni tampoc abans 
amb l’Entesa, i creiem que és 
possible una altra Igualada. 
D’altra banda pensem que la 
transparència i la participació 
han de ser reals. Volem obrir 
l’Ajuntament a la població, 
això els altres partits diuen 
que ho faran però no és així. 
Per molt que el govern actual 
digui que farà una pàgina web 
de transparència, o que hi hagi 
pinzelladetes de participació 
en el departament de Joven-
tut, aquest tema continua es-
sent una mancança. També 
volem ser una eina coŀlectiva 
per a la transformació social, 
i finalment demostrar que a la 
ciutat es poden fer les coses 
de forma diferent a nivell d’ad-
ministració municipal. La CUP 
és bàsicament una eina muni-
cipalista.
Insistiu molt en la participa-
ció.
És que pensem que la partici-
pació no ha de quedar només 
en allò que fem els ciutadans 
quan vénen unes eleccions, 
sinó que ha de produir-se du-
rant els quatre anys. La nostra 
pròpia forma de funcionar a la 
CUP és a partir de les assem-
blees, i això continuarà essent 
així. Qualsevol cosa que es 
parli a l’Ajuntament pretenem 
debatre-la entre tots. Hi haurà 
uns regidors a l’Ajuntament, 
però no tot quedarà aquí, en 
algú que doni la cara i prou. 
L’assemblea serà l’equip de 
treball, la base de tot plegat i 
on es prendran les decisions. 

Grup de treball de la CUP Igualada per preparar el programa electoral del 24M.

Entrevista a Laia Martí i Pau Ortínez, membres de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) d’Igualada

“El que ha passat en 
altres forces 
polítiques és que 
potser al programa 
electoral hi havia 
propostes 
d’esquerres, però no 
en el programa de 
govern”

“La CUP aporta una forma diferent de fer política, 
som la proposta que marca la diferència”

Pensem que la decisió muni-
cipal no és cosa d’uns quants, 
que es queda allí a l’Ajunta-
ment, tancada. Tothom ha 
de poder participar. Amb això 
creiem que la política local 
s’aproximarà més al ciutadà 
d’Igualada.
Creieu que hi ha prou “co-
ixí” com per pensar que 
aquest és un model que pot 
funcionar a Igualada?
És cert que fa poc que s’ha 
donat a conèixer oficialment 
la CUP a Igualada, però fa un 
any que s’està treballant en 
diferents grups. Quan es va 
prendre la decisió de presen-
tar-nos a les eleccions, es va 
fer en una assemblea interna, 
però també en una d’oberta a 
tothom. Allí es va veure clara-
ment que hi ha via una neces-
sitat. Vinculades a l’assem-
blea ja hi ha una cinquantena 
de persones, això és un teixit 
fort. La gran majoria de gent 
estem acostumats a treballar 
en associacions de tot tipus 
a la ciutat. Per a nosaltres, 
aquesta forma de fer política, 
que potser per a molta gent no 
és habitual, no se’ns fa gens 
estranya.

El programa electoral també 
es farà de forma oberta?
Sí, hem presentat quatre àm-
bits d’actuació i l’hem ofert a 
la ciutadania per a que faci 
propostes per incloure-les al 
programa electoral. Però això 
no s’acabarà quan entrem a 
l’Ajuntament. Si cal parlar del 
POUM, es faran assemblees 
per parlar-ne. El mateix amb 
Joventut i Cultura, o amb el 
que calgui... En les assem-
blees obertes que organitzem 
ens interessa molt poder es-
coltar l’opinió de la gent. Fa 
poc vam fer-ne una amb les 
entitats de la ciutat. Van venir-
hi una vintena, i va anar molt 
bé. La intenció és continuar 
fent-ne perquè així no ens 
quedarem només amb la idea 
inicial. Les coses evolucionen 
i al llarg de quatre anys poden 
passar moltes coses.
Sou inequívocament d’es-
querres, i independentistes. 
Algú diria que això també ho 
és la gent d’ERC. Que vosal-
tres creixeu tant, vol dir que 
els altres no han fet bé la 
feina?
És clar. El que ha passat en 
altres forces polítiques és que 
potser al programa electoral 
hi havia propostes d’esquer-
res, però no en el programa 
de govern. Tornem al què 
dèiem abans de Joventut. De 
la desena de carteres que hi 
ha a l’Ajuntament, a només 
una s’ha aplicat alguna eina 
participativa. Per què entres 
al govern, si deixes totes les 
altres carteres sense eines de 
participació? Sense fer uns 
pressupostos participatius? 
Per què hi ets, en un govern 
així? Quant a transparència, 

també hi ha molts aspectes 
difícils d’entendre. Del deute 
municipal d’Igualada, encara 
no sabem ni què, ni a qui, ni 
en concepte de què devem. 
En les altres esquerres que 
van governar abans (PSC i 
ICV) els principis d’esquerra 
també eren dubtosos. Deixar 
un ajuntament amb un deu-
te abismal jo poso molt en 
dubte que sigui d’esquerres. 
L’esquerra, per regla general, 
acostuma a ser austera, i ells 
potser es van passar de la rat-
lla.
La CUP té molta gent jove. 
Bàsicament us dirigiu a 
aquesta franja d’edat?
Una cosa és el que sembla, i 
l’altra és el que és de veritat. 
La qüestió és que hi ha gent 
de totes les edats que està 
cansada de la política actu-
al, i sobretot de la forma amb 
què s’ha fet política. Nosaltres 
aportem una forma diferent de 
fer política, som la proposta 
que marca la diferència. És 
cert que hi ha una alta impli-
cació del jovent, però això no 
vol dir que la nostra manera 
de fer les coses sigui només 
per als joves. Ens hauríem de 
preguntar no tan si l’estrany és 
que la CUP tingui tants joves, 
com per què els altres partits 
polítics tinguin dificultats per 
tenir-ne.
Es deia molt que els joves 
“passaven” de la política.
És que potser no havien trobat 
la fórmula idònia per fer políti-
ca. De tota manera, la joventut 
ha fet moltes coses per Igua-
lada des de les entitats o els 
moviments socials.
El sorgiment de nous partits 
polítics provoca que hi hagi 

ajuntaments molt fragmen-
tats. Això mostra la diversi-
tat que hi ha?
Exacte. Moltes vegades par-
tits com el PSC, ERC o IC di-
uen que això de que l’esquerra 
vagi dividida és dolent. Doncs 
pensem que no. Podríem re-
flexionar què han fet ells per 
no incloure certa esquerra... 
Bé, ja es veurà com queda 
l’Ajuntament, quin govern es 
forma, amb qui, i quina força 
té. Si CiU i ERC tornen a fer 
govern, ens reinvindiquem per 
fer oposició de debò, no com 
han fet altres en aquests úl-
tims quatre anys. Una oposi-
ció forta, clara i constructiva.
Això vol dir que renuncieu al 
govern?
Home, nosaltres venim de 
nou, no ens hem presentat 
mai. És difícil. Dubto moltíssim 
arribar a un acord amb CiU, 
amb PP, o amb el PSC. Som 
a les antípodes polítiques del 
que ells proposen. I no creiem 
que ERC, IC i nosaltres su-
méssim onze regidors...
Quina és la primera necessi-
tat que ara té Igualada?
Hi ha una emergència social, 
i calen accions en habitatge i 
per combatre la pobresa ener-
gètica, negociant amb les em-
preses subministradores. Cal 
fer que a Igualada sigui real 
el dret universal a l’habitatge. 
I tot s’ha de fer amb transpa-
rència, tenint en compte els 
coŀlectius que hi han estat tre-
ballant, com la PAH. Hem de 
poder construir un nou model 
de ciutat a partir dels movi-
ments socials i del que demani 
el ciutadà.
Encara no sabem el vostre 
candidat.
Estem en el procés per fer les 
llistes. Hi ha una quarantena 
de propostes de noms, hi ha 
molta gent vàlida per poder 
encapçalar la candidatura. 
Aquesta serà molt diversa, 
amb representants d’enti-
tats i moviments socials. Fins 
passat Setmana Santa no es 
coneixerà el candidat. Forma 
part de la nostra estratègia per 
demostrar que som un equip.

“Creiem en un nou 
model de ciutat, no 
ens agrada com ha 
estat governada els 
últims quatre anys, ni 
tampoc abans amb 
l’Entesa. Qualsevol 
cosa que es parli a 
l’Ajuntament  es de-
batrà entre tots”
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   Filosofia

Oblidar-se de la pa-
raula   “recursos”  i 
centrar-se en la pa-
raula “humans“. Hem
de conèixer a qual-
sevol  membre de l’or-
ganització si volem 
saber què el motiva, 
a què aspira… acon-
seguir un clima la-
boral de motivació 
perquè tregui el seu 
màxim potencial.

Oblidar-se dels llocs 
de treball com un con-
junt d’accions a com-
plir. Ja no hi ha llocs 
de treball amb aques-
tes o aquelles funci-
ons a realitzar. El que 
hi ha són persones 
amb habilitats i com-
petències que puguin 
realitzar les comeses 
de l’organització i que 
tinguin la versatilitat 
d’adaptar-se a noves 
funcions i canvis per 
què tenen habilitats 
per això.

Analitzar competèn-
cies, valorar esforços 
de forma adequada 
i a les persones com 
a tal, crea emple-
ats feliços. Tot això 
farà que en situa-
cions complicades 
els empleats que tin-
guem donin el 200% 
i estiguin motivats, 
donant sempre el 
millor o màxim que 
poden donar de si, 
per aconseguir els 
objectius comuns.

Competència: capa-
citat o característica 
personal estable i rela-
cionada causalment 
amb un acompliment 
bo o excel·lent en un 
treball i organització 
donats.

Som consultors en GESTIÓ DE PERSONES PER COMPETÈNCIES. La nostra missió és millorar les 
competències laborals a un mínim cost i amb un objectiu ben definit: POTENCIAR I CREAR TALENT 
ACONSEGUINT AUGMENTAR LA COMPETITIVITAT.

Tel. 639 316 01  Correu: info@talentiagestio.com  www.talentiagestio.com
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Feu que el vostre personal sigui més competitiu, 
eficient i amb una major efectivitat per aconse-
guir resultats en els següents àmbits:

   Màrqueting Online
   Xarxes Socials
   E-Commerce
   Model de negoci i innovació
   Social media
   Lideratge i estratègia
   Habilitats directives

La millora en una organització la dinamitzen les 
persones. Els productes i els beneficis són el 
resultat.

La nostra empresa col·labora oferint les següents 
eines en Gestió de Persones:

   Avaluació 360º
   Avaluació acompliment
   Estudis de clima laboral
   Anàlisi DAFO
   Valoració de llocs de treball
   Mystery Shopper
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a les persones clau creant així valor afegit a la 
seva empresa. Com treballem?

   Headhunting
   Elaborem una descripció del lloc de treball 
per competències.
   Realitzem una avaluació psicolaboral amb 
proves psicològiques.
   L’entrevista per competències és la nostra 
especialitat.
   Construïm un diccionari de competències i 
comportaments a mida del client.

El Geocaching consisteix en trobar “tresors” 
(cache) amagats, utilitzant la nostra aplica-
ció GeoTic. Es tracta d’una activitat que es 
pot desenvolupar indistintament en un 
entorn urbà o natural.
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La candidatura d’ERC d’Igua-
lada per a les properes elec-
cions municipals ha donat a 
conèixer aquesta setmana 
l’objectiu principal de la seva 
campanya: la creació de llocs 
de treball com a eix de màxima 
prioritat de l’acció de govern. 
Consideren que el proper al-
calde d’Igualada ha de tenir 
com a primer objectiu aquesta 
prioritat i ha de ser el mateix 
alcalde qui lideri el conjunt 
d’actuacions encaminades a 
aconseguir-ho. Des d’ERC 
destaquen que l’atur és el 
principal problema de societat 
i, per tant, la creació de llocs 
de feina ha d’estar en mans 
de la persona més important 
al capdavant d’un ajuntament: 
el seu alcalde.
Els republicans posen de re-
lleu que la ciutat continua amb 
una taxa d’atur del 19%, que 
afecta directament a 3.400 
persones. Constaten també 
que es creen pocs nous llocs 
de treball, dels quals un nom-
bre molt petit arriben a ser de 
qualitat, és a dir, amb unes re-
muneracions atractives i unes 
bones perspectives de futur.

Atur i precarietat laboral
L’atur i la precarietat laboral 
són el principal problema dels 
igualadins, especialment en 
dos grups d’edat: els joves 
i els majors de 45 anys. La 
manca de sortides professio-
nals a Igualada fa que molts 
joves, que voldrien viure i tre-
ballar a Igualada, es plantegin 
marxar una vegada acabats 
els estudis. La situació és tant 
o més desesperant per als jo-
ves sense estudis i per als ma-
jors de 45 anys, amb estudis o 
sense. A la vegada, l’èxode fa 
que Igualada perdi talent. En 
aquest sentit, en David Prat, 
portaveu de les JERC Igua-

Els candidats Toni Olivé, Josep Maria Palau i Carolina Telechea.

La candidatura que 
encapçala Josep 
M. Palau afirma que 
“farà tot el que 
calgui” per assolir un 
acord amb forces 
polítiques, 
empresarials i 
sindicals de la ciutat

La prioritat d’ERC a Igualada serà 
la creació de llocs de treball

El PSC aprofita la visita d’Artur 
Mas per llistar-li “tots els greu-
ges que pateix Igualada”

lada i número cinc de la can-
didatura, considera important 
“donar la cara” davant el prin-
cipal problema de la ciutat: la 
falta d’un lloc de treball digne 
per a totes aquelles persones 
que volen viure-hi i treballar-
hi. Prat també afirma que hi 
ha una clara falta de capacitat 
per retenir el talent juvenil, “no 
pot ser que molts  dels joves 
que actualment estudiem, ha-
guem de marxar a treballar 
fora i, en molts casos, a viu-
re lluny d’Igualada, sense cap 
expectativa raonable de poder 
tornar-hi.”
En aquest sentit, ERC Igua-
lada farà tot el que calgui per 
aconseguir un acord entre 
totes les forces polítiques, 
empresarials i sindicals de la 
ciutat per tal de crear llocs de 
feina pels igualadins. Aquest 

acord estratègic es durà a ter-
me a través de reunions de 
treball permanent, des d’on 
s’exposaran els problemes, 
les possibles solucions i els 
recursos necessaris per fer-ho 
possible. Amb això es pretén 
reunir un ampli ventall de me-
sures, degudament consen-
suades, amb l’objectiu que 
l’administració local sigui el 
màxim facilitadora possible a 
tots els nivells: industrial, em-
presarial, laboral i comercial.
Finalment, el candidat d’ERC 
a l’alcaldia, Josep Maria Pa-
lau, ha destacat que “és pri-
mordial que les administra-
cions facin tot el que estigui 
al seu abast perquè reneixi 
la indústria i que hi hagi fei-
na per a tothom. És neces-
sària una re-industrialització 
d’Igualada” però aquesta no 
serà possible, assegura, “si no 
s’encerta amb iniciatives que 
donin resultats comprovables. 
La indústria genera llocs de 
treball de qualitat i té efectes 
positius sobre l’ocupació. Pro-
moure-ho és la millor manera 
de combatre l’atur i la preca-
rietat laboral, de recuperar el 
poder adquisitiu de les classes 
treballadores i d’enfortir l’Estat 
del Benestar”.
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La candidatura de Socialistes 
d’Igualada (PSC-PM) ha apro-
fitat la visita del president Mas 
per fer-li arribar la llarga llista 
de greuges que pateix la capi-
tal de l’Anoia. 
Riba ha recordat que en la 
campanya electoral de fa qua-
tre anys, Mas i Castells pro-
metien que el fet que hi hagu-
és el mateix color polític a la 
ciutat i a la Generalitat facilita-
ria un “fil directe” que benefici-
aria Igualada. “Però la realitat 
ha estat que Igualada no hi ha 
guanyat res, perquè el govern 
local s’ha doblegat davant la 
Generalitat i no ha reivindicat 
les necessitats d’Igualada”, 
ha afirmat Riba. “CiU ha po-
sat els interessos de partit per 
davant dels de la ciutat per no 
incomodar el govern de la Ge-
neralitat”, ha afegit. També ha 
lamentat que “no hi ha hagut 
cap aliança estratègica per 
pal·liar les dificultats econòmi-
ques que pateix la ciutat”.
Quatre anys perduts 
en l’àmbit econòmic
Malgrat que l’actual alcalde 
Marc Castells prometia en 
campanya fer “economia, eco-
nomia, economia” , el candidat 
socialista ha afirmat que els 
últims 4 anys han estat per-
duts des del punt de vista eco-
nòmic a Igualada, en què no 
s’ha creat ocupació: “les xifres 
són clares, fa quatre anys hi 
havia 3.400 aturats i continuen 
havent-n’hi 3.400”. Riba entén 
que l’atur és un problema glo-
bal que no han creat els go-
verns locals, però afirma que 
“alguna cosa hi deuen tenir 
a veure les decisions que es 
prenen en l’àmbit local quan 
a nivell de país s’experimenta 
una lleugera millora generalit-
zada però a Igualada, no”.
Igualment, Riba ha recordat 
que Castells també ha incom-

plert la promesa del 40x10: 
“En la seva presentació com a 
candidat i acompanyat d’Artur 
Mas, Castells es va compro-
metre a dur 40 empreses de 
10 treballadors a les Comes 
aquest mandat, però no se 
n’ha parlat mai més”.
Infraestructures i 
comunicacions oblidades
Riba ha detallat diversos pro-
jectes que Mas i Castells es 
van comprometre a impulsar, 
com el carrilet. El candidat 
recordava que Mas va denun-
ciar les males comunicacions, 
va culpar-ne el tripartit i va 
prometre millores. “A hores 
d’ara,  la situació segueix igual 
o pitjor. Només s’ha reduït el 
temps del trajecte en 3 minuts 
i s’ha retallat la freqüència de 
combois. Tampoc s’ha fet res 
per impulsar el soterrament de 
la via. D’altra banda, la Ronda 
Sud segueix incompleta”.
Retallades i deutes 
amb Igualada 
En l’àmbit social, Riba ha de-
nunciat que s’ha aturat el pla 
de barris de Sant Agustí. A 
més, ha exigit a la Generalitat 
que sufragui els seus deutes 
amb l’Ajuntament d’Iguala-
da, per equipaments com les 
escoles bressol o l’escola de 
Música. Igualment, el candi-
dat socialista ha criticat que 
el govern català deu diners a 
entitats socials de la ciutat i 
que hagi suprimit les beques 
menjador.
El candidat conclou que el go-
vern de CiU a Igualada ha fa-
cilitat que la Generalitat oblidi  
la comarca. Riba recorda que, 
per al 2015, els pressupostos 
de la Generalitat només preve-
uen 7,1 milions d’euros a l’Ano-
ia, el que representa la tercera 
retallada consecutiva en inver-
sió a la comarca, mentre que 
en època del tripartit, la inversió 
era d’una mitjana de 40 milions.
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Prop de vint empresaris, tèc-
nics, professors universitaris 
i representants de la Cambra 
de Comerç de la regió marro-
quina de Fès-Boulemane, han 
fet una estada formativa de 
quatre dies aquesta setmana 
a Igualada. Aquesta setmana, 
un altre grup similar visitarà 
també la capital de l’Anoia. 
Aquest dijous, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i el subdi-
rector general d’Universitats 
de la Generalitat, Josep Ribas, 
els han donat la benvinguda a 
Catalunya i els han encoratjar 
a estrènyer els llaços empre-
sarials i universitaris entre les 
dues ciutats.
L’acord, presentat el passat 
novembre i que té el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
permet els adobers d’aquesta 
àrea, que persegueixen una 

Carlomagno SA entra 
al mercat mexicà i 
potencia les vendes 
a l’exterior

Curtidors del Marroc es formen 
al Campus d’Igualada

Es parla molt corrupció, però 
només veiem el que interessi 
a qui mana. Els percentatges 
a canvi de contractes són 
escandalosos, però també 
hauríem de revoltar-nos les 
altres formes de quedar-se 
amb els cabals públics, que 
són més subtils i sovint més 
rendibles pels espoliadors. 
Com ho són els sous que es 
cobren per escalfar la cadira 
i no molestar. Les pensions 
de per vida que s’adquireixen 
per passar per determinats 
llocs. Les retribucions “en es-
pècie” i cobrament per favors 
fets quan han estat a l’Admi-
nistració. Són els que saben 
que sempre més viuran bé. 
Els que saben utilitzar els 
privilegis del poder. Els que 
han utilitzat palaus, vehicles, 
viatges i serveis per “la seva 
feina” i s’hi ha acostumat.  
Funcionaris que han accedit 
a càrrecs – proposats i finan-
çats per les seves empreses 
– per a tal d’aconseguir de-
terminades lleis o posicions. 
Algunes com la banca La-
zard han pagat grans premis 
a la seva gent per aquestes 
“feines” (va abonar més de 
sis milions d’euros a Rodri-
go Rato, per anar a presidir 
Bankia, i 21 milions de dòlars 
a Antonio Weiss, per ser con-
seller del secretari del Tresor 
dels Estats Units). Altres, 
com Citigroup, prefereixen 
abonar complements salari-
als, per tal que l’excedència 
per ocupar càrrecs públics 
no els sigui onerosa (i ales-
hores mai se sap per a qui 
treballen). 
Són els que aparenten com-
portar-se seriosament men-
tre tenen l’atenció mediàtica 
al damunt. Però quan es 
retiren els focus, aprofiten 
les seves influències per fer 
descaradament d’aconsegui-
dors, desenvolupadors i co-
missionistes. I no és un tema 
privatiu d’Espanya. Arreu hi 
ha polítics que han fet grans 
despatxos lobbistes o fan 
serveis informals. Viuen de 
grans contribucions. Algunes 
molt cridaneres, com les de 
dos exministres d’Afers Es-
trangers britànics involucrats 
en una trama xinesa per la 
que cobraven sis mil euros 
al dia. Però també Clinton, 
Blair, Schöder, González o 
Aznar. Han estat “vinculats” 
a JP Morgan, Zurich Financi-
al, Gazprom, Gas Natural o 
Murdoch. I tants altres rela-
cionats amb fundacions del 
Golf, vinculades al Petroli o 
de fosques dictadures més 
o menys encobertes. Per 

PERE PRAT

això sempre hi han seriosos 
dubtes sobre la naturale-
sa dels “serveis” oferts. Els 
seus coneixements i capaci-
tats no semblen servir per a 
res més que per  reforçar el 
poder dels qui paguen, d’una 
forma directa o indirecta. I 
la seva cotització augmenta 
quan més menyspreats són 
pels seus conciutadans. Se-
gurament per la presumpció 
de que estaran disposats a 
qualsevol baixesa per fer una 
bona compensació.
Tant fa que les voluntats es 
comprin amb diners, o fent els 
ulls grossos a determinades 
operacions. Així les ‘targetes 
black’ de Bankia s’expliquen 
ara com a subterfugi “de que 
eren part del salari (un 5%, 
que es camuflava d’aquesta 
manera per negociar millor 
amb els sindicats els nivells 
retributius”. En el moment 
de rebre-les eren “neutrals a 
efectes fiscals”. Però en reali-
tat no sols s’amagaven al fisc, 
sinó també als companys de 
feina. Sempre el mateix. Ar-
ribar quan fa falta a les per-
sones adequades -i untades- 
en llocs claus. “El que és del 
comú, no és de ningú” i “avui 
per a tu demà per a mi”.  
Per la pròpia experiència sa-
ben del que són capaços els 
polítics. I a vegades agafen 
por. Així Guikas Jardúvelis, 
ministre de Finances al Go-
vern conservador de Grècia 
i un dels grans defensors de 
les polítiques d’austeritat, va 
portar diners a paradisos fis-
cals per cobrir-se si el país 
entrava en fallida, mentre 
deia als seus conciutadans 
que no patissin. I ha recone-
gut que ho tornaria a fer si 
cregués que “perillaven els 
seus diners,  guanyats al llarg 
de 37 anys de dur treball”. 
Però no podem oblidar la 
fredor de l’exili. Molts dels 
que van haver de marxar en 
acabar la Guerra Civil van 
anar-se’n sense res. Altres 
en canvi s’havien preparat. 
Tenien tresors en joies, or i 
divises. Sovint d’origen dub-
tós. Així van desaparèixer les 
reserves del Banc d’Espanya 
i molts bens artístics i religi-
osos. 
Les persones tenen grande-
ses i misèries. I també molta 
hipocresia. Massa sovint ens 
distreuen explicant el que 
convé a qui mana i s’amaga 
el que els posaria en evidèn-
cia. Propaganda enlloc d’in-
formació, per seguir embut-
xacant a tort i a dret, passant 
per persones honorables.

Subtileses
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El fabricant de mitjons Carlo-
magno, propietat de la família 
Pujol, aborda l’entrada a nous 
mercats per poder a incre-
mentar les seves vendes a 
l’exterior, segons que publica-
va aquesta setmana “La Van-
guardia”. Presents als Estats 
Units i a Anglaterra, on triom-
fen els seus mitjons de nena 
més clàssics, ara acaba d’en-
trar al mercat mexicà. L’em-
presa ha signat un acord a 
Mèxic, que els permetrà entrar 
als grans magatzems Liverpo-
ol, amb més de 60 centres al 
país centreamericà. Present 
ja a d’altres països com Estats 
Units i Anglaterra, Carlomag-
no acaba de crear una nova 
marca, Color Suit Barcelona, 
destinada a la franja infantil.
Actualment la companyia ex-
porta un 20% de la seva pro-
ducció, i l’objectiu és doblar 
aquesta xifra. Carlomagno, 
fundada el 1950, va facturar 
l’any passat 4 milions d’euros 
i compta amb 35 treballadors. 

millora en els seus processos 
productius i la seva compe-
titivitat, augmentar els seus 
coneixements a partir de l’ex-
periència dels industrials igua-
ladins, un clúster amb més de 
set segles d’història i que avui 
és un referent mundialment 
reconegut. La ciutat de Fès i la 
seva regió acumulen al voltant 
de nou segles de tradició en 
el curtit de pells, un dels seus 
principals motors econòmics. 
La seva particularitat, però, 
és que la producció que s’hi 
duu a terme continua seguint 
en bona part els processos 
artesanals adoptats fa pràc-
ticament cinc-cents anys. Hi 
ha algunes empreses que han 
fet intents els últims anys per 
modernitzar els seus proces-
sos de fabricació, però bàsica-
ment la major part de la pro-
ducció continua sent manual.

Vianant,
respecta els conductors,

utilitza els passos de vianants
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L’Ajuntament, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
està impulsant l’elaboració del 
Pla de Mobilitat Urbana Sos-
tenible (PMUS). Aquest Pla 
inclou un acurat estudi tècnic 
sobre la mobilitat i engega 
ara un procés participatiu  per 
implicar la ciutadania en la di-
agnosi de la situació actual i 
les propostes de millora de la 
mobilitat al municipi. Aquest 
PMUS, que se situa en el marc 
més general del Pla de Mobili-
tat Sostenible de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena, és 
l’eina que  permetrà fomentar 
uns desplaçaments més sos-
tenibles i segurs a la ciutat 
ja sigui a peu, amb bicicleta, 
transport públic o cotxe. 
El procés de participació ciu-
tadana arrenca aquest mes 
de març es continuarà al llarg 
d’aquest segon trimestre de 
l’any. En aquest sentit, s’han 
organitzat diverses activitats 
per facilitar als ciutadans el fet 
que puguin fer les seves apor-
tacions en matèria de mobilitat 
i puguin fer arribar les seves 
queixes o suggeriments relaci-
onats amb la seva experiència 
diària. 
 
Demà passejada 
a peu o en bicicleta
El proper 21 de març, es durà 
a terme una  passejada a peu 
on els participants podran ob-
servar i anar posant de mani-
fest, sobre el terreny, totes les 
millores que es poden portar 
a terme en l’àmbit de la mo-
bilitat, identificant elements 
que la dificulten o la faciliten. 
La sortida serà a la plaça de 
l’Ajuntament, a les 11h i és 
una activitat oberta a tothom, 
especialment a persones 
grans, infants acompanyats 
d’un adult, persones amb mo-
bilitat reduïda o pares i mares 
amb cotxets. La passejada es-
tarà guiada per un full de ruta i 
un dinamitzador que establirà 
el treball a realitzar i recollirà 
elements de diagnòstic sobre 
el terreny. Al finalitzar, els as-
sistents podran compartir un 
refrigeri. 
El mateix dia, es durà a terme 
també una passejada en bi-
cicleta. L’objectiu és també el 

Els carrils bici són un dels elements de mobilitat que caldrà revisar per a millorar-los.

Demà comença un procés de participació 
per millorar la mobilitat a Igualada

d’incentivar que els ciutadans 
expliquin els problemes de 
mobilitat amb els que es tro-
ben de forma diària quan utilit-
zen aquest mitjà de transport.  

Jornada de debat 
el 25 de març
Posteriorment, el 25 de març, 
de 19 a 21h, hi haurà una jor-
nada de debat a l’edifici d’Ig-
nova, sota el títol “La mobilitat 
avui”. L’objectiu és copsar la 
diversitat de visions i necessi-
tats  entorn a la mobilitat del 
municipi. A l’inici de la jornada 
es donarà informació per part 
dels responsables de l’equip 
redactor del PMUS, que ex-
plicaran els resultats de la 
diagnosi tècnica que han fet.  
Seguidament, amb l’ajut de 
dinàmiques participatives, es 
debatrà i recollirà la visió dels 
veïns d’Igualada per tal d’en-
riquir la diagnosi tècnica rea-
litzada. Es tractarà l’accessibi-
litat per a vianants i bicicletes, 
la qualitat del transport públic, 
la mobilitat en vehicle privat i 
la distribució urbana de mer-
caderies, i la relació amb el 
medi ambient i la seguretat 
viària. La sessió es farà a Ig-
nova Tecnoespai, al  carrer 
Lleida 78. 
Per inscriure’s a totes aques-
tes activitats i participar, cal 
enviar un correu electrònic a 
mobilitat@aj-igualada.net o 
trucar per telèfon a l’Ajunta-
ment 93 803 19 50 (ext. 270). 
Les places per a la passejada 
en bicicleta són limitades. 
A més a més, i de forma paral-

lela, tots aquells ciutadans 
que ho desitgin podran fer les 
seves aportacions a través del 
blog del PMUS, accessible a 
través del web www.igualada.
cat, on  hi podran trobar un 
qüestionari que serà de molta 
utilitat per conèixer les seves 
necessitats i prioritats. 
El  regidor d’Urbanisme i Mo-
bilitat, Jordi Pont, ha fet una 
crida a la participació dels 
igualadins, afirmant que “és 
de vital utilitat que els ciu-
tadans ens facin arribar les 
seves aportacions, les seves 
queixes, els problemes amb 
els que es troben en el dia a 
dia, per poder tenir un Pla de 
Mobilitat que respongui a les 
necessitats reals de la ciuta-
dania”. A més, afegeix, “cal 
tenir en compte que el PMUS 
serà una eina de gran utilitat 
posteriorment quan s’hagi de 
redactar un POUM per Igua-
lada, podríem dir que amb el 
PMUS enllestit tindrem el 50% 
de la feina feta”. 
Un cop finalitzat el treball amb 
la ciutadania i les entitats, 
l’equip tècnic especialitzat 
analitzarà les aportacions rea-
litzades i la diagnosi ciutada-
na, i això, sumat a la diagnosi 
tècnica, conformarà el diag-
nòstic de la mobilitat d’Iguala-
da. 
En els propers tres mesos 
també s’iniciarà la tramitació 
ambiental del PMUS de la ca-
pital de l’Anoia i, durant el ter-
cer trimestre, es lliuraran els 
documents definitius.  
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El passat dilluns dia 16 de 
març Marc Castells, alcalde 
d’Igualada, acompanyat pel 
regidor d’Entorn i Promoció 
Cultural, Josep Miserachs, va 
rebre a la Comissió pro-carrer 
Maria del Rio i Montfort, en-
capçalada per Mercè Traves-
set i Martorell.
El motiu de l’entrevista va ser 

Demanen un carrer a nom 
de Maria del Rio i Montfort

el lliurament dels dossiers de 
signatures, de particulars i 
d’entitats, d’adhesió a la peti-
ció de nominar una via pública 
d’Igualada amb el nom de la 
professora de música i direc-
tora coral Maria del Rio i Mont-
fort (Igualada, 1917-2006). A 
l’acte també hi fou convidada 
una representació de la famí-
lia.

La comissió va lliurar les signatures a l’alcalde.
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El passat mes de gener es va 
iniciar la programació de cur-
sos  en el marc del Projecte 
Anoia Activa.  Les accions es-
tan subvencionades pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes 
de suport al desenvolupament 
local i cofinançades pel Fons 
Social Europeu i pel Ministerio 
de Empleo y Seguridad Soci-
al-Servei Públic d’Ocupació 
Estatal. Aquests formació ofe-
reix 15 places per curs. 
La programació d’enguany 
s’ha estrenat amb l’inici del 
curs d’Aplicacions informàti-
ques de gestió,  que es du a 
terme entre el mesos de febrer 
a juny. Aquest març està pre-
vist començar una formació 
de Cuina per a col·lectivitats, 
dietètica i nutrició que ja s’ha 
realitzat en anteriors convo-
catòries amb bons resultats 
d’inserció. 
Es tracta d’un curs de 350h, 
repartides de la següent ma-
nera: 190 hores de formació 
teòrico pràctica en cuina, 44 
hores en dietètica i nutrició, 
16 hores d’educació emocio-
nal, 10 hores de prevenció de 
riscos laborals, 10 de formació 
en tècniques de recerca de 

Nous cursos d’Anoia Activa
feina i 80 hores de pràctiques 
en empreses del sector.  
El més d’abril està programat 
l’inici del curs el d’Operari de 
magatzem de grans superfí-
cies, on els alumnes podran 
optar a una formació molt 
completa en el sector logístic 
amb 335 hores totals (219 te-
òriques, 36 en competències 
transversals seguint l’estruc-
tura de la resta de cursos), 
de les quals 80 hores seran 
pràctiques en empreses de la 
comarca. És una formació que 
genera molt interès, doncs 
ofereix formació específica 
en lectors PDA i formació en 
la conducció de carretons ele-
vadors. 
El setembre s’organitzarà 
una formació de Zelador/a 
sanitàri/a. Aquest curs consta 
de 290 hores de durada tota, 
de les quals 174 hores seran 
teòriques, 36 hores de com-
petències transversals (16 en 
educació emocional, 10 de 
prevenció de riscos laborals i 
10h en tècniques de recerca 
de feina) i 80 hores de pràcti-
ques en centres o institucions 
on requereixin aquest perfil. 
Més informació a la pàgina 
web oficial: www.anoiaproject.
cat/cursos.

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 Teatre Municipal l’Ateneu 
va acollir dissabte passat el 
gran final de festa per com-
memorar el 20è aniversari del 
Centre Cívic de Fàtima i el 10è 
de l’Espai Cívic Centre. Du-
rant tot el dia, a més, es van 
dur a terme activitats obertes 
a la ciutadania als dos equipa-
ments municipals.  
La mostra de les activitats que 
es fan durant tot l’any al Cen-
tre Cívic de Fàtima i que ha-
bitualment es presenta un cop 
l’any davant d’aquest equipa-
ment, s’ha traslladat enguany,  
coincidint amb aquest aniver-
sari tan especial, al Teatre 
Municipal l’Ateneu, on també 
s’hi ha sumat l’Espai Cívic 
Centre, amb una mostra de 
les mateixes característiques. 
Un nombrós públic va seguir, 
en primer lloc, les actuacions 
dels alumnes de les diferents 
activitats del centre de Fàtima, 
i posteriorment  les de l’equi-
pament dels antics Maristes. 
Després de cada mostra, una 

Demostració a l’Ateneu Igualadí de les activitats dels centres cívics.

Les obres hauran 
costat 900.000€ i van 
ser projectades fa 10 
anys. Ara la Diputa-
ció les subvencionarà 
amb 250.000€

La Brigada Municipal tindrà la seva seu 
en una nau del polígon de les Comes 

Els centres cívics de Fàtima i 
del Centre van celebrar els seus 
aniversaris amb una gran festa

representació de cada cen-
tre es va encarregar de bufar 
les espelmes i es va servir un 
aperitiu per a tothom al vestí-
bul del teatre.  
Al llarg del matí hi va haver 
jornades de portes obertes als 
dos centres cívics, que van 
convidar tothom a experimen-
tar les diferents activitats que 
s’hi realitzen al llarg de l’any. 
Els assistents van poder pro-
var el tai-xi, el pilates, el lindy-
hop  el Màgic Bollywood, o el 
fit dance, fer targetes d’scrap-
booking, pastissos o conver-
sar en anglès, entre d’altres. 
També es va servir xocolata 
desfeta, hi va haver tallers de 
maquillatge i inflables per als 
més menuts i es van poder vi-
sitar les exposicions dels tre-
balls realitzats pels alumnes 
dels dos centres. 
Al migdia va ser el torn dels 
concerts. Fàtima es va mou-
re a ritme de rumba amb els 
Sondlaire i l’Espai Cívic Cen-
tre ho va fer amb la música 
tradicional de la Societat la 
Polar. 
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Aquest dimecres, 18 de març, 
s’ha dut a terme davant el per-
sonal i els responsables de la 
Brigada Municipal, la formalit-
zació de l’acord entre l’Ajunta-
ment d’Igualada i la Diputació 
de Barcelona per a dur a terme 
la segona fase de construcció 
de la base d’operacions que 
els serveis municipals tenen 
projectada al polígon de Les 
Comes. 
Per a executar aquests tre-
balls, l’ens provincial ha conce-
dit una subvenció de 250.000 
euros. L’acte ha comptat amb 
la presència del president de 
la Diputació de Barcelona, 
Salvador Esteve, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, el 
primer tinent d’alcalde d’En-
torn, Josep Miserachs, i el re-
gidor d’Urbanisme, Jordi Pont. 
L’objectiu és que, després 
de la finalització de les obres 
d’aquesta segona fase, la 
Brigada s’estableixi definitiva-
ment en aquesta nau, allibe-
rant així l’espai que utilitza en 
l’actualitat a l’edifici de l’antic 
Escorxador. Segons ha expli-
cat Castells, “el trasllat de la 
base operativa de la Briga-
da al seu espai natural ha de 
permetre, d’una banda, acti-
var definitivament aquest es-
pai anys després de la seva 
projecció i, de l’altra, deixar 
disponibles uns espais de 
l’Escorxador que serviran per 
aprofitar més aquest equipa-
ment municipal, sobretot des-
prés de constatar l’èxit que ha 
tingut l’equipament a l’hora 
d’acollir esdeveniments firals”. 
 
Un projecte de fa 10 anys 
Les obres, amb un pressupost 
total d’uns 900.000 euros, van 
ser projectades ara fa deu 
anys i preveien diferents fa-
ses. La primera, ja acabada i 
que va consistir en l’explana-

ció del solar i la realització de 
l’estructura i els tancaments 
exteriors, i la segona fase, 
que és la que resta pendent 
de realització, i que consisteix 
en la urbanització de l’exterior 
i l’execució de tots els acabats 
i instal·lacions interiors. Amb 
els 250.000 euros que ara s’hi 
invertiran, la base operativa ja 
serà funcional i la Brigada s’hi 
podrà traslladar. La resta de 
l’actuació es durà a terme en 
subfases posteriors. 
El projecte de l’edifici de la Bri-
gada és un projecte complex, 
ja que està condicionat, per 
una banda, per una geome-
tria allargada i un solar amb 
una topografia amb pendent i, 
per l’altra, pels diferents usos 
que ha de tenir l’espai, que 
es dividirà en tres sectors. El 
primer sector estarà destinat 
als treballadors i haurà de 
contemplar l’accés dels seus 
vehicles fins a l’interior de la 
parcel·la, el trànsit fins l’entra-
da a la nau, i els espais amb 
tots els serveis pel personal. 
El segon sector estarà desti-
nat als treballs diaris que han 
de realitzar i estarà organitzat 
en tallers tancats que respon-
dran a les necessitats més es-
pecifiques de cada equip, amb 
un gran espai principal diàfan, 

que respondrà a les necessi-
tats més genèriques. Aquest 
espai cobert es veurà ampliat  
amb dos patis exteriors, un a 
cada costat de la nau. Final-
ment, el tercer sector estarà 
destinat a usos puntuals fruit 
de les necessitats habituals 
que hi ha al llarg de l’any, 
com pot ser la preparació del 
dispositiu de nevades, que 
s’activa excepcionalment en 
diferents moments al llarg de 
l’època hivernal, segons les 
alertes meteorològiques. 
Tenint en compte tots aquests 
condicionants, tant de l’edifici 
com de la urbanització, el so-
lar s’organitzarà en tres nivells 
que estaran esglaonats en 
funció de la topografia del ter-
reny  i dimensionats en funció 
a les necessitats d’accés 
La nau té un total de 3.197,65 
m2 dividits en tres plantes, i 
està construïda sobre un solar 
de 8.800 m2. 

La Brigada, amb les autoritats municipals i el president de la Diputació, dimecres.

Seguim buscant autèntics Basket Lover. Si n’ets un, no t’ho pots perdre. 
 Envia la teva història i vota les que més t’agradin.

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es

Torna

T’esperem a

Un jugador de la Lliga 
Endesa apadrinarà  

cada història.

Cada setmana obrirem  
el termini per votar-les  

en la nostra web.

Enguany comptem  
amb Ana Albadalejo  
com a presentadora.

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

projecte.

La_Veu_de_l'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa_Vuelve_BasketLovers_F_A_CAT.indd   1 23/02/15   16:31
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El Servei d’Inserció Especiali-
tat (SIE), punt formatiu del pro-
grama Incorpora de La Caixa, 
organitza un curs gratuït d’au-
xiliar de neteja polivalent. El 
curs s’adreça a persones en 
situació de major vulnerabilitat 
social, amb dificultats d’accés 
al mercat de treball ordinari i 
amb dificultat  per accedir a al-
tres tipus de formacions. 
La formació neix de la neces-
sitat de les empreses que re-
quereixen, cada cop més, una 
professionalització del sector 
com a resposta a les exigèn-
cies del mercat. Tanmateix, 
és una oportunitat per dotar 
de formació especialitzada al 
sector de la neteja, una pro-
fessió poc reconeguda però 
fonamental en tots els àmbits 
de la societat. 
El curs  pretén facilitar contin-
guts teòrics del perfil professi-
onal i proporcionar pràctiques 
no laborals a les empreses 
que permetin l’aproximació a 
la realitat del treball als alum-
nes i que les mateixes empre-
ses coneguin les capacitats 
dels participants per tal d’aug-
mentar les opcions per a una 
posterior contractació.  
El curs, de tres-centes hores, 
s’iniciarà el 20 d’abril i finalit-
zarà amb pràctiques incloses, 
el 15 de juliol. Les persones 
interessades es poden posar 
en contacte amb el Servei 
d’Inserció Especialitzat (SIE),  
ubicat a l’Avinguda Andorra, 
28 o bé al telèfon 618520014 
(9 a 13h).  
El proper 27 de març a les 10 
del matí es realitzarà una ses-
sió informativa a la sala d’ac-
tes de la Fundació Privada 
Àuria amb la finalitat d’ampliar 
la informació a les persones 
interessades.  Les pre inscrip-
cions es faran del 16 al 26 de 
març via telefònica o bé a tra-
vés de l’enllaç http://fap.cat/
index.php?id=959. 

Dones amb Empenta participa en el projecte per a joves “Si et lies, no t’enredis” que es fa als IES amb el suport de La Caixa.

Curs d’auxiliar de 
neteja polivalent 
per a persones amb 
difícil sortida laboral

Dones amb Empenta atén a tres mil adolescents per 
sensibilitzar-les sobre les desigualtats

El juny, festival a Igualada de 
tendències gastronòmiques

Una doctora que 
ha treballat a Sierra 
Leona contra l’Èbola, 
dimarts a l’Ateneu

REDACCIÓ / LA VEU

Creu Roja Anoia organitza el 
proper dimarts, a la sala de 
socis de l’Ateneu Igualadí, i a 
les 7 de la tarda, una interes-
sant conferència sobre l’Èbo-
la. Anirà a càrrec de la Dra. 
Marta Trayaer, que ha treballat 
a l’hospital de Kenema, a Si-
erra Leona, en la dura batalla 
contra la mortal epidèmia.

REDACCIÓ / LA VEU

L’associació Dones amb Em-
penta ha desenvolupat durant 
el passat 2014 el projecte 
“Connecta’t amb Amor” amb 
la col·laboració de l’Obra So-
cial “la Caixa” i la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya, un programa 
d’atenció a adolescents en 14 
instituts i centres educatius de 
l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt 
Penedès. En total, l’entitat ha 
atès un total de 3.000 adoles-
cents a través d’un programa 
formatiu format per tallers per 
prevenir i sensibilitzar i un ser-
vei d’atenció psicològica i edu-
cativa individual. 

78 tallers
Concretament, Dones amb 
Empenta ha realitzat durant 
el 2014, un total de 78 tallers 
que treballaven la socialització 
dels rols de gènere, el mite de 
l’amor romàntic, la sexualitat 
i les expressions més subtils 
de la violència. Aquests tallers 
s’han fet amb l’alumnat d’ESO, 
Batxillerat, Cicles i amb l’alum-
nat d’altres espais educatius. 
Majoritàriament les persones 
beneficiàries del projecte han 
estat l’alumnat, però el pro-
fessorat i les famílies també 
s’han vist beneficiats en rebre 
atenció i assessorament. 
Un dels elements més des-
tacats per la seva eficàcia i 
innovació ha estat el servei 
d’atenció individual en les re-
lacions afectives. Aquest ser-
vei ha tingut una presència 
setmanal als instituts IES Pere 
Vives, IES Montbui i IES Gui-
novarda i a la resta dels cen-
tres el servei ha tingut presèn-
cia quan l’alumnat sol·licitava 
fer una consulta. Han fet ús 
d’aquest servei un total de 97 
joves, adolescents que hi han 
sol·licitat atenció  educativa i 
psicològica, entre els quals es 

van detectar 7 situacions de 
violència envers a les dones 
en l’àmbit de la parella, la res-
ta responien a altres proble-
màtiques que es van derivar a 
serveis especialitzats. 
 
“Connecta’t amb Amor”
La bona acollida del “Connec-
ta’t amb Amor” per part dels 
centres i de l’alumnat ha su-
posat la reedició del programa 
aquest 2014 amb la introduc-
ció de novetats, l’ampliació del 
servei i el desenvolupament 
d’una campanya de comuni-
cació que portava com a lema 
“Si et lies, no t’enredis”. En 
aquest sentit, es va crear una 
imatge i es va difondre amb 
cartells, fulletons informatius, 
un perfil a facebook i un suport 
roll-up que permetia identifi-
car el punt d’atenció en cada 
centre educatiu. A més, en 
aquesta edició es va incorpo-
rar una activitat artística amb 
la realització d’un monòleg te-
atral amb debat posterior i un 
concurs de relats curts i curt-
metratges emmarcat en el Dia 
Internacional per l’Eradicació 

de la Violència Masclista.  
L’experiència d’aquest servei 
posa de manifest la necessitat 
del jovent de parlar, preguntar 
i reflexionar sobre les seves 
experiències de parella. A la 
mateixa vegada que demostra 
com les relacions de desigual-
tat i domini són presents entre 
el jovent, i com moltes expres-
sions de violència, com ara el 
control de les amistats, de les 
xarses socials o del vestuari, 
són en molta mesura norma-
litzats i, fins i tot, són aspectes 

considerats com expressions 
d’amor i afecte.  
Dones Amb Empenta treba-
lla des de fa 18 anys desen-
volupant projectes socials en 
l’àmbit de la igualtat d’oportu-
nitats entre homes i dones, la 
discriminació i la violència de 
gènere. De la detecció de les 
desigualtats que es generen 
en moltes relacions d’adoles-
cents i de la normalització de 
moltes expressions de violèn-
cia va néixer el projecte Con-
necta’t amb amor.  
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L’associació igualadina vade-
FOODIES, formada en la seva 
majoria per professionals del 
món de la restauració, està 
preparant per dissabte 27 de 
juny un festival de tendències 
gastronòmiques al Museu de la 
Pell. 
El festival vadeFOODIES neix 
amb la voluntat de promoure 
l’activitat gastronòmica a Igua-
lada i amb l’objectiu de mostrar 
la diversitat de tendències del 
sector culinari arreu del món. El 
certamen va adreçat als ‘foodi-
es’ (amants del bon menjar).
Les activitats es dividiran en 
dues parts: una zona interior, 
dedicada a xerrades i confe-
rències, i una zona exterior, de 
caràcter lúdic i festiu, on es po-

dran trobar tot tipus de parades 
que representaran les tendèn-
cies exposades en el Festival. 
Entre les activitats, se celebra-
ran taules rodones dedicades 
al veganisme i al vegetarianis-
me i a les noves tendències vi-
nícoles. També es preveu una 
xerrada sobre la paleodieta, 
moviment basat en el que men-
javen els nostres avantpassats, 
així com presentacions de mo-
viments gastronòmics com ara 
el food porn (fotos culinàries), el 
food truck (vehicles amb cuines 
ambulants), o el moodfoods 
(menjar per ser feliç). 
També hi haurà música i teatre 
en directe i  s’inclouran activitats 
per als infants, com ara un taller 
d’elaboració d’estris de cuina a 
partir de fruites i verdures. 

www.escolagasparcamps.org
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El passat dissabte 14 de març 
es va celebrar la primera Fes-
ta Llatina a Igualada, que va 
començar a partir de les 23 h i 
es va allargar fins la matinada.
El restaurant de l’hotel Cana-
letes va ser l’escenari d’acollir 
la celebració que reunia en 
un mateix espai diferents ac-
tivitats amb el denominador 
comú de la música llatina.

Molta música
Així, la música va anar a càr-
rec del duet cubà Blanco y Ne-
gro i els participants, més d’un 
centenar, a més de ballar i 
gaudir del concert podien par-
ticipar de les diferents classes 
de ball i animació amb la músi-
ca com a protagonista. 
Al llarg de la nit és va poder es-

L’Hotel Canaletas, seu de la primera 
Gran Festa Llatina d’Igualada

Igualada Comerç organitza 
dimecres una xerrada sobre el 
futur de les pensions

coltar i ballar diferents ritmes 
de salsa; batxata, merengue 
i txa-txa-txa a més de gaudir 
dels còctels típic caribenys; 
mojito, caipirinya, pinya cola-
da, daikiris etc. També es va 
habilitar un espai chill out on 

descansar i recuperar forces 
per seguir el ritme llatí.
Els organitzadors fan una va-
loració molt positiva de la ce-
lebració de la primera festa lla-
tina i ja preparen una propera 
celebració el mes d’abril.

REDACCIÓ / LA VEU

El Servei d’Odontologia del 
CAP Igualada Nord (CAP) va 
iniciar fa prop més d’un any un 
projecte innovador a la ciutat 
d’Igualada de proximitat amb 
les residències geriàtriques. 
Un equip de professionals del 
CAP es va  desplaçar  a les 
residències Pare Vilaseca,  
Residència Igualada i la Resi-
dència del Sant Crist (Asil) per 
realitzar activitats de la cartera 
pública d’Odontologia als seus 
usuaris com per exemple, re-
visions bucodentals. 
La finalitat d’aquest projecte 
és promoure la salut bucoden-
tal i prevenir malalties. Durant 
octubre i novembre de 2013 
l’equip d’odontologia es va 
a desplaçar a les residènci-
es per fer una valoració dels 
usuaris institucionalitzats que 

El Servei d’Odontologia del CAP Nord va 
fer 341 diagnòstics a les residències

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç organitza 
pel proper dimecres dia 25 
una interessant xerrada so-
bre  el futur de les pensions. 
Es presentaran les novetats 
legislatives i fiscals, incorpora-
des a la guia Oberts a la bona 
jubilació. Guia pràctica per als 
comerciants sobre successi-
ons, ajuts, fiscalitat i pensions.
La xerrada, sota el títol “Pen-
sions i futur: la viabilitat de 
les pensions públiques”, és 
organitzada també per la Con-
federació de Comerç de Cata-
lunya. Hi ha moltes novetats 
legislatives en matèria fiscal, 
de pensions i de jubilació que 
s’han produït en els darrers 
dos anys.
La jornada es farà de de 15:00 
a 16:45 hores a la sala d’ac-
tes d’Igualada Comerç, c/ La 

Torre, 5. L’obriran Jordi Marti-
nez, president de la Delegació  
CCC-Anoia i Xavier Figueres, 
president d’Igualada Comerç.
En el marc de la jornada, tin-
drem l’oportunitat d’obrir un 
debat sobre la viabilitat de les 
pensions públiques. Hi par-
ticiparan Llorenç Maristany, 
economista-assessor de Ma-
ristany, Osés, SLP i assessor 
fiscal de la CCC; Josep Fer-
ran, expert financer; Antoni 
Llagostera, expert en relaci-
ons laborals, i clourà l’acte 
Miqual Angel Fraile, secretari 
general de la Confederació de 
Comerç de Catalunya.
Recordeu que, per inscriure-
us-hi, cal que envieu un cor-
reu electrònic a l’adreça info@
igualadacomerc.cat, otrucar al 
telèfon 938051419.

Ortopèdia Almenar ajuda a 
netejar i conservar les pròtesi
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Divendres 14 de març, Ortopè-
dia Almenar  va oferir una con-
ferència sobre tècniques de ne-
teja i conservació dels aparells 
ortoprotèsics. L’acte es va fer a 
petició de Caritas-Igualada, dins 
del curs d’atenció sociosanitària 
a domicili, amb la seva coordina-
dora Josefina Quintana.
Virgínia Almenar, tècnica ortopè-
dica i farmacèutica d’Ortopèdia 
Almenar, i el seu equip de tre-

ball, van fer la conferència a 15 
persones.
Els treballadors i treballadores 
familiars, van conèixer el tipus 
de pròtesis i ortesis més usuals 
que es poden trobar quan van 
als  domicilis. Per a Almenar “és 
tan important aconseguir una 
pell sana i en condicions per 
protetitzar com  disposar d’una 
pròtesi ben higienitzada i ben 
conservada perquè tot el conjunt  
sigui funcional”.

acceptessin rebre el servei i 
durant l’any 2014 es va fer un 
diagnòstic basal dels proble-
mes més prevalents.
Es van visitar 242 usuaris 
institucionalitzats, (82% del 
total d’institucionalitzats de 
l’àrea d’infuència del CAP), 
dels quals 77% van ser do-
nes. La mediana d’edat va ser 
87 anys. Es van fer un total 
de 341 diagnòstics: un 47% 
eren portadors de pròtesis i 
un 20% presentaven anodòn-

cia (pèrdua de totes les peces 
dentàries), tenien arrel dental 
retinguda 18%, càries 16%, 
dipòsits (sarro) 11% i es va 
detectar periodontitis crònica 
en un  7%.
No es va trobar en cap  lesions 
malignes, ni premaligna.
Durant aquest 2015, es realit-
zaran sessions formatives so-
bre ”Com tenir cura de la salut 
bucodental” per als usuaris, 
familiars d’usuaris i treballa-
dors de les residències.  
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El proper dimecres dia 25 de 
març tindrà lloc l’assemblea  
general anual de la UEA,  en 
el que es presentarà la memò-
ria del darrer any i les actua-
cions més rellevants previstes 
d’acord amb les propostes  
dels empresaris i les necessi-
tats del territori. L’assemblea, 
reservada als associats a la 
UEA, tindrà lloc un cop fina-
litzada una interessant confe-
rència a càrrec del Doctor en 
Economia  Miquel Puig.

Presentació del programa “Pel bon tracte a les persones grans”, a la seu del Consell Comarcal.

Dimecres, assemblea 
anual de la Unió 
Empresarial de 
l’Anoia

Un programa del Consell vol fer reflexionar la població 
davant casos de maltractament a la gent gran
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El proper dijous 26 de març 
de 9 a 15 hores tindrà lloc a la 
seu de la Cambra de Comerç 
de Barcelona a l’Anoia, al car-
rer del Born d’Igualada, un 
curs sobre eines d’ofimàtica i 
mòbils que s’apliquen diària-
ment a l’empresa, com Google 
Docs, paquet Office, Outlook, 
telefonia mòbil... Inscripcions: 
Tel. 902 448 448 Ext. 1035. 
e-mail: igualada@cambrabcn.
org.

Dijous, curs a la 
Cambra sobre eines 
d’ofimàtica i mòbils 
en l’empresa

REDACCIÓ / LA VEU

Un equip d’aerostació català 
intentarà volar en globus ae-
rostàtic durant l’eclipsi solar 
que tindrà lloc avui divendres, 
des de les illes Svalbard a l’Àr-
tic, un dels llocs més remots 
de la Terra.
L’ equip està format per tres 
dels pilots més experimentats 
en vols extrems del nostre 
país, els igualadins Josep Mª 
Lladó d’Ultramagic, i Miquel 
Mesegué i Angel Aguirre de 
Globus Kon-Tiki.
Si a més de volar aconse-
gueixen realitzar un dels vols 
al mateix temps i simultània-
ment a l’ eclipsi solar seria una 
aventura inèdita.
A més, en col·laboració amb 
el projecte Bloon de turisme 
espacial en globus de l’ em-
presa Zero2infinity intentaran 
un experiment científic: el 
llançament d’un globus d’heli 
a 30.000 metres d’altura que 
portarà una sèrie de càmeres 
GoPro per intentar la filmació 
de l’eclipsi en 360º des del lí-
mit de la atmosfera terrestre. 

Tres igualadins 
veuran avui l’eclipsi, 
en un globus 
aerostàtic a l’Àrtic

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal va acollir 
el passat 6 de febrer la presen-
tació del programa “Pel bon 
tracte a les persones grans a 
la comarca de l’Anoia”, una 
iniciativa del Departament 
de Benestar i  Família de la 
Generalitat i l’Obra Social “la 
Caixa” juntament amb Dipu-
tació de Barcelona que té per 
màxim objectiu conscienciar i 
sensibilitzar a la població, visi-
bilitzar situacions de maltrac-
tament a les persones grans 
i promocionar conductes de 
bon tracte a la gent gran.
El desplegament del progra-
ma que el Consell Comarcal li-
dera contempla diferents acci-
ons al territori. Una d’aquestes 
accions és una part formativa. 
És a dir, s’organitzaran qua-
tre formacions per a diferents 
perfils professionals per tal 
que aquests rebin una forma-
ció específica segons el seu 
àmbit d’actuació. La primera 
formació s’ha realitzat, princi-
palment, per als professionals 
que configuren la Comissió 
per a la prevenció i detecció 
de situacions de maltracta-
ment a les persones grans de 
l’Anoia (comissió que es va 

crear el 2009); per tant, hi ha 
estat present professionals de 
l’Hospital d’Igualada UFISS, 
Consorci Sanitari d’Iguala-
da, APS Cap Nord, APS ICS, 
Centre de Salut Mental, Fun-
dació Sanitària Sant Josep, 
Mossos d’Esquadra, Fiscalia 
d’Igualada, Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia, Equip de Ser-
veis Socials d’Igualada i Equip 
de Serveis Socials del Consell 
Comarcal de l’Anoia. 
La seva participació a les dues 
sessions formatives fa evident 
la necessitat dels professio-

nals per treballar conjunta-
ment per abordar aquestes 
situacions. L’advocat Jordi 
Muñoz, que pertany a EIMA 
(associació per a la investiga-
ció sobre el maltractament a 
les persones grans) n’ ha estat 
el docent. La formació ha es-
tat basada en casos pràctics, 
incidint amb l’imprescindible 
treball en xarxa i la bona co-
ordinació per a l’abordatge de 
diferents situacions de vulne-
rabilitat. L’èxit que ha assolit 
la formació fa pensar en la 
importància de conèixer els di-

ferents agents, els seus límits 
d’actuació i com treballar con-
juntament per optimitzar-ne 
els resultats. 

Divendres vinent, nova 
acció formativa
El proper divendres 27 de 
març es realitza una segona 
acció formativa gratuïta per 
a professionals de l’àmbit so-
cial (treballadors/es socials, 
educador/es socials, auxiliars 
de geriatria, treballadors/es 
familiars, etc). Aquesta forma-
ció es realitzarà en horari de 
10 a 13h al Campus Motor de 
Castellolí. Les persones inte-
ressades en assistir-hi ho po-
dran fer enviant la seva petició 
a anoiagentgran@gmail.com.
Després d’aquesta formació, 
s’organitzaran dues forma-
cions més de menys durada 
per a professionals de l’ambit 
de la banca, notaries, justícia i 
cossos de seguretat, així com 
una altra per a farmàcies i al-
tres comerços.
L’objectiu és sensibilitzar i 
conscienciar a la població en 
general d’aquest fenomen així 
com crear xarxa per a detectar 
i comunicar possibles situaci-
ons de risc.  

Mossèn Josep M. Juncà deixa en herència 
12.798€ a la residència Pare Vilaseca
REDACCIÓ / LA VEU

El prevere igualadí Mossèn 
Josep Maria Juncà i Ramon, 
mort el passat dia 1 d’octubre 
de 2014, va manifestar en el 
seu testament la voluntat de 
deixar una quarta part dels 
seus béns a la Residencia 
Pare Vilaseca, centre on va 
residir en la darrera etapa de 
la seva vida.
El passat dijous 12 de març 
els marmessors del llegat de 
Mossèn Juncà, Agustí Perelló, 
Carles Solà i Albert Tarrida, 
van fer efectiva aquesta vo-
luntat entregant  12.798,06€ 
al Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI), entitat que 
gestiona la Residència Pare 
Vilaseca. 
A l’acte hi van ser presents 
l’alcalde Marc Castells, el ge-
rent del CSSI Jordi Ferrer, i la 
directora tècnica Maria Àngels 
Riba. Marc Castells va agra-
ïr als marmessors el gest de 
Mossèn Juncà i va afirmar que 
el CSSI destinarà el llegat a in-
versions per millorar l’atenció 
i el confort dels usuaris de la 
Residència Pare Vilaseca.
Josep Maria Juncà, nascut a 
Igualada l’any 1923, es va or-
denar sacerdot l’any 1950 i va 

demostrar durant tota la seva 
vida la seva voluntat de servei 
en múltiples punts de la de-
marcació de Barcelona, com 
a representant del sector més 
progressista de l’Església. Va 
servir a Capellades, Vilafran-
ca, la Parròquia de la Concep-
ció de Barcelona,  Santa Maria 
de Corbera, Sant Sebastià de 
Verdum de Barcelona, parrò-
quia que ell va fundar i on va 
reconstruir el temple,  i poste-
riorment servint 33 anys com a 
rector de la Parròquia de Sant 
Agustí de Barcelona. Gràcies 
a la seva valentia es va po-
der fer la reunió constituent 
de l’Assemblea de Catalunya 
en aquesta parròquia situada 
al cor del Raval el 7 de no-
vembre de 1971. L’amplia nau  
va quedar a disposició dels 
polítics i membres d’entitats, 
sindicats i associacions, que 
van ser capaços de posar-se 
d’acord en quatres punts, que 
clars i concisos van esdevenir 
el programa unitari de les for-
ces democràtiques de Catalu-
nya i van servir com a plebiscit 
implícit en les primeres elecci-
ons.
Avui en dia encara es recullen 
els fruits de les diverses inici-

atives que Mossèn Juncà va 
posar en marxa. L’Església, 
la família i Catalunya van ser 
els pilars de la seva vida, ser-
vint-los amb dedicació i fideli-
tat. Ja de jubilat va residir a la 
Residència de les Germane-
tes dels Pobres, però va con-
tinuar la seva tasca pastoral i 
dedicà temps a altres de les 
seves passions: la lectura, la 
música i la investigació histò-
rica, la qual el portà a publicar 
diversos llibres. En els darrers 
mesos de la seva vida, la seva 

salut es va anar deteriorant. 
Darrerament residia a la Resi-
dència Pare Vilaseca d’Iguala-
da, per estar ben atès i més a 
prop de la família. Les seves 
germanes i nebots mai el van 
deixar sol. Les seves exèquies 
van tenir lloc el passat 3 d’oc-
tubre a la parròquia de Sant 
Agustí de Barcelona i se ce-
lebrà una missa en sufragi de 
la seva ànima el 4 d’octubre 
a la basílica de Santa Maria 
d’Igualada.

Mossèn Juncà.
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El passat divendres 13 de 
març, la UECAnoia va cele-
brar un sopar a l’Hotel Ciutat 
d’Igualada per clausurar la 
commemoració del Cinquan-
tenari de la nostra Entitat.
Quasi noranta persones van 
assistir a la celebració, entre 
elles, l’alcalde Marc Castells, 
acompanyat del regidor Jordi 
Pont. Després de sopar van 
gaudir d’un àudiovisual que 
els va transportar a través 

Socis amb més de 25 anys d’antiguitat.

Dijous vinent, xerrada de l’associació de 
familiars de malalts d’Alzheimer

Quatre joves anoiencs faran un 
intercanvi europeu sobre mobilitat

La UECAnoia clou els actes 
del cinquantenari

Socis amb 50 anys d’antiguitat.

de múltiples fotografies per 
la història del club, des dels 
seus inicis fins a l’actualitat. A 
continuació es varen lliurar les 
ensenyes a les persones que 
durant el 2014 van complir 50 
i 25 anys de socis. Així mateix 
també es va fer un sentit i  me-
rescut reconeixement als Pre-
sidents i Fundadors del Club. 
El resultat va ser una vetllada 
molt agradable i emotiva farci-
da d’amics i anècdotes. El club 
vol expressar un sincer agraï-
ment a tots els assistents.  

REDACCIÓ / LA VEU

Quatre joves de la comarca 
participaran en un intercanvi 
europeu mitjançant el Servei 
d’assessorament en mobili-
tat internacional de l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal 
de l’Anoia,  inaugurat al ge-
ner. Una associació externa, 
la Víbria Intercultural, gestio-
na aquest servei que ofereix 
informació, suport i assesso-
rament als joves que volen 
marxar a l’estranger, ja sigui a 
fer un voluntariat, a seguir es-
tudiant o d’intercanvi.
Pablo Fernández, d’Igualada, i 
Sharay Rodríguez, de Vilano-
va del Camí, han estat els dos 
joves seleccionats per partici-
par al ‘Diet Sharing’, un inter-
canvi que tindrà lloc a final d 
març a Putignano (Itàlia),  on 
es trobaran amb altres joves 
europeus per tal de descobrir 
la diversitat cultural d’Europa 
mitjançant la gastronomia de 
cada país.
Els altres dos seleccionats, 
Enric Almirall, de Piera, i Alba 
Medina, de Santa Margarida 
de Montbui, aniran a Dinan 
(a la Bretanya francesa) per 
participar en el projecte ‘Une 
autre approche’, en el quals 
els joves exploraran, mitjan-
çant eines d’educació no for-
mal, nous models de consum 
que es basen en la creativitat 
i alhora prioritzen el bé comú. 
També interaccionaran amb 
la població local, coneixent 
iniciatives de tot tipus que els 
acostaran a l’anomenada eco-
nomia col·laborativa. 
Tots quatre joves s’han mos-
trat molt il·lusionats davant 
l’oportunitat de viure aquestes 
experiències a l’estranger. Pa-
blo Fernandez explica que va 
decidir presentar la candida-
tura motiva  “pel fet de poder 
marxar a un país estranger, 
amb altra gent jove, i poder 

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous dia 26 a les 6 
de la tarda, al Casal Cívic Mont-
serrat Montserrat,  es durà a 
terme la xerrada que porta per 
títol “Els trastorns de conducta 
en la demència”, a càrrec de 

Laura Llamas i Menchu Vélez. 
L’objectiu és informar sobre els 
diferents trastorns que poden 
aparèixer i com afrontar-los. 
Pels qui vinguin amb familiars 
s’habilitarà un taller de lectura 
on podran participar.

gaudir d’una setmana sencera 
aprenent coses noves; a part, 
és clar, d’emportar-me una 
nova experiència i poder co-
nèixer món, ja que mai abans 
he fet res semblant”. Espera 
poder treure el màxim profit 
d’aquest programa d’intercan-
vi  “i absorbir tots els conei-
xements possibles, a més de 
desenvolupar i millorar el meu 
anglès i fer noves amistats.” 
De la seva banda, la Sharay 
Rodríguez confessa que en-
cara no se’n sap avenir: “Vull 
donar les gràcies a Víbria In-
tercultural per donar-me la 
gran oportunitat de poder viat-
jar durant una setmana a Itàlia 
i conèixer persones, costums, 
gastronomia, història i moltís-
simes coses més”. 
També molt il·lusionat es mos-
tra l’Enric Almirall: “Fa unes 
setmanes vaig veure l’anunci 
de l’associació La Víbria In-
ternacional  que informava 
sobre un intercanvi juvenil a 
Dinan (França) per parlar so-
bre l’economia col·laborativa, i 
aprendre a compartir de forma 
responsable, i no m’ho vaig 
pensa”. “M’agradaria animar a 
tots els joves de la comarca a 
viure experiències similars, ja 
que és important la formació 
continuada, despertar l’esperit 
crític i generar debat, tot com-
partint diferents punts de vista 
de joves d’arreu d’Europa”. En 

la seva opinió, “el futur serà en 
col·lectiu i aleshores recorda-
ré les experiències i vivències 
d’aquell intercanvi a Dinan.” 
Finalment, l’Alba Medina afir-
ma que “una de les millors 
investigacions que es poden 
fer  és  experimentar i conèi-
xer per un mateix. Per aquest 
motiu els intercanvis europeus 
de primavera ofereixen l’opor-
tunitat de descobrir  noves 
cultures, conèixer gent dife-
rent i compartir moments que 
surten de la nostra vida quo-
tidiana”. Per a l’Alba “és im-
portant veure altres horitzons 
per intercanviar idees i trobar 
noves sortides alternatives al 
sistema actual”
Els quatre joves anoiencs es 
van trobar el dissabte 28 de 
febrer a Terrassa amb la res-
ta de participants d’arreu de 
Catalunya, on van gaudir d’un 
matí ple d’activitats amb l’ob-
jectiu de trencar el gel entre 
ells i preparar el viatge. Tots 
ells animen als joves de la co-
marca a participar en un inter-
canvi. 
Els interessats a viure una 
experiència a l’estranger es 
poden  adreçar els dijous a la 
tarda (de 16h a 19h) a l’Oficina 
Jove de l’Anoia, a la seu del 
Consell Comarcal (plaça Sant 
Miquel, 5, d’Igualada). També 
poden demanar hora  a www.
anoiajove.cat.

DISSENYADOR / A 
SECTOR TÈXTIL ESPORTS

Empresa de DISSENY TÈXTIL per al sector esportiu, 
situada al Penedès, busquem dissenyador/a tèxtil 
/grà�c amb estudis superiors en disseny grà�c.

CONTRACTE:
. Inde�nit.

. A temps complert.

MES INFORMACIO: www.tenereseleccio.com

Interessats enviar CV a: josep@tenereseleccio.com

WWW.GUIANOIA.CAT

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

4.000 entrades
10.826 visites

Penja ofertes del teu propi negoci.
Connectada a tota Catalunya.

T’interessa ser-hi!
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Per aquest any 2015 el pano-
rama del Penedès es presen-
ta continuista, però algunes 
circumstàncies ens permeten 
plantejar alguns reptes per tal 
de millorar la situació actual.
Algunes d’aquestes circums-
tàncies tenen unes repercus-
sions en clau interna i d’altres 
en clau externa pel Penedès.
En clau externa cal destacar 
dos grans reptes. El primer, 
la capitalitat de la cultura 
catalana 2015 per la ciutat 
de Vilafranca del Penedès. 
Aquest esdeveniment cal ser 
llegit en clau regional. És a 
dir, la capitalitat de la cultura 
catalana ha de ser l’aparador 
per mostrar la riquesa cultu-
ral, patrimonial, paisatgística, 
gastronòmica, en fi, l’apara-
dor de la nostra personalitat 
territorial, de la nostra iden-
titat com a comunitat. Hem 
de saber mostrar, des de 
Vilafranca, què i com és el 
Penedès.
El segon gran repte és el 
turisme i la promoció de la 
imatge turística del Pene-
dès. El Penedès té un gran 
recorregut dins del turisme, 
però pateix una manca de 
coordinació territorial degut 
a la seva divisió provincial. 
Els esforços per coordinar 
la promoció turística de con-
junt, a través de l’Enoturisme 
Penedès, són lloables i reco-
neguts, però ens cal més for-
ça política en aquest sentit, i 
començar a destinar-hi més 
recursos financers per tal de 
tenir més potencialitats al 
respecte. No cal menystenir, 
però, les sinèrgies que es pu-
guin sumar amb les marques 
de Costa Barcelona i Costa 
Daurada. En aquest sentit, i 
seguint la filosofia del Pla Es-
tratègic de turisme de Cunit i 
Cubelles, més conegut com 
Penedès Marítim, caldria 
trobar les fórmules que per-
metessin una millor i major 
coordinació en polítiques tu-
rístiques que s’estan duent a 
la part marítima del Penedès. 
La voluntat hi és.
Una bona promoció conjunta 
del territori, des del punt de 
vista de la imatge turística, 
pot ajudar a enfortir el senti-
ment d’apartinença al territori 
i millorar la seva cohesió in-
terna.
En clau interna cal destacar 
dos grans esdeveniments 
que es duran a terme durant 
aquest 2015. El primer d’ells, 
que ja va començar a desen-

volupar-se a finals de l’any 
passat, és l’elaboració del Pla 
Territorial Parcial, PTP, del Pe-
nedès. Aquest és un dels ma-
jors reptes històrics que de-
terminaran el futur del nostre 
territori. El PTP del Penedès 
és l’oportunitat de dotar-nos 
d’un, el primer, pla d’ordena-
ció del territori penedesenc, 
que compren les comarques 
del Garraf, Alt i Baix Pene-
dès, i els municipis de l’Ano-
ia. Ha de ser l’oportunitat de 
corregir els errors del passat, 
d’observar les mancances del 
present, i de projectar un futur 
viable i sostenible pel nostre 
territori. La visió i la funció del 
PTP del Penedès ha de ser 
compartida i consensuada 
amb els agents del territori, i a 
d’estar per sobre d’interessos 
particulars i partidistas.
El segon gran repte del nostre 
territori són les properes elec-
cions municipals del maig del 
2015. Unes eleccions claus, 
que en alguns casos poden 
determinar, no només els pro-
pers quatre anys, sinó que 
poden condicionar el futur de 
les pròximes generacions. 
Molts municipis del Penedès 
han hagut de passar una le-
gislatura que no tenia res a 
veure amb la legislatura ante-
rior, la del 2007-2011. Durant 
aquesta legislatura s’han fet 
moltes retallades, i moltes, 
sinó la majoria, per fer front 
al despropòsit d’alguns polí-
tics que durant la legislatura 
2007-2011 van fer les coses 
malament, endeutant molt els 
ajuntaments i carregant, a les 
espatlles de les pròximes ge-
neracions, despeses de pro-
jectes molt mal orientats des 
del punt de vista de la seva 
sostenibilitat. El Penedès ha 
estat un dels territoris més 
castigats per la crisi, tant des 
del punt de vista econòmic 
com social, i això ha compli-
cat les coses encara més. La 
responsabilitat política de la 
pròxima legislatura és estra-
tègica per la raó que en ella 
hi recau el repte de formular 
un futur sostenible i viable 
dels municipis, i de retruc del 
Penedès, pels propers anys, i 
aquesta responsabilitat no pot 
recaure en les persones equi-
vocades.
L’any 2015 és un gran repte 
pel Penedès i per les pene-
desenques i penedesencs, 
Som-hi!

Jaume Casañas
Geògraf polític

Penedès 2015
Hi ha molta gent que no veu 
necessàries les Vegueries. I 
no entenen que es parli del Pe-
nedès. Diuen que ja hi ha mol-
tes estructures superposades. 
Ajuntaments, consells comar-
cals, diputacions provincials, 
Generalitat, Estat i Brussel·les 
a més d’altres entitats admi-
nistratives de perfil divers. Un 
entramat institucional que s’ha 
anat fent amb els anys i que, 
en lloc de ser més eficient, ha 
anat creixent sense parar, on 
aixoplugar-hi més i més funci-
onaris sense que en la majoria 
dels casos quedi clara la seva 
utilitat. I més encara si els qui 
hi arriben ho fan sense estar 
elegits pels ciutadans. Tothom 
veu clara l’elecció directa dels 
regidors municipals (es discu-
teix si les llistes haurien de ser 
obertes o si es pot triar directa-
ment l’Alcalde). Però ni en els 
consells comarcals, ni en les 
diputacions, con en totes les 
institucions d’elecció indirecta, 
se sap massa bé què fan (que 
no es pugui fer en altres estruc-
tures administratives) ni qui, ni 
per què, acaba arribant-hi. 
La Generalitat va endegar un 
procés de racionalització  cre-
ant les vegueries que havien 
de fer desaparèixer les dipu-
tacions provincials i reubicar 
les comarques. Inicialment 
se’n varen aprovar set. Però 
queden damunt la taula les re-
ivindicacions penedesenques. 
Estan vigents els àmbits d’ac-
tuació, que són vuit. I no s’han 
assimilat en vegueries amb 
l’excusa que ja es farà quan 
aquestes es posin en funci-
onament. Però, mentrestant 
es van creant “estructures de 
país” que es construeixen da-
munt dels territoris definits per 
les vegueries. I per tant el Pe-
nedès queda marginat. I també 
la comarca de l’Anoia, perquè 
els polítics locals solen tenir 
càrrecs de partit en l’anomena-
da Catalunya Central (organit-
zació establerta purament per 
qüestions electorals, ja que el 
Penedès està a cavall de dues 
províncies i això no els va bé 
per la maquinaria que els as-
segura els vots). 
A més el Bages ha anat aca-
parant poder de manera siste-
màtica. Ha col·locat més polí-
tics en llocs de comandament 
(tant a la Generalitat com en 
d’altres institucions públiques 
i privades). Han fet lobby sen-
se cap vergonya i han posat a 
Manresa tot el que han pogut. 
Un exemple més, és la com-
petència que es prepara pel 
Health 4D d’Igualada. I malgrat 

el que diuen els nostres repre-
sentants municipals, tothom 
sap que acabaran disposant 
de més mitjans i a mig termi-
ni aquesta iniciativa probable-
ment acabarà tenint més pes 
allà que ací. Només cal mirar la 
llarga llista d’institucions, dele-
gacions i palanques del poder 
que hi ha a l’autoanomenada 
capital de la Catalunya Central.
Ara s’acosten eleccions. No 
s’ha de demanar als regidors 
dels nostres municipis que 
canviïn les regles del joc. No-
més que diguin clarament 
quin és el seu posicionament 
davant la territorialitat. És una 
qüestió de transparència. I  ja 
tenim exemples del que es pot 
fer quan hi ha voluntat política. 
La Mancomunitat de Prat de la 
Riba va ajuntar les quatre dipu-
tacions i sols la Dictadura de 
Primo de Rivera va poder tren-
car aquella eficient tasca que 
es va fer amb tan pocs mitjans. 
Interessa saber què pensen 
sobre la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena, del Consell, 
de la Diputació i del seu posi-
cionament davant les vegue-
ries i l’àmbit d’Actuació del 
Penedès. Que expliquin què 
pensen de la descentralització 
administrativa i la superposició 
d’estructures poc transparents, 
que tants recursos remenen.
Voldríem eleccions directes 
per elegir a tots els organismes 
que viuen dels pressupostos 
públics, perquè les indirectes 
són un anacronisme. En de-
mocràcia s’elegeix per sufragi 
universal i a Europa això és 
una evidència. De fet, l’actual 
sistema d’elecció indirecta fa 
que la majoria dels ciutadans 
desconeguin qui hi ha al seu 
Consell Comarcal i de la seva 
Diputació, què fan, com admi-
nistren els diners i com els ad-
judiquen. I això va en contra de 
qualsevol criteri de gestió pú-
blica basat en la transparència, 
rendiment de comptes i control 

per part dels ciutadans. 
Actualment, les principals fun-
cions que tenen assignades 
els consells comarcals, són 
escissions que es feren de les 
diputacions (transport escolar, 
promoció econòmica i turísti-
ca, etc) mentre que aquestes  
s’han quedat el suport tèc-
nic, econòmic i tecnològic als 
municipis, i a la construcció 
i manteniment de carreteres 
provincials. Poca feina quan es 
compara amb els recursos que 
disposen. Una part dels ingres-
sos municipals es concreten 
amb l’atorgament de transfe-
rències. Actualment, el 41% 
de la despesa no financera de 
les diputacions catalanes són 
transferències, fonamental-
ment, als municipis. Per tant, 
en gran part, es tracta d’una 
administració subvencionado-
ra a través de múltiples pro-
grames. I les subvencions són 
una xacra per l’alt component 
subjectiu que comporten.
I les diputacions també es fi-
nancen en un 66% per trans-
ferència d’altres administra-
cions. De l’Estat els arriba un 
20% dels ingressos a través 
dels impostos (de l’IRPF, IVA i 
impostos especials) i recapten 
el recàrrec sobre l’IAE i els im-
postos municipals per compte 
dels municipis. Un 4%, a través 
d’operacions financeres i el 
10% restant d’altres ingressos. 
Voldríem que els candidats a 
regidors, que es presentaran 
a les properes eleccions, vul-
guin gestionar més recursos 
dels seus ciutadans. I que els 
elegits puguin fer més, perquè 
són els representants més pro-
pers.  Perquè està clar que els 
que han estat en llocs de co-
mandament, en institucions 
allunyades de l’atenció dels 
ciutadans, majoritàriament 
s’han acostumat malament. 
Gastaven el que no era seu i 
mai han donat explicacions su-
ficients. 

La vegueria del Penedès, una necessitat



25
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

20 de març de 2015

Centres by Sílvia Giralt: Rambla Sant Isidre, 25 Crisantems, 7 IGUALADA www.silviagiralt.com
T. 93 805 49 67



26

Comarca
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
20 de març de 2015

MONTBUI / LA VEU

Demà dissabte 21 de març 
a partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc l’acte d’inauguració 
del nou Espai de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora. El 
mateix dia s’obriran al públic la 
gran majoria dels espais i ser-
veis del centre, com ara la Bi-
blioteca, el vestíbul-cafeteria, 
l’espai d’exposicions i la sala 
d’activitats de petit format. 
L’estrena de la Biblioteca es 
durà a terme en un cap de set-
mana ple d’activitats obertes 
als ciutadans de Montbui i als 
visitants d’altres municipis per 
tal que coneguin els diferents 
espais culturals i artístics de 
Mont-Àgora. 

Un cap de setmana ple d’ac-
tivitats al nou equipament 
cultural
Precisament la posada en 
marxa de la Biblioteca ence-
tarà un ampli programa d’acti-
vitats culturals que es duran a 
terme durant les properes set-
manes, també a Mont-Àgora. 
Durant tot el proper cap de 
setmana la cultura serà pro-
tagonista a Mont-Àgora. Dis-
sabte a les 12 es durà a terme 
la inauguració oficial a càrrec 
de les autoritats del municipi i 
també amb representants de 
les administracions que han 
fet possible aquest important 
equipament cultural. 
A partir de dos quarts d’una de 

la tarda es podran veure dues 
exposicions. D’una banda, la 
mostra “Vida aquàtica”, a càr-
rec de l’artista local Ferroluar. 
També els visitants a la inau-
guració podran contemplar la 
mostra fotogràfica “El món de 
colors” (Indonèsia), a càrrec 
de Marc Abril.
A partir de la 1 de la tarda es 
farà a l’àrea infantil de la Bi-
blioteca- l’activitat “Racó de 
contes”, a càrrec de Susagn-
na Nevò. 
Els visitants a Mont-Àgora po-
dran visitar els nous espais, 
especialment les dues plantes 
de la Biblioteca (1.007 metres 
quadrats dedicats només a la 

lectura), i també contemplar 
els nous espais de projecció, 
com l’existent a la sala de petit 
format. 
L’endemà diumenge dia 22 
continuaran les activitats amb 
una “Jornada de portes ober-
tes” a l’equipament cultural 
montbuienc, entre les 9 del 
matí i les 12 del migdia. A par-
tir del migdia, a la sala de petit 
format de Mont-Àgora es farà 
l’espectacle de titelles Roc, el 
ruc, a càrrec del grup Front 
Àrtic. I a partir de la una de 
la tarda, el vestíbul de Mont-
Àgora acollirà un concert de 
violins a càrrec dels escolars 
del municipi.

Aquest dissabte, a Montbui, s’inaugura l’espai 
de les arts i el coneixement Mont-Àgora

Tota la informació sobre la 
Biblioteca Mont-Àgora
La nova Biblioteca Mont-Àgo-
ra és un servei públic munici-
pal obert a tothom. Està ubi-
cada en un edifici de 1.007 
metres quadrats útils. La Bibli-
oteca depèn de l’Ajuntament 
de Montbui, que la gestiona en 
conveni amb la Diputació de 
Barcelona. La Biblioteca, cre-
ada el 1995, s’ha traslladat a 
Mont-Àgora coincidint amb el 
seu 20è aniversari. Forma part 
del Centre Cultural Mont-Àgo-
ra, que concentrarà les princi-
pals 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 baixa es di-
videix en diferents espais: ser-
vei d’informació i préstec, re-
vistes i diaris, espai de música 
i imatge i àrea infantil. A la pri-
mera planta s’hi ubica el fons 
general, el servei d’internet, la 
Col·lecció Local, un espai de 
suport, el dipòsit documental i 
el despatx 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 Xar-
xa de Biblioteques Municipals.
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 diven-
dres de 16 a 20.30 hores.

La nova sala de petit format 
també s’estrena
A més de la Biblioteca, un altre 
dels atractius de la jornada in-
augural serà poder estrenar la 
nova sala de petit format, un 
espai de 140 metres quadrats 
i amb capacitat per a 110 per-
sones. Disposa de butaques 
per garantir la comoditat dels 
assistents i compta amb l’últim 
equipament preparat per rea-
litzar projeccions. A la sala de 
petit format es podran realitzar 
activitats com ara representa-
cions de teatre, xerrades, pre-
sentacions literàries, projecci-
ons cinematogràfiques, etc.

Vestíbul-cafeteria
El vestíbul és la zona d’entra-
da al Centre Cultural, i compta 
amb servei de cafeteria-res-
taurant, que s’obrirà al públic 
properament. El vestíbul és un 
espai diàfan. Com tot l’edifici, 
va ser concebut per l’arquitec-
te igualadí Pere Puig, amb es-
pais 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.

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat al vespre va 
tenir lloc al vestíbul de l’Ajun-
tament de Montbui l’acte de 
lliurament de premis a les gua-
nyadores del 13è Concurs de 
Fotografia « Com ens veiem 
les dones ? », organitzat per 
Dones amb Empenta dintre de 
les activitats de commemora-
ció del Dia Internacional de les 
Dones.
El lliurament de guardons va 
coincidir com és costum amb 
l’estrena d’una exposició foto-
gràfica, amb les imatges pre-
sentades a concurs en aques-
ta edició. La mostra es podrà 
veure fins el dia 29 de març 
al mateix vestíbul de l’Ajunta-
ment.
Enguany el tema central del 

concurs era “Les pors”. El pri-
mer premi va correspondre a 
Sònia Mateos, amb la foto-
grafia “El sostre de la vida”. 
El segon va guanyar-lo Eliana 

Tusell, amb “Por a fer-se gran” 
i el tercer va recaure en Sara 
Esquerra, per la fotografia 
“Opressió”.

Lliurats els premis del 13è Concurs de fotografia 
“Com ens veiem les dones?”

El Mont-Àgora és un 
gran edifici llumi-
nós i diàfan, obra de 
l’arquitecte igualadí 
Pere Puig

El Mont-Àgora passarà a ser el centre neuràlgic de la cultura montbuienca

Premiades al concurs fotogràfic
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Aquest dimarts 17 de març fi-
nalitzava el termini de preins-
cripcions a les escoles i a l’Ins-
titut de Montbui, saldat com 
és costum amb una deman-
da de places força important 
a les tres escoles públiques 
(Montbou, G.Lorca i A.Gaudí) 
i també a l’Institut pel que fa 
a l’ESO.
Com és habitual, aquest pe-
ríode coincideix amb el de-
senvolupament del programa 
educatiu “Fem Més Escola” 
a Montbui. Durant els darrers 
dies s’han dut a terme activi-
tats destacades, com el curs 
sobre “Primers auxilis i suport 
vital bàsic pediàtric”, en el qual 
hi van prendre part més d’una 
vintena de professionals de 
l’educació del municipi, i en el 
que van poder aprendre tècni-
ques com el massatge cardíac 
i tots aquells elements neces-
saris per reaccionar en situa-
cions d’emergència pediàtrica 
a les aules.
Els actes del “Fem Més Es-
cola” van continuar diumenge 
passat al migdia amb la I Pa-
tinada Solidària, organitzada 
per l’AMPA de l’escola Antoni 
Gaudí. La patinada va comp-
tar amb 140 participants, que 
van col·laborar de forma altru-
ista amb el Banc dels Aliments 
de Montbui aportant cadascun 
d’ells un aliment no perible. Els 
participants van utilitzar pati-
nets, monopatins, patins en 
línia, i tota mena d’elements 
sobre rodes per poder com-
pletar un recorregut pel Nucli 
Urbà, que tenia com a punt de 
sortida i arribada MontMercat.
Cal destacar que l’Hoquei 
Club Montbui va col·laborar 
amb aquesta activitat orga-
nitzant una exhibició de pati-
natge i també una mostra de 

llençaments d’hoquei sobre 
patins a càrrec d’alguns dels 
jugadors i tècnics del club, que 
també van ensenyar els més 
petits a provar aquest esport.      

Properes activitats
El proper divendres continua-
ran les activitats del “Fem Més 
Escola” amb un “Taller de mú-
sica per a pares, mares i nens/
nenes de les llars”, el qual ani-
rà a càrrec de Glòria Tomàs, 
narradora i actriu. Es durà a 
terme de cinc a sis de la tarda 
a la Llar d’Infants l’Estel, i va 
adreçat a pares, mares i nens/
nenes de les llars.
Aquest proper diumenge tin-
drà lloc la tradicional Cami-
nada a La Tossa amb esmor-
zar. L’activitat, clàssica dins 
el programa del “Fem Més 
Escola” començarà a les 9 del 
matí amb la sortida dels par-
ticipants des del Nucli Urbà. 
A dos quarts de 10 arribaran 
a la Plaça de la Sort del Nu-
cli Antic, des d’on tots plegats 
pujaran fins a La Tossa. Allà hi 
haurà pa amb oli i xocolata.
D’altra banda, entre dilluns i 

dijous de la setmana que ve, 
en sessions diàries es farà a 
l’espai de suport de la Biblio-
teca Mont-Àgora el taller “Hi 
havia una vegada…explicar 
contes és fàcil”, a càrrec de 
Mònica Torra, narradora i ac-
triz. Els destinataris d’aquest 
taller són pares, mares, avis, 
àvies, monitors…educadors…
Aquest taller, per al qual cal 
inscripció prèvia, és gratuït.
El proper dimecres 25 tindrà 
lloc un dels actes destacats 
d’aquest “Fem Més Escola”. El 
psicòleg Pep Marí parlarà so-
bre les dificultats i reptes que 
han de passar els nens per 
créixer. Aquest psicòleg amb 
més de 25 anys d’experiència 
al CAR de Sant Cugat parla-
rà sobre com “Els fills han de 
pringar per créixer”.
Cal destacar que el proper 
dijous 26 es durà a terme el 
tradicional Sopar Fem Més 
Escola de reconeixement a la 
comunitat educativa a Mont-
Àgora. L’acte es durà a terme 
per primera vegada l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora.

A punt les activitats més destacades del 
programa educatiu “Fem més escola”

MONTBUI / LA VEU

El proppassat dissabte 14 de 
març, la Penya Blaugrana de 
Santa Margarida de Montbui 
va organitzar la primera cal-
çotada popular. Prop d’una 
cinquantena de penyistes es 
van donar cita a l’Ateneu Cul-
tural del nucli antic per gaudir 
d’aquesta jornada gastronòmi-
ca impregnada de barcelonis-
me. La vetllada va concloure 
amb la projecció en pantalla 
gegant del partit Eibar-Barça 
on els socis i les sòcies van 
poder animar, malgrat fos de 
la llunyania, el seu estimat 
equip.

Reeixida calçotada popular de la Penya 
Blaugrana de Montbui

MONTBUI / LA VEU

El dimarts 10 de març, en Jo-
sep Antoni Moya i la Maria Tor-
reblanca, propietaris del cèn-
tric restaurant l’Exquisit, que 
marca tendències actualment 
a la gastronomia igualadina, 
ens van rebre amb la cordialitat 
que els caracteritza. 
El grupet de 8 persones (tots 
socis de l’Ateneu montbuienc) 
que vam assistir a la primera 
classe del curs de cuina medi-
terrània organitzat per la nostra 
entitat per segon any consecu-
tiu, vam quedar gratament  sor-
presos per la seva amabilitat i 
professionalitat.
De 8 a dos quarts de deu del 
vespre, la Maria (propietària i 
xef), la xef en funcions, la Cris-
tina Rincón i el  1r cuiner, en 
Joan Rueda, ens van ensenyar 
a preparar un entrant, un plat 
principal i unes postres (recep-
tes que podeu troBar al nostre 
facebook: Ateneu de Montbui) 
d’una manera dinàmica i afable 
que ens va fer  embadalir  dins 
una cuina que brillava com si 
acabés d’estar inaugurada.
Tot va estar presentat a taula 
per la posterior degustació, pel 
cap de sala i fill de la Maria, 

l’Emili Mateo, qui a finals de 
maig es farà càrrec del Caprici 
de l’Exquisit, situat a les voltes 
de la plaça Sant Miquel on ens 
oferiran durant tot l’estiu i a la 
fresqueta, tapes de qualitat i 
copes.
Amb una trajectòria de 15 anys 
en el món de la restauració, 
aquesta parella d’emprene-
dors igualadins van obrir l’Ex-
quisit l’any 2010; i la Maria Tor-
reblanca va ser guardonada 
amb el premi a la millor recepta 
del  Vol de Tapes de l’Europe-
an Balloon Festival 2014, per 
votació popular, per L’Estrella 
de Calamar: calamarsó farcit 
de verduretes ecològiques i 
gambes, amb aeri d’albercoc i 
untuós de tinta.
Us esperem a la propera sorti-
da que serà dijous 26 de març, 
per anar al restaurant Les Mo-
reres del nucli antic de Mont-
bui,  on el xef uruguaià Adrián 
Alvarez ens  ensenyarà a pre-
parar un plat típic de la seva 
terra: “Pamplones de pollastre 
a la Brasa, farcides de pernil, 
formatge i verdures” 
Més  informació al facebook, 
però inscripcions i pagament al 
bar del mateix Ateneu.

Segon curs de cuina 
de l’Ateneu de Montbui

MONTBUI / LA VEU

Coral Vázquez torna a encap-
çalar la llista d’ICV-EUiA per a 
les properes eleccions muni-
cipals de Santa Margarida de 
Montbui. La seva és una pro-
posta “radicalment necessària” 
i sense embuts: ecologista, 
feminista i d’esquerres. El seu 
mitjà, el diàleg sobretot. I el seu 
objectiu, aconseguir un munici-
pi “més just, més democràtic i 
més lliure”, amb la participació 
directa de la ciutadania i contra 
la política de l’actual alcalde, 
Teodoro Romero, del PSC, que 
titlla de “prepotent, opaca, anti-
democràtica i clientelista fins a 

Coral Vázquez va presentar 
la candidatura d’Iniciativa a 
Montbui

límits insuportables”. 
L’acte de presentació es va ce-
lebrar diumenge a les 12 del 
migdia, amb la sala polivalent 
de La Vinícola plena i la partici-
pació de la Coordinadora Naci-
onal de la coalició ecosocialista, 
Dolors Camats, a més del com-
pany de llista, Marcel Mateu.
Tant Camats com Vázquez van 
defensar que “a Montbui hi ha 
alternativa a la majoria absoluta 
del PSC”. En aquest sentit, van 
afirmar que a Iniciativa “tenim 
proposta de futur i una manera 
diferent de fer les coses”. “Vo-
lem guanyar, per governar, per 
transformar el municipi”, van 
assegurar.
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A partir de l’1 de gener de 
2015 totes les entitats amb 
independència del seu volum 
econòmic i la seva activitat, 
estan obligades a presentar 
la declaració de l’Impost de 
societats i una comptabilitat 
de partida doble. Aquesta nor-
mativa ha caigut amb preocu-
pació entre el món associatiu. 
Més d’un centenar de perso-
nes de 50 entitats vilanovines, 
montbuienques i comarcals 
es van aplegar dimarts al ves-
pre, a Can Papasseit, en l’ac-
te organitzat pels ajuntaments 
de Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui, amb 
el suport del Consell Espor-
tiu de l’Anoia amb la finalitat, 
precisament, d’informar sobre 
aquesta reforma que amoïna 
moltes persones que es dedi-
quen des del voluntariat a tas-
ques associatives. 
La sessió, dirigida per Nasi 
Muncunill del CAE Manresa 
(escola de voluntariat a la Ca-
talunya Central) va posar so-
bre la taula els canvis norma-
tius que afecten a la fiscalitat 
de les entitats.  Es va referir 
sobretot a l’evolució normativa 
de l’Impost de Societats i a la 
necessitat de dur comptabili-
tat de doble partida en el cas 
d’aquelles entitats que esti-
guin obligades a presentar-la 
(fet que dependrà del pressu-
post i de l’activitat econòmica 

que tingui cada entitat).
Aquest primer punt, el més 
llarg i complex de la tarda va 
suscitar l’interès dels presents 
que tingueren l’oportunitat de 
preguntar al ponent sobre al-
guns casos o dubtes particu-
lars. Val a dir que no sempre 
la resposta podia ser una fór-
mula matemàtica per resoldre 
els problemes. La diversitat 
d’entitats, la interpretació 
d’estatuts, el tipus d’activitat 
que desenvolupen, tot plegat, 
segons el ponent, fa que no hi 
hagi fórmules màgiques, i que 
cada associació, un cop co-
negudes les bases de la nor-
mativa, hagi de radiografiar la 
seva i valorar la millor manera 
de regularitzar o endreçar la 
situació de l’entitat, si així li 
pertoca.
A la part final de la sessió es 

va parlar també del model 347 
i de la llei de transparència, 
així com d’alguns temes de 
relació laboral i de voluntariat.
Entre els assistents, algunes 
cares de sorpresa, altres de 
conformitat i moltes d’indig-
nació, perquè en molts casos 
veuran multiplicada la feina, 
el pressupost i la paperassa 
d’entitats que, pel què feia als 
assistents, són conduïdes per 
voluntaris que dediquen el seu 
temps a causes socials. 
Per a més informació podeu 
consultar l’enllaç directe a la 
presentació que va fer el res-
ponsable del CAE Manresa, 
Nasi Muncunill: http://www.
cae.cat/public/upload/docu-
ments/cae-reforma-fiscal-i-
transparencia-actualitzat-2-
fons.pdf

Can Papasseit aplega una cinquantena 
d’entitats amoïnades per la reforma fiscal

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La candidatura Esquerra Re-
publicana + Som Vilanova es 
va presentar als ciutadans de 
Vilanova del Camí en un acte 
públic celebrat el passat dis-
sabte 14 de març davant d’un 
centenar de persones. L’equip 
de persones que formen la 
candidatura va comptar amb 
la presència del diputat al 
Congrés Joan Tardà.
La candidata a l’alcaldia, Me-
ritxell Humbert, va presentar 
un a un els 10 primers mem-
bres de la llista, que van realit-
zar breus intervencions expli-
cant algunes de les propostes 
en àrees concretes que s’in-
clouran en el programa electo-
ral de la candidatura. A més, la 
resta de membres de la llista 
van ser presents en el trans-
curs de l’acte.
Un cop realitzades les inter-
vencions de l’equip, va arribar 
el torn de la candidata, que 
va anar presentant-se i ex-
plicant les seves propostes, 
destacant la seva aposta per 
la transparència en la gestió 
de l’Ajuntament i la democrà-

cia participativa, a través de 
les preguntes del diputat Joan 
Tardà, qui va cloure l’acte amb 
una breu intervenció sobre 
l’actualitat política i social, i 
destacant la importància de 
les eleccions municipals i dels 
ajuntaments que en sorgeixin 
d’elles en el context actual.
En acabar l’acte, els assis-
tents van poder conversar i 
exposar els seus dubtes i im-
presions amb els membres de 
la candidatura.

ERC + Som Vilanova es presenta 
en públic a la ciutadania

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Vilanova 365 va encetar aquest 
diumenge, 15 de març, els ac-
tes de precampanya amb una 
fotografia de família a la plaça 
del Mercat.
El nou partit liderat per l’actual 
alcaldessa Vanesa González, 
va aconseguir concentrar més 
de 100 persones a la Plaça del 
Mercat sota el lema: Jo sóc VI-
LANOVA365, i tu?
La convocatòria es va realitzar 
a través de les xarxes socials i 
convidava a realitzar un “selfie” 
gegant amb totes aquelles per-
sones que donen suport i que 
s’identifiquen amb VILANO-
VA365.
L’actual alcaldessa afirma que 
l’acte va ser tot un èxit i que 
va superar les expectatives del 
propi grup. “Aquest acte ens 
ha servit per copsar l’ambient 
que es respira després d’haver 
anunciat que ens presentàvem 
amb aquesta nova formació. Va 
ser una experiència emocional-
ment molt intensa. Em va sor-

prendre les moltes mostres de 
suport que vam rebre i també la 
quantitat de persones que es va 
excusar, perquè per motius per-
sonals o familiars, no van poder 
venir”.
“Ens va fer molta il·lusió comp-
tar amb tants suports i pensem 
que és un bon tret de sortida. 
És una bon inici perquè la gent 
ens conegui, sàpiga qui som, 
què fem i què representem. 
Gràcies a tots i totes!”

VILANOVA 365, “un partit obert, 
plural i indubtablement d’es-
querres” en paraules de Va-
nesa González, “sorgeix de la 
voluntat de continuar treballant 
per Vilanova del Camí sense 
sotmetiments partidistes” i “amb 
la mirada enfocada al municipi i 
als vilanovins i vilanovines”.
Els actes de VILANOVA365 
continuaran amb la presentació 
de la candidatura el proper 10 
d’abril.

VILANOVA 365 aplega més d’un centenar de 
persones en el seu primer acte oficial

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La salut i la cuina tornaran a 
centrar les propostes de ta-
llers que ha organitzat el Cen-
tre Cívic del Barri de la Pau 
per aquesta primavera. Un 
curs per aprendre a fer ham-
burgueses vegetals i un taller 
de bombons i xocolata; una 
xerrada sobre els beneficis de 
la dieta vegetariana, i un altre 
taller sobre alimentació salu-
dable donen contingut al nou 
programa d’activitats. 
El binomi salut i cuina és una 
aposta segura i ja ha funcionat 
amb èxit en altres tallers que 
anteriorment s’han fet al Cen-
tre Cívic del Barri de la Pau. 
És per això que segons expli-
cava avui la dinamitzadora del 
centre a La Carmanyola de 
Ràdio Nova, Montse Mollfu-
lleda, han tornat a escoltar la 
demanda de la ciutadania.
En els tallers de cuina compta-
ran novament amb la compli-
citat de la naturòpata Sandra 
Galvé, especialitzada en die-
tètica, assessora nutricional 
i cuinera. En farà dos: un per 
aprendre a fer hamburgueses 
vegetals i l’altre per endinsar-
se en la cuina de la xocolata 
amb ingredients sans i natu-
rals. 

Sandra Galvé ja havia fet dos 
tallers anteriorment al centre 
cívic, un de batuts Detox i un 
altre de cuina dolça sense foc 
que van tenir molt bona aco-
llida. Després de recollir les 
aportacions i preocupacions 
dels participants en aquests 
tallers va proposar fer una 
xerrada sobre els beneficis de 
la dieta vegetariana amb la in-
tenció de donar consells sobre 
com cuidar-se i prevenir ma-
lalties a través de la dieta. El 
centre l’ha programat pel dia 
26 de maig.
D’altra banda, el centre torna 
a comptar també amb la tera-
peuta Imma Vila per fer un nou 
taller de salut. Amb el títol “Un 
camí cap al cor” i al llarg de sis 
sessions, Vila acompanyarà 
els participants en un curs de 
creixement personal i els en-
senyarà tècniques per acon-
seguir viure bé en plenitud de 
cos i ment.
Les inscripcions als tallers 
comencen el dia 23 de març i 
s’allargaran fins el dia 9 d’abril. 
Cal adreçar-se al Centre Cívic 
del Barri de la Pau, al carrer 
Verge del Cap, 26 en horari de 
4 a 7 de la tarda, o bé trucar 
per telèfon al 93 80544 22 (ex-
tensió 127).

El Centre Cívic de la Pau torna 
a apostar per un combinat de 
salut i cuina



Gran èxit de les consultores de bellesa independents de 
l’equip d’Olga Jiménez a les jornades nacionals de Mary 

Kay i patrocini de Marykay del Mutua Madrid Open de Tenis
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El passat dimecres 18 de 
març es van celebrar les 
jornades nacionals de Mary 
Kay a Madrid, un dia en què 
la companyia forma tota la 
força de vendes i reconeix 
la feina ben feta.
Quan Mary Kay Ash va fun-
dar aquesta companyia sa-
bia que el reconeixement és 
motivador, fa sentir bé les 
persones i fa que les con-
sultores desenvolupin la mi-
llor versió de sí mateixes, la 
qual cosa les porta a créixer 
a nivell professional, econò-
mic i personal.
Olga Jiménez va ser reco-
neguda en la posició nú-
mero 1 d’Europa en ven-
des d’equip (entre més de 
10.500 equips), Ani Garcia i 
Mary Jiménez van rebre els 
seus cotxes Mini By Mary 
Kay i nombroses consulto-
res i empresàries van ser 
aplaudides pels seus exceŀ-
lents resultats

El d’Olga Jiménez s’ha 
convertit en un dels equips 
de més prestigi a Mary Kay 
i l’1 abril d’aquest any as-
solirà per fi la categoria 
d’Àrea Nacional, una de 
les posicions més preua-
des a Mary Kay, fet que 
el convertirà en la primera 
Àrea Nacional catalana
L’oportunitat de ser consul-
tora està millorant la vida 
de moltes dones i les se-
ves famílies i compta amb 
un dels millors plans de 
màrqueting en el sector de 
la venda directa
Des d’aquí volem agra-
ir a totes les clientes que 
confien en nosaltres i va-
loren el servei exclusiu, el 
seguiment personalitzat, 
la garantia de satisfacció 
i l’excel·lent producte que 
oferim les consultores de 

Bellesa Independents de 
Mary Kay

Una de les notícies més es-
pecials de la temporada és 
l’acord de patrocini entre el 
Mutua Madrid Open de Te-
nis i Mary Kay® que vincula-
rà la prestigiosa companyia 
nord-americana amb un 
dels esdeveniments espor-
tius més importants d’Euro-
pa.

L’acord, que converteix 
Mary Kay® en la firma ofi-
cial de cosmètica del Mutua 
Madrid Open, s’ha segellat 
a la Caixa Màgica amb la 
presència del propi Manolo 
Santana. El director del Mu-
tua Madrid Open i campió 
de quatre Grand Slams s’ha 

mostrat molt feliç amb la in-
corporació de Mary Kay® 
l’esdeveniment: “Mary Kay 
porta més de mig segle de-
mostrant el seu lideratge a 
nivell mundial i més de 20 
anys assentada amb èxit a 
Espanya. Estem segurs que 
aquesta vinculació serà un 
autèntic èxit i volem que duri 
molts anys “.

Gema Aznar, directora ge-
neral de Mary Kay Espanya, 
també ha expressat la seva 
satisfacció després de se-
gellar l’acord i ha remarcat 
que aquest representa “La 
nostra aposta per vincular la 
bellesa amb l’esport “.

Durant el Mutua Madrid 
Open 2015 Mary Kay® s’en-

Olga Jiménez 
Muntané

Empresària Senior 
Ejecutiva Elite 
de Mary Kay 

Saló: C/ Pau Munta-
das, 13  08700 

IGUALADA
Tel.: 630670239

carregarà que les models 
que desenvolupen la seva 
tasca com a aplegapilotes 
estiguin perfectament ma-
quillades i llestes per saltar 
a la pista. En l’espectacular 
espai de bellesa en què es 
convertirà l’Sky Lounge de 
Mary Kay amb vistes a la 
pista central, on acudiran 
les hostesses del torneig 
així com les jugadores WTA 
que desitgin participar en 
exclusives sessions de be-
llesa. Mary Kay® també tin-
drà una Boutique al carrer 
comercial que es convertirà 
en un lloc d’obligatòria visita 
per a les milers de persones 
que acudeixin a la Caixa 
Màgica durant el proper mes 
de maig. Allà podran partici-
par en nombroses activitats 
i es trobaran amb magnífi-
ques sorpreses durant tot el 
Mutua Madrid Open.

Al començament dels anys 
60 mentre el pioner Ma-
nolo Santana collia seus 
grans èxits internacionals a 
Roland Garros, US Open i 
Wimbledon, l’emprenedora 
Mary Kay Ash començava a 
construir la companyia dels 
seus somnis convertint-se 
en un exemple a seguir per 
totes les dones del món . 
Mig segle més tard els ca-

mins dels emprenedors 
Santana i Mary Kay han tor-
nat a unir-se.

Pocs jugadors poden pre-
sumir d’haver deixat una 
empremta tan gran en el 
món del tennis i poques 
companyies poden tenir un 
llegat tan ric com el de Mary 
Kay. El que va començar 
amb la visió de Mary Kay 
Ash per als negocis i amb el 
seu desig d’ajudar a les do-
nes a aconseguir l’èxit, s’ha 
convertit en una de les ma-
jors companyies del món de 
venda directa de productes 
de la cura de la pell i maqui-
llatge . Els productes Mary 
Kay® es venen en més de 
35 mercats de tot el món i el 
total de la Força de Vendes 
Independent de Mary Kay 
arriba als 3 milions de per-
sones.

Si vols convertir-te en 
experta en la teva belle-
sa o t’agradaria desen-
volupar-te com a pro-
fessional del sector no 
dubtis a contactar amb 
nosaltres al 630670239, a 
olgajimenezmk@gmail.com 
o a www.olgajimenez.es  
Vine a descobrir perquè 
milions de dones a tot el 
món gaudeixen tant de 
l’experiència de ser cli-
entes o consultores Mary 
Kay!

La també igualadina Mercė Corrons reconeguda entre les millors con-
sultores de MaryKay
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L’equip de govern celebrarà 
la pròxima setmana les dar-
reres reunions informatives 
d’aquest  mandat amb els 
veïns  del municipi, una acció 
que ha repetit cada sis mesos 
per informar de la feina feta, 
de la que s’està fent i dels pro-
jectes que estan en curs. 
Així, amb aquest gest de pro-
ximitat i transparència, l’equip 
de govern es trobarà amb el 
veïns el dimarts 24 de març a 
les vuit del vespre al Centre de 
l’Espelt, la segona reunió serà 
el dimecres 25 de març també 
a les vuit del vespre al Centre 
Unió Agrícola i la darrera serà 
al Centre Cívic del Barri de 
Sant Pere el dijous 26 de març 
també a les vuit del vespre.
Les tres reunions tenen per 
objectiu informar de la feina 
feta, dels projectes en curs i 
de l’estat de les comptes. En 
aquest sentit, com s’ha fet en 
totes les reunions anteriors, 
cada regidor explicarà els te-
mes de la seva competència 
i després s’obrirà el torn de 
preguntes, on els odenencs 
poden consultar els seus dub-
tes i fer arribar els seus sug-
geriments a l’equip de govern. 
L’estat de las obres d’urba-
nització del Passeig de Sant 
Miquel i el desplegament de 
la fibra òptica seran els temes 
que centraran les explicacions 
de l’equip de govern.
Així, quan està a  punt de fina-

litzar el mandat, amb aques-
tes reunions informatives, el 
govern municipal de CiU veu 
complerta una de les seves 
promeses electorals; compar-
tir l’acció de govern amb el po-
ble mitjançant trobades amb 
els veïns i veïnes.

Després de l’èxit de les troba-
des, l’alcalde d’Òdena, Pep 
Solé manifesta la seva satis-
facció per “haver aconseguit 
participació ciutadana i haver 
aprofitat aquestes trobades 
per fer entre tots l’Òdena que 
volem”.

L’Ajuntament d’Òdena es reuneix amb els 
veïns per compartir l’acció de govern

ÒDENA / LA VEU

El municipi d’Òdena busca 
persones compromeses que 
estiguin disposades a ofe-
rir unes hores del seu temps 
per al desenvolupament del 
“Rebost d’Òdena”, el servei 
d’abastiment d’aliments per 
a la població en situació de 
vulnerabilitat. Concretament, 
es necessiten voluntaris pel 
programa de preparació i lliu-
rament de lots d’aliments i per 
al programa de logística de 
magatzem i distribució.
Així, les tasques de les per-
sones voluntàries del progra-
ma d’aliments seran les de 
donar suport a la preparació 
i al repartiment d’aliments. 
Aquestes persones han d’es-
tar disponibles d’entre una 
hora i tres hores el matí dels 
dimarts o el dimecres cada 15 
dies. Les necessitats per al 
programa de logística són les 
de càrrega i descàrrega d’ali-
ments i la feina es concentra 
durant dues setmanes al mes, 
variable en funció de les ne-
cessitats i acostuma a ser els 
dimarts i dimecres de 10 a 12 
del matí. En aquest cas, és 
imprescindible que el voluntari 
pugui realitzar cert esforç físic. 
En tots dos casos, les perso-
nes voluntàries han de ser 
majors d’edat.
S’entén per voluntariat el con-
junt de persones que efectuen 

una prestació voluntària de 
serveis cívics o socials, sense 
compensació econòmica, dins 
del marc d’una organització 
estable i democràtica sense 
afany de lucre, que comporti 
un compromís d’actuació a fa-
vor de la societat i la persona. 
Així, les persones que s’iden-
tifiquin amb aquesta definició, 
disposin de temps lliure i vul-
guin actuar a favor dels altres 
i d’Òdena en general, poden 
posar-se en contacte amb 
l’Ajuntament per a fer la seva 
sol·licitud com a voluntaris/
es en el programa “El Rebost 
d’Òdena” que es troba localit-
zat a les dependències muni-
cipals.
Des de la regidoria de Serveis 
Socials, la seva regidora, Ra-
mona Vila, agraeix la feina de 
les persones que actualment 
col·laboren de manera altruis-
ta en aquest servei i totes les 
que en algun moment de la 
seva vida ho han fet en aquest 
o altres projectes i fa una crida 
a nous voluntaris per “seguir 
oferint el servei amb el mateix 
nivell de qualitat que fins ara 
s’ha fet i que el nostre municipi 
es mereix”.

Òdena crida al voluntariat per al 
programa d’abastiment d’aliments 
per a persones necessitades

ÒDENA / LA VEU

L’Espai Jove d’Òdena cele-
brarà la jornada de Sant Jordi 
d’enguany, entre altres activi-
tats, amb un concurs de con-
tes per a nois i noies de 12 a 
16 anys. Serà la primera edi-

ció d’un concurs amb voluntat 
de continuïtat i que té com a 
objectiu fomentar l’escriptura i 
els bons hàbits culturals entre 
el jovent.
Les bases del concurs, que 
poden consultar-se a la web 
de l’Ajuntament, demanen 
que tots els treballs han de ser 
inèdits, escrits en català i en-
capçalats amb un pseudònim. 
S’han de presentar en format 
DIN A4, cos de lletra 12, a una 
sola cara, a doble espai i per 
triplicat. El treball ha d’anar 
acompanyat d’un sobre tan-
cat. A l’exterior del sobre hi 
ha de figurar el pseudònim i 
l’edat, i a dins hi ha de cons-
tar: nom, adreça, edat, correu 
electrònic, telèfon, escola, ins-
titut, moviment o entitat. Cada 
participant només pot presen-
tar un treball, el qual ha de te-
nir entre 2 i 5 folis.  
Un jurat qualificat en literatu-
ra dictarà el veredicte de tres 
guanyadors, el primer premi 
serà una càmera de fotos, el 
segon premi uns altaveus de 
USB i el tercer premi un lot de 
material escolar.
L’acte de lliurament de premis 
serà el dijous Diada de Sant 
Jordi a les sis de la tarda a 
l’Espai Jove. Els nois i noies 
interessats a participar tenen 
temps fins al 13 d’abril i han 
d’enviar per correu ordinari o 
bé lliurar-los personalment a 
l’Ajuntament.

L’Espai Jove d’Òdena 
organitza un concurs de 
contes per a joves

Es busquen persones 
voluntàries per dur a 
terme una tasca de 
servei a la societat

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

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:
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El 19 de març de 2005 va obrir 
les portes per primera vegada 
el Cau Jove, un espai destinat 
als joves d’entre 12 i 35 anys 
de la Pobla de Claramunt. Per 
commemorar aquests deu 
anys, la regidoria de Joventut 
organitza diverses propostes, 
com un taller de pastissos i un 
de grafits i un berenar.
L’activitat per elaborar pastis-
sos de llaminadures i de pa 
de pessic es farà el dijous 19 
de març, de les 5 a les 7 de la 
tarda, al Cau Jove. El taller de 
grafits i el berenar tindrà lloc el 
divendres 20 de març, de les 5 
de la tarda a les 8 del vespre, 
al parc de Sant Galderic.
El Cau Jove està obert de di-
lluns a divendres, de les 3 de 
la tarda a 2/4 de 9 del vespre, 
i els dissabtes, d’1/4 de 5 de 
la tarda a 2/4 de 9 del vespre. 
Cada dia passen per aquest 

local una mitjana d’entre 20 
i 30 nois i noies que utilitzen 
l’espai com a punt de trobada 
i per participar en diferents ac-
tivitats. Es disposa d’una dina-
mitzadora juvenil, Bea Guillen, 
que dóna suport, assessora-
ment i orientació al jovent en 
diferents aspectes que puguin 
ser del seu interès.
Al llarg de l’any des del Cau 
Jove es programen diverses 
propostes, com tallers o cam-
pionats. També s’organitzen 
sortides, com la que és pre-
vista per al mes de juny al 
Tibidabo. Durant aquests deu 
anys, el Cau Jove de la Pobla 
de Claramunt s’ha convertit en 
referent per al jovent no no-
més del municipi sinó també 
de la comarca i el bon funcio-
nament ha demostrat l’aposta 
que va fer i fa l’equip de go-
vern per aquest equipament. 

El Cau Jove de la Pobla de 
Claramunt compleix deu anys

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una setantena de poblatanes 
van assistir a la taula rodona 
i al sopar que va organitzar la 
regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona. Les 
dues activitats van tenir lloc el 
divendres 6 de març al vespre a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal.
A la taula rodona hi van partici-
par cinc poblatanes amb dife-
rents professions: Marta Royo, 
directora de l’escola Maria Bo-
rés; Núria Valls, Mosso d’Es-
quadra; Anna Ais, educadora 
infantil; Anna Hernández, em-
prenedora i Sílvia Marofà, guia 
turística. La moderadora va ser 
la regidora de Benestar Social, 
Carme Farrés.
Amb el títol “La dona d’avui en 
dia”, les cinc dones van parlar 
sobre diverses temàtiques re-
lacionades amb el món femení, 
com què en pensaven sobre la 
celebració del 8 de març, com 

canvia la dona quan és mare 
o les diferències entre homes i 
dones en l’àmbit laboral. D’una 
manera distesa i oberta, les 
poblatanes van opinar sobre 
aquestes qüestions.
Després de la xerrada hi va ha-
ver un sopar, que va consistir 
en pa amb tomàquet, embotits, 
truites, amanides, gelat i cafè, i 

que a tothom li va agradar. Les 
assistents també van poder 
brindar amb una copa de cava 
per commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dona. L’àpat el 
va oferir el restaurant El Cau de 
l’Ais. Després de prendre’s el 
cafè, les dones van poder ballar 
una estona.

Una setantena de poblatanes assisteixen a la 
taula rodona i al sopar del Dia de la Dona

LA POBLA DE C. / LA VEU

Les parets de la Sala Muni-
cipal d’Exposicions de la Po-
bla de Claramunt acullen una 
col·lecció de les instantànies 
de l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
(AFM). La mostra la va inaugu-
rar el diumenge 15 de març, al 
migdia, l’alcalde poblatà, Santi 
Broch.

Es recullen unes tres-centes 
instantànies, distribuïdes en 
dotze plafons, dos dels quals 
són amb fotografies de temps 
passats i dos més, amb imat-
ges de fa trenta anys. Els vuit 
plafons restants contenen foto-
grafies d’esdeveniments ocor-
reguts al poble o relacionats 
amb gent del municipi de l’any 

anterior, en aquesta ocasió, de 
2014. La festivitat de Reis, la in-
auguració de l’aparcament del 
camp de futbol municipal del 
Pas Blau, la Trobada de Puntai-
res o el grup de poblatans que 
van anar l’11 de setembre a la V 
són alguns dels moments que 
es recullen.

Fotografies per recordar temps passats i 
presents, a la Sala Municipal d’Exposicions
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Invitació
al sistema universitari 
català

 Redacció

El sistema universitari 
català és ja avui una estruc-
tura d’Estat molt potent, 
amb qualitat docent i de 
recerca, i un ampli reconei-
xement internacional. 

És precisament l’am-
plitud de l’oferta, propera 
als 500 graus, la que ha de 
permetre als estudiants, 
provinents de batxillerat 
o de cicles superiors, cer-
car la màxima informació 
possible i reflexionar molt 
seriosament sobre les seves 
opcions. No es tracta només 
de mirar els plans d’estudis 
i comparar les ofertes alter-
natives que diferents centres 
ofereixen. Cal pensar en la 
professió associada als graus, 

en les possibilitats d’inser-
ció laboral, en les necessitats 
complementàries dels graus 
(màsters, postgraus, etc.) El 
pas dels estudis preuniver-
sitaris a la universitat és un 
pas transcendent en la vida 
de les persones, és un nou 
període molt interessant 
en nova formació, i també 
humanament. I pot ser un 
esglaó clau per al futur pro-
fessional. És ben cert que 
en temps difícils no tot són 
flors i violes, però també és 
irrefutable, com els estudis 
de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) demos-
tren, que a millor formació 
universitària millors opor-
tunitats laborals, millors 
perspectives professionals i 

períodes més breus per tro-
bar primeres oportunitats.

El Consell Interuniver-
sitari de Catalunya (CIC) 
ha habilitat un portal web 
(http://www.itinerariuniver-
sitari.gencat.cat) on hi ha els 
passos a seguir per a l’accés a 
la universitat i un recull d’ei-
nes útils que es poden neces-
sitar: portals web, aplicaci-
ons mòbils i totes les xarxes 
socials d’interès per accedir 
a la universitat. Els estudi-
ants també tenen accés al 

Portal Accesnet, on poden 
fer la matrícula a les PAU i la 
preinscripció universitària i 
seguir les assignacions;  a les 
aplicacions Posa’t a Prova i 
Guies de Conversa Univer-
sitària o a la web Què i per 
què estudiar a les universitats 
catalanes, per consultar tota 
l’oferta de graus i màsters, 
i veure a la web Winddat 
quins d’aquests tenen mi-
llors dades d’ocupabilitat. 

A la web de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR, www.
gencat.cat/agaur), s’hi poden 
trobar tota mena d’informa-
cions sobre les beques, ajuts 
i préstecs. Ressalten les be-
ques Equitat de la Genera-
litat de Catalunya, que han 
de facilitar la matriculació 
als estudis (els preus de ma-
trícula són avui determi-
nats en funció de la renda 
i patrimoni familiars), i cal 
destacar també, per la seva 
novetat, els ajuts per acon-
seguir (si encara no s’ha as-
solit) l’acreditació del nivell 
B2 d’idioma (anglès, francès, 
italià i alemany) en acabar 
els estudis de grau. A http://
www.futurambidiomes.gen-
cat.cat es pot trobar tota la 
informació sobre el domi-
ni de terceres llengües que 

avui, en un món global, és 
un aspecte clau de les com-
petències personals.

La Secretaria d’Univer-
sitats i Recerca (SUR) té el 
màxim interès per facilitar 
a totes les persones interes-
sades una bona transició 
cap a la universitat.

El futur comença a cada 
instant. Per al futur de Ca-
talunya serà essencial una 
bona formació dels seus 
ciutadans, que ens perme-
ti ser un país competitiu i 
amb projecció internacio-
nal. Hem començat parlant 
d’estudis i acabem parlant 
del país. Tot va unit: el futur 
dels estudiants d’avui és el 
nostre futur. Si voleu, el sis-
tema universitari us espera. 
Fins aviat.

CLAUDI ALSINA
Secretari general del 
Consell Interuniversitari 
de Catalunya (CIC)

Per al futur de Catalunya 
serà essencial una bona formació 
dels seus ciutadans, 
que ens permeti ser un país 
competitiu i amb projecció internacional 
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Des de fa vint anys 
som una universitat inno-
vadora, arrelada a Catalu-
nya i oberta al món. Vam 
néixer amb la societat de 
la informació i el coneixe-
ment i tenim vocació de 
servei a la societat.

No som una universi-
tat més. Vam ser pioners 
en la formació superior 
online i avui formem 
una comunitat universi-
tària de més de 200.000 
persones connectades des 
de més de 70 països dife-
rents. Som el referent de la 
formació universitària en 
línia a tot el món. 

Hem impulsat un mè-
tode d’estudis propi, obert 
a tothom. Estudiar dife-
rent és possible a la UOC. 
Amb tot el rigor que de-
manes i la flexibilitat que 
necessites.

Som diferents perquè 
som flexibles. Els nostres 
programes s’emmotllen 
al que necessites i no al 
revés. Per la nostra ex-
pertesa en l’ús de les TIC 

tenim un model modular 
que s’adapta al teu ritme 
d’estudi i et permet obte-
nir titulacions curtes per 
separat o fer el teu propi 
itinerari formatiu. A la 
UOC, tu decideixes com i 
quan.  

Som diferents perquè 
som innovadors. La flexi-
bilitat dels nostres progra-
mes ens permet innovar 
constantment en l’ensenya-
ment i en la docència: a la 
UOC estem sempre al dia. 

Som diferents perquè 
som exigents. La nostra 
garantia l’acrediten múl-
tiples segells de qualitat 
nacionals i internacionals, 
però també els nostres me-
canismes i sistemes propis 
d’avaluació i millora con-
tínua. 

Som diferents perquè 
estem compromesos. La 
UOC té convenis i aliances 
amb les majors empreses 
i institucions internacio-
nals i ofereix programes 
en col·laboració amb l’Or-
ganització de les Nacions 
Unides en diferents pro-
grames.

Coneixement a 
un clic de distància.
La UOC compta una àmplia oferta 
de màsters, postgraus i especialit-
zacions; 92 programes al teu abast, 
amb un mètode 100% online que 
s’adapta al teu temps disponible. 
Amb el nostre mètode, els estudis 
no interrompen la teva vida i qual-
sevol edat és bona per a ampliar el 
coneixement. 

Oberts al mercat.
Els continguts dels nostres estudis 
s’adeqüen a les demandes del món 
laboral i s’actualitzen constantment 
tenint en compte professions emer-
gents. Potenciem sortides professi-
onals, en contacte amb empreses o 
oferint-te itineraris de recerca. A la 
UOC volem atreure nou talent.

Reconeixement de crèdits.
La UOC et permet convalidar o adap-
tar els estudis cursats anteriorment 
i reconèixer assignatures o pràcti-
ques en funció de l’experiència pro-
fessional.

Tens a la teva disposició 17 seus (a Barcelona, Hospitalet de Llo-
bregat, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Girona, Salt, Lleida, 
Tarragona, Reus, Tortosa, Madrid, Sevilla, València, Mèxic) i prop de 

50 punts UOC per tot el territori. 

◗ Estudis d’Arts i Humanitats

◗ Estudis de Ciències de la Salut

◗ Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

◗ Estudis de Dret i Ciència Política

◗ Estudis d’Economia i Empresa

◗ Estudis d’Informàtica, Multimèdia i

◗ Telecomunicació

◗ Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació

Quins àmbits d’estudi pots trobar: 

◗  7 estudis (centres docents)

◗  1 Escola de Doctorat

◗  1 Escola de Llengües

◗  6.911 aules obertes

A qui trobaràs?

◗  52.513 estudiants

◗  58.094 graduats

◗  2.357.151 usuaris al Campus Virtual

◗  26.040 seguidors a Facebook

◗  4.593 membres de Linkedin - UOC Alumni

Què t’oferim?

◗  17 graus

◗  37 màsters universitaris

◗  3 programes de doctorat

◗  35 màsters propis

◗  42 programes de postgrau

Aprofita els últims dies 
de matrícula oberta.
Inici de curs: març 2015.

On pots trobar-nos 

UOC, la primera universitat online
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LA POBLA DE C. / LA VEU

El director general de Joven-
tut de la Generalitat de Cata-
lunya, Antoni Reig, va visitar, 
el dimecres 4 de març a la 
tarda, la Pobla de Claramunt. 
Reig va ser rebut per l’alcalde, 
Santi Broch; el regidor de Jo-
ventut, Josep Aloy, i la tècnica 
de Joventut, Cristina Sánchez.
La visita del director general 
de Joventut es va iniciar a 
l’Ajuntament, on el va rebre 
l’alcalde i la tècnica de Joven-
tut. Santi Broch va explicar 
que ara fa precisament deu 
anys des de l’equip de govern 
es va fer una aposta per posar 
en marxa el Cau Jove i “estem 
molt orgullosos perquè funcio-
na i és un referent no només 
per al jovent del nostre poble 
sinó també d’altres municipis 
veïns”. 
Cristina Sánchez es va ex-
pressar en aquest mateix sen-
tit. També va destacar la bona 
feina que realitzen les tècni-
ques amb els joves poblatans 
per ajudar-los i orientar-los. 

Sánchez va comentar que 
cada dia passen pel local una 
mitjana d’entre 20 i 30 nois i 
noies.
Després de la recepció a 
l’Ajuntament, Antoni Reig es 
va traslladar al Cau Jove, on 
va visitar les instal·lacions, en 
companyia de l’alcalde, el re-
gidor de Joventut i la tècnica 
juvenil. En aquesta visita a la 
Pobla de Claramunt també hi 
va ser presents el coordinador 

territorial de Joventut a Barce-
lona, Oriol Martín, i tècniques 
de l’àrea de Joventut del Con-
sell Comarcal de l’Anoia.
El Cau Jove es va inaugurar el 
19 de març de 2005. El local 
està adreçat a joves d’entre 12 
i 35 anys. L’horari d’obertura 
és de dilluns a divendres, de 
les 3 de la tarda a 2/4 de 9 del 
vespre, i els dissabtes, d’1/4 
de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del 
vespre.

Visita del director general de Joventut al Cau 
Jovede la Pobla de Claramunt

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El republicà Jordi Calpe re-
petirà com alcaldable de la 
secció local d’ERC - Els Hos-
talets de Pierola i encapçala-
rà les llistes del partit en les 
properes municipals del mes 
de maig. 
El projecte que Esquerra 
presentarà pels Hostalets 
de Pierola segueix fidel a les 
conviccions de sempre i al-
hora pretén donar solucions 
a les noves necessitats dels 
ciutadans, apostant per la 
gestió honesta i transparent 
de l’ajuntament i posant per 
davant de tot a les persones.

Oriol Amorós apadrina 
l’acte
Així, aquest divendres 20 de 
març, a les 20h al Casal Ca-
talà d’Hostalets, tindrà lloc la 
presentació de Calpe com a 
candidat a l’alcaldia per Es-
querra, juntament amb tot 
l’equip que l’acompanyarà, i 

el projecte que té el partit per 
al municipi en el marc 2015 - 
2019. A l’acte, també hi serà 
present el diputat d’ERC, 
Oriol Amorós, que parlarà 
als assistents de com d’im-
portant són les eleccions del 
maig com un avanç de les 
plebiscitàries del setembre. 

ERC Els Hostalets de Pierola 
presenta a Jordi Calpe com a 
candidat a l’alcaldia

Empresonat el jove de 18 anys de Piera acusat 
de formar part d’una cèl·lula de suport al gihadisme
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Ismael Boufarcha, el jove de 
18 anys de Piera que va ser 
detingut divendres acusat de 
formar part d’una cèl·lula de 
suport al gihadisme d’Estat Is-
làmic, és a la presó juntament 
amb sis persones més, per 
ordre del jutge de l’Audiència 
Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez.
Boufarcha, jugador del Club 
Bàsquet Piera i alumne de 
mòdul superior d’Informàtica, 
va ser detingut divendres en 
una operació de la Policia Na-
cional al seu domicili del carrer 
Sant Bonifaci de la vila, quan 
van irrompre per sorpresa a 
les 4 de la matinada. A l’inte-
rior dormien la mare, María 
González, i varis dels seus 10 
germans, fills de tres pares 
diferents. La policia va regirar 
el pis, deixant-lo literalment 
potes enlaire, i es va emportar 
Ismael. “Ése es el malo”, va dir 
un policia, segons que ha de-
nunciat la mare.
El jutge va decretar presó pre-
ventiva, comunicada i sense 
fiança. Es considera que era 
un dels integrants de la cèl·lula 
gihadista dedicada a difondre 
ideari radical a les ordres de 
Daesh o l’autoproclamat Estat 
Islàmic. 
La mare i una de les germa-
nes de l’Ismael, Ester, va ex-
plicar divendres a La Veu que  

Els fets es van produir a la casa del carrer Sant Bonifaci de Piera on hi ha l’associació Nidram, que gestiona la família. A la dreta, la mare del detingut, María González. Fotos: Jordi Puiggròs.

La policia va literalment desmuntar la casa de la família. A l’esquerra, l’habitació del detingut, i el seu ordinador, al terra. A la dreta, una altra habitació de la casa, potes enlaire.

el detingut “és una persona 
normal, que mai ha anat sol a 
Barcelona, un noi incapaç de 
formar part d’Estat Islàmic”. La 
família, procedent de l’Hospi-
talet de Llobregat, regenta una 
associació ubicada als matei-
xos baixos de la casa dedica-
da a la formació de l’Islam i de 

la llengua espanyola. El jutge 
madrileny acusa el pierenc  
d”’integració en organització 
terrorista, enaltiment i difusió 
pública de consignes terroris-
tes i/o de captació, així com 
adoctrinament, ensinistrament 
i formació terrorista”.
Sembla, però, que Ismael 

Boufarcha no tenia un paper 
destacat, i que gran part de la 
seva acusació es basaria en la 
seva presència en les xarxes 
socials. De fet, el ministeri de 
l’Interior ha informat que les  
darreres operacions contra 
gihadistes demostren que els 
detinguts utilitzaven sobretot 

les xarxes socials per fer la 
difusió i dels seus idearis. El 
cas, com és lògic, ha desen-
cadenat tota mena de comen-
taris a Piera. Hi ha qui diu que 
la mare difon odi contra els 
cristians, i hi ha qui pensa que 
tot plegat ha estat un error de 
la policia.
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CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades 
ha signat el conveni del pro-
jecte “Anoia Activa” amb el 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Aquest és un projecte emmar-
cat dins la subvenció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, 
coliderat pel Consell Comar-
cal de l’Anoia i l’Ajuntament 
d’Igualada. El seu objectiu 
és donar resposta a l’actual 
conjuntura econòmica impul-
sant mesures d’ocupació i de 
suport al teixit productiu, amb 
la implicació de les entitats lo-
cals i els agents socioeconò-
mics del territori.
D’aquesta manera el conveni, 
signat aquesta setmana amb 
l’Ajuntament de Capellades, 
recull diferents actuacions 

com ara jornades sobre la 
professionalització de la for-
mació a la competició, altres 
de sensibilització sobre l’au-
toocupació, el cooperativisme 
i els mercats de treball. Tam-
bé hi ha previst programes de 
qualificació professional, amb 
accions formatives per a les 
persones inscrites com a de-
mandants d’ocupació.
Així Capellades compta amb 
un dispositiu d’inserció socio-
laboral per als col·lectius amb 
dificultats especials. El servei 
d’atenció es duu a terme els 
divendres al matí, de 9:15 a 
15 hores, a la Biblioteca El 
Safareig. Cal demanar hora 
prèviament a la recepció de 
l’Ajuntament.

Capellades  signa conveni amb 
el Consell Comarcal de l’Anoia

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana, fins el di-
vendres 20 de març, són 
obertes les inscripcions per 
al Casal de Setmana Santa 
que organitzen l’Esplai Aliret 
i l’Ajuntament de Capellades.
El Casal obrirà les seves por-
tes des del dilluns 30 de març 
fins al dijous 2 d’abril, amb 
diverses modalitats de partici-
pació. Així, es pot escollir aga-
far o no l’horari d’acollida –els 
matins de 8 a 9, per 8 euros-, 
el dinar –d’1 a 3 del migdia per 
12 euros, l’estona pròpia de 
casal –de 9 a 1, per 20 euros, 
o bé fer la jornada complerta 
de 8 a 3, per 34 euros el pri-

mer fill, 32 el segon i 30 a par-
tir del tercer.
Les inscripcions es poden por-
tar a l’Ajuntament de Capella-
des, els matins de 9 a 3. Cal 
dur la butlleta omplerta i els 
diners en un sobre.
Durant els 4 dies de casal es 
previst dur a terme diferents 
activitats per a conèixer l’en-
torn. Es farà tallers, jocs, ex-
cursions, gimcanes, esports... 
Cal que cada criatura dugui el 
seu esmorzar i es recomana 
que cada dia es porti una can-
timplora amb aigua.
Els qui escullin l’opció del di-
nar cal que també el portin de 
casa.

Tot a punt per al Casal de 
Setmana Santa

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte a les 18 de la 
tarda s’inaugura a Casa Bas 
una exposició de joguines an-
tigues que es podrà visitar fins 

al diumenge 5 d’abril.
Casa Bas obre portes els di-
vendres tarda i els caps de 
setmana de 12 a 14 hores i de 
18 a 20.

Casa Bas acull una exposició de 
joguines

LA TORRE DE C. / LA VEU

La torredana Marta Gericó 
serà l’alcaldable per les llis-
tes d’Esquerra Republicana 
a la Torre de Claramunt. Ge-
ricó i el seu equip, format per 
un col·lectiu de gairebé qua-
ranta persones de tots els 
nuclis i urbanitzacions, treba-
llen en positiu per a la Torre 
de Claramunt, amb l’objectiu 
de ser una candidatura ober-
ta per a tothom qui vulgui for-
mar-hi part per construir un 
canvi sòlid i potent en la ges-
tió de la Torre de Claramunt. 
Per aquest  motiu, els tres ei-
xos d’ERC La Torre es basen 
en treball en positiu, valorant 
la feina feta fins ara però 
esdevenint una alternativa 
clara, en l’obertura a escol-
tar els veïns i en elaborar un 
programa des de la base, es 
vol treballar de baix cap a 
dalt, a través de les trobades 
veïnals. 

Trobada participativa ober-
ta
Així, aquest dissabte 21 de 

març, a les 19h al Centre So-
cial Sant Joan Baptista (c/de 
l’Església, s/n), hi haurà la 
primera trobada participativa 
oberta als veïns, en què es 
parlarà de serveis i equipa-
ments municipals, urbanis-
me, mobilitat i medi i organit-
zació sociocultural. 
Les conclusions i propostes 
que sorgeixin de la trobada 
formaran part del programa 

Marta Gericó es presenta com a alcaldable per 
ERC a La Torre de Claramunt

d’actuació municipal d’Es-
querra a La Torre per al perí-
ode 2015 – 2019. 

La formació convoca 
els veïns a una tro-
bada participativa el 
proper dissabte 21 de 
març
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La Companyia del Príncep To·
tilau presenta aquest dissabte, 
a les 18 hores, l’espectacle El 
llop ferotge, adreçat a nens i 
nenes de 3 a 8 anys.
El llop ferotge ha estat caçat. 
Després d’haver-se menjat la 
caputxeta, l’àvia, sis cabretes 

i tres porquets, s’ha d’enfron·
tar a un judici popular… Quin 
serà el veredicte? És realment 
culpable o potser senzillament 
tenia molta gana?
No us perdeu aquest espec·
tacle d’actors, màscares i tite·
lles! Preu: 3 euros (descomp·
tes per als socis del Club de la 
Rusqui).

Dissabte, “El llop ferotge” al 
Teatre Foment

PIERA / LA VEU

L’Íngrid Domingo, professora 
d’interpretació de l’Escola de 
Teatre de Piera, ha estat una de 
les tres professores escollides 
de l’XI Glam Tour, un intercanvi 
teatral intensiu. 
Tres de les més prestigioses 
escoles de teatre de Catalunya, 
el centre de formació teatral el 
Galliner de Girona, l’Aula tea·
tral de Lleida i l’Aula teatral de 
Mataró, celebren anualment 
un intercanvi teatral durant un 
cap de setmana sencer cone·
gut amb el nom de GLAM Tour. 
L’objectiu és elaborar un treball 
de creació col·lectiva, treballant 
diferents tècniques teatrals, a 
l’entorn d’una temàtica comuna 

predeterminada, i alhora afavo·
rir en contacte entre els joves 
alumnes de les tres escoles. 
Aquest any, la trobada ha tin·
gut lloc a la ciutat de Mataró, 
que durant el dies 7 i 8 de març 
ha acollit una cinquantena de 
joves que han treballat a l’en·
torn de la temàtica de l’amor i 
el desamor. El darrer dia els 
resultats d’aquest treball escè·
nic es van representar al Teatre 
Monumental.
L’Ingrid Domingo, professora 
d’interpretació a l’Escola de 
Teatre de Piera, ha estat una 
de les tres professores escolli·
des per a dur a terme aquest 
projecte intensiu i integral. Els 
alumnes han treballat l’amor 

i el desamor a partir de tres 
àmbits o disciplines teatrals: el 
teatre de text, impartit per Pere 
Anglas; el teatre físic, a càr·
rec de Marta Corral i, el teatre 
d’objectes amb el guiatge de 
l’Íngrid Domingo que, a més de 
ser llicenciada en Interpretació 
per l’Institut del Teatre, també té 
formació en disciplines com les 
titelles, el circ o la dansa. Així 
doncs, ella va ser l’encarrega·
da de dur a terme una tasca de 
recerca i dramatúrgia amb els 
seus alumnes sobre com ani·
mar objectes a l’escenari, el rol 
que ha d’adaptar l’actor quan 
interactua amb ells i de quina 
manera l’objecte els pot trans·
formar.

L’escola de teatre de Piera, al GLAM Tour

Alumnes i professors de l’XI Glam Tour, celebrat a Mataró

PIERA / LA VEU

Dissabte dia 8 va ser el Dia In·
ternacional de la Dona Treballa·
dora. Per commemorar aquesta 
jornada, l’Associació de Dones 
de Piera, amb la col·laboració 
de la regidoria d’Igualtat de Gè·
nere, van organitzar l’especta·
cle ‘Dona Cançó’. 
Dissabte dia 8 va ser el Dia 
Internacional de la Dona Tre·
balladora. Per commemorar 
aquesta jornada, l’Associació 
de Dones de Piera, amb la col·
laboració de la regidoria d’Igual·
tat de Gènere, van organitzar el 
passat dissabte 14 de març, al 

Teatre Foment de Piera, l’es·
pectacle ‘Dona Cançó’, un es·
pai real obert a la imaginació i 
que uneix dones creatives dels 
àmbits musical, teatral i audio·
visual.
Concretament, aquest dissabte 
el públic assistent va poder gau·
dir de la música del grup Jazzul, 
de Marta Renyer (pallassa jove, 
entusiasta i apassionada per la 
vida), la Lídia Uve (cantant au·
todidacta) i Marina Tomás (veu 
i guitarra) i Laura Tomás (baix), 
components del grup Agala .
La regidora d’Igualtat de Gène·
re, Elisenda Guarch i Mejias, 

L’Associació Dones de Piera va commemorar el 
Dia de la Dona

El PSC sempre hem defen·
sat que l’educació és un dret i 
per tant que garantir l’accés a 
l’educació suposa una obliga·
ció de les administracions pú·
bliques. Aquesta obligació es 
tradueix en ajudes o suport a 
l’adquisició de llibres, beques 
menjador o el transport esco·
lar.
El dia 17 de febrer va ocór·
rer un accident amb el trans·
port escolar, que realitzava la 
ruta escolar R224 de Piera, 
on viatjaven 38 nens i nenes 
de la escola Herois del Bruc. 
L’Associació de Famílies de 
l’Escola Herois del Bruc, al 
no estar d’acord amb el co·
municat del Consell Comarcal 
donant explicacions respec·
te l’accident, es va posar en 
contacte amb el regidor del 
PSC al ajuntament de Piera 
i conseller al Consell comar·
cal, Javier Perellón, el passat 
dimecres per transmetre  les 
queixes sobre els fets i la falta 
d’informació per pal·liar en un 
futur un incident semblant per 
part de qui té transmeses les 

competències en el transport 
escolar, el Consell Comarcal 
de l’Anoia.
L’AFA ha recollit més de 500 
signatures entre totes les fa·
mílies perquè no quedi com 
un fet sense importància i es 
prenguin les mesures neces·
sàries per a la seguretat en el 
transport escolar. Per aquesta 
raó el conseller Javier Pere·
llón, demanarà en nom de la 
associació un informe pericial 
de l’autocar sinistrat així com 
les matrícules dels autocars 
destinats a fer les rutes 222, 
223 i 224 i els destinats a 
les sortides escolars. A més 
també es demanarà la pri·
mera matriculació d’aquets 
vehicles. Un seguiment més 
exhaustiu per part del Con·
sell Comarcal, que en última 
instancia més el responsable, 
sobre l’estat dels autocars es·
colars per poder garantir a les 
famílies que el transport esco·
lar és segur i es compleixen 
tots els sistemes de seguretat 
adequats als nens. 

El PSC de Piera es posiciona 
per un transport escolar segur

va presentar l’acte i com a in·
troducció va llegir un article de 
la periodista Carmen Chacón 
on es reivindica la igualtat de 
condicions entre els homes i les 
dones i que acaba dient: «Yo 
quiero todo eso. Pero no quiero 
ser igual que un hombre, por·
que no lo soy. Sólo quiero tener 
las mismas oportunidades».
Tot i el mal temps que va fer 
dissabte, un nombre important 
de públic va assistir a l’acte per 
gaudir d’un alt nivell musical i 
expressiu.

PIERA / LA VEU

Dolors Tomba tornarà a repetir 
com a cap de llista a Piera, la 
regidora social identitària repe·
tirà després d’haver aconse·
guit entrar per primera vegada 
al consistori en les passades 
eleccions locals de 2011. Do·
lors Tomba ha mostrat una 
gran activitat en aquests últims 
4 anys en el seu municipi fent 
diverses campanyes solidàries 
de recollida d’aliments i aju·
dant a la gent més necessita·

da de casa. A més de ser una 
dona valenta que sempre ha 
denunciat en veu alta el perill 
que suposa l’excés d’immigra·
ció islàmica a Piera.
Segons ha declarat Tomba “per 
desgràcia els fets ens han aca·
bat donant la raó venim quatre 
anys denunciat que Piera és un 
territori abonat per gihadistes i 
l’última actuació policial amb 
diverses detencions ens ha 
donat la raó, el realment greu i 
preocupant és que mentre no·

saltres denunciàvem els altres 
partits de la casta ens deien 
demagogs i ens acusaven de 
voler alarmar a la societat, aquí 
ho tenen” i ha finalitzat afegint 
que” em torno a presentar amb 
tota la valentia del món i amb 
totes les ganes de continuar 
treballant per la meva comuni·
tat, per a la gent de casa, estic 
convençuda que  millorarem  
amb escreix els resultats ante·
riors”.

Dolors Tomba repetirà com a candidata de 
Plataforma per Catalunya a Piera
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La novena edició de Fira Futur, 
celebrada dijous 12 a Masque-
fa, va rebre la visita de més de 
500 persones, majoritàriament 
joves, però també adults, que hi 
van poder descobrir i conèixer 
les diferents opcions que exis-
teixen a l’Anoia Sud i el seu ter-
ritori d’influència per continuar 
formant-se i estudiant, o bé per 
incorporar-se al món laboral. 
Ho van fer de la mà de 28 cen-
tres -entre universitats, instituts, 
acadèmies, serveis d’ocupació, 
institucions i cossos de segure-
tat i emergències- que els van 
atendre de manera persona-
litzada. Entre els expositors –
més que mai-, n’hi va haver que 
repetien i d’altres que partici-
paven a Fira Futur per primera 
vegada.

A la Sala Polivalent de La Fàbri-
ca Rogelio Rojo hi van instal·lar 
estands la Universitat Oberta de 
Catalunya, l’Escola Università-
ria de Turisme CETA, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i la seva 
Oficina Jove, i diversos centres 
educatius d’Igualada: l’Escola 
Pia, els instituts Joan Mercader 
i Milà i Fontanals, l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps, la 
CEPEQ, l’Acadèmia Igualada 
i l’Escola d’Enginyeria. També 
hi van ser l’Escola Joviat de 
Manresa, i, de Martorell, Olga 
Difusió Academy, CFA Marto-
rell, l’Institut Joan Oró i el centre 
Bioressonància. A més, hi va 
haver una àmplia representació 
masquefina: el Casal de Joves, 
el departament d’Ocupació i 
Emprenedoria, l’Aula de Músi-
ca i MM Escola d’Idiomes. El 

saló també va comptar amb la 
presència de PFI-PTT Igualada 
i Anoia Sud, l’Institut Guinovar-
da de Piera, l’Institut Milà i Fon-
tanals de Vilafranca i Balmes 
Innova, de Sant Esteve Sesro-
vires. Com a novetat, les forces 
de seguretat i d’emergències 
van instal·lar-se aquest any al 
pati de La Fàbrica. Hi vam po-
der veure la Policia Local, Pro-
tecció Civil i l’ADF de Masque-
fa, el Ministeri de Defensa i els 
Mossos d’Esquadra.

400 alumnes van visitar la fira
Entre els visitants s’hi va comp-
tar la presència de fins a 400 
alumnes, dels instituts Guino-
varda i Salvador Claramunt, de 
Piera, Pla de les Moreres, de 
Vilanova del Camí, l’Institut de 
Vallbona, el Mare del Diví Pas-
tor de Capellades i l’institut de 
Masquefa.
Per tal que poguessin palpar 
com són els estudis i les pro-
fessions que proposen, alguns 
dels centres participants van fer 
demostracions pràctiques. N’hi 
va haver de perruqueria, d’es-
tètica, de restauració i de dibuix 
i pintura. També es va habilitar 
un punt d’orientació, on diver-
sos tècnics dels ajuntaments 
de la Xarxa TET Anoia Sud, del 
Consell Comarcal i de la Dipu-
tació els van assessorar.

28 expositors i 500 visitants consoliden 
Fira Futur de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

Aquest diumenge, 22 de març, 
tindrà lloc la sisena edició de 
la popular plantada d’alzines 
al Bosc dels Infants. A partir 
de les 11 del matí les famílies 
amb nadons nascuts durant el 
2014 podran recollir, al parc 
mateix, l’alzina que els rega-
larà l’Ajuntament i plantar-la al 
bosc.
L’Ajuntament va iniciar aquest 

projecte el 2010 i des d’ales-
hores ha regalat, cada any, 
alzines als nadons nascuts 
l’any anterior per plantar-les 
en aquesta nova zona verda. 
Amb aquesta iniciativa, Mas-
quefa guanya un nou pulmó 
verd, alhora que sensibilitza 
els infants de la importància 
de mantenir l’entorn natural i 
el medi ambient.

Diumenge, sisena plantada 
d’alzines al Bosc dels Infants de 
Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

El PSC de Masquefa proposa 
que la transparència sigui uns 
dels eixos del seu govern lo-
cal. En aquest sentit, Daniel 
Gutiérrez ha publicat la seva 
declaració de béns, rendes i 
interessos al seu web  www.
danielgutierrez.cat, concreta-
ment la podeu veure clicant 
aquí.
Per Daniel Gutiérrez en la go-
vernança local i en la política 
en general no hi ha res a ama-
gar. La transparència és la mà-
xima expressió del bon govern 
i d’una administració correcta 

dels recursos públics. Segons 
el candidat “La transparència 
és bàsica per mi. No hi penso 
renunciar. L’he aplicat allà on 
he estat i ho continuaré fent si-
gui on sigui. És la base per la 
generació de confiança entre 
polítics, administració i ciuta-
dans”.
Daniel Gutiérrez ha comuni-
cat que a través del seu web 
que anirà publicant de manera 
periòdica tots els aspectes re-
lacionat amb la seva activitat 
pública: retribucions, declara-
cions anuals, agenda públi-
ca...

Daniel Gutiérrez, candidat del 
PSC, fa pública la seva declaració 
de béns, rendes i interessos

MASQUEFA / LA VEU

El passat dissabte 14 de març, 
es va presentar a la Sala de 
l’Aglà de l’Alzinar els sis pri-
mers candidats de la llista a 
les eleccions municipals de 
Masquefa Regeneració - Es-
querra Republicana, de la mà 
del diputat Joan Tardà; entre 
els membres, es va donar a 
conèixer el cap de llista, l’his-
toriador i tècnic de l’adminis-
tració local, Xavier Pérez For-
nés que encapçalarà una llista 
renovada i compromesa.
En l’acte, que va omplir la 
Sala de l’Aglà, els membres 
de Masquefa Regeneració – 
ERC van explicar com la for-
mació neix a Masquefa amb 
la voluntat de regenerar la 
política local, amb idees reno-
vades i noves sinergies. Així, 
afirmaven que “no són polítics 
professionals” i no són “els de 
sempre”. 
Masquefa Regeneració - Es-
querra Republicana és grup 
de veïns plural i obert, de di-
verses procedències, de dife-

rents edats, aficions, zones i 
barris, però amb un futur comú 
que és Masquefa, el qual els 
uneix a tots. 
Així, són professionals en el 
seu àmbit, la majoria amb for-
mació universitària i experièn-
cia, molt implicats en el teixit 
associatiu cultural, esportiu, i 
en diferents AMPAS del mu-
nicipi, que entenen la política 
com un espai de representa-
ció dels vilatans, compartit, 
dinàmic i participatiu. 
En aquest sentit, el seu pro-
grama electoral per Masquefa 
estarà centrat en els següents 
eixos:  regeneració democrà-
tica amb participació ciutada-
na real i transparència; gestió 
sostenible que eixugui el deu-
te públic milionari arrossegat 
aquest darrers anys; cohesió 
social que prioritzi protegir als 
col·lectius més febles, a les 
entitats i que doni suport als 
emprenedors; defensa i pro-
tecció del patrimoni cultural i 
natural, i equilibri territorial en 
la inversió d’equipaments i re-

cursos públics que no margini 
als barris.

Els sis primers candidats
D’altra banda, en el mateix 
acte celebrat el passat dis-
sabte es van donar a conèixer 
els sis primers candidats de la 
llista, que per ordre són, com 
ja s’ha avançat, Xavier Pérez 
Fornés (alcaldable), Oriol Sa-
torre Bern, Jordi Ferron Ca-
nela, Isabel Marchena Garcia, 

Montse Flores Piqué i Elisa 
Gustin Gil.
En la presentació dels sis 
membres els va acompanyar 
el diputat al congrés Joan 
Tardà, que va explicar als as-
sistents la importància de les 
eleccions municipals com a 
primera volta de les plebisci-
tàries del 27 de setembre per 
garantir el procés sobiranista 
que viu el poble de Catalunya.

Èxit en la presentació de Xavier Pérez com 
a alcaldable de Masquefa Regeneració - ERC

MASQUEFA / LA VEU

Seguint la línia de radicalitat 
democràtica i participativa real, 
l’assemblea local de la CUP 
de Masquefa va encetar ahir 
dijous la campanya de propos-
tes de gent per formar part de 
la llista electoral per concórrer 
a les properes eleccions muni-
cipals. 
La campanya es donarà per 
finalitzada el 22 de març, data 
en que es valoraran en assem-
blea totes les propostes rebu-
des i es contactarà amb les 
persones proposades per tots 
i totes les veïnes de Masquefa.
Podeu fer-nos arribar les vos-
tres propostes per correu elec-
trònic (masquefa@cup.cat) o 
al facebook CUP Masquefa. 
Per tal que les propostes siguin 
vàlides han de comptar amb 
nom i cognoms de la persona i 
si és possible detallar-nos una 
manera de contactar-hi. Si és 
possible, cal que ens feu arri-
bar els motius per els quals feu 
la proposta.

La CUP deixa a mans 
dels masquefins la 
composició de la seva 
llista electoral
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VECIANA / LA VEU

El proper diumenge dia 22 de 
març el poble de Veciana es 
vestirà de festa per celebrar 
la missa en honor al seu pa-
tró, l’arcàngel Sant Gabriel, i 
alhora inaugurar les obres de 
millora dels entorns de l’esglé-
sia parroquial de Santa Maria 
promogudes per aquest Ajun-
tament amb la col·laboració de 
la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona.   
La missa que començarà a les 
12 del migdia estarà oficiada 
per mossèn David Compte, vi-
cari general del Bisbat de Vic, 
i acompanyada per les veus 
de la Coral de Veciana que la 

clouran cantant els goigs en 
honor al sant.
A la sortida es realitzarà l’acte 
d’inauguració que comptarà 
amb la presència de l’alcalde 
de la població, sr. Jordi Ser-
vitje, la directora dels Serveis 
Territorials del Departament 
de Governació a la Catalunya 
Central, Sra. Rosa Carné i el 
Diputat delegat d’Infraestruc-
tures, Urbanisme i Habitatge 
de la Diputació de Barcelona,  
Sr. Marc Castells.
Amb el repartiment del tradi-
cional panet beneït, gentilesa 
enguany de Ca l’Ignasi, es po-
sarà punt i final a la festa.

Missa de Sant Gabriel i 
inauguració de la plaça de 
l’església

CALAF / LA VEU

L’historiador Lluís Ferran i To-
ledano serà l’encarregat d’ex-
plicar quin paper va tenir Calaf 
en les guerres carlines, i com 
es van viure al nostre muni-
cipi aquests episodis bèl·lics. 
La conferència tindrà lloc el 
proper divendres 27 de març 

a les 20.00 h, a la Sala d’Ex-
posicions del Casal de Calaf, 
i s’emmarca dins del cicle de 
xerrades del Mil·lenari de Ca-
laf, que és a punt de finalitzar. 
Després de la ponència, el ca-
lafí Eloi Estany oferirà un breu 
recital de piano. 

Les carlinades, protagonistes 
d’una nova xerrada del 
Mil·lenari de Calaf

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 
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.

Inscripcions obertes per a la 
tercera etapa del Terminus 
calafinus

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, for-
mació i serveis sociocultu-
rals), resultarà d’interès per 
als representants de totes les 
entitats sense ànim de lucre 

(culturals, esportives, socials, 
etc...), ja que els informarà so-
bre les novetats fiscals, comp-
tables i de recursos humans 
que es deriven de les noves 
normatives. I és que, a finals 
de 2014, es van aprovar diver-
ses lleis que afecten la gestió 
de les entitats, com són l’Im-
post de Societats i la compta-
bilitat per partida doble; el mo-
del 347; altres novetats fiscals 
(mecenatge, IRPF, IVA) i la 

Llei de Transparència. És per 
això que des de l’Ajuntament 
es convida a tots els represen-
tants d’entitats calafines i de 
l’entorn que hi vulguin assistir, 
per assabentar-se dels canvis 
i resoldre tots els dubtes que 
sorgeixin. La sessió informa-
tiva 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

CALAF / LA VEU

Anglès, alemany, edició de 
vídeo, direcció i coordinació 
d’activitats de lleure i enregis-
trament i tractament de dades 
i documents. Aquestes són les 
cinc noves accions formatives 
que s’iniciaran aquest mes 
d’abril al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació de Calaf. 
Pel que fa als idiomes, seran 
dos cursos de 50 hores cadas-
cun: un d’anglès inicial (nivell 
A1) i un altre d’alemany inicial 
(nivell A1). El primer s’impar-
tirà els dimarts i els dijous de 
15.00 h a 17.00 h, mentre que 
el segon es farà els dilluns 
i els dimecres de 18.30 h a 

21.00 h. El curs d’edició de ví-
deo serà de 40 hores i iniciarà 
els alumnes en el programa 
Adobe Première; les classes 
es faran en dissabte, de 10.00 
h a 14.00 h. Tots tres cursos 
són gratuïts i estan adreçats 
a treballadors en actiu i autò-
noms.
Les altres dues accions forma-
tives estan enfocades a perso-
nes en situació d’atur, i estan 
subvencionades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el 
Fons Social Europeu i la Ini-
ciativa d’Ocupació Juvenil. El 
curs de “Direcció i coordina-
ció d’activitats d’educació en 
el lleure infantil i juvenil” serà 

de 310 hores de teoria i 120 
hores de pràctiques en em-
presa, i s’impartirà de dilluns a 
divendres de 9.00 h a 14.00 h. 
La formació d’”Operacions au-
xiliars d’enregistrament i trac-
tament de dades i documents” 
comptarà amb 380 hores de 
teoria i de 80 hores de pràcti-
ques en empresa, i les classes 
es faran de dilluns a divendres 
de 15.00 h a 20.00 h. Aquests 
cursos també són gratuïts.
Per a més informació i inscrip-
cions, adreceu-vos al CRO 
(tel. 938698249) i recordeu 
que les places són limitades.

El CRO de Calaf iniciarà aquest mes d’abril 
cinc nous cursos

PUJALT / LA VEU

Avui es produirà un eclipsi 
parcial de Sol visible a Cata-
lunya. De fet en alguns punts 
de l’Atlàntic Nord arribarà a 
ser total. A casa nostra en el 
moment de la màxima ocul-
tació del sol la Lluna taparà 
una mica més del 60% del 
disc solar, gairebé dues ter-
ceres parts. Recordem que 
l’eclipsi solar es produeix 
quan la Lluna es posa just 
al mig entre el Sol i la Terra i 
projecta la seva ombra al da-
munt de la Terra. 
Els horaris de l’eclipsi seran 
els següents: a partir de les 
9:11h del matí la Lluna co-
mençarà a tapar una mica 
de Sol i començarà l’eclipsi 
parcial de Sol a Catalunya. 
El moment de màxima ocul-
tació serà sobre les 10:16h 
quan més del 60% quedarà 
eclipsat. A partir d’aquesta 
hora ja la Lluna començarà 
a allunyar-se del Sol i mica 
en mica la part que taparà 
serà menor fins a les 11:26h 

quan s’espera que ja la Llu-
na deixi de tapar totalment el 
Sol a damunt de Catalunya 
donant-se per acabat l’eclipsi 
de Sol.
Aquest eclipsi de Sol es pro-
dueix en horari escolar i des 
de l’Observatori de Pujalt, 
AstroAnoia i el Grup Amateur 

de Meteorologia Espacial 
s’ha anat informant de com 
poder fer l’observació de l’es-
deveniment. Tota la informa-
ció sobre l’eclipsi la trobareu 
a www.observatoridepujalt.
cat i també a  http://eclipse.
meteorologiaespacial.es/ 

Avui, eclipsi parcial de sol

Eclipsi de Sol del 4 de gener de 2011 (Fotografia feta per Albert Rosich membre d’AstroAnoia).



El Monbus IHC juga demà a Itàlia amb l’objectiu de 
classificar-se altre cop per la final four de la CERS
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC se la juga demà 
a la pista del Follonica italià, en 
partit de tornada de quarts de 
final de la CERS, amb l’objec-
tiu de tornar a classificar-se, 
per segona vegada consecuti-
va, per la “final four” de la com-
petició. Viatja a Itàlia amb dos 
gols d’avantatge després del 
4-2 de l’anada a les Comes.
Els igualadins arriben al partit, 
però, després de sortir golejats 
diumenge a la tarda de la pista 
del líder Barcelona (5-2). 
L’IHC no va poder repetir per 
tercera temporada consecutiva 
la gesta de guanyar al FCBar-
celona a la seva pròpia pista. 
Tot i el resultat final la realitat 
és que els igualadins van tenir 
opcions de repetir-ho. Especi-
alment a la primera meitat que 
va acabar amb un ajustat 3-2 
pel locals.
El cert és que el partit va co-
mençar malament per a l’Igua-
lada. Al minut 12 de la primera 
meitat els arlequinats perdien 
per 3 a 0. El primer gol el va 
fer Marc Gual aprofitant un re-
buig de l’Elagi (en una jugada 
polèmica perquè els àrbitres ja 
havien marcat booling). Pana-
dero va aconseguir el segon 
(aprofitant que l’IHC jugava en 
inferioritat per una rigorosa tar-
geta blava a Pla per protestar). 
I finalment Gual en una jugada 
individual amb rematada al pri-
mer pal va fer pujar el tercer.
Podria semblar que els capi-
talins havien trencat el partit. 
Però res més lluny de la rea-
litat. A partir d’aquell moment 
el Monbus IHC va accelerar, 
va agafar el control del partit 
i va començar a amenaçar la 
porteria de Sergi Fernàndez. 
El primer avís va ser un remat 
al travesser. A la segona va ar-
ribar el gol amb una acció de 
murri de Sergi Pla caçant un 
rebot per una aturada de Fer-
nandez. I a falta de 55 segons 
Baliu va transformar un penal 
comés sobre ell mateix. 3-2 i 
final de la primera part.
A la segona els igualadins van 
jugar de tu a tu als “milionaris” 
però aquests van tenir més 
encert. L’argentí Pascual va 
augmentar la diferència rema-
tant a la xarxa una contra al 
segon pal. Era només el minut 
5. Durant 10 minuts l’IHC va 
plantar cara i fins i tot va tenir 
una FD per faltes acumulatives 
que Molas no va poder trans-
formar. Si que ho va fer Torra 

Una jugada del partit de diumenge passat al Palau Blaugrana. Foto: FCB
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Jornada 24
FC Barcelona - Monbus Igualada HC  5-2
Reus Deportiu - Enrile PAS Alcoi  5-1
Coinasa Liceo HC - ICG Software Lleida  3-1
Club Patí Vic - CP Tordera  4-0
CE Noia Freixenet - CP Manlleu  1-2
Mis Iberica CH Mataró - CP Voltregà  2-6
CE Moritz Vendrell - CP Vilafranca   2-2
Calafell Tot l’Any - Hockey Cerceda  1-2

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona 67 24 22 1 1 132 38
2. Coinasa Liceo 65 24 21 2 1 139 64
3. Club Patí Vic 52 24 16 4 4 97 58
4. Reus Deportiu 42 24 13 3 8 88 75
5. Hockey Cerceda 40 24 11 7 6 89 91
6. Moritz Vendrell 38 24 11 5 8 93 100
7. CP Voltregà 37 24 10 7 7 79 65
8. CP Vilafranca  33 24 9 6 9 80 85
9. Monbus Igualada 30 24 8 6 10 78 74
10. Enrile PAS Alcoi 30 24 9 3 12 80 99
11. Noia Freixenet 24 24 6 6 12 58 80
12. ICG Lleida 22 24 5 7 12 86 97
13. Calafell Tot l’Any 22 24 6 4 14 59 98
14. Iberica Mataró 17 24 5 2 17 72 104
15. CP Manlleu 14 24 3 5 16 58 86
16. CP Tordera 8 24 2 2 20 56 130

OK Lliga masculina

Jornada 25
Cerceda-FC Barcelona
Monbus Igualada-Reus Deportiu
Enrile Alcoi-Liceo
ICG Lleida-Vic
Tordera-Noia Freixenet
Manlleu-Ibérica Mataró
Voltregà-Moritz Vendrell
Vilafranca-Calafell

Copa CERS
Quarts de Final (tornada, 21 de març)
Oliveirense (POR)-Sporting CP (POR)  (3-2)
RHC Diessbach (SUI)-Reus Deportiu (2-5)
OC Barcelos (POR)-Saint Omer (FRA) (4-1)
Follonica (ITA)-Monbus Igualada HC (2-4)

amb un magnífic llançament a 
l’escaire.
El 5-2 deixava massa costa 

amunt la possibilitat de repetir 
proeses. Ho van intentar els 
tècnics jugant-se-la amb l’en-

Els jugadors de l’IHC viatgen 
avui cap a terres italianes. Per 
intentar superar les dificultats 
del partit de tornada a Follonica 
els arlequinats hauran de treu-
re conclusions del partit contra 
el FC Barcelona. Conclusions 
com aquestes que exposa el 
míster de l’IHC, Francesc Mon-
clús:
P- Quina sensació et va dei-
xar el partit contra dl Barça?
F.MONCLÚS- Un partit que 
se’ns va complicar amb el 3-0 
i tot i que vàrem compensar el 
marcador a la primera meitat, 
el marge de dos gols va ser 

impossible de reduir. Tot i que 
si la FD del Met entra penso 
que haguéssim pogut posar 
pressió al Barça. Està clar que 
no es poden fer concessions 
als rivals i menys a un Barça. 
Vàrem treballar en molts mo-
ments molt bé  en defensa tot i 
que errades puntuals el Barça 
les va saber aprofitar. 
P- Vas donar l’alternativa al 
Teti… per què vas pensar en 
treure’l?
F.MONCLÚS- Tal com es va 
posar el marcador volia un re-
ferent ofensiu i vaig pensar que 
en Teti podria anar bé i a més 

trada d’un revulsiu jove, Teti 
Vives (que va jugar amb la 
desimboltura i efectivitat que 

és pròpia en ell i que va dispo-
sar fins i tot d’un parell de molt 
bones possibilitats de marcar). 
Els últims minuts l’IHC va jugar 
amb un cinc de casa amb Mun-
tané, Garreta, Dani i Teti. Ara, 
l’IHC aparcarà el Tourmalet i es 
prepararà pels Apenins. Demà 
dissabte espera el Follonica i la 
possibilitat de classificar-se per 
una Final Four per segona ve-
gada consecutiva. Tant de bo 
sigui així i l’equip pugui lluita 
per assolir el títol continental, 
que encara no té.
FCB 5 (3/2) S.Fernàndez, Gual 
(2),  Panadero (1), Alvarez i 
Pascual (1), equip inicial. Bar-
roso, Garcia, Torra (1), Marin.
MONBUS IHC (2/0) Elagi, Ton 
(1), Molas, Pla (1), Dani, equip 
inicial. Jassel, J.Muntané, Teti 
Vives, N.Garreta. A.Ferrer.
GOLS: 1-0 Gual (m. 7.26), 2-0 
Panadero (m.8.20), 3-0 Gual 
(m.12), 3-1 Pla (m.13.41), 3-2 
Ton Baliu penal (m.24.05). 
SEGONA PART. 4-2 Pas-
cual (m.5.41),  5-2 Torra FD 
(m.15.34)
INCIDÈNCIES: 2000 espec-
tadors al Blaugrana, 200 dels 
quals seguidors igualadins.
Els àrbitres, Galan i Gonzàlez, 
casolans.

Dimarts, contra 
el Reus a les Comes
Pel que fa l’OK Lliga, tornarà el 
proper dia 24 de març, el pro-
per dimarts, a les 9 del vespre, 
a les Comes, davant el Reus 
Deportiu, en partit de la 25a 
jornada.

Més info a http://ihc.blog.cat

va fer una molt bona setmana 
d’entrenaments. És molt im-
portant que qualsevol jugador 
pugui aportar el ser granet i en 
Teti ho va fer.
P- I ara toca CERS.
F.MONCLÚS- Sí, sí. Ara ja cal 
pensar únicament en Follonica 
i hem treballat de valent aques-
ta setmana per anar en condi-
cions a Itàlia. 

Monclús: “Hem treballat de valent 
per anar en condicions a Itàlia”

Els igualadins van superar per 4-2 al Follonica a l’anada a les Comes. Foto: Joan Guasch.



Equip prebenjamí.

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat diumenge dia 15, 
es va celebrar al pavelló de la 
Vall d’Hebrón de Barcelona la 
primera fase de copa catalana 
dels nivells de base i absolut 
(VII i VIII respectivament), en 
el qual competien 9 gimnastes 
del Gimnàstic San Roque.
En nivell de base competi-
en Gisela Ramirez, Carlota 
Zamora, Laia Alsina, Paula 
Mensa, Aida Morales i Carlota 
Miramunt. Totes elles van pro-
tagonitzar la jornada del matí i 
cal destacar la tercera posició 
de Gisela Ramirez a la cate-
goria prebenjamí mans lliures. 
A la jornada de la tarda com-
petien tres gimnastes més 
del nostre club a nivell abso-
lut; María Cosano, Ivet Playà 
i Andrea Roures. En aquesta 
sessió s’ha de destacar la se-
gona posició de Ivet Playà a 
la categoria Sènior Cèrcol i la 
classificació per a la final de 
María Cosano en la categoria 
Junior en els aparells de Cèr-
col i Corda.
Va ser una jornada molt inten-
siva i amb moltes emocions 
viscudes, des del club volem 
animar i donar molta força a 
les gimnastes i entrenadores, 
a seguir per aquest camí. Amb 
el seu gran esforç i entusias-
me serà un camí molt satisfac-
tori.
Pel que fa al CE Montbui, 
participava amb 3 gimnastes. 
En categoria infantil, Martina 
Gras, amb corda, quedà en 
7a posició d’un total de 22 
gimnastes; i en categoria ca-
det, amb cinta van fer un bon 
paper Ivet Farriol i Karina Du-
eñas que es quedà a les por-
tes del podium aconseguint 
la 4a posició d’un total de 20 
gimnastes. 
Pel que fa al club igualadí CG 
Aula hi va participar  amb dos 
equips. En la categoria de 
8-10 anys les Frozen format 
per: Ivet Alemany, Nerea Lara, 
Anna Planella, Ona Pérez, 
Judit Serra, Clàudia Cabrera i 
Eider Zamora van ser quartes 
a només 0,10 del tercer clas-
sificat. 
L’equip de les Astrid en cate-
goria 10-12 i format per: Ber-
ta Enrique, Mariel-la Espinalt, 
Dana Pijoan, Carla Cervera, 
Laia Parera, Mariona Robert, 
Alina Gili, Nerea Sanjuan, 
Sheila García i Lia Vidal, van 

CG San Roque.

Els clubs de gimnàstica, a la Copa 
Catalana dels nivells base i absolut

HOQUEI / LA VEU

CAMBRILS CH, 2
HC MONTBUI Nolor, 6
En el tercer partit consecutiu 
com a visitant l’HC Montbui 
Nolor va aconseguir una im-
portant victòria. El partit va 
començar amb un Cambrils 
CH molt tancat en defensa, 
i un HC Montbui Nolor amb 
certes dificultats per moure la 
pilota en atac. Però els mont-
buiencs estaven atents i van 
saber aprofitar un mal refús de 
la defensa local per anotar el 
primer gol del partit, la reacció 
dels rivals no es va fer esperar 
i aconseguien situar l’1 a 1 en 
el marcador.
A la represa, l’equip local va 
mantenir la defensa tancada 
i una actitud poc ofensiva, 
però l’HC Montbui Nolor al fi-
nal va desequilibrar la barrera 
defensiva amb dos forts xuts 
que van permetre situar l’1 a 
3. Però quan faltaven pocs 
minuts el Cambrils CH reacci-
onava aconseguint el 2 a 3, i 
una decisió incomprensible de 
l’àrbitre va deixar els montbui-
encs amb un jugador menys al 
camp, però van saber gestio-
nar la situació, fins i tot es va 
ampliar el marcador fins al 2 a 
5. Al final 2 a 6 i victòria treba-
llada del HC Montbui Nolor.
HC Montbui Nolor: Roger 
Madrid (porter), Daniel Gual , 
Isaac Gual (1), Marcel Mon-
clús(3), Edu Cassadó(1) i  -ini-
cial- Albert Vidal , Bernat Pere-
lló(1), Pau i Pep Ferrer (porter)
Entrenador:Gabri Ramírez.
Delegat: Josep Mª Gual i Fran-
cesc Madrid
Pròxims Partits: HC Montbui 
Nolor – CP Calafell (divendres 
20 de març a les 21:30h al po-
liesportiu de Can Passanals)

Resultats dels equips base
Prebenjamí Iniciació Com.
HC MONTBUI, 3
CE OLESA PATÍ, 1
Jugadors prebenjamí inicia-
ció HC Montbui: Aleix Agui-
lera, Gabriel Jorquera, Pau 
Sanchez, Ramon Poncell,  Nil 

Victòria treballada de l’HC 
Montbui a la pista del cuer
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CG Aula

CE Montbui

San Roque, CG 
Aula d’Igualada i CE 
Montbui segueixen 
el seu periple per les 
competicions 
gimnàstiques

Salas, Pol Izquierdo, Pau Pa-
rera i Jan Ticó. Sota les ordres 
de Pau Torras. 
Prebenjamí Iniciació
Dalmec STA PERPÈTUA, 1
HC MONTBUI, 2
Jugadors prebenjamí inicia-
ció HC Montbui: Pol Ticó, Pau 
Martín, Lluc Castells, Adrian 
Bueno, Oriol Carrero,  Pol An-
dreu i Joel Garcia. Sota les or-
dres de Ricard Pérez. 
Prebenjamí
CP MASQUEFA, 0
HC MONTBUI, 3
Jugadors prebenjamí HC 
Montbui: Alejandro Luque, 
Andreu Saurí, Oriol Malet, Ma-
nel Saurí, Daniel Iglesias, Pol 
Ruiz, Eloi Codina, Martí Pons 
i Vadim Puig. Sota les ordres 
de Ivan Rica. 
Aleví B
CP VILANOVA, 8
HC MONTBUI, 4
Jugadors alevins HC Mont-
bui: Zoe Torras (portera), An-
drés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Marc 
Lastre, Àlex Molero, i Guillem 
Ribas dirigits per Manel Cer-
vera.
Aleví A 
HC MONTBUI, 10
HC VALLS, 0
Jugadors alevins HC Montbui: 
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit, i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Juvenil
HC MONTBUI, 7
HC SENTMENAT, 7
Jugadors juvenils HC Montbui: 
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.  

L’HC Montbui, des-
prés de tres partits 
seguits fora de casa, 
rep avui al vespre a 
Can Passanals la 
visita del Calafell

pujar al tercer esgraó del pò-
dium a més de tres punts de 

diferencia del següent classi-
ficat. 



La Núria en un xut des de l’extrem. 
Foto: Anna Mª Zenón.
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FUTBOL / ELENA ALERT

L’Igualada segueix lluitant per 
aconseguir el seu objectiu i 
aquesta setmana no va ser 
diferent: lluita, intensitat, i mol-
tes ocasions de gol.
El partit, però, va començar 
malament pels blaus, que ve-
ien com els de Lleida s’avan-
çaven quan només havien 
passat 3 minuts de l’inici del 
joc. Aquest gol suposava un 
cop dur pels de l’Igualada, que 
veien com el partit començava 
complicat, tot i que quedaven 
molts minuts per davant per 
intentar aconseguir capgirar el 
marcador. 
D’aquesta manera, al minut 
20’, Fran Arevalo aconseguia 
empatar el partit 1-1 amb un 
gol a la sortida d’una falta la-
teral, després de rematar un 
rebot al fons de la xarxa. El 
partit quedava altre cop empa-
tat i amb 70’ per intentar acon-
seguir un gol més. 
Durant la primera meitat el 
domini del joc va ser lleuge-
rament de l’Igualada i a la se-
gona meitat aquest domini es 
va incrementar, amb tot l’equip 
abocat a intentar aconseguir 
el segon gol. La pressió dels 
blaus va portar moltes ocasi-
ons de gol, però no es van ma-
terialitzar. Per la seva banda, 
el Lleida va crear poc perill, 
majoritàriament a pilota atu-
rada. Al final, 1-1 i la sensació 
un cop més de no haver pogut 
aconseguir un gol després de 

Els blaus segueixen sense poder sortir de la zona de descens, però la salvació és a prop.

El CFI esgarrapa un punt de Lleida (1-1)  

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell CD 52 24 15 7 2 38 23
2 El Catllar CE 48 24 15 3 6 38 27
3 Santboia CF 45 24 13 6 5 48 23
4 Sant Ildefons 38 24 10 8 6 42 31
5 Vilanova Geltru 36 24 10 6 8 29 25
6 Rapitenca UE 34 24 9 7 8 36 26
7 Reddis CF 34 24 10 4 10 34 27
8 Amposta CF 33 24 7 12 5 39 31
9 Torredembarra 33 24 8 9 7 36 33
10 Lleida  “B” 32 24 8 8 8 20 35
11 Viladecans UD 31 24 9 4 11 30 31
12 Balaguer CF 30 24 7 9 8 29 29
13 Almacelles 29 24 8 5 11 27 36
14 Tarrega UE 26 24 5 11 8 22 28
15 Juv. 25 Sep. 25 24 7 4 13 26 36
16 Igualada CF 23 24 6 5 13 23 39
17 Mollerussa CFJ 21 24 5 6 13 26 41
18 Torreforta CDC 18 24 4 6 14 33 55

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 24
Reddis CF - Torredembarra UD   0-1
Morell CD - Viladecans UD   1-0
Torreforta CDC - Rapitenca UE   1-2
Juventud 25 Septiembre - EFAC Almacelles CF  3-2
Sant Ildefons UE - Santboia CF   1-2
El Catllar CE - Tarrega UE   2-0
Amposta CF - Balaguer CF   0-0
Lleida E. Terraferma “B” - Igualada CF   1-1
Vilanova Geltru CF - Mollerussa CFJ   1-1

   PT. p j e p gf  gc 
1 Suburense 50 24 14 8 2 54 30
2 Vista Alegre 49 24 15 4 5 49 27
3 Can Vidalet 48 24 15 3 6 45 26
4 U. Bellvitge 47 24 14 5 5 38 21
5 Marianao Poblet 44 24 13 5 6 33 23
6 Gornal UD 42 24 12 6 6 45 28
7 San Mauro 33 24 9 6 9 30 30
8 Begues CF 31 24 8 7 9 37 40
9 Sant Cugat  30 24 8 6 10 29 27
10 Moja AE 30 24 8 6 10 42 46
11 Sant Joan D. 28 24 6 10 8 27 34
12 Olivella CE 28 24 7 7 10 34 43
13 Martorell CF 27 24 7 6 11 33 40
14 Júnior CF 25 24 7 4 13 32 36
15 Prat AE “B” 25 24 7 4 13 26 38
16 Sant Andreu 23 24 6 5 13 26 49
17 Espluguenc FA 22 24 6 4 14 32 42
18 Pª  Màlaga 16 24 4 4 16 31 63

Jornada 24
Moja AE - Begues CF    0-1
Pª Unión Màlaga Club - Prat AE “B”  1-2
Júnior CF - San Mauro UD  2-2
Gornal UD - Sant Joan Despí UE  0-1
Espluguenc FA - Vista Alegre UD  0-3
Can Vidalet CF - Marianao Poblet UD  2-0
Sant Cugat Esport FC - Unificación Bellvitge  1-2
Martorell CF - Olivella CE  1-2
Suburense CF - Sant Andreu de la Barca  6-0

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena CE 62 24 19 5 0 85 31
2 Piera AE 55 24 18 1 5 62 30
3 At. Vilafranca 51 23 15 6 2 59 27
4 Anoia CE 46 24 14 4 6 67 37
5 Cubelles CF 45 24 13 6 5 53 32
6 Calaf UD 42 24 13 3 8 64 49
7 La Granada 41 24 12 5 7 60 36
8 Montserrat 31 24 7 10 7 34 38
9 Sitges UE 29 24 8 5 11 40 44
10 St Pere Molanta 26 24 6 8 10 41 35
11 St Cugat Sesg. 26 24 7 5 12 42 60
12 Ribes CD 25 24 7 4 13 33 46
13 Les Roquetes 24 24 5 9 10 35 49
14 Riudebitlles 22 24 5 7 12 40 55
15 Carme CE 20 24 6 2 16 36 73
16 PªJ Roquetes 20 24 6 2 16 31 74
17 La Munia  18 24 4 6 14 32 76
18 Base Espirall 17 23 5 2 16 36 58

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 24
Odena CE - Sant Pere Molanta CFP  1-0
Cubelles CF - Riudebitlles CE  1-0
St Cugat Sesgarrigues - Carme CE  3-1
La Munia AE - Pª Jove Les Roquetes  3-0
Calaf UD - Sitges UE    2-1
Espirall-Les Clotes - Fund.PE At. Vilafranca  ajr
Ribes CD - La Granada CF  0-3
Les Roquetes CF - Montserrat Igualada UD  1-1
Piera AE - Anoia CE    2-1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

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

Jornada 25
Olivella CE - Júnior CF
Marianao Poblet UD - Suburense CF
Unificación Bellvitge UD - Pª Unión Màlaga Club
Begues CF - Martorell CF
San Mauro UD - Gornal UD
Sant Joan Despí UE - Espluguenc FA
Vista Alegre UD - Can Vidalet CF
Sant Andreu de la Barca - Sant Cugat Esport FC
Prat AE “B” - Moja AE

Jornada 25
Sitges UE - Base Espirall-Les Clotes
Fund.PE At. Vilafranca - St Cugat Sesgarrigues
Montserrat Igualada UD - Piera AE
Anoia CE - Odena CE
Sant Pere Molanta CFP - La Munia AE
Pª Jove Les Roquetes - Cubelles CF
Riudebitlles CE - Calaf UD
Carme CE - Ribes CD
La Granada CF - Les Roquetes CF

moltes ocasions.
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano, Robert 
Palau, Ton Casas, Fran Are-
valo, Enric Palet, Eloi Jimenez 
(Frank Martinez 86’), Jordi 
Castellano, Jonny Fernandez, 
Carles Güell (David Baraldés 
65’), Bachana Lominadze. En-
trenador: Martí Alavedra
LLEIDA ESPORTIU TERRA-
FERMA CF: Jordi Rodriguez, 
Lluis Roqué, Aleix Cistero, 
Eduard Morancho, Sergi Coll, 
Noel Carbonell, Xavier Puig-
gros (Antonio Debay 82’), Ori-
ol Esteve, Jordi Martinez (Ser-

gi Iglesias 86’), Marc Resa 
(Manuel Perez 46’), Sergi Go-
mez (Eric Ruiz 73’). Entrena-
dor: Gerard Albadalejo
GOLS: 1-0 Sergi Gomez (3’), 
1-1 Fran Arevalo (20’)
ÀRBITRES: Arcadi Altemir, 
Miguel Angel Moreno, Adrià 
Gonzalez. Targetes grogues 
a: Aleix Cistero (44’), Aleix 
Cistero (86’), Antonio Debay 
(89’) pel CF Lleida “B” i Ton 
Casas (18’), Jonny Fernandez 
(75’), David Baraldés (77’), 
Bernat Sansano (81’), Fran 
Arevalo (86’) 

Amb 26 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  26
Amb 24 gols:
David Garrido  Masquefa  22
Amb 21 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  21
Amb 20 gols:
Xavier Valls  Òdena  20
Amb 17 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  17
Jordi Lliró  Ateneu PBI  17
Amb 16 gols:
Gerard Jorba  Òdena  16
Amb 15 gols:
Isidre Marsiñach  Calaf  15
Sergi Solà  Piera  15
Amb 14 gols:
Miguel Andreu  Anoia  14
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  14
Amb 13 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  13
Carlos Castellana  PM Tossa  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
Ivan Copoví  San Mauro B  11
Jordi Jabalera  Hostalets   11
David Martínez  Anoia  11
Cristian Martínez  PM Tossa  11 

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fatima FC 57 22 19 0 3 61 15
2 La Pobla Clar. 54 22 18 0 4 75 25
3 PM Tossa  51 22 16 3 3 76 19
4 Masquefa 49 22 15 4 3 62 16
5 Hostalets P. 41 22 12 5 5 49 24
6 San Mauro B 41 22 13 2 7 60 29
7 Ateneu PBI 39 22 12 3 7 61 36
8 Capellades CF 32 22 8 8 6 41 35
9 La Llacuna CF 27 22 7 6 9 44 46
10 Tous UE 24 22 7 3 12 36 49
11 Jorba UD 19 22 5 4 13 35 57
12 Rebrot UD 18 22 5 3 14 38 68
13 Cabrera Anoia 18 22 4 6 12 33 73
14 Vilanova Camí 13 21 3 4 14 26 51
15 La Paz CF 12 21 4 0 17 24 78
16 La Torre Clar. 4 22 1 1 20 13 113

Jornada 22 
La Llacuna CF - Jorba UD  4-1
La Paz CF - Pª Ma .Tossa Montbui CF  2-8
Hostalets Pierola CF - Capellades CF  2-3
La Pobla Claramunt CF - Cabrera Anoia CE  3-0
Ateneu P B Igualadí SEF - Vilanova Cami CF  7-3
Fatima FC - Masquefa FC  1-2
San Mauro UD “B” - Rebrot UD  3-1
Tous UE - La Torre Claramunt UE  1-2

Jornada 23 
La Torre Claramunt UE - 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

Empat del femení del CF Igualada 
davant l’Espanyol B
FUTBOL / CFI

Bon partit el que van disputar 
aquest cap de setmana les 
noies de Santi Ramos i Paco 
Pablos, en què van aconse-
guir conservar un punt davant 
l’Espanyol.
El partit va ser intens i dispu-
tat, amb respecte però sense 
por, i tots dos equips van pro-
tagonitzar jugades de mèrit. 
Sota un pluja intermitent, però 
intensa, el domini va ser molt 
repartit, sense que cap dels 
dos equips es pogués desta-
car sobre l’altre. 
Els primers minuts de partit 
van ser dolents per l’Igualada, 
però l’Espanyol no va poder-
ho aprofitar. Poc a poc, les 
blaves es van posar les piles 
i van crear ocasions de gol. 
El partit anava d’una banda a 
l’altre, amb opcions per amb-
dós equips i poc joc al mig del 
camp. 
A la segona part, l’Igualada 
va pressionar una mica més 
i va disposar d’algunes juga-

des clares de gol, inclòs un 
pal que podia haver fet moure 
el marcador, però la pilota no 
va voler entrar i, en els minuts 
finals del partit, l’Espanyol va 
pressionar amb força per mi-
rar d’endur-se els punts.
Al final, repartiment de punts 
i l’Igualada que suma un punt 
més en el tercer empat conse-

cutiu. Ara, les blaves tenen un 
desplaçament difícil al camp 
de l’Estartit.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, 
Araceli Barroso, “Cuà”, Janet 
Mendoza (defenses), Jèssica 
Pablos, Marta Sáez (Marina 
Salanova 61′), Míriam Solías 
(migcampistes), Mariona Mar-
sal, Núria Miquel, Judit Pablos 
(davanteres). Entrenadors 
Santi Ramos i Paco Pablos.
R.C.D. ESPANYOL: Andrea 
Giménez, Mireia Gironès, Car-
la Moyano, Ángela Barroso, 
Joanna Valeria Vera, Jasmina 
Chamarro, Andrea Granados, 
Laura Casanovas, Ariadna 
Forment, Paula Bolta (Ariad-
na Cat 59′), Yasmina Ferrero. 
Entrenadora Juliana García.
ÀRBITRES: Marc Padrós 
Baciero – Oriol Josa Sáiz – 
Adrián Pérez Marín
INCIDÈNCIES: Targetes gro-
gues a: Joanna (40′), Janet 
(42′), Laura (76′), Núria (83′), 
Jasmina (85′).

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Barcelona B 52 21 16 4 1 72 12  
2 Levante Planas 52 21 17 1 3 68 19  
3 Seagull 38 21 11 5 5 39 33  
4 Espanyol B 34 21 9 7 5 36 19  
5 L’Estartit 34 21 10 4 7 34 26 
6 Europa 34 21 10 4 7 43 36  
7 Son Sardina 26 21 7 5 9 39 40  
8 Igualada 25 21 6 7 8 27 29  
9 Aem 25 21 6 7 8 34 34  
10 Sant Gabriel B 25 21 6 7 8 33 38
11 Vic 22 21 6 4 11 25 36
12 Tr. Alcaine 21 21 6 3 12 25 55  
13 Sant Andreu 13 21 4 1 16 22 53 
14 Lloret  10 21 3 1 17 23 90

Jornada 20  
Barcelona B-Son Sardina  4-0
Levante las Planas-St. Andreu  5-0
Europa-AEM Lleida    1-1
Seagull-St. Gabriel B    1-0
Igualada-Espanyol B    0-0
Lloret-L’Estartit    0-3
Transportes Alcaine-Vic   2-0

Jornada 21  
St. Andreu-Barcelona B
AEM Lleida-Levante Las Planas
St. Gabriel B-Europa
Espanyol B-Seagull
L’Estartit-Igualada
Vic-Lloret
Tr. Alcaine-Son Sardina



HANDBOL / TON CASELLAS

El passat diumenge es va dis-
putar a un quart d’una al pa-
velló de Les Comes el partit 
corresponent a la vint-i-unena 
jornada de lliga que enfronta-
va a l’Igualada amb el Ripollet, 
primer i setè classificats res-
pectivament. Al final, 35-31.
Després del punt aconseguit a 
la pista del Vic els igualadins 
necessitaven guanyar per se-
guir líders una jornada més i 
per fer valer l’empat. Rebien 
un conjunt, el Ripollet, que en 
la primera volta va ser dels 
pocs equips capaços de gua-
nyar a l’Igualada i que jugant 
a casa tenien la obligació d’ar-
reglar-ho. 
L’inici del partit va estar mar-
cat per la igualtat en els dos 
costats de la pista. D’una ban-
da, l’Igualada a mesura que 
passaven els minuts se’ls veia 
més desconcertats i d’una al-
tra, el Ripollet se sentia cada 
cop més segur i ho aprofitava 
posant-se fins a 3 gols per da-
vant a l’equador de la primera 
part. La dinàmica seguia igual, 
els visitants feien molt mal 
amb llançaments exteriors i 
joc amb el pivot, en canvi els 
igualadins – tot i estar un pèl 
encallats en tots els aspectes 
- anaven a remolc però sense 
deixar que la distància aug-
mentés. Gràcies a uns bons 
minuts finals es va poder arri-
bar al descans amb empat al 
marcador, 16 a 16, un resultat 
just. 
A la represa, l’Igualada va sor-
tir amb ganes de sentenciar el 
partit com més aviat millor per 
tal de no patir més del previst 
com ens tenen acostumats. I 
així va ser, gràcies sobretot 
a l’eficàcia en atac i en resol-
dre els problemes defensius 
més o menys bé, el marcador 
es va anar eixamplant fins a 
aconseguir fins a 6 gols de 

L’Handbol Igualada, 
acostumat a guanyar

TENNIS TAULA / LA VEU

Bon partit el disputat pel CTT 
Vilanova davant el segon clas-
sificat al qual van estar a punt 
de derrotar si el jugador vila-
noví Manuel Suero no hagués 
tingut un dels seus pitjors dies. 
A més el partit de dobles que 
decidia la victòria la parella vi-
lanovina no va estar encerta-
da i un dels seus components 
va fallar fins a quatre sortides 
al segon parcial amb 8 a 4 a 
favor. 
La partida la va començar 
Jaume Felip davant Antonio 
Castillo al qual va derrotar per 
3 - 2, donant el primer punt als 
locals. Manuel Suero tot i que 
va fer un bon primer parcial no 
va tenir opcions davant el seu 

El CTT Vilanova va perdre 3-4 
contra el Poble Nou
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diferència al minut 45 de joc. 
Tot i així, els ripolletencs no 
havien llençat la tovallola i se-
guien donant guerra aprofitant 
les petites errades en defensa 
dels igualadins. Així doncs, es 
va acabar patint fins al final ja 
que la diferència de gols cada 
cop anava a menys. Final-
ment, el marcador reflectia un 
favorable 35 a 31. 
L’Igualada va aconseguir dos 
punts importants per assolir 
l’ascens el més aviat possible, 
ho va fer gràcies a un bon par-
tit en línies generals però que 
segueix tenint alguns proble-
mes en algunes fases del par-
tit. Aquesta victòria allarga fins 
a 12 els partits invicte, amb 11 
victòries i un empat. La setma-
na vinent els igualadins reben 
el Mataró, tercer classificat i 
rival perillós, s’haurà de jugar 
de la millor manera possible 
per tal de guanyar un equip 
que ja va treure’ls-hi els dos 
punts a casa seva. 
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar: Robert 
Canadell (5 a.) i Jordi Bermejo 
(12 a.), com a porters. Martí 
Ruíz (5), Jordi Vilarrubias (3), 
Esteban Lezama (2), Rubén 
Álvarez (1), David Cubí (4), 
José Luís Álvarez, Adrián Su-
ero (9), Miquel Albareda (2), 
Sergi Garcia (5), Jordi Grado 
(1) i Òscar Visa (3).

Altres resultats
CHI juvenil masculí 29
Handbol Vilamajor  27
Van jugar a les ordres aquest 
cop de Juan Alcoberro  Pere 
Sendra, David Díaz, Blai Mar-
tínez, Jordi Balsells, Eric Gil, 
Xavi Ballesteros, Sergi Ba-
llesteros, Àlex Campos i Gui-
llem Aribau com a jugadors 
de camp i a la porteria Carles 
Serra.
CHI cadet masculí 24
UE Sarrià de Ter 37
Van jugar; Adrià Senar i Martí 
Méndez (posters), Toni Bar-
rantes, Max Segura, Dani Na-
varro, Nil Subirana, Pep Bové, 
Arnau Capitán, Josep Marcé, 
Nico Orozco, Joel Caño, Ma-
nel Muñoz. Tots ells dirigits per 
Roger Calzada i Ana Vázquez.
CHI cadet femení 25
Handbol Ribes 37
Dirigides per: Joan Alcoberro
Van jugar: Aida, Carla, Elia 
Torreblanca, Maria, Marta, 
Amanda, Júlia i Olga. Núria i 
Èlia Roca (lesionades)
Handbol Esplugues 21
CHI infantil masculí B 26
Entrenats per Laura Baraldés, 
van jugar: Pol Q., Agustín, 
Biel, Edgar, Isaac, Marc Mar-
tínez, Marc Muntané i Pol C.
CHI Aleví Mixte B 9
Himesa SA Súria “A” 7
Van jugar a les ordres de Pere 
Sendra  Àlex, Joan, Raül, 
Hugo, Emili i Núria.

millor jugador l’argentí Dorian 
Mori i va cedir un 0 – 3. Seria 
Diego Nranjo el que avançaria 
als locals en guanyar 3 - 0 - 
Jordi Guerri, J. Felip no va 
poder amb D. Mori que el va 
superar per 0 - 3 amb la qual 
cosa empatava el partit. Sí que 
va puntuar de nou D.Naranjo 
guanyant a A. Castell per 3 - 
0, però el Suero no va poder 
donar el punt de la victòria en 
jugar un molt mal partit davant 
J. Guerri que el va derrotar per 
un clar 0-3. Així la trobada es 
va haver de decidir en el par-
tit de dobles on la parella lo-
cal Naranjo - Felip va cedir un 
ajustat 1 - 3 (9 - 11, 9-11, 11-8, 
i 7-11) davant Mori - Guerri.

TENNIS TAULA / LA VEU

2a ESTATAL: VILANOVA G. 
3– IGUALADA CTAI 4
Victòria clau per mantenir les 
esperances de mantenir la 
categoria. Partit molt treballat 
i decidit al final en els dobles. 
Jugaren: Francesc Masip 
(2’5), Daniel Luco (1’5) i Roger 
Domingo

Sort diversa dels equips del 
Ping Pong Igualada

3a ESTATAL: IGUALADA CTAI 
4-CASTELLNOU SEANA 3
Partit jugat a Les Comes, de 
molts nervis, per la transcen-
dència del resultat. Victòria fi-
nal per els palistes igualadins, 
que pràcticament garanteixen 
la permanència en la cate-
goria. Jugaren: Joan Bertran 
(2’5), Joan Moriana (1) Ricard 
Alert (0’5).

A PARTIR 
DE 60€
AL MES

BICICLETES
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ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat cap de setmana ha 
estat novament brillant pel que 
fa a les actuacions dels atletes 
del CAI Petromiralles, que han 
assolit un total de 13 medalles 
en les diferents competicions 
en que han participat, en Cros 
i Pista Coberta.
 
Anna Asensi, sotscampiona 
d’Espanya juvenil en 200m
L’atleta Juvenil del C.A. Iguala-
da Petromiralles Anna Asensi, 
es va proclamar brillantment 
sotscampiona d’Espanya in-
door en els 200 m.ll, en els  
64ens. Campionats d’Espa-
nya, que es van dur a terme 
al pavelló Antonio Elorza de 
Sant Sebastià (País Basc). 
Hi participaren tres atletes del 
CAI Petromiralles, assolint 1 
medalla d’Or, i 2 llocs de fina-
lista en les proves respectives, 
essent el CAI 23è per la pun-
tuació global dels atletes amb 
11 punts, entre 97 clubs parti-
cipants.
Asensi es proclamava sots-
campiona en els 200 m.llisos, 
amb  24”90, rècord d’Iguala-
da absolut, a la final, després 
d’imposar-se amb 25”93 en 
la sèrie classificatòria, i amb 
25”46 en la s/f. corresponent.
Guillem Carner era 5è. a la 
final dels 1.500 m.llisos, amb 
4’02”67 (a 1/100 de la seva 
millor marca), després d’entrar 
3.er. en la s/f. corresponent 
amb  4’07”30.
Judit Bascompte era 6a. en la 
2a. sèrie classificatòria dels  
60 m.llisos, amb 8”14.

Sheila Avilés, campiona 
d’Espanya promesa de cros
L’atleta Promesa del CAI  
Sheila Avilés, va assolir el 
Campionat d’Espanya Prome-
sa de Cros per seleccions au-
tonòmiques amb Catalunya en 
la prova gran Promesa/Sènior 
sobre  8.050 m., a la població 
madrilenya d’Alcobendas. 
La montbuienca va assolir el 
títol formant part de la selec-
ció catalana Promesa, entrant  
en una gran 11a. posició  amb 
31’51”, i 2a. atleta catalana de 
la categoria.                                                                   
   
Paula Blasco, campiona de 
Catalunya cadet                
Els atletes Cadet del CAI Pe-
tromiralles Paula Blasco, Hec-
tor Ramos, Èlia Ibarra i Laia 
Moix, tingueren una brillant 
actuació als Campionats de 
Catalunya Cadet indoor de 
Sabadell, assolint un total de 
4 medalles. Amb 8 atletes del 
CAI participants, s’assoliren  
diverses mínimes de partici-
pació pels Campionats d’Es-
panya del proper cap de set-
mana també a Sabadell. 

Set medalles en els campionats de Catalunya infantil.

Tretze medalles dels atletes del CAI

CICLISME / LA VEU

Els passats divendes 13, dis-
sabte 14 i diumenge 15 de 
Març es va disputar a Múrcia 
la primera edició de la volta a 
Murcia en BTT.
Tres dies de mountainbike per 
terres murcianes, amb tres 
etapes. Gairebé 300 ciclistes 
van prendre part a la sortida 
d’aquesta prova per etapes, 
amb alguns dels millors profes-
sionals del btt entre ells. 
Tres membres de l’equip CNI.
Best.Pallares&TB van prendre-
hi part. Albert Torres i Benet 
Martinez (hi participaven for-
mant part de l’equip de Mos-
sos d’Esquadra en Btt) i Daniel 
Sànchez.

1a ETAPA CRONOESCALA-
DA LORCA. Consistia en un 
tram cronomentrat de 10km 
amb 2km entre els carrers de 
Lorca i una dura ascensió final. 
Espectacular veure com els 
corredors sortien cada 30’’ de 
la rampa i recorrien a tota ve-
locitat els carrers perfectament 
tancats al trànsit.
Albert Torres, en una excel.lent 
crono, va marcar un registre 
que li va permetre assolir el se-
gon lloc de la categoria Vete-
rans, amb el primer classificat 
a tant sols 9’’. Benet Martínez 
va fer un exceŀlent 29a plaça 
en Master 30 i Dani Sànchez el 
41 màster 30.
2a ETAPA LORCA-BULLAS. 
L’endemà, una dura etapa de 
107km amb unes llarguíssimes 
pujades i una zona final molt 
plana però amb un fort vent. 
Albert Torres malgrat perdre 
posicions en les kms inicials, 
a meitat de cursa va poder 
atrapar al primer i tercer clas-
sificat en categoria veterans, 
rodant juns fins al km 101 on 
Albert Torres va realitzar un 
dur canvi de ritme en una úl-
tima pujada que no van poder 
seguir, entrant a meta amb 30’’ 
de diferencia, adjudicant-se la 
victòria d’etapa en veterans i el 
lideratge provisional de la volta 
a Múrcia en veterans. Un èxit 
rotund i molt lluitat. Assolint el 
15è lloc absolut
Benet Martínez en una cursa 
de menys a més i procurant de 
reservar forces per a l’ende-
mà va arribar a meta amb un 
exceŀlent crono que el situava 

Albert Torres guanya la Volta a 
Múrcia en Veterans 40

Van sobresortir les actuacions 
de Paula Blasco, campiona de 
Catalunya en els 1.000 m.ll., 
amb  2’59”31, Rècord dels 
Campionats, seguida d’Èlia 
Ibarra, 2a. i sostcampiona 
amb 3’02”45, de Carlota Ce-
rón, 4a. amb 3’05”84  i de Mar 
Belenguer,  9a. amb   3’15”39.
Cal ressaltar també el sots-
campionat català assolit per 
Hèctor Ramos en el salt d’al-
çada,  amb un millor intent de 
1,78 m., i assolint a més la 4a. 
posició  en la final dels 60 m. 
tanques, amb marca personal 
de 9”15, i entrant anteriorment 
3r. amb  9”34 en s/f.
La  medalla de Bronze va ser 
per a Laia Moix, 3a. en el salt 
d’alçada, amb 1,52 m., i que 
era a més 9a. en el salt de llar-
gada, amb  4,66  m.
Berta Castells era 3a. en la s/f. 
corresponent dels 300 m.llisos 
amb 44”72, marca personal,  i 
Pol Marín era 6è en el llança-
ment del pes amb 11,64 m.  

Set medalles als campio-
nats de Catalunya infantil                                                                                                     
També els i les Infantils del 
CAI Petromiralles participants 
en la Jornada final del Cam-
pionat de Catalunya Infantil 
indoor del dissabte tingueren 
una brillant actuació, assolint 
un total de 3 títols de campi-
ons catalans, i un total de 7 
medalles.
Hi participaren 15 atletes del 
CAI, assolint  3 medalles d’Or, 
2 d’Argent i 2 de Bronze, i si-
tuant-se el CAI en una brillant 
1a. posició per puntuació glo-
bal dels seus atletes, amb 89 

punts, entre 52 equips partici-
pants.
Van sobresortir en femenines 
els títols de Campiones de Ca-
talunya assolits per les germa-
nes Júlia Solé, Or en els 600 
m.llisos amb 1’41”01, i Marcel-
la Solé, guanyadora en 1.000 
m.ll. amb  3’12”08, seguida de 
Berta López, 4a. amb 3’15”83. 
Les components del relleu del 
CAI de 4 x 200 m. format per 
Isabela Lago - Berta López - 
Marcel·la Solé i Júlia Solé,  
eren 4es. amb 1’55”65. Laura 
Giménez era 5a. en 2.000 m. 
marxa amb 11’16”58, prova 
en la que era 9a. Laia Planas 
amb 11’46”80.
Isabela Lago era 6a. en 60 
m..llisos a la final amb 8”53 i 
8”60 en s/f., i eren 7es Anna 
Torras en 2.000 m.ll. amb 
7’13”51, Laia Planas en alça-
da amb 1,35 m., i Silvia Hohn-
haussen en triple salt amb 
9,33 m.
Martona Segura era 9a. en 
perxa amb 2,15 m., i Silvia 
Hohnhaussen era 7a. en la 
seva s/f. dels 60 m.ll. amb 
8”92, no accedint a la final.
En masculins van sobresortir 
les actuacions d’Aitor Caldito, 
campió de Catalunya en tri-
ple salt amb 10,80 m. i 7è en 
60 m.llisos amb 8”40, de Pol 
Roca, sotscampió - Argent 
- en salt d’alçada amb 1,50 
m. i 3r. i Bronze en triple salt 
amb 10,47 m., i dels compo-
nents del relleu del CAI de 4 
x 200 m. format per Aitor Cal-
dito - Eduard Guzmán - David 
Muñoz i Franc Samaniego, 
també sots campions catalans 
amb 1’49”05.
Eduard Guzmán era 3r. i Bron-
ze en salt de llargada amb 
4,63 m., i a més 4t. en 60 m. 
tanques amb   10”59 a la final, 
i 10”41 en s/f. Gerard Far-
ré era 4t. en 1.000 m.ll. amb 
3’05”46, i Franc Samaniego 
5è a la final dels 60 m.llisos, 
amb  8”36, i 8”32 en s/f.. Guim 
Ferrer era 10è en 2.000 m. 
marxa, amb 13’40”51.
David Muñoz era 6è en la s/f. 
dels 60 m. tanques amb 11”27, 
que no li donaren l’accés a la 
final.

Èlia Ibarra i Paula Blasco.

en 30a posició Master 30 i 72 
Absolut. Mentre que Daniel 
Sanchez malgrat la seva man-
ca d’entrenament entrava en 
48 màster 30 i 119 absolut.
3a. ETAPA ARCHENA-
ARCHENA. 62Kms molt exi-
gents, amb una dura pujada 
inicial de 15km i moltes zones 
tècniques tant de pujada com 
de baixada. Sens dubte la mi-
llor etapa de totes
Albert Torres es presentava 
com a líder de veterans, amb 
els seus rivals a tant sols 30’’. 
Per tant la tàctica estava clara. 
A disputar al màxim. Res de re-
servar i des de l’inici a despen-
jar els seus rivals. En la dura 
pujada inicial el tercer classifi-
cat no li va poder seguir el rit-
me, mentre que el segon clas-
sificat va aguantar el fort ritme 
fins al km 25 on Albert Torres li 
va poder treure 5’’ en una zona 
tècnica i 5’’ més en una dura 
pujada. Sobre el quilòmetre 40 
l’atac va ser definitiu en una 
pujada tècnica de 4km i Albert 
Torres va poder arribar a meta 
en 1a posició màster 40 i gua-
nyador de la volta a Múrcia en 
btt categoria veterans. Un re-
sultat que inesperat, lluitat en 
tot moment i ple de satisfacció.
Benet Martinez va patir una 
forta caiguda en la zona inici-
al neutralitzada per culpa d’un 
corredor que va provocar una 
massiva coŀlisió. Se li va torçar 
la patilla del canvi. Però lluny 
d’abandonar va prosseguir la 
cursa, havent de vigilar en les 
zones tècniques i amb un ex-
ceŀlent 33a plaça màster 30.
Daniel Sanchez va acabar el 
35 màster 30 amb una etapa 
de menys a més, acusant el 
cansament del dia anterior, 
però cada cop amb més ritme 
de competició. Demostrant que 
malgrat les poques hores d’en-
trenament, si hi ha iŀlusió tot és 
possible. 
Cal agrair la col·laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
Pallarès i Tomàs Belles i dels 
següents sponsors: Fisiote-
ràpia Regordosa, Caprabo 
Sport, Bàsic Ona Natació, Fit-
nes Camats i Fruits Secs Tor-
ra, Trading de Futuros, Caves 
Bohigues, Cal Mabras.



BÀSQUET / LA VEU

Victòria treballadíssima del 
conjunt dirigit per Raül Caba-
llero davant un UBSA que s’ha 
vist impotent en molts mo-
ments i que ha caigut rotunda-
ment durant el segon i el ter-
cer quart. Els igualadins s’han 
mantingut sempre per davant 
en el marcador però han suat 
molt per aconseguir aquesta 
victòria.
Els primers minuts van ser de 
domini interior per part dels 
igualadins; Tejero ja apuntava 
maneres amb 8 punts però els 
rivals anotaven 2 triples que 
els mantenien a prop en el 
marcador. Si l’equip igualadí 
volia guanyar havia de portar 
el partit al seu ritme i treballar 
cada atac amb molta cura. 
Primer parcial favorable de 18 
a 21. Al segon quart, gràcies 
a la intensitat i a l’encert ex-
terior, els igualadins van ser 
capaços d’anotar 26 punts 
però el conjunt dirigit per Ma-
rio Lousame anotava des de 
la pintura i el joc sense pilota. 
Les solucions no tindrien efec-
te si la intensitat defensiva no 
pujava una mica.
Un triple final de Bassas va 
posar punt i final a la primera 
part amb un resultat de 37 a 
47. A la represa del partit, els 
de Raül Caballero van sortir 
disposats a donar-ho tot per 
endur-se la victòria a casa i 
així ho van demostrar. Petits 
ajustaments en la defensa i un 

Les noies també van fer un gran partit davant el Viladecans.

El CBI segueix somniant en arribar als 
“play-off” d’ascens a la Lliga EBA

BÀSQUET / JOSÉ LENO

L’última jornada ha portat 
dues victòries i dues derrotes 
per als equips del Vilanova 
Bàsquet.
Les noies van obrir el dissabte 
amb una immerescuda derro-
ta davant els líders de la ca-
tegoria, el Pere Vives, per 19 
a 26. L’arbitratge va marcar el 
desenvolupament del partit.
Parcials: 10-2, 0-8, 4-2 i 5-14
Van jugar: Irene Leno (3), Lu-
cia Moreno, Júlia Robles, Di-
ana Martín, Carla Bocache, 
Ana Palacios(4), María Palaci-
os (12) i Andrea García. Entre-
nador. Óscar Borrega
Per altra banda, els nois de 
l’infantil masculí van aconse-
guir una valuosa victòria en la 
seva visita al camp del Mas-
ters Vilabasquet per 14 a 15. 
Tot i les baixes, els vilanovins 
van saber patir en un emoci-
onant partit que es va decidir 
per només un punt.
Parcials: 0-3, 5-0, 1-6 i 8-6
Van jugar: Nathan Lorente(2) 
, Marcos García(2), , Carlos 
Lorenzo(2), Arnau Cano(1) i 
Christian Martínez(2), Byron 
Holguín(4) i Carlos García(2). 
Entrenador: Héctor Castillo

Bon cap de setmana 
del VdC Endavant
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gran equilibri entre el joc inte-
rior i el joc exterior van donar 
com a resultat un parcial fa-
vorable de 11 a 21. El resultat 
a l’electrònic era de 48 a 68; 
la màxima diferència en tot 
el matx. El darrer període va 
ser un recital de punts per part 
dels dos equips. La defensa 
va desaparèixer i els del Sant 
Adrià, disposats a intentar 
guanyar el partit fins al final, 
van pujar molt el ritme i van 
començar a intentar tirs amb 
possessions molt curtes.
Els igualadins responien amb 
contundència però el to defen-
siu no hi va ser durant molts 
minuts. El partit va acabar 
amb un triple de mig camp de 
Moliner, que va posar el punt i 
final a una jornada molt treba-
llada durant la setmana i amb 
molts factors en contra. Al final 
la seriositat i el treball en equip 
es van imposar i els de l’Ano-
ia es van poder endur a casa 

una victòria importantíssima. 
Una victòria que els permetrà 
somiar durant unes setmanes 
més amb el premi final.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (4), R. Riu (7), E. Burgès 
(-), M. Moliner (8), J. Torres 
(13), C. Fons (8), A. Gual (3), 
A. Roca (-), E. Tejero (32), S. 
Laguarta (6), G. Vilaginés (4).
Parcials: 18-21; 19-26 (37-47); 
11-21 (48-68); 32-24 (80-92).
Àrbitres: H. Carmona, G. Ale-
many.

Gran victòria del CBI femení 
davant el Viladecans (50-39)
El Depimés CB Igualada A va 
aconseguir una treballada vic-
tòria davant un combatiu BF 
Viladecans B per un resultat 
final de 50 a 39. Les igualadi-
nes amb 3 baixes importants 
per lesió( Sellarès, Quintana 
i Ametllé) van assolir una im-
portant victòria però sense 
brillantor en el joc. El matx va 
començar amb domini igua-
ladí i gràcies els triples es va 
emportar el primer quart per 
13 a 12.
En el segon quart la bona 
defensa local i una mica més 
de ritme en el joc va ser clau 
per arribar al descans amb 
el parcial de 30 a 18 donant 
tranquiŀlitat a l’equip local. En 
el tercer quart molta defensa 
i poc encert per part dels dos 
equips amb un parcial d’empat 
a 7 , arribant al 37 a 25. En el 
darrer quart les igualadines es 
van desconcentrar i van donar 
masses opcions a l’equip vi-
sitant això va fer que el partit 
fos més igualat. Tot i això les 
blaves amb un bon final van 
assolir una important victòria 
per 50 a 39. El proper partit 
dissabte a les 20h a la pista 
del CB Prat.
Parcials: 13-12,30-18,37-
25,50-39
C. Carner (11), M. Quintana 
(lesionada), Soler (2), J. Sa-
lanova (2), E. Compte (19) 
Amatlle, baixa per lesió greu, 
A. Acevedo(7), B. Sellarès 
(lesionada), C.Bargalló (-), J. 
Fuertes (7), J. Lamolla (2), P. 
Roselló i M. Fernandez.

També els jugadors cadets  
van guanyar el seu compro-
mís davant el Sant Ramon per 
50 a 30. Tot i el resultat final, 
no va ser fins al tercer quart 
quan els vilanovins van tren-
car el partit amb un parcial de 
22 a 3. 
Parcials: 8-12, 11-3, 
22-3 i 9-12. Van jugar: S. 
Sánchez(10), A. Nieto(3), L. 
Rodríguez(3), J. Sánchez(13), 
P.Iulian(7) i S. Gálvez(14). En-
trenador: Víctor Ajenjo
La jornada la va tancar diu-
menge l’equip sots 25 que va 
caure en la seva visita al Piera 
per un contundent 66 a 24. Els 
vilanovins van tornar a repetir 
vells errors: pèrdues de pilota 
davant la pressió rival, mala 
selecció de tir i precipitació.
Parcials: 18-2, 11-17, 21-0 i 
16-5. Van jugar:, Fernando 
Leno (5), Albert Moreno (2) 
Óscar Borrega , Héctor Cas-
tillo, Óscar Gómez, Stalin Ro-
dríguez (15), Adrià Lloret (2) i 
Roger Manzano. Entrenador 
Pep Ferrer
Propera jornada, dia 21: 
9.00 Abrera-InfMasculí;                           
12.00h Monalco B-InfFemení; 
19.50 Sots 25-Gelida.

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). 
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Fent ballar la Montesa-Honda 
al so que ell decideix en cada 
moment, en cada zona, en 
cada trial, el pierenc Toni Bou 
va demostrar als espectadors 
austríacs que el trial mundial 
gira en torn a ell, que balla al 
so que ell amb la seva màqui-
na creu oportú.
Des de l’any 2003 que el mun-
dial de trial indoor, ara anome-
nat X-Trial, no es disputava a 
Àustria, concretament aquell 
any es va celebrar a la seva 
capital de Viena. Aquesta ve-
gada l’escenari elegit va ser el 
Arena Nova de Wiener Neus-
tadt.
Amb un domini total sobre la 
resta de rivals, Bou es va im-
posar per davant del gironí 

 El pilot pierenc Toni Bou estava molt felic al finalitzat el trial austríac.

Vals vienès de Toni Bou a Àustria per 
celebrar el seu novè títol mundial indoor

ATLETISME / LA VEU

El proper diumenge 22 de 
març tindrà lloc el V Cros Emi-
li Vallès, a l’entorn de l’Estadi 
Atlètic i el Parc Puig-cornet 
d’Igualada. Organitzat per la 
Secció Esportiva de l’Emili 
Vallès i el Consell Esportiu de 
l’Anoia, la jornada començarà 
amb les inscripcions a partir 
de les 9 del matí. Les proves 
per les diferents categories 
començaran a les 10 del matí 
amb la categoria de cadets i 
acabaran cap a les 12:30 del 
migdia amb l’entrega de pre-
mis. Es recorreran diferents 
distancies segons la categoria 
(P3-P4-P5, Prebenjamí, Ben-
jamí, Aleví, Infantil, Cadets i 
popular). Independentment de 
l’objectiu de cada participant, 
ja sigui participar i passar un 
matí esportiu amb la família i 
amics, millorar la seva marca 
personal o guanyar una me-
dalla, l’important és gaudir 
d’aquest esdeveniment espor-
tiu i de l’entorn privilegiat on 
es farà. Hi haurà premi pels 
3 primers classificats de cada 
categoria i el primer de l’Emili 
Vallès, que s’entregaran just 
desprès que acabin totes les 
proves.  

Inscripcions gratuïtes
Es podran fer el mateix diu-
menge des de mitja hora 
abans de cada cursa.
Aquest cros té el suport de 
petites i grans empreses i co-
merços que han realitzat un 
gran esforç per contribuir a la 
millora de l’organització i pre-

Diumenge, 5è Cros 
del CEIP Emili Vallès

mis d’aquesta edició del cros.  
Els col·laboradors del V Cros 
Emili Vallès són: Fruteria Sant 
Pere, Alimentació Pedial, By 
Puns, Punto Blanco, Esports 
Sallès, Tuga Active Wear ,In-
serma Anoia, Star Foc Anoia, 
Restaurant el Savi, Els fogons, 
Joieria Rosa Llucia, Infinit, La 
Veu de l’Anoia, Enric Gumà 
Perruquer, Parc west by Ani-
mans, SnowFun, Moskids, 
Dr Pedals, karting & Paint-
ball Parc motor de Castellolí; 
Montsplai i Area Publicitat.
L’organització és a càrrec de 
la Secció Esportiva Emili Va-
llès, AMPA de l’Emili Vallès, 
el Consell Esportiu de l’Anoia, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. La prova s’emmarca 
dins dels Jocs Escolars de 
l’Anoia, amb participació lliure 
per part de tots els escolars i 
adults, en les diferents cate-
gories. Més informació: face-
book/seccio esportiva emili 
vallès i ceanoia.cat

Jeroni Fajardo (Beta) i Adam 
Raga (Gas Gas) que ocupa-
ren el podi final. Amb aquesta 
victòria el pilot pierenc es pro-
clamava per novena vegada 
campió del món de trial indoor 
i dissetè si s’afegeixen els vuit 
de trial a l’aire a l’aire lliure.
A l’acabar el trial Toni Bou co-
mentava; “Estic molt content, 
molt. He fet una bona carrera, 
i tal com estava últimament 
Adam, no esperava que pogu-
és aconseguir el títol aquí. Ha 
estat una carrera molt compli-
cada, tècnica, i avui Jeroni ha 
afinat molt.
M’he trobat bé a les zones, i 
el públic ha gaudit moltíssim 
i això és també bo per a l’es-
port. És difícil parar-te a pen-
sar què suposa aquest títol, 9 
són molts, i mai havia pensat 

que podria guanyar tant. Per 
tant, per tot el que suposa, 
perquè els rivals també han 
estat molt batalladores i ho 
han posat difícil, aquest títol té 
molt valor. La moto ha funcio-
nat tot l’any molt bé i l’equip ha 
estat sempre a l’altura, recol-
zant-me en tot moment i vull 
dedicar aquest novè a l’equip, 
al meu motxiller Joan Cordó, a 
la meva família, amics i a tots 
els que em segueixen. Moltes 
gràcies”.
Avui divendres es disputarà a 
Oviedo el darrer trial d’aquest 
campionat del món. Tot un trà-
mit pel pilot anoienc que ja hi 
arriba amb el títol a la butxaca 
però que a ben segur voldrà 
afegir un nou triomf al seu im-
pressionant palmarès.

Gran èxit a Parcmotor amb l’inici del Campionat Mediterrani 
de Velocitat i el Trofeu Català de Clàssiques
MOTOR / LA VEU

Parcmotor ha acollit aquest 
diumenge el Campionat del 
Mediterrani de Velocitat i el 
Trofeu Català de Clàssiques. 
Aquestes competicions han 
estat les primeres que es re-
alitzen al complex esportiu de 
Castellolí després de les millo-
res que s’han realitzat durant 
els darrers mesos. 
La prova de diumenge ha si-
gut la primera de la temporada 
i el millorat circuit de velocitat 
ha sigut testimoni d’unes emo-
cionants curses. La presència 
de públic ha estat multitudinà-
ria, cosa que ha donat molt 
ambient al paddock, als boxes 
i a totes les zones del circuit 
on els espectadors s’han col-
locat per no perdre’s cap detall 
de les curses. 
Pel que fa a les categories de 
promoció, Aaron Ruiz ha sigut 
el guanyador de la Copa Rie-

ju, superant a Tristan Walch i 
Miguel Roman, segon i tercer 
respectivament. A la Copa 
Honda 250R, Joan Uviña ha 
guanyat les dues curses i Félix 
Periané i Mario Luján hancom-
pletat el podi. 

Trofeu de Clàssiques
Les clàssiques també han do-
nat espectacle. A Clàssic 80, 
Manuel Segarra ha resultat 
vencedor, igual que Juan Can-
ton a Clàssic B. Les victòries a 
les categories Clàssic C iMaxi 
Clàssic se les han emportat 
Ferran Mas i Llibert Esteve. 
La categoria Junior Series 
s’ha estrenat amb la victòria 
de Said Dahan. La segona po-
sició ha estat per David Navar-
ro i Laura Rodríguez ha com-
pletat el podi. La Junior Series 
és una nova categoria creada 
per la Federació Catalana de 
Motociclisme. 

Finalment, els guanyadors a 
Open 600 i Open 1000 han 
estat, respectivament, Marc 
Miralles i Oscar Checa. A 
Open 600 també han pujat al 

podi Alexis González i Antoni-
Pérez, i a Open 1000 també 
ho han fet Alejandro Esteban 
i Marc Creu. 
Després de l’espectacular 

tret de sortida a Parcmotor, el 
Campionat Mediterrani de Ve-
locitat continuarà a Alcarràs el 
proper 26 d’abril. 

Parcmotor de Castellolí va viure un intens cap de setmana.



CURSES / LA VEU

El passat diumenge es va dis-
putar en un circuit urbà per la 
ciutat de Barcelona, la 37a. 
edició de la Zurich Marató de 
Barcelona, que amb més de 
19.000 atletes inscrits i 15.865 
classificats, va establir un nou 
rècord de participació, situant-
se la prova barcelonina sobre 
els 42.195 m. entre les  de ma-
jor participació del continent.
Hi participaren 14 atletes i tri-
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles amb una molt des-
tacada actuació global, entre 
els que cal ressaltar  la 92a. 
posició general i 5è en categ. 
M-45 d’Antonio Martínez, amb 
2h. 42m. 53seg..
Els guanyadors absoluts fo-
ren el kenyà Philip Cheruiyot 
amb 2h. 08m. 16seg., i l’etíop 
Aynalem Kassahun, 1a. fem. 
i 15a. general amb 2h. 28m. 
18seg.. Els primers classif. 
estatals eren Carles Castillejo 
(Adidas), 5è general amb 2h. 
12m. 03seg. i  Teresa Pulido, 
4a. fem. i 117a. general  amb 
2h. 44m. 53seg..
Aquests foren els registres i 
classificacions  dels  14 cor-
redors del  CAI Petromiralles 
classificats en la  Marató de 
Barcelona 2015: 
92è  Antonio Martínez 2.42.53 
197è Carlos Fernández 2.48.06
Daniel Segura 2.50.29
599è  Sergi Pujabet 2.58.33
1593è Camilo Grados 3.12.24
1783è Bernat Segura 3.14.33  
1897è Josep Martí 3.16.24
2732è Joan Llopart 3.22.28
3797è Santi Navarro 3.27.39
3836è Joan Montaner 3.30.56                                                    
5436è Carles Riba 3.45.33  
5462è Bernat Viñals 3.39.36    
8448è Jaume Marimón 3.56.43
8450è Llorenç Bertran 3.56.44
També hi participaren un 
grup de deu atletes de Cal 
Font Wellness Center. Blai 
Paco, Salvador Vives, Ra-

Atletes del CAI i de Running Cal Font, 
a la marató de Barcelona
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ESQUÍ/ LA VEU

La cinquena cita Audi Quattro 
Cup 2015 va arribar a la co-
marca de la Cerdanya.
El passat dissabte 14 de març 
el circuit Audi Quattro Cup va 
arribar a l’estació catalana 
de Masella amb la celebració 
d’una de les cites més anti-
gues de l’esquí alpí en ale-
vins: La 22a edició del Cargol 
de Neu. La cursa, organitzada 
any rere any pel club CANMC 
Cerdanya, formava part del 
circuit d’Alevins Audi Quattro 
Cup 2015 del calendari oficial 
de curses de la RFEDI.
La pista Davallada va ser l’es-
cenari on nens i nenes en ca-
tegoria U10 i U12 van gaudir 

Sara Mitjans, quarta al Trofeu 
Cargol de Neu a Masella

d’un Eslàlom Gegant a una 
mànega que va donar el tret 
de sortida a les 9:30 del matí.
Alexia Ferret del CAEI i Martí 
Torrades del GRANUEC van 
ser els primers classificats 
del Gegant en u12, seguits 
en segon lloc de Bruna Suau 
i Ignasi Pla del GRANUEC, 
en tercer lloc de Arianna Vilar 
del MLEC i Enric Ferrer del 
C.E.T. i en quart lloc la Sara 
Mitjans del MLEC i Jan Sulé 
de LMCE.
Hi van prendre part prop de 
300 esquiadors de vuit a dot-
ze anys provinents dels princi-
pals clubs d’esquí del Pirineu 
català, andorrà i també de la 
resta d’Espanya. 

5 medalles per al Centre Gui al 
campionat català de taekwondo
TAEKWONDO/ LA VEU

Cinc membres del Centre Gui 
d’Igualada van obtenir cinc 
medalles al Campionat de Ca-
talunya de Taekwondo Infantil.
Or de Carlos Manuel Falcon, 
amb tres combats demostrant 
ser superior als seus adversa-
ris. Plata de Ainhoa Leiva, a 
la final li va faltar força física, 
que sempre havia demostrat 
en altres finals, va obtenir un 
segon lloc merescut. Plata de 
Ainara Cristobalena, superant 
cada dia mes. Bronze per a 
Jordi Posada, un campió que 

va estar una mica lent en les 
seves accions. Bronze per 
Uxue Daza en el seu primer 
campionat.
Carlos Gonzalez, li va faltar 
esforç per tornar a ser campió.
Aroa Daza, una mica nerviosa 
en el seu primer campionat.

mon Creus, Noelia Chordá, 
Montse Asensio, Joan Prieto, 
Isidre Tort, Elena González, 
David López i Elisabet Seuba 
han completat els 42’195km, 
essent per a alguns d’ells la 
primera vegada, i el fet de de-
butar sempre ho fa un esdeve-
niment especial.
El grup de running de Cal Font, 

amb la direcció d’Isidre Tort 
com a entrenador, ha estat 
present ja aquesta temporada 
en diferents curses amb una 
participació molt nombrosa a 
les mitges maratons d’Iguala-
da, Sitges, Granollers, Vilano-
va i la Geltrú, Esquiador, Bar-
celona i presents a les curses 
de la ciutat i la comarca. 

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
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SLOT /  LA VEU

La gran novetat de la tempo-
rada 2015 rebia el seu bap-
tisme el passat divendres, i 
es que per primera vegada al 
club igualadí es celebrava una 
competició dedicada a la cate-
goria reina de l’automobilisme.
Recordem que a l’escala 1/24 
els cotxes no es compren 
muntats i a punt per córrer, a 
diferència de la molt popular 
escala 1/32, sinó que són els 
propis pilots qui se’ls constru-
eixen. Es parteix d’un xassís 
metàl·lic que permet ajustar 
les dimensions i es completa 
amb una carrosseria, normal-
ment provinent d’un kit de mo-
delisme, d’un cotxe de ràdio 
control o, com en aquest cas, 
d’unes carrosseries especí-
fiques fabricades en fibra de 
carboni. Vaja, que res a enve-
jar als F1 reals!
També de manera similar a la 
Fórmula 1 real sembla que la 
pretemporada ha estat massa 
curta per a alguns pilots, que 
en no tenir acabats a temps els 
seus vehicles es van convertir 
en eventuals espectadors en 
aquesta primera cursa. Tot 
i així la cita va aplegar a 20 
pilots delits de provar les ele-
vades prestacions que aquest 
tipus de cotxe prometia.
En tractar-se d’una categoria 
de nova factura les impres-
cindibles verificacions tècni-
ques van tenir un caire més 
pedagògic que punitiu, i així 
l’organització va posar èmfasi 

Brillant estrena de la Fórmula 1 
a les curses del Tim Comarca

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Sants 1 - AV Igualada 1
Tot el joc dels locals es recol-
zà, com sempre, amb el seu 
brillant davanter número set, 
el qual en el transcurs del pri-
mer temps portà de corcoll els 
igualadins. Al segon temps fou 
marcat i anul·lat per el central 
Canals, que efectuà un partit 
completíssim i permeté anive-
llar l’encontre. També, al se-
gon temps, la nova posició de 
Gustavo al centre del camp, 
fou molt positiva, marcant els 
temps i distribuint el joc amb 
bon criteri. El primer atac fou al 
minut 5, per mediació de Lele 
que jugà amb Ivan, aquest li 
retornà el baló i parà el meta. 
La resposta dels locals fou en 
una falta directa que Domè-
nech blocà amb seguretat.  Al 
14, la lluita sempre positiva 
de Sevilla li permeté habilitar 
a Lele, que tirà ran del pal. Al 
minut següent, el 15, En un 
contraatac ràpid, per la ban-
da esquerra, el mortífer set 
local, recollí la pilota i en gran 
jugada, marcà (1-0). Seguiren 
uns minuts de desconcert, 
una passada errada en defen-
sa deixa sol un davanter local 
que xutà, i sota pals el central 
M. Cantarell salvà el gol. El 
seu rebuig anar a peus d’un 
atacant i ell mateix , oportuna-
ment torna a allunyar el perill. 
Els laterals Farré i Calsina, 
també es lluiren en situacions 
difícils. 
Al minut 42, Canals, ahir ple-
tòric, posa la pilota darrera els 
defensors, on Lele, sempre 

Calamarsa blava de l’AVI

atent la reculli i salvà en una 
vaselina la sortida del porter, 
però al ser una jugada aparta-
da de la porteria, el meta recu-
là i sobre la línia de gol desvià 
amb la mà. Els de Les Comes 
estaven avisant, i al 44, en un 
córner llençat amb mestria 
per Lele, fou rematat de cap 
pel central M. Cantarell, un 
defensor tallà amb la mà so-
bre la ratlla de gol i es decretà 
penal. Gustavo el xutà,  fort 
pel centre, rebotant l’esfèrica 
al travesser i entrant picant al 
terra (1-1). Era expulsió direc-
ta de l’infractor però el jutge 
va fer la vista grossa. Al segon 
temps, minut 25, caigué una 
forta calamarsa i immersos en 
el temporal, el blaus, al minut 
35, tingueren la oportunitat de 
guanyar. Lele quedà sol enca-
rant el porter. Venia del darre-
ra en carrera i per tant no era 
fora de joc. Però l’àrbitre, en 
el seu segon error, anul·là in-
comprensiblement la jugada. 
Paradell feu jugar: Domènech, 
Farré, Canals, M. Cantarell, 
Calsina, Biscarri, Ivan, Robert, 
Sevilla, Gustavo, Lele, Roger, 
X. Moyes, Costa i Tort. El pro-
per partit ens visitarà a Les 
Comes 2, el Barceloneta.

en advertir de les divergènci-
es dels cotxes respecte a les 
disposicions reglamentàries 
per a que fossin corregides 
de cara a les curses següents 
que no pas en penalitzar-les.
A continuació es va procedir 
amb la fase d’entrenaments 
oficials per establir la grae-
lla de sortida de les diferents 
curses, on ja es va veure que 
les expectatives es veurien 
assolides. Amb un segon per 
volta per sota dels millors re-
gistres els F1 esdevenien els 
cotxes més ràpids sobre els 
64 metres de corda de la pista 
igualadina. Acabada la màne-
ga cronometrada la competi-
ció va quedar configurada en 
dues curses de set i una de sis 
pilots. A la que el semàfor es 
va posar verd es va fer pale-
sa la diferencia de preparació 
entre els diferents cotxes, i un 
cop més de forma anàloga a 
la F1 real, es va comprovar 
que els pilots que més havien 
rodat en entrenaments previs 
eren els que prenien la davan-
tera de la classificació. Això no 
vol dir que no hi hagués una 
sana competència, i la victòria 

va ser molt disputada entre 
tres pilots, que a pocs minuts 
del final estaven empatats a la 
mateixa volta. El guanyador 
va ser el jove poblatà Albert 
Solé, per una diferència mí-
nima sobre el manresà Pítia 
Claret. Completava el podi en 
David Mira, fins al final va tenir 
opcions de victòria. Acabaven 
a continuació en Joan Carles 
Estébanez i en Ricard Claret.
A l’acabar la cursa la majoria 
de pilots es declaraven molt 
satisfets del comportament 
dels cotxes, malgrat la manca 
de posta a punt, però justa-
ment el repte ara es desenvo-
lupar-los de cara a assolir-ne 
un bon grau de maduresa per 
a les properes curses.
La següent cita al Tim Comar-
ca la primera cursa de resis-
tència de l’any, de 6 hores 
de durada, sobre els sempre 
espectaculars Scaleauto GT. 
Serà aquest cap de setmana 
del 20 i 21 de març, amb una 
primera cursa avui divendres i 
una segona el dissabte, ja que 
gairebé 12 equips han confir-
mat ja la seva assistència.

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



DUATLÓ / LA VEU

El diumenge passat 8 de març 
es va celebrar a Reus el Cam-
pionat Nacional de Catalunya 
de duatló per clubs, una pro-
va pionera en aquest esport. 
Cada club solament podia par-
ticipar amb un màxim de 7 du-
atletes masculins i 5 duatletes 
femenines i solament puntu-
ant els 4 primers en masculins 
i les 3 primeres en femenines. 
La competició va ser molt ràpi-
da i va constar de 5 kms a peu, 
totalment per asfalt, 20 kms en 
bicicleta realitzant dues voltes 
a un circuit pla i tallat al trànsit 
i per acabar 2,5kms a peu. 
En categoria masculina el 
guanyador va ser el club Prat 
Distance Triatló amb un temps 
total dels 4 components de 
4:07:23 i en categoria feme-

PÀDEL / LA VEU

Excel·lent jornada lligueta pels 
dos equips Subaru amb vic-
tòria del primer equip a casa 
davant el Tot Pàdel C de St. 
Fruitós i la del segon a Manre-
sa davant el Cube tots per 3-0. 
Les noies en canvi, van perdre 
a casa 0-3.
Victòria important del primer 
equip a costa del Tot Pàdel de 
Sant Fruitós de Manresa.
Mito Campins/Roger Rosich 
van dominar amb autoritat 6-0, 
6-2 a Enric Guix/M. Sellarés, 
Isidre Marimon/Bernat Solé 
també van liquidar el partit 
guanyant per una ajustat 6-4, 
7-5 a Miguel A. Moreno/Joan 
Alegre i finalment Josep Llo-
rach/Marc Corcelles van do-
nar el tercer a costa d’un clar 
6-3, 6-0 de la parella Albert 
Vela/Albert Lahoz.
Quan al B, bon resultat a Man-
resa i 3 puntets molt impor-
tants per agafar confiança.
Àngel Solé/Lluís Fernández 
van anar per la via ràpida gua-
nyant 6-1, 6-4 a Roger Pich/
Quin Castellón, Xavi Lorente/
Martí Mas van dominar 7-5, 
6-1 a Alex Rojas/Jordi Paez i 
finalment el tercer punt va ve-
nir de la mà de Jordi Carol Ju-
lià Oliveri després d’un renyit 
partit 4-6, 7-5, 6-1 davant Se-
bastià Florensa/Carles Colell.
Pàdel femení. Les noies Sub-
aru federades no acaben de 
estar encertades i cauen amb 
l’Olesa D per 0-3.
L’estrena de la gespa aquest 
cop no va ser talisman i les 
nostres noies del primer equip 
van caure davant l’experimen-
tades palistes d’Olesa. És 
nota que porten anys jugant...
Francina Olaria/Mireia Homs 
van perdre en una ajustadís-
sim partit per un doble 5-7 
amb la parella Bàrbara Now-
cicka/Arantxa Pérez, Mòni-
ca Òdena/Joana Vilarrubies 
També va ensopegar amb C. 
Polo/Gloria Gómez per 1-6, 
4-6 i finalment Dolors Mallo 
fre/Marta Hidalgo tampoc van 
poder donar el punt caient 3-6, 
4-6 amb Vanessa Ciras/Núria 
Carrona.
Equips de les Moreres
FEDERAT A: L’equip Federat 
A va anar a jugar a Manresa, 
on van obtenir una victòria 
per 1-2. Lluís Piqué – Jaume 
Mallart van perdre el seu partit 
per 6-7 / 6-4 / 1-6. Manel Vi-
larrubias – Xavi Mercader van 
obtindre el punt del seu partit 
guanyant per 6-3 / 6-3. Carles 
Pérez – Quim Secanell van 
fer un gran partit guanyant per 
6-1 / 6-0.
FEDERAT B: El Federat B 
va jugar a casa contra el CT. 
Torelló. Albert Prat – Jordi 
Montoliu van posar les coses 
difícils als seus rivals i els van 

Resultats de les competicions de pàdel
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obligar a arribar a un 3r set. 
Malauradament, van perdre 
en aquest últim. Jordi Canals 
– Marc Murillo i Roger Caldi-
to – Biaggio Gazzineo també 
van perdre els seus partits al 
2n set.
PADELCAT FEMENÍ: Les nos-
tres noies no van tenir tanta 
sort. Aquest cap de setmana 
derrota contra l’Espadel Club 
B per 0-3. Anna Casaus – Su-
sanna Xufré van perdre per 
2-6 / 3-6. Cristina Borràs – Nú-
ria Puig van caure per 2-6 / 
0-6. Isabel Gutierrez -  Susan-

na Borràs també van perdre 
per 0-6 / 1-6. 
JUNIORS MORERES:
Aquest cap de setmana sí! Els 
Juniors van jugar a casa con-
tra el Tot Pàdel. Els nostres 
nens van fer molt bon paper 
en aquesta eliminatòria gua-
nyant-la per 2-1.  Roger Cal-
dito – Jaume Mallart Jr van 
guanyar per 6-0 / 6-2. Sergi 
Caldito – Santi Canals ho van 
tenir més difícil i van pedre per 
2-6 / 7-5 / 2-7. Jan Mallart – 
Toni Esteve van guanyar tam-
bé per 6-2 / 6-0. 

L’Esquaix IGD perd a Manresa

ESQUAIX / LA VEU

Mala jornada de l’equip de 3ª 
divisió caient amb el Nat’s per 
4-0. En el primer partit el jove 
Nacho Fajardo va caure da-
vant Joan Casahuga per 3-0. 
El manresà Jordi Nova també 

ho va fer amb l’anoienc Carles 
Sánchez. Ton Colom va caure 
per un ajustat 3-1 amb Josep 
Porta i finalment, Javi Fajardo 
tot i començar be, va anar ce-
dint per acabar perdent amb 
Sergi Canal també 3-0.

nina l’equip C.N.Vic amb un 
temps de 3:31:39
Per part del CAI Triatló Pe-
tromiralles l’equip masculí va 
aconseguir una brillant 4a po-
sició de 31 equips, demostrant 
la gran forma física dels com-
ponents. Van sumar un temps 
de 4:11:21 i va ser format per: 
Marc Moreno, Daniel Baral-
dés, Josep Martinez i Joan 
Riera.
L’equip femení va aconseguir 
una 11a posició de 18 equips. 
L’equip va invertir un temps to-
tal de 4:01:35 i va ser format 
per Aïda Solà, Elena Barlabé i 
Susanna Llopart.
Josep Maria Planell i Anna 
Noguera van ser desqualifi-
cats pels jutges i no van poder 
puntuar en l’equip.

Duatletes del CAI, al Campionat 
de Catalunya per  clubs

 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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POESIA / LA VEU

Ahir djous es van dur a terme 
els primers actes dins de la 
programació del Dia Internaci-
onal de la Poesia, organitzats 
per l’Institut Municipal de Cul-
tura (IMC) i la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada amb la finalitat 
de promoure aquest gènere.
El recital ofert pel poeta igua-
ladí Marc Freixas, acompa-
nyat del músic Albert Gàmez, 
va ser l’encarregat d’encetar 
la programació.
Avui divendres dia 20, tindrà 
lloc el recital de lectures en 
veu alta del Dia Mundial de la 
Poesia, que la Biblioteca or-
ganitza des de fa anys i que 
compta amb l’assistència de 
petits i grans, que poden esco-
llir el seu propi poema per re-
citar. Durant aquesta vetllada 
també es presentarà el llibre 
guanyador del Premi Joan Lla-
cuna de Poesia 2014, Marxarà 
el circ, de Xavier Zambrano.
El vessant més romàntic del 
gènere es tractarà en el tercer 
Concurs de Poemes d’Amor, 
que es convoca aquesta set-
mana. Les bases per partici-
par-hi es poden consultar a 

www.igualada.cat. El període 
d’admissió d’originals acaba 
el dia 10 de juliol de 2015. El 
jurat estarà integrat per pro-
fessionals del món de la cultu-
ra i farà una selecció dels mi-
llors poemes, que es llegiran 
en una vetllada literària en el 
marc del Mercat de Lletres, on 
es farà públic el nom del gua-
nyador.
El primer premi estarà dotat 
amb 300 euros, el segon con-
sistirà en un cap de setmana 
romàntic per a dues persones 

al Molí Blanc Hotel i el tercer 
en un sopar romàntic per a 
dues persones al restaurant 
Somiatruites.

Igualada s’omple de poesia
Per poder universalitzar el Dia 
Mundial de la Poesia i fer-la 
accessible a tothom s’han or-
ganitzat una sèrie d’accions. 
Entre elles l’Escampada de 
poemes que consisteix en la 
distribució de poemes per dife-
rents espais de la ciutat com el 
mercat de la Masuca, els au-

POESIA / LA VEU

Marc Freixas és un poeta lliu-
re. Albert Gàmez és un can-
tautor amb piano.
Junts, a l’escenari, es com-
plementen per donar vida als 
poemes del poeta. És original 
i novedós que un cantautor 
s’acompanyi del poeta en tot 
moment dalt de l’escenari. 
Les dues vessants artístiques 
juntes “poesia” i “música”,  es-
devenen un nou estil musical 
que es pot anomenar “cançó 
poètica”. És una combinació 
perfecta per emocionar els 

cors del públic.
El concert Música d’amor i si-
lenci està basat en els poemes 
del llibre Amor i SilenciI de 
Marc Freixas, on els poemes 
a vegades són cantats  i a ve-
gades recitats per les veus del 
cantautor i del poeta acompa-
nyats de piano o guitarra. L’es-
pectacle segueix les cançons 
el disc que han gravat anome-
nat Música d’amor i silenci. De 
vegades, també s’hi deixa cau-
re algun poema inèdit sempre 
acompanyat de les notes del 
piano.

Igualada celebra el Dia Mundial de la Poesia 
amb actes per a grans i petits

“Música d’amor i silenci”, d’Albert Gàmez 
i Marc Freixas, a Igualada i Vilafranca

A Igualada es va poder gaudir 
del concert ahir dijous, ence-
tant els actes del Dia Mundial 
de la Poesia a Biblioteca Cen-
tral d’Igualada. 
A Vilafranca del Penedès, tin-
drà lloc avui divendres 20 de 
març a les 19’30 h a la Bibliote-
ca Torras i Bages.  
I també, demà 21 de març a les 
17’30 h a l’Auditori del Vinse-
um de Vilafranca del Penedès 
es farà la presentació oficial 
del disc amb la coŀlaboració del 
cantautor Cesk Freixas, i dife-
rents músics igualadins (Toni 

Balsells, Josep Xifré, Marcel 
Jorba i Pau Codina) i també la 
coŀlaboració del poeta penede-
senc Santi Borrell.
El disc es pot descarregar 

en format digital a https://
es.7digital.com/artist/marc-
f r e i xas - i - a lbe r t -gamez /
release/musica-damor- i-
silenci?origin=34  

tobusos urbans o els restau-
rants. Els poemes que s’han 
escollit són d’autors locals, 
entre el quals hi ha Francesc 
Rossell, David Soler-Ortínez, 
Ernest Farrés, Feliu Formosa, 
Laura Rosich i Marc Freixas. 
També s’ha editat una col-
lecció de sotagots amb frag-
ments de poemes de la ciutat 
que es distribuiran pels bars i 
restaurants de la ciutat.
A més, a partir del 20 de març 
estarà disponible l’app de po-
esia Lletres d’Igualada per 
a mòbils amb sistemes IOS i 
Android. Amb aquesta eina 
gratuïta, els usuaris podran 
integrar la poesia en el seu 
dia a dia en petites píndoles i 
gaudir de fragments de poesia 
d’autors igualadins o vinculats 
amb la ciutat, compartir-los a 
les xarxes socials i, fins i tot, 
despertar-se cada matí amb 
un poema.

Actes per als més petits
Durant tot el mes de març la 
poesia serà la protagonista 
a la sala infantil de la Biblio-
teca, amb l’arribada de “La 
Maleta de la Joana”. Es tracta 

d’una singular maleta plena 
de llibres de la poeta Joana 
Raspall, així com materials 
d’ambientació i jocs per a les 
sessions del club de lectu-
ra infantil. Així, els membres 
d’aquest club que és obert a 
tots els nens majors de 8 anys 
es trobaran el divendres 13 
per comentar el llibre 46 po-
emes i 2 contes, de Raspall. 
“La Maleta de la Joana” és 
una iniciativa d’animació a la 
lectura que va posar en marxa 
la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals l’any 2013, amb motiu 
dels 100 anys de la poeta. Des 
d’aleshores que la maleta ha 
viatjat per biblioteques d’ar-
reu, i aquest mes de març vol 
omplir de màgia i somnis la 
sala dels Barrufets.

La ciutat s’omplirà 
de poesia amb 
l’Escampada de poe-
mes per diversos 
espais de la ciutat i la 
nova app de poesia 
Lletres d’Igualada

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
L´ÚLTIM TANGO A PARÍS (1972)  En el seu dia, polèmica i escandalosa
OLYMPISCH SPIELE  (1936) Celebració de l´olimpisme i del poder nazi
LA LLISTA DE SCHINDLER (1993) Un dels millors films d´Steven Spielberg
CAPITANES INTREPIDOS (1937)  Amb Spencer Tracy i Freddie Bartholomew
VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA (1959) Segons la novel.la de Jules Verne
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TEATRE / LA VEU

Demà dissabte, 21 de març, 
a les 21h, el Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada acollirà 
l’espectacle Pensaments se-
crets. Lluís Soler assumeix el 
repte de canviar de bàndol i 
dirigir, per primera vegada, 
després d’una dilatada tra-
jectòria com a actor de pri-
mer nivell. Ho fa ben acom-
panyat, amb la complicitat 
d’Àlex Casanovas i Mercè 
Pons, que encarnen els dos 
protagonistes d’una comèdia 
romàntica que va molt més 
enllà de l’amor i contraposa 
ciència i humanisme, alhora 
que ens fa plantejar les re-
lacions humanes, la fidelitat, 
la fortalesa i la feblesa, entre 
altres temes. El muntatge és 
la primera producció teatral 
de la productora de cinema i 
audiovisuals Utopia Global.
La funció, organitzada per 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), forma part del Progra-
ma.cat del Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Oficina de Difu-
sió Artística de la Diputació 
de Barcelona. Les entrades 
es poden comprar al Punt de 
Difusió Cultural i Turística (c/ 
Garcia Fossas, 2) de dimarts 
a divendres de 19 a 21h i el 
dissabte d’11 a 14h. També 
a www.ticketea.com i, des de 
dues hores abans de la fun-
ció, a la taquilla del Passatge 
Vives. Les entrades tenen un 
preu de 18 i 15 euros, amb 
descomptes per a diversos 
col·lectius.

“Pensaments secrets”
Pensaments secrets és la 
versió que David Lodge va fer 
de la novel·la que ell mateix 
havia escrit el 2001, Think. 
Lodge és considerat un dels 
mestres de l’humor anglès 

dels nostres temps i, entre la 
seva obra, compta amb obres 
de crítica literària, llibres de 
ficció, obres de teatre i guions 
de televisió, així com diversos 
tractats d’escriptura. Llorenç 
Rafecas, traduint, i Lluís So-
ler, n’han fet una adaptació 
valenta i adaptada a una tra-
dició teatral, la nostra, menys 
discursiva i més directa, po-
tenciant els aspectes dra-
màtics i alhora ideològics de 
l’autor.
Helen Reed és una novel·lista 
d’èxit. Ralph Messenger és 
un científic especialitzat en 
ciència cognitiva. Ella, edu-
cada en la tradició catòlica, 
vol creure que hi ha una àni-
ma que aspira a la transcen-
dència. Ell, en canvi, té una 
mentalitat científica i estudia 
i analitza el comportament 
únicament a partir del funci-
onament del cervell. Tot i les 
idees que els allunyen, no 
poden evitar sentir-se atrets 
l’un per l’altre. En Ralph està 
casat, però és un faldiller. La 

Helen, vídua de fa poc, no vol 
establir una relació que mo-
ralment rebutja. I així, parlen, 
discuteixen i contraposen les 
seves visions de l’ésser humà 
mentre l’atracció i el desig 
creixen i les seves posicions 
antagòniques es contrapo-
sen. Ciència o humanitats? 
Cervell o ànima? Raó o sexe? 
O una mica de tot?
L’espectador és còmplice en 
tot moment dels seus Pensa-
ments secrets que donen títol 
a l’obra, que en Ralph grava 
per a un experiment científic 
i la Helen escriu en un diari 
íntim.
L’acció transcorre àgilment 
gràcies a diversos punts de 
gir que, a més, aporten el ne-
cessari suspens per acompa-
nyar l’espectador fins al final 
de l’obra.

Els actors: Àlex Casanovas 
i Mercè Pons
Sens dubte, el veritable in-
terès de l’espectacle rau en 
les interpretacions d’Àlex Ca-

Àlex Casanovas i Mercè Pons porten dissabte
”Pensaments secrets” al Teatre Municipal l’Ateneu

sanovas i Mercè Pons, que 
enriqueixen i milloren el con-
tingut. Amb ells, els diàlegs 
tenen volada i consistència.
Àlex Casanovas inicia la seva 
activitat teatral al grup de te-
atre aficionat d’Alella. Pro-
fessionalment, debuta l’any 
1985 amb el muntatge de la 
companyia de teatre infantil 
La Trepa. Destaca la seva 
participació en muntatges 
teatrals com El despertar de 
la primavera, Antígona, El mi-
santrop, El banquet de Plató, 
El zoo de cristal, Pel davant 
i pel darrera o Un tranvía lla-
mado deseo, entre moltes al-
tres. El 2012 va participar a 
El mercader de Venècia, de 
William Shakespeare, dirigida 
per Rafel Duran, al Teatre Na-
cional de Catalunya i a Bona 
gent (2013), amb la direcció 
de Josep Maria Mestres, es-
trenat al Teatre Lliure. També 
ha treballat en diferents pro-
duccions televisives, com El 
cor de la ciutat; Majoria abso-
luta, Temps de silenci, La me-

mòria dels Cargols, Nissaga 
de poder, La vida en un xip, 
Glasnost o Vostè jutja. Pel 
que fa al cinema, una de les 
seves últimes interpretacions 
ha estat a la pel·lícula Fènix 
11·23, per la qual va estar 
nominat als Premis Gaudí de 
2013. També ha participat a 
Susanna (1995) i Kika (1993), 
de Pedro Almodóvar.
Mercè Pons ha participat, en 
teatre, en obres com Una luna 
para los desdichados d’Eu-
gene O’Neill, Un marit ideal 
d’Oscar Wilde, El rei Lear de 
Shakespeare, La plaça del 
Diamant de Mercè Rodore-
da; La gavina de Txèkhov o 
L’hostal de la glòria de Jo-
sep Maria de Sagarra, entre 
moltes altres. En televisió, ha 
treballat en sèries com El cor 
de la ciutat, Ventdelplà, Abue-
la de verano, Compañeros o 
Dues dones divines. Al cine-
ma, a Amor idiota de Ventura 
Pons, Iris de Rosa Vergès, La 
febre d’or de Gonzalo Herral-
de, o Rateta, rateta de Fran-
cesc Bellmunt. Ha fet altres 
intervencions en el món del 
doblatge. També ha rebut els 
premis El Ojo Crítico com a 
millor actriu de cine el 1997, 
el Premi de Cinematografia 
Ciutat de Barcelona el 1992 i 
el Premi de la Crítica de Bar-
celona com a Actriu Revela-
ció el 1989.

L’obra, dirigida per 
Lluís Soler, porta a 
l’escenari l’obra de 
David Lodge, una 
comèdia romàntica 
que replanteja les re-
lacions humanes
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El passat diumenge 15 de 
març se celebrà a la basílica 
de Santa Maria de la nostra 
ciutat el tercer concert del 
XXII Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada. Anà a 
càrrec de gent de casa nos-
tra: Juan de la Rubia, profes-
sor de l’ESMUC i organista 
titular de la Sagrada Família 
de Barcelona i el cor juvenil 
Albada dirigit per l’iguala-
dí Josep Miquel Mindan qui 
després de passar pel Con-
servatori de Música d’Iguala-
da i per l’ESMUC es graduà 
amb les màximes distincions 
al Conservatori de Viena.
El programa que s’interpretà 
fou la Missa Choralis de Liszt 
(1811-1886), original per a 
cor i orgue amb improvisa-
cions a l’estil de l’època de 
Liszt que anaren a càrrec de 
Juan de la Rubia. La Missa 
començà amb la improvisa-
ció, per part de l’organista, 
d’un solemne Preludi i a cada 
part hi afegí uns encertats 
Interludis que serviren de fil 
conductor per enllaçar amb 
el cor. Acabat l’Agnus inter-
pretà un Postludi amb un fi-

JAUME PLANAS

L’excel.lent combinació del cant coral i l’orgue

nal espectacular on poguérem 
apreciar diferents temes que 
la coral acabava d’interpretar. 
Juan de la Rubia porta un gran 
bagatge musical i actualment 
és considerat un dels millors 
improvisadors, fet que va de-
mostrar abastament buscant 
en cada moment la musicalitat 
amb canvis de sonoritats que 
enllaçaven perfectament amb 
la música de la Missa de Liszt. 
Juan de la Rubia demostrà un 
domini absolut en els teclats 
amb nitidesa de so i virtuosis-
me. No solament és un gran 
concertista sinó també un mú-

sic amb majúscules. Era la pri-
mera vegada que tocava l’or-
gue de la nostra ciutat i quedà 
meravellat del seu so fent-ne 
grans elogis i assegurant que 
aquest instrument era una joia 
que calia preservar.
El cor Albada és la coral juvenil 
del cor Madrigal de Barcelona, 
una de les corals capdavante-
res del nostre país. Gràcies a 
les seves ganes de superació, 
aquest jovent va poder afron-
tar una composició de gran di-
ficultat com és aquesta Missa 
Choralis de Liszt. Era un repte 
complicat si a més a més es té 

XXII Festival d’Orgue d’Igualada

present que l’orgue es manté 
en segon terme deixant tot el 
protagonisme a les veus. Al 
ser un cor amateur i de gent 
jove, el passat diumenge, hi 
faltaren algunes veus, bàsi-
cament d’universitaris que es-
taven en plena època d’exà-
mens. Això fou un motiu afegit 
a la resta de companys que es 
multiplicaren per aconseguir 
aquest repte superat amb nota 
excel·lent. No cal dir que tot 
això ha estat possible gràcies 
al seu director l’igualadí Josep 
Miquel Mindan que ha tingut 
cura, en aquesta Missa, dels 

més petits detalls musicals.
En acabar el concert tots els 
intèrprets baixaren a saludar 
des del presbiteri on reberen 
sincers i llargs aplaudiment 
per part del públic que om-
plia del tot la basílica. En 
agraïment, el cor interpre-
tà, a capella, una composi-
ció coral de Mendelssohn 
(1809-1847). El tinent d’al-
calde senyor Jordi Segura, 
en nom de la ciutat, feu un 
obsequi a Juan de la Rubia i 
a Josep Miquel Mindan. 
Antoni Miranda feu els co-
mentaris a l’inici del concert. 
Jordi Balsells i Antoni Aguile-
ra tingueren cura de la visu-
alització a través de la panta-
lla del presbiteri i Joan Seguí 
i Fernando Artime, alumnes 
de Juan de la Rubia, feren 
de registrants.
El proper concert, diumen-
ge a les 6 de la tarda, anirà 
a càrrec de Rob Waltmans, 
organista titular de la Basíli-
ca de Meerssen. Interpretarà 
composicions de Fletcher, 
Bach, Daquin, Noble, Guil-
mant, Nieland, Morançon, 
Léfebure-Wély, Yon i Moretti.

MÚSICA / LA VEU

Pocs dies abans del seu con-
cert al Palau de la Música Ca-
talana dins del Cicle Coral de 
l’Orféo Català, el Cor Madrigal 
que dirigeix Mireia Barrera vi-
sita Igualada tot interpretant el 
mateix programa que cantarà 
a Barcelona. El concert tindrà 
lloc el proper divendres 27 de 
març  a les 21.00h a la Basíli-
ca de Santa Maria i en aques-
ta ocasió el cor estarà acom-
panyat pel prestigiós organista 
Juan de la Rubia.
El programa inclou composici-
ons de temàtica espiritual per 
a cor a capella o amb acom-

panyament d’orgue de tres 
compositors dels segles XX i 
XXI: Arvo Pärt, Bernat Vivan-
cos i Benjamin Britten. Tots 
tres músics han estat sovint 
presents a les programacions 
del Cor Madrigal i és de des-
tacar la relació amb Bernat Vi-
vancos, qui hi va cantar durant 
algunes temporades i ha dedi-
cat al Cor Madrigal algunes de 
les seves composicions.
La temporada 2014-2015 del 
Cor Madrigal té un marcat ca-
ràcter simfònic, especialment 
vinculat a l’adscripció del cor 
a l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Cata-

El Cor Madrigal dirigit per Mireia Barrera 
actua el 27 de març a Igualada

lunya. La setmana passada el 
Cor Madrigal va participar als 
concerts de la Segona Simfo-
nia de Gustav Mahler que van 
tenir lloc a l’Auditori de Barce-
lona sota la direcció de Pablo 
González. 
El mes de maig el Cor Madri-
gal col·laborarà amb l’ensem-
ble de música antiga Vespres 
d’Arnadí. Serà en un concert 
que tindrà lloc el 31 de maig 
del 2015 al Petit Palau i on el 
cor interpretarà tres Cantates 
de Johann Sebastian Bach 
sota la direcció de Mireia Bar-
rera.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 25 de març 
a les 7 de la tarda, tindrà lloc 
la Cantata escolar que orga-
nitzen l’ajuntament d’Igualada 
i les escoles municipals d’art, 
música i teatre d’Igualada, 
amb la col·laboració de l’ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
En aquesta tretzena edició hi 
participarà l’alumnat de 4t de 
totes les escoles d’Igualada i 
de Vilanova del Camí: més de 
700 nens i nenes!
La novetat d’aquest curs és 
que s’estrenarà la cantata que 
Xavier Cassanyes (música) i 
Joan Pinyol (text) han escrit 
especialment per a l’ocasió, 
adaptant el conte Raspall, 
original de Pere Calders, ple 
d’humor i d’ironia, amb aquell 
punt fantasiós i absurd que ca-
racteritza l’obra de Calders. El 
resultat ha estat una obra que, 
amb l’afegit de les cançons 
i l’atractiu d’una música molt 
actual: Rock, Country, Pop 
Ballad, March, Bossa, Cumbia 
i d’altres, ajudarà a difondre i a 
fer conèixer, entre els infants, 
un dels autors catalans més 
estimats.

Com ja és habitual, la primera 
part anirà a càrrec d’un con-
junt instrumental de l’Escola 
Municipal de Música, concre-
tament de l’Ensemble de Vent, 
i a banda de les activitats mu-
sicals també es podrà gaudir 
de l’ambientació plàstica que 
hauran fet els mateixos alum-
nes al pavelló de les Comes.
A la cantata escolar hi partici-
pen alumnes i professors del 
tres centres organitzadors; 
així, de l’escola de música hi 
participarà l’Ensemble de vent 
-dirigit per Francesc Gregori- , 
un cor d’alumnes i també pro-
fessors que acompanyaran la 
cantata amb els seus instru-
ments; una alumna de l’escola 
de teatre es farà càrrec de la 
narració, i el programa, tant 
la il·lustració com la maqueta-
ció ha estat dissenyat per un 
alumne de l’escola d’art.
Els responsables de la for-
mació dels mestres han estat 
David Obiols pel que fa a la 
plàstica i Montserrat Roset pel 
que fa a la música. Montserrat 
Roset serà també qui dirigirà 
la cantata.

A la Cantata Escolar d’enguany 
s’estrenarà l’adaptació del conte 
de Pere Calders “Raspall”
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El proper diumenge, 22 de 
març, a les 12h, l’Auditori del 
Museu de la Pell d’Igualada 
acollirà una nova projecció de 
cinema en català, amb el film 
d’animació Els Croods: una 
aventura prehistòrica. L’acti-
vitat forma part del programa 
Cultura en Família, és gratuï-
ta i només estarà limitada per 
l’aforament de la sala.
Els Croods és una pel·lícula 
d’aventures ambientada en 
una era prehistòrica imaginà-
ria, el Croodaci, període on 
s’hi troben tota mena de cria-
tures fantàstiques i on l’home 
pot perdre el lideratge de la 
caça si no s’espavila a engi-
nyar-se-les per trobar noves 
maneres de sobreviure. En 
aquesta situació es troba la 
família dels Croods, un grup 
cavernícola amb un pare re-
celós de les novetats i que 

veu en els atreviments de la 
filla la fi de la família. Però 
serà l’esperit aventurer d’ella 
el que els arrossegarà a ar-
riscar-se a buscar més enllà 
de la cova, empesa per un noi 
nouvingut, agosarat i valent, 
que els ensenyarà novetats 

El programa Cultura en Família proposa 
aquest diumenge la projecció del film 
d’animació Els Croods

com el foc i els acompanya-
rà a conèixer el món exterior. 
Una aventura que canviarà la 
seves vides per sempre. El 
film va ser nominat el 2013 
com a millor pel·lícula d’ani-
mació als Òscar, als Globus 
d’Or i als Bafta.
El programa Cultura en Fa-
mília ofereix una sèrie d’ac-
tivitats perquè petits i grans 
gaudeixin junts de tallers de 
tota mena, teatre i especta-
cles musicals, festes popu-
lars, visites, contacontes o 
cinema en català. Un seguit 
de propostes, en bona part 
gratuïtes, organitzades des 
de l’Institut Municipal de Cul-
tura (IMC) de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb el Museu de 
la Pell, el Programa de Millo-
ra del Barri de Sant Agustí, la 
Biblioteca Central i també la 
programació estable de teatre 
de Xarxa Igualada.

CULTURA / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada va ser 
present el passat dia 12 de 
març a la IX Fira Futur de 
Masquefa. Aquesta Fira, or-
ganitzada per l’Ajuntament i 
amb la col·laboració de la Ge-
neralitat i la Diputació, s’adre-
ça especialment als joves per 
mostrar-los el ventall de pos-
sibilitats per continuar amb la 
seva formació un cop finalit-
zada l’etapa d’educació obli-
gatòria, però també informa el 
públic de totes les edats sobre 
moltes opcions de formació 
continuada.
L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps ha assistit a totes 
les edicions de Fira Futur amb 
la finalitat de poder acostar 
la formació d’art i disseny del 
nostre territori a tothom que hi 
estigui interessat, i oferir tota 
la informació sobre els estu-
dis, cursos i tallers que s’im-
parteixen al centre. En aques-
ta ocasió uns 400 alumnes de 
diferents instituts i escoles hi 
van passar al llarg del dia.

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps ofereix els cicles 
formatius d’art i disseny de 
grau mitjà d’Artesania en Cuir, 
únic a tot Catalunya, i d’Assis-
tent al producte gràfic imprès, 
i el cicle de grau superior de 
Gràfica Publicitària, a més 
d’un ampli ventall de cursos 
monogràfics i tallers d’Escola 
Oberta.
Per poder cursar un cicle for-
matiu d’art i disseny s’ha de 
realitzar una prova d’accés, i 
és molt important recordar que 
cal fer una inscripció per via 
telemàtica a http://www.gen-
cat.cat/ensenyament, i que el 
termini d’inscripció es va inici-
ar el dimecres 11 de març i es 
tancarà el dilluns 23 de març.
Més informació sobre tot el 
procés d’inscripció i matri-
culació es pot obtenir a tra-
vés del telèfon de l’escola, 
93.805.52.62, del mail gaspar-
camps@gmail.com i del blog  
www.escolagasparcamps.org/ 
de l’escola, on apareix tot el 
calendari del procés.

L’EMA Gaspar Camps 
d’Igualada present a la IX Fira 
Futur de Masquefa

FOTOGRAFIA / LA VEU

La segona setmana del Fine-
Art Igualada segueix plena 
d’activitats vinculades amb el 
món de la fotografia. Dilluns 
començava l’última setmana 
del FineArt amb la presentació 
del llibre Carlos Saura, las fo-
tografías pintadas. 
Les visites guiades d’aquesta 
setmana s’han dut a terme el 
dimarts a Cal Blaiet, a càrrec 
del fotògraf igualadí Jordi Va-
lldaura, i el dimecres a la Bi-
blioteca, amb el fotògraf Albert 
Padrol, fundador de la revista 
de viatges Altaïr.
En col·laboració amb el Cine-
club de l’Ateneu, avui diven-
dres a les 22.30h es projecta 
el documental La sal de la 
tierra, de Wim Wenders, un 
llargmetratge sobre el fotògraf 
Sebastiao Salgado.
Durant el dissabte, es propo-
sa el taller Divertimento Foto-

gràfic, a les 17h a la seu de 
l’Agrupació Fotogràfica i, per 
últim, el taller nocturn de fo-
tografia, que es realitzarà pel 
casc antic d’Igualada, a partir 
de les 21h. Per a les dues ac-
tivitats, que són gratuïtes, s’ha 
de reservar plaça a través del 
correu info@fineartigualada.
cat.
En paral·lel a les activitats pro-
gramades, la plaça Pius XII 
esdevé l’espai de les “Imatges 

El FineArt encara l’última setmana 
d’exposicions i activitats

sobre pedra”, projeccions de 
fotografia que es duen a terme 
els divendres i dissabtes del 
FineArt de les 20h a les 22h.
Les escoles de l’Anoia es 
bolquen a les visites guia-
des del FineArt
Les visites guiades per als 
nens i nenes de l’Anoia són 
una de les activitats més par-
ticipades, amb una mitjana de 
50 alumnes cada dia. L’es-
cola Pare Ramon Castelltort, 
García Lorca, Mare del Diví 
Pastor, Monalco o l’Àuria són 
alguns del centres educatius 
que han passejat per les ex-
posicions del tercer FineArt.
L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner a nivell na-
cional en el sector de la foto-
grafia, té lloc en més de 20 es-
pais d’exposicions d’Igualada. 
Es tracta de l’edició més inter-
nacional, perquè compta amb 
fotògrafs del Japó, Rússia, 
Holanda, Anglaterra, Argenti-
na i també de Galícia, Anda-
lusia, Madrid, Aragó, Navarra, 
València i de Catalunya.

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 21 de març a 
les 19:00h, a la sala Paper de 
Música de Capellades, s’esde-
vindrà un recital de violoncel i 
piano que oferiran el violoncel-
lista Capelladí Oriol Prat i la 
pianista Aída Maldonado.
El recital constarà de tres 
obres rellevants del repertori 
per a violoncel. En la primera 
part s’interpretaran la Suite nº 
3 en Sol major de J. S. Bach 
i la sonata núm.3 op. 25 de 
P. Hindemith, ambdues obres 
escrites per a violoncel sol. 
Per cloure aquesta vetllada 
musical podreu escoltar la so-
nata núm. 2 en Fa major de 
J. Brahms, per a violoncel i 

piano, una de les obres cam-
brístiques més importants del 
període romàntic.
El diumenge 22 de març oferi-
ran el mateix concert a la sala 
d’actes del Castell de San-
ta Coloma de Queralt a les 
18:30h.

Recital de violoncel i piano 
a la sala Paper de Música de 
Capellades
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CINEMA / CRISTINA ROMA

En Xavier Soriano és un ano-
ienc apassionat pel món del 
cinema i de la fotografia i que 
ha decidit llençar-se al buit i 
tirar endavant una peŀlícula, 
El diario de Rebeca, que està 
basada en una malaltia rara 
anomenada Insomni familiar 
fatal. La peŀlícula és un thriller 
psicològic i està rodada a Mas 
Amigó de Montbui, amb actors 
amateurs de la comarca i amb 
els mitjans que aporta el seu 
director, en Xavier.
Amb ell hem parlat sobre la 
peŀlícula i sobre com ho està 
fent per poder-la dur a terme.

Com va sorgir la idea de fer 
aquesta peŀlícula?
El cinema i el món audiovi-
sual sempre han estat les 
meves gran aficions. Encara 
que treballo en emergències 
mèdiques, sempre m’he de-
dicat a la fotografia i al vídeo, 
les meves gran passions; i de 
fer reportatges per als amics i 
que tenien molta acceptació, 
em va sorgir la idea de fer una 
peŀlícula. I em vaig llençar.

Per què vas triar una peŀlí-
cula basada en una de les 
malalties anomenades ra-
res, l’insomni familiar fatal?
Doncs suposo que a resultes 
de la meva relació amb la me-
dicina, vaig saber d’aquesta 
malaltia i vaig pensar que se-
ria una bona base per a fer un 
thriller psicològic. L’insomni 
familiar fatal (IFF) és una ma-
laltia hereditària molt estranya 
que afecta al cervell i no deixa 
dormir al malalt. La progressió 
de la malaltia és intractable, 
essent en darrera instància 
fatal.
La malaltia fa que les perso-

nes que la mateixes pateixen 
moltes fòbies i moltes pors. 
Abans de començar la peŀlí-
cula, una psicològica explica 
què és l’insomni familiar fatal 
i d’aquesta manera donem a 
conèixer una malaltia per a la 
qual s’està treballant poc i que 
l’estat espanyol és una de les 
zones on té més afectació.

On s’està filmant la peŀlícu-
la.
Estem treballant a Mas Amigó, 
una masia molt emblemàtica 
del terme de Santa Margarida 
de Montbui, que és un lloc ide-
al per filmar. I som un grup de 
gent completament amateurs 
i que treballem de manera al-
truista. Tot i les limitacions que 
tenim, crec que ens està que-
dant prou bé.

Tots els actors són ama-
teurs?
Sí. Tots són persones que no 
havien fet mai una peŀlícula, 
però tenen l’avantatge que 
són persones de confiança i 
completament implicades en 
el projecte. Les actrius princi-
pals del film són l’Irma Men-

sa, la Laia Priego i la Montse 
Amargós. Entre actors i pro-
ducció som unes 12 persones. 
I estem treballant intensament 
per assolir un producte de 
qualitat.

Tens intenció de presentar-
la en públic?
Sí, de fet, tota la despesa que 
hi ha en aparells, en postpro-
ducció l’assumeixo jo i s’ha 
d’equilibrar. Estem en contac-
te amb alguna distribuïdora 
de cinema independent. Però 
el que ens agradaria més és 
explotar la peŀlícula nosaltres 
directament, oferir-la per que 
pugui ser visionada en sales 
petites, centres culturals de 
municipis de Catalunya. Tam-
bé tenim previst presentar-la a 
diversos festivals.
Actualment estem en procés 
de constituir-nos en associ-
ació, fet que ens permetrà 
donar-nos a conèixer i poder 
aconseguit alguna subvenció 
que ens ajudi a subsistir. En 
aquesta associació hi tenen 
cabuda la gent que està estu-
diant art dramàtic, audiovisu-
als i que es vulgui implicar.

LLENGUA / LA VEU

L’alcaldessa de Vilanova, Va-
nessa González, i  la directora 
del Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat, Núria 
Brugarolas, han formalitzat 
aquesta setmana el conve-
ni  signat entre l’Ajuntament 
vilanoví i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística per 
a l’emissió a Ràdio Nova de 
l’espai “El Tastet”, dedicat a 
la difusió de temes lingüístics. 
Aquesta col·laboració, que ja 
s’emet cada dilluns, a partir 
de les 12 del migdia, dins del 
magazín La Carmanyola, és 
conduït per la periodista de 
l’emissora Mireia Rubio i el 
tècnic del Servei Comarcal de 

Català, Pep Elias. El contingut 
de l’espai, que té uns deu mi-
nuts de durada, inclou des de 
la resolució de dubtes lèxics 

Ràdio Nova i el Servei Comarcal de Català 
emeten un espai dedicat a temes lingüístics

o gramaticals fins a la difusió 
d’informacions relacionades 
amb l’aprenentatge o la pro-
moció de la llengua catalana.

LLIBRES / LA VEU

El proper dimarts 24 de març 
a les 7 de la tarda tindrà lloc a 
la sala d’actes de la Biblioteca 
Central d’Igualada, i organit-
zat per la Llibreria Aqualata, la 
presentació del llibre L’Àguila 
negra, de Joan Carreras, Pre-
mi Sant Jordi 2014.
L’acte, que comptarà amb la 
presència de l’autor, serà pre-
sentat per marina Llansana.

El llibre
A punt de fer setanta anys, pri-
vat de les rutines de la feina i la 
família, Marià Solvell decideix 
saldar el deute que té amb el 
passat. Per això se’n va uns 
quants dies a un poble nudis-
ta. Vol alliberar-se de totes les 
noses que ha anat acumulant 
i recuperar el que quedi, dins 
d’ell, d’aquell dentista consa-
grat a restituir peces malme-
ses, del jove atrapat en una 
relació sexual tumultuosa i del 
nen que no podia endevinar 
quins canvis li tocaria viure, a 
les dècades dels 60 i els 70, 
en una Barcelona que tot just 
obria els ulls. 

L’àguila negra no és una epo-
peia d’herois que s’oposen a 
la dictadura de Franco, sinó 
una novel·la que retrata la 
gent normal: la novel·la dels 
que van provar de viure amb 
entusiasme i plenitud en un 
país com ells, de tarannà aco-
modatici. Joan Carreras ens 
proposa un recorregut emotiu 
que ens porta, de sorpresa 
en sorpresa, des de la vaga 
de tramvies del 1951 fins més 
enllà de la gran manifestació 
independentista del 2012.

Dimarts, presentació del darrer 
Premi Sant Jordi, “L’Àguila 
negra” de Joan Carreras

TEATRE / LA VEU

Avui, divendres 20 de març 
és el Dia Mundial del Teatre 
Infantil i què millor que aquell 
cap de setmana per celebrar-
ho amb espectacles per a tota 
la família i per celebrar: ‘Som 
espectacles familiars, Som la 
TTP’
Els dies 21 i 22 de març se ce-
lebraran diverses activitats a 
La Garriga, Lleida i Sant Martí 
de Tous amb l’objectiu de do-
nar a conèixer, recaptar fons 
per a l’Associació professional 
de Teatre per a tots els públics 
i d’aquesta manera reivindi-
car-se com a sector, perquè 
tot i les retallades i l’augment 
de l’IVA cultural, volen seguir 
sumant esforços per continuar 
fent espectacles, font de cre-
ativitat, emocions i sensibilitat.
Diumenge dia 22, de 10.00 
h. a 13.30 h., a la Plaça de 
l’Ajuntament i al Casal de Sant 
Martí de Tous es duran a ter-

me activitats al carrer (mural, 
maquillatge facial, taller de 
construcció de titelles…). I es 
podrà gaudir de l’espectacle 
‘Peripècies’ de Katraska Cia.
I algunes sorpreses més!!!
La recaptació de fons serà 
mitjançant la compra de la 
xapa de la TTP per un preu de 
5 € i amb ella a la solapa es 
podran veure tots els especta-
cles d’interior.
A més a més, durant el cap de 
setmana l’associació aprofita-
rà per donar a conèixer el por-
tal dels espectacles familiars 
a Catalunya www.EscenaFa-
miliar.cat que es va posar en 
marxa des de la TTP el passat 
mes de novembre.
Aquesta és la segona edició 
l’acció ‘Som espectacles fa-
miliars, som la TTP’ que ja es 
va portar a terme al setembre 
de 2013 amb un gran èxit de 
públic.

La TTP ofereix espectacles a 
Sant Martí de Tous

Xavier Soriano, un anoienc apassionat pel 
cinema, està rodant “El diario de Rebeca”
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TEATRE / LA VEU

Amb el suggerent lema “Tenir 
amics no té preu”, el Teatre 
de l’Aurora ha endegat una 
campanya per buscar, preci·
sament, “amics” i “amigues” 
que vulguin col·laborar amb el 
projecte cultural col·lectiu del 
Teatre de l’Aurora. Els interes·
sats en formar part d’aquest 
col·lectiu d“amics” de l’Auro·
ra poden fer-ho destinant-hi 
temps o diners, en aquest 
cas, una aportació anual de 
50 euros. D’una manera o 
altra, els “amics” ajudaran a 
fer possible que a Igualada 
es pugui gaudir d’una bona 
oferta teatral professional i 
de proximitat. Els “amics”, en 
formar part d’aquest projecte 
cultural, gaudiran d’una sèrie 
d’avantatges. 

Un projecte col·lectiu basat 
en la complicitat i la coope-
ració 
El Teatre de l’Aurora és ges·
tionat per la cooperativa Uni·
coop Cultural, hereva de les 
cooperatives de consum La 
Económica i La Igualadina. 
Des dels seus orígens, la his·
tòria d’Unicoop Cultural, i la 
del Teatre de l’Aurora com a 
motor d’aquest projecte, ha 
estat lligada a la suma de la 
voluntat, el compromís i l’es·
forç de moltes persones que, 
amb la seva dedicació desin·
teressada durant molts anys, 

han aconseguit que aquest 
espai independent de cultura 
sigui avui una realitat viva.
En aquesta línia s’emmar·
quen els Amics del Teatre 
de l’Aurora, un ampli grup de 
persones que, de forma vo·
luntària i altruista, col·laboren 
destinant temps o diners a 
participar en aquest projec·
te de diverses maneres: col·
laborant en tasques d’atenció 
al públic; formant part de la 

El Teatre de l’Aurora busca “amics”

comissió responsable de la 
programació del teatre, inte·
grada per espectadors (es·
sent aquesta una experiència 
pionera a Catalunya) i, com 
apuntàvem, contribuint al 
sosteniment econòmic amb 
anualitats de 50€. 

Motius per fer-se “amic” del 
Teatre de l’Aurora 
Amb aquest projecte, els 
Amics del Teatre de l’Aurora 

ajuden a fer possible que es 
pugui continuar oferint a Igua·
lada una programació escèni·
ca professional i de qualitat, 
amb una setantena de funci·
ons cada any d’espectacles 
de teatre, música i dansa, a 
la vegada que també es dóna 
suport a les companyies de 
teatre d’Igualada i de l’Ano·
ia, tant professionals com 
amateurs, que poden mostrar 
els seus treballs a l’Aurora. 
Amb la seva col·laboració, 
els “amics” també ajuden al 
sosteniment econòmic d’un 
projecte sense ànim de lucre 
i amb 19 anys d’existència, 
el del Teatre de l’Aurora, un 
espai independent, no públic, 
gestionat per Unicoop Cultu·
ral. En aquest sentit, cal des·
tacar que un dels principals 
objectius del Teatre de l’Auro·
ra és el de fomentar l’acces·
sibilitat al teatre i la cultura, 
mantenint preus assequibles 
i oferint un ampli ventall de 
descomptes a diversos col·
lectius (joves, estudiants, ju·
bilats, aturats, famílies nom·
broses i monoparentals, etc). 

Avantatges per als “amics”
Tot i que els “amics” col·
laboren amb el Teatre de 
l’Aurora de forma altruista 
i desinteressada, gaudiran 
d’una sèrie d’avantatges, en·
tre els quals cal destacar: 2 
entrades gratuïtes cada any 

per a l’espectacle que vul·
guin de la programació, preu 
reduït en la compra d’entra·
des de tots els espectacles 
que es programin a l’Aurora, 
reserva telefònica d’entrades 
exclusiva tots els dies labo·
rables, en horari d’oficina (la 
reserva per al públic general 
es fa només els dijous de 19 
a 20h), invitacions a assajos 
d’espectacles exclusius pels 
Amics i a d’altres activitats 
que s’organitzin puntualment, 
avantatges i descomptes en 
altres activitats culturals de la 
ciutat i una invitació al sopar 
de final de temporada que se 
celebra el mes de juliol amb 
tots els Amics de l’Aurora. 
També rebran un carnet que 
els acredita com a “amics” del 
Teatre de l’Aurora. 

Fer-se “amic” del Teatre de 
l’Aurora és molt senzill 
Fer·se “amic” del Teatre de 
l’Aurora és molt senzill: es pot 
fer omplint una butlleta que 
es pot trobar a la web del tea·
tre (www.teatreaurora.cat) o a 
les oficines del Teatre de l’Au·
rora, al carrer de l’Aurora, 80 
(Plaça de Cal Font), els dies 
laborables en horari d’oficina. 
Els interessats també poden 
fer·se “amics” al mateix teatre 
els dies que hi hagi funcions 
programades.

MÚSICA / LA VEU

L’equip de l’AUGA, seguint el 
propòsit de portar actuacions 
de docents i alumnes de les 
escoles de música de l’Anoia, 
va convidar dilluns passat a 
l’escenari de l’Ateneu dos bri·
llants ·extraordinaris· guitar·
ristes, professors de l’Escola 
de Música d’Igualada: Javier 
Gavara i Publio Delgado.
El seu concert de música con·
temporània molt variada va 

ser ple de frescor, color, ritme, 
improvisació i “duende”.  El 
públic, que omplia totalment 
el teatre, va plaure moltíssim 
amb el concert i els va acomi·
adar amb un fort aplaudiment.
Dilluns vinent tindrem la dar·
rera sessió del trimestre amb 
Lluís Serra i Llansana. El doc·
tor i marista ens oferirà una 
xerrada que porta per nom: 
Aquí i ara, el rerefons de l’ac·
tualitat.

La música de la guitarra va 
envair l’AUGA

CULTURA / LA VEU

La Federació d’Ateneus de 
Catalunya ha publicat l’anuari 
de l’any 2014, informe que re·
cull en xifres la realitat de les 
entitats federades i en comp·
tabilitza l’activitat, la incidència 
i els impactes socials i econò·
mics que en resulten. Per a la 
seva elaboració, s’ha estudiat 
una mostra de diferents ate·
neus repartits pel territori cata·
là, amb les dades dels quals 
s’ha fet una projecció sobre 
les 164 entitats que a final de 
l’any passat estaven adheri·
des (actualment, n’hi ha 169).
Distribució territorial, activitats 
i equipaments El document 
posa de relleu que més d’un 
70% dels ateneus federats es 
troben a la província de Barce·
lona, i la major part d’aquests 
es concentren al Barcelonès i 
al Baix Llobregat. Al llarg del 
2014 es van dur a terme gai·
rebé 6.000 activitats (teatre, 
concerts, conferències, ex·
posicions, etc.) als ateneus 
federats, amb un total d’as·
sistents superior a 1.200.000 
persones. La majoria d’enti·

tats disposa d’una seu social 
pròpia, ja sigui de propietat o 
de lloguer, que és l’espai on es 
desenvolupa la majoria de les 
activitats que programen.

Recursos humans i reper-
cussió mediàtica
Els ateneus estan dirigits per 
juntes directives formades per 
socis de la mateixa entitat. El 
total de persones associades 
als ateneus federats supera 
les 85.700, que represen·
ta una mitjana de 523 socis 
per ateneu, al voltant dels 50 
anys. Els ateneus depenen 
bàsicament del voluntariat, ja 
que el 95% de les persones 
que realitzen una tasca a l’en·
titat són voluntaris. Les webs 
i xarxes socials formen part 
de la vida dels ateneus però 
no tots s’hi han adaptat de la 
mateixa manera. Actualment 
encara hi ha entitats que no 
tenen presència a Internet.

Pressupost
Gairebé la meitat dels ate·
neus federats té un pres·
supost anual de menys de 

50.000€, tot i que la mitjana 
és de 144.500€. Són molt 
pocs els ateneus que superen 
el 1.000.000€ de pressupost 
(2,31%). Les accions princi·
pals que es duen a terme són 
per a l’adequació de les me·
sures de seguretat i accessibi·
litat dels locals. La tendència 
dels ateneus és diversificar les 
fonts d’obtenció d’ingressos. 
Majoritàriament es financen a 
través de les quotes dels seus 
socis (36%) i dels serveis que 
ofereixen (20%). Cal destacar 
que l’aportació per subvenci·
ons de l’administració pública 
ronda el 13% de mitjana del 
pressupost de les entitats.

La Federació d’Ateneus de Catalunya 
publica l’Anuari 2014

L’any 2014 en xifres: 
164 entitats, 6.000 
activitats, 1.200.000 
assistents, 86.000 
socis, 95% de vo-
luntariat, 80% de 
presència a les xar-
xes socials
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EXPOSICIONS

JOGUINES
Exposició col.lectiva.
Del 21 de març al 5 d’abril a 
les Voltes de Casa Bas de Ca-
pellades.

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 
evolucionant amb l’esdevenir 
de les diferents corrents lite-
ràries.

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 matèries, 
infinites possibilitats. 
Del 17 de març al 30 d’abril al 
Punt de lectors de la Biblioteca 

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.

LLIBRES / LA VEU

El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada acollirà avui 
divendres, 20 de març, a les 
20h, la presentació del llibre 
fotogràfic Igualada: festes i 
tradicions, un recull d’instan-
tànies de quatre de les princi-
pals festes i celebracions de la 
ciutat, aquelles que probable-
ment més la diferencien de la 
resta de municipis i que millor 
defineixen la seva identitat.
A les seves pàgines s’hi pot 
trobar la Festa de Reis, creu 
de Sant Jordi, Festa Popular 
d’Interès Cultural i que en l’ac-
tualitat es troba immersa en 
una candidatura per ser de-
clarada Patrimoni Cultural Im-
material de la Humanitat per 
la Unesco. També la festa de 
Sant Antoni i els Tres Tombs 
d’Igualada, organitzada per 
l’Antic Gremi de Traginers, de-
clarada Festa Tradicional d’In-
terès Nacional, celebrada inin-
terrompudament des de l’any 
1822. En tercer lloc, el cicle 

Pasqual, que culmina amb la 
tradicional festa del Sant Crist 
d’Igualada, recordant la suor 
de sang del Sant Crist a l’es-
glésia del Roser. I, finalment, 
l’estiu i la Festa Major de Sant 
Bartomeu, una de les celebra-
cions amb més regeneració i 
participació de la comunitat.
El llibre que es presenta ha 
estat impulsat per l’Ajunta-
ment d’Igualada a través de 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i es presentarà oficial-
ment aquest divendres a l’edi-
fici consistorial. Es tracta d’un 
recull d’imatges molt recents 
d’aquestes quatre celebraci-
ons, que venen d’antic i han 
arribat fins al segle XXI en 
unes condicions d’extraordi-
nària vigència i vitalitat.
Les fotografies han estat rea-
litzades pel fotògraf Marc Vila 
(Igualada, 1972), durant els 
anys 2014 i 2015. Vila va estu-
diar tres anys a l’Institut d’Es-
tudis Fotogràfics de Catalunya 
i és fotògraf col·laborador ha-

Avui, presentació pública del llibre de 
fotografies “Igualada: festes i tradicions”

bitual de El Periódico de Ca-
talunya, Angle Editorial, Sita 
Murt, Abertis, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Es-
pai Gràfic, Ricard Vila Estudi, 
DDDiseny, Amorfa, Escucu-
rucuc Edicions, Rec Stores, 
Estudi Ribaudí, Món Sant 
Benet, La Cultural, Rosebud 
Films, Revista Escola Catala-
na o Catalunya Caixa. L’obra 
ha estat ideada, dissenyada i 
maquetada per Ramon Enrich 
(Igualada, 1968), llicenciat en 
Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona. Enrich combina 
les tasques de disseny amb 
les de pintor i gravador.

L’obra, amb fotos de 
Marc Vila i disseny de 
Ramon Enrich, recull
moments dels Tres 
Tombs, la Festa de 
Reis, el Sant Crist i la 
Festa Major

MÚSICA / LA VEU

Dimarts, a 2/4 de 9 del vespre 
al Hot Blues tindrà lloc una 
nova edició de ‘Open Mic, que 
es converteix en l’escenari de 
tots i obre les portes a qual-
sevol proposta musical que 
vulgueu presentar en format 
acústic. Un multi-concert ben 
divertit i una oportunitat per 
als que vulguin ensenyar la 
seva feina o donar a conèixer 
habilitats secretes. Cantar, re-
citar, actuar... 13 minuts per 
persona.
Podeu fer les inscripcions a 
www.atmosfera13.com i l’en-
trada és gratuïta.
Per altra banda, el dijous 26 
es podrà gaudir amb la músi-
ca de Duot + Sònia Sanchez. 
Ramon Prats que acaba de 
guanyar tres premis de l’asso-
ciació de músics de Jazz i mú-
sica Moderna de Catalunya, 
pel seu disc Pandora, enregis-
trat a l’estival de Jazz d’igua-
lada l’any 2013 i l’Albert Cirera 
saxofonista igualadí que ara 

resideix a Lisboa és retroben 
per presentar-nos el seu nou 
disc.
Sonia Sanchez formada aca-
dèmicament en l’art flamenc, 
l’any 2000 es va introduir en 
la dansa butoh i el Body We-
ather i continua aprofundint 
en els seus treballs d’investi-
gació sobre el flamenc com a 
llenguatge corporal en tota la 
seva essència.
Tindrem el plaer d’escoltar i 
veure en viu aquests tres artis-
tes en una performance única.
El concert serà a 2/4 d’11 i 
l’entrada tindrà un preu de 3 
euros.

Open Mic i concert 
al Hot Blues

CINEMA / LA VEU

Dijous vinent, a les 8 del ves-
pre com és habitual, tindrà lloc 
una noav sessió de Pantalla 
Oberta en què es projectarà el 
documental basc de Jon Maia, 
“Gazta Zati Bat” (Un tros de 
formatge).
Aquesta història comença en 
un petit poble d’Euskal Her-
ria conegut a tot el món pel 
seu formatge. En una societat 
separada per la violència en 
les darreres dècades i en un 

Pantalla Oberta projecta el 
documental basc “Gazta Zati 
Bat” sobre el dret a decidir

context de confrontacions po-
lítiques, els habitants d’Idiaza-
bal decideixen una cosa ben 
senzilla: poder elegir que vo-
len ser en el món. Així es crea 
el moviment social ‘Nazioen 
Mundua’ -sorgit de l’amistat de 
dues persones que viuen en 
trinxeres polítiques diferents-. 
Per explicar la seva idea la 
gent d’Idiazabal decideix fer 
un documental.
El film és un relat amb una mi-
rada positiva vers el futur.
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DIA MUNDIAL DE LA POESIA
- Igualada 
Presentació del poemari Mar-
xarà el circ, de Xavier Zambra-
no, guanyador del Premi Ciutat 
d’Igualada de poesia Joan Lla-
cuna 2014, a càrrec d’Ernest 
Farrés.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

FINEART. CINEMA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “La sal 
de la tierra”, sobre l’obra del fo-
tògraf Sebastiao Salgado.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre de foto-
grafies “Igualada: festes i tradi-
cions” amb fotos de Marc Vila i 
disseny de Ramon Enrich.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala de sessions de l’Ajunta-
ment.

NIT DE MONÒLEGS
- Igualada 
Tens ganes de fer-nos riure?
Explica les teves històries, sen-
se vergonya!!.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

MÚSICA
- Igualada 
Concert a càrrec de Miguel 
Díaz Macián. Blues, folk i co-
untry blues.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit 
a l’Acústic, la Taverna de l’Ate-
neu.

XERRADA.
- Calaf 
‘Les entitats, l’Impost de Soci-
etats i la transparència’. Sessió 
informativa oberta a totes les 
entitats, a càrrec del CAE. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
a la Sala Felip.

XERRADA
- Capellades 
Xerrada sobre “Bons i mal trac-
tes per a les persones grans”. 
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca el Safareig.

CINEFÒRUM JOSEP ROMA-
NYÀ
- Capellades 
Projecció de la pel.lícula “Asal-
tar los cielos”, memòria histò-
rica sobre Ramon Mercader, 
executor de Trotsky. 
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
POESIA
- Capellades 
Recordant Joana Raspall. 
Divendres a les 9 del vespre al 
Saló Rosa de la Lliga.

DISSABTE 21

CLUB DE FILOSOFIA

- Igualada 
Espai de reflexió i de tertúlia a 
l’entorn de la lectura d’un text fi-
losòfic. En aquesta ocasió “Del 
sentimiento trágico de la vida”, 
de Miguel de Unamuno.
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

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

FINEART. TALLER DE FOTO-
GRAFIA NOCTURNA
- Igualada 
Aprèn com fer fotografies a la 
nit, amb poca llum.
Dissabte a les 9 del vespre a la 
sala de l’AFI.

TEATRE. “PENSAMENTS SE-
CRETS”
- Igualada 
Comèdia romàntica de David 
Lodge localitzada en un cam-
pus universitari anglès. Amb 
Alex Casanovas i Mercè Pons.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
The saturday blues project
Blues en format acústic de la 
mà de Berni Armstrong (guitar-
ra, ukelele i veu), Xavier Barrios 
(guitarra), Mar Lasa (baix), Jor-
di Poch (bateria) i Àlex Almirall 
(saxo).
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

PATITROBADA
- Capellades 
Punt de trobada per jugar a jocs 
de taula per a totes les edats.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí al vestíbul de l’Ateneu.

MÚSICA
- Capellades 
Recital de violoncel i piano que 
oferiran el violoncel·lista Cape-
lladí Oriol Prat i la pianista Aída 
Maldonado.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

DIA MUNDIAL DE LA POESIA
- Sant Martí de Tous 
Recital de poemes “Teresa 
Tort”. Homenatge a Mn. Vicenç 
Blanco Pujol en el desè aniver-
sari de la seva mort .
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Casal de Tous.

CONFERÈNCIA
- Piera 
Conferència sobre els benefi-
cis de donar energia a través 
del Reiki a càrrec de Crisdany 
Ramos, mestra de Reiki.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
sala Els Girasols.

MÚSICA
- Piera 
Concert a càrrec de Kill Drake, 

rock, blues, jazz, funk & soul.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al 
bar Foment.

MÚSICA. CONCERT DE PAU 
VALLVÉ
- Calaf 
Concert en què el cantautor 
presentarà el seu nou àlbum 
“Pels dies bons” .
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit a 
la sala gran del Casal de Calaf.

XERRADA
- Sta. Coloma de Queralt 
Xerrada sobre “Esperança da-
vant les dificultats” a càrrec de 
Jaume Aymar Ragolta, historia-
dor de l’art.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
sala gran del Castell dels Com-
tes.

DIUMENGE 22

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Els 
Croods: una aventura prehistò-
rica”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
D’ORGUE
- Igualada 
Concert de Rob Waltmans (or-
gue) – (organista titular de la 
Basílica de Meerssen).
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

MÚSICA
- Igualada 
Concert acústic amb The Fab 
Three. Classic Rock i The Be-
atles Set.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre 
a Nits de Taverna.

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

BALL
- Calaf
Ball amb Maria Alba.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
la Unió Calafina.

TALLER DE RISOTERAPIA
- Calaf
Taller de risoteràpia per a tota 
la família a càrrec dels Pallas-
sos Abril.
Diumenge a les 12 del migdia 
a la sala de fusta del Casal de 
Calaf.

MOSTRA DE TEATRE VILA DE 
CALAF
- Calaf
La Cia. Nyoca de l’Ametlla del 
Vallès presenta “Un esperit 
burleta” de Noel Coward.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Casal de Calaf.

DILLUNS 23

MÚSICA

ACTIVITATS CULTURALS

- Igualada
Lluís Serra Llansana. “Aquí i 
ara. El rerefons de l’actualitat”. 
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Setmana de concerts d’alum-
nes de l’EMMI. En aquests 
concerts, els alumnes viuen 
l’experiència de tocar en públic.
Durant tota la setmana a partir 
de 2/4 de 6 de la tarda a l’Esco-
la Municipal de Música.

RUSQUITALLER
- Piera
Pilates en família. El mètode 
Pilates se centra en la postura 
dels músculs centrals i es basa 
en uns exercicis que ensenyen 
a ser conscients de la respira-
ció i l’alineació de la columna
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 24

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada
Tertúlia per a persones que vo-
len practicar el català i que han 
llegit el llibre “Els assassinats 
del carrer de la Morgue”, d’Ed-
gar Allan Poe
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació de la novel·la gua-
nyadora de l’últim Premi Sant 
Jordi: “L’àguila negra”, de Joan 
Carreras.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Un dia a l’hospital de Kenema 
a Sierra Leone”. Conferència 
a càrrec de la doctora Marta 
Trayner.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
sala de socis de l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Open Mic. Micros oberts es 
converteix en l’escenari de tots 
i obre les portes a qualsevol 
proposta musical.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre al 
Hot Blues.

DIMECRES 25

CLUB DEL LLIBRE
- Igualada
El Club del llibre és un cicle de 
trobades amb escriptors a les 
biblioteques. En aquest cas 
Maria Barbal parlarà sobre les 
seves novel·les.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA
- Igualada

“Una mirada a les societats on 
la descendència es transmet a 
través de la dona”.
Xerrada a càrrec d’Anna Mir 
Danés, dins el marc de la cele-
bració del Dia Internacional de 
les Dones.
Dimecres a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CANTATA ESCOLAR
- Igualada
Cantata escolar conjunta de les 
escoles igualadines. Enguany 
s’ha adaptar el conte de  Pere 
Calders “Raspall”.
Dimecres a les 7 de la tarda al 
pavelló de les Comes.

MÚSICA
- El Bruc
“Inventem sons” espectacle fa-
miliar a càrrec de Pep Gol.
Dimecres a les 3 de la tarda a la 
sala de Can Casas.

DIJOUS 26

TALLER. LA BIBLIOTECA VIR-
TUAL
- Igualada
Taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de 
Biblioteques.
Dijous a 10 del matí a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Club de lectura per a persones 
que han llegit el mateix llibre. 
En aquesta ocasió “A sang fre-
da”, de Truman Capote.
Dijous a les 9 del matí a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Anoia: 
17 excursions a peu”, de Juan 
Carlos Borrego. Presentació a 
càrrec de Jordi Mateu Lliró.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Duot amb Ramon Prats i Albert 
Cirera, presenten el seu darrer 
disc, acompanyats de Sonia 
Sanchez en una performance 
única.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Hot 
Blues.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió de Pantalla Oberta 
amb la projecció del film “Gazta 
zati bat (Un tros de formatge). 
Es tracta d’un documental bas-
co sobre el dret a decidir.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CONTES
- El Bruc
Espectacle de narració oral d’ 
0 a 3 anys  acompanyats de la 
família “Batec de contes”  a càr-
rec de Sherezade Bardají.
Dijous a les 5 de la tarda a la 
sala de Can Casas.

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)



Estrena a Tous •  Birdman

RAMON ROBERT.-

S’estrena a l’Anoia Birdman 
(o la inesperada virtud de 
la ignorància), una comèdia 
negra, frenètica, molt diverti-
da, sorprenent i peculiar, que 
explica la història de Riggan 
Thomson (Michael Keaton), 
un actor famós per donar vida 
a un emblemàtic superheroi. 
Ara, Thompson ha decidit 
muntar una obra de teatre a 
Broadway. En els dies que 
precedeixen a la nit de l’estre-
na, aquest home s’embranca 
amb el seu propi ego i tracta 
de recuperar la seva família, 
la seva carrera i a si mateix. 
Premiada amb 4 Oscar, inclo-
ent el de millor director i  millor 
pel.lícula de l’any 2014, Bird-
man ha estat realitzada pel ci-

neasta mexicà Alejandro Gon-
zález Iñárritu, ja conegut per 
les seves anteriors pel.lícules, 
en especial Amores perros i 
Babel. 
       Deixem que el propi Iñar-
ritu ens faci cinc cèntims de la 
pel.lícula:  “Crec que aquesta 
narració té alguna cosa de 
màgia. Mitjançant una presa 
ininterrompuda, jo esperava 
situar els espectadors en el 
punt de vista del personat-
ge. Que visquessin realment 
a través de Riggan i de la 
seva ment, que es posessin 
al seu lloc. Que, com Riggan, 
fossin incapaços d’evitar el 
continu flux d’emoció. Que 
comprenguessin la seva de-
sesperació quan camina al 
costat d’aquestes parets i per 
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Guanyadora de quatre Oscar
aquests passadissos. Perquè, 
al cap i a la fi, la nostra vida 
no és més que una presa in-
interrompuda. Ens despertem 
per la matí i, després, ens pas-
sem el dia acompanyats d’una 
mena de Steadicam que sura 
al costat de nosaltres. No ens 
evadim, no tallem per passar 
a una altra realitat. Hi estem 
ficats de ple. Estem atrapats 
en la nostra pròpia realitat. 
Aquesta és la forma com ex-
perimentem la vida, per això 
volia jo experimentar el món 
de Riggan també d’aquesta 
manera. No és només una 
cosa que atregui a la vista. Jo 
volia que tingués una narració 
emotiva amb tensió dramàtica 
i amb una finalitat. Espero que 
hagi sortit bé “. R.R.

El racó del Cineclub •  La sal de la tierra

RAMON ROBERT.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club, en col·laboració amb Fi-
neArt, presenta la producció 
francesa del 2014  La sal de la 
tierra, de Wim Wenders i Juli-
ano Ribeiro Salgado.
Wim Wenders és un director 
alemany famós pels seus films 
de ficció, entre els quals títols 
tan emblemàtics com Alicia en 
las ciudades (1974),  El ami-
go americano (1977),  Paris, 
Texas (1984) o El cielo sobre 
Berlín (1987).
Però també ha conreat el do-
cumental, especialitzant-se en 
el retrat d’altres realitzadors o 

Dialogar amb imatges
d’artistes d’altres disciplines 
que poden ser complemen-
tàries amb el cinema i esta-
blint-hi (amb els artistes i amb 
la seva obra) una mena de 
diàleg en imatges. Tenim els 
casos de Relámpago sobre 
agua (1980), sobre Nicholas 
Ray, Buena Vista Social Club 
(1999) i The Soul of a Man  
(2003), sobre diversos mú-
sics, i tenim Pina (2011), sobre 
Pina Bausch i les seves core-
ografies.
A  La sal de la tierra, Wenders 
s’apropa a la figura del fotò-
graf brasiler Sebastiao Salga-
do, amb la col·laboració en la 
realització del fill de l’artista. 

Al llarg de més de quaran-
ta anys, Salgado ha vist i ha 
retratat el millor i el pitjor del 
nostre planeta: les guerres i la 

fam i la petjada destructora de 
l’home, però també llocs habi-
tats per tribus primitives que 
conserven la seva innocència 

i, sobretot en la darrera etapa 
de la seva obra, racons de la 
naturalesa on la fauna i la flo-
ra són abundants, llocs d’una 
bellesa insòlita, molts d’ells 
desconeguts per a la majoria.
El film narra els viatges del 
brasiler, i el mateix Salgado 
explica a la càmera la seva 
epopeia. Wenders integra 
amb respecte la mirada del 
fotògraf amb la seva pròpia 
mirada de cineasta; ambdós 
indaguen sobre l’horror i la 
bellesa del paisatge humà i 
terrenal i sobre la dignitat de 
l’artista. Un diàleg en imatges, 
un document apassionant i 
commovedor.

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”. 

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

HOME
Estats Units. Animació. De  Tim Johnson. Amb: Jim Parsons Rihanna Steve 
Martin Jennifer Lopez. Quan Oh, un adorable inadaptat procedent d’un 
altre planeta, aterra a la Terra i es troba fugint de la seva pròpia espècie, 
entaula una improbable amistat amb una noia aventurera anomenada 
Tip, que està ficada en una recerca exclusivament seva. A través d’una 
sèrie de còmiques aventures al costat de Tip, Oh arriba a entendre que 
ser diferent i cometre errors forma, tot això, part de l’ésser humà i junts 
descobreixen el veritable significat de la paraula LLAR.

BIRDMAN
Estats Units. Comèdia molt peculiar. D´ Alejandro González Iñárritu. AMB 
Michael Keaton, Emma Stone i Edward Norton. Després de fer-se molt 
famós interpretant a in valerós superheroi, un actor tracta de donar-li un 
canvi a la seva vida. Intentarà recuperar la família i es prepara per l´estrena 
d´una nova obra a Broadway. Premiada amb 4 Oscar. 

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 HOME (apta)
Dv: 18:00/20:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00
Dg.: 11.30/16:00/18:00/20:00
Dll a Dj: 18:00/20:00 
1 LA MUJER DE NEGRO (16 anys) 
Dv. a Dg: 22:00
Dll a Dj.: 21:55

2 HOME en català (apta) 
Ds: 15:30
Dg.: 12:00/15:30
2 HOME 3D (apta) 
Dv a Dj: 17:30
2 LA CONSPIRACION DE 
NOVIEMBRE (18 anys) 
Dv a Dj: 19:30/21:40

3 INTO THE WOODS (7 anys) 
Dg.: 11:50
3 PADDINGTON (apta) 
Ds i Dg: 15:30
3 50 SOMBRAS DE GREY (18 
anys) 
Dv. a Dg: 17:30/20:00/22.30
Dll a Dj.: 19:00/21:30

4 OBSESION (16 anys)
Dv: 18:30/20:30/22.50
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22.50 
Dg.: 11:50/16:30/18:30/20:30/22.50
Dll a Dj.:17:30/19:30/21:30

5 PERDIENDO EL NORTE (7 anys) 
Dv. : 18:10/20:20/22.40
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 EL LIBRO DE LA VIDA (7 anys)
Ds.: 15.40
Dg.: 11:40/15:40

Cartellera 59
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
20 de març de 2015

6 CHAPIE (12 anys)
Dv. a Dg: 17:40/20:10/22.35
Dll a Dj.: 18:10/20.40

7 BIG HERO 6 (apta)
Dg.: 11:30
7 ANNIE (apta)
Dv. a Dg: 16:45
7 EL FRANCOTIRADOR (16 anys) 
Dv a Dg.: 19:15/22:20
Dll a Dj.: 18:40/21.20

8 BOB ESPONJA en català 
(apta)
Dg: 11:40
8 BOB ESPONJA (7 anys)
Dv.: 18:00
Ds. i Dg: 16:10/18:00
8 KINGSMAN (16 anys)
Dv. a Dg: 19:55/22.30
Dll  a Dj.: 18:30/21:00

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
LA SAL DE LA TIERRA (VOS)
Divendres: 22:30

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 61 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
DOS DIAS, UNA NOCHE (7 anys) 
Nominada a l’Oscar millor 
actriu Marion Cotillard 
Diumenge: 18:00
BIRDMAN (16 anys) Guanyadora 
de 4 Oscar, inclòs millor pel.
lícula i millor director
Diumenge: 19:40
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Missatge del Sant Pare per 
a la Quaresma 2015 (i III) 

També com a individus te-
nim la temptació de la indi-
ferència.
Estem saturats de notíci-
es i d’imatges tremendes 
que ens narren el sofriment 
humà i, al mateix temps, 
sentim tota la nostra incapa-
citat per a intervenir-hi. Què 
podem fer per a no deixar-
nos absorbir per aquesta 
espiral d’horror i d’impotèn-
cia?
En primer lloc, podem pre-
gar en la comunió de l’Es-
glésia terrenal i celestial. 
No oblidem la força de la 
pregària de tantes perso-
nes. La iniciativa «24 hores 
per al Senyor», que vull que 
se celebri a tota l’Església 
—també a nivell diocesà— 
els dies 13 i 14 de març, és 
expressió d’aquesta neces-
sitat de pregària.
En segon lloc, podem aju-
dar amb gestos de caritat, 
arribant tant a les persones 
properes com a les llunya-
nes, gràcies als nombrosos 
organismes de caritat de 

l’Església. La Quaresma és 
un temps propici per a mos-
trar interès per l’altre, com 
un signe concret, encara que 
sigui petit, de la nostra parti-
cipació en la mateixa huma-
nitat.
I, en tercer lloc, el sofriment 
de l’altre constitueix una crida
a la conversió, perquè la ne-
cessitat del germà em re-
corda la fragilitat de la meva 
vida, la meva dependència de 
Déu i dels germans. Si dema-
nem humilment la gràcia de 
Déu i acceptem els límits de 
les nostres possibilitats, con-
fiarem en les possibilitats in-
finites que ens reserva l’amor 
de Déu. I podrem resistir a la 
temptació diabòlica que ens 
fa creure que nosaltres sols 
podem salvar el món i a no-
saltres mateixos.
Per a superar la indiferèn-
cia i les nostres pretensions 
d’omnipotència, vull dema-
nar a tots que aquest temps 
de Quaresma es visqui com 
un camí de formació del cor, 
com va dir Benet XVI (carta 
encíclica Deus caritas est, 
31). Tenir un cor misericor-
diós no significa pas tenir un 

cor dèbil. Qui vulgui ser mi-
sericordiós necessita un cor 
fort, ferm, tancat al tempta-
dor, però obert a Déu; un cor 
que es deixi impregnar per 
l’Esperit i guiar pels camins 
de l’amor que ens porten 
als germans i germanes; en 
definitiva, un cor pobre, que 
coneix les pobreses pròpies 
i ho dóna tot per l’altre.
Per això, estimats germans 
i germanes, vull pregar amb 
vosaltres a Crist en aquesta 
Quaresma: «Fac cor nos-
trum secundum Cor tuum» 
- ‘Feu el nostre cor semblant 
al vostre’ (súplica de les 
lletanies del Sagrat Cor de 
Jesús). D’aquesta manera 
tindrem un cor fort i miseri-
cordiós, vigilant i generós, 
que no es deixi tancar en ell 
mateix i no caigui en el verti-
gen de la globalització de la 
indiferència.
Amb aquest desig asseguro 
la meva pregària per tal que 
tot creient i tota comunitat 
eclesial recorrin profitosa-
ment l’itinerari quaresmal, i 
us demano que pregueu per 
mi. Que el Senyor us beneei-
xi i la Mare de Déu us guardi.

«Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8) 
La persona creient

IGUALADA / LA VEU

Aquest proper divendres dia 
20 de març, a partir de tres 
quarts de vuit del vespre tindrà 
lloc a l’església del Roser, el 
quart dels Divendres de Pre-
gària al Sant Crist d’Igualada. 
En aquesta ocasió, presidirà 
la celebració Mn. Josep Vilar-
rubias. Les lectures i pregàries 
aniran a càrrec de la Dena de 
Blanquers d’Igualada.  Anima-

rà els cants el Sr Florenci Oli-
va i acompanyarà a l’orgue el 
Sr Lluís Victori.
El proppassat divendres tin-
gué lloc el quart dels Mise-
reres, a l’església del Roser, 
sota la presidència de Mn. 
Josep M Mas. La cerimònia 
comptà amb la col.laboració 
de l’Agrupació Coral la Llàntia, 
que tingué cura de les lectures 
i les pregàries, i oferí un petit 
concert al final.

Divendres de pregària al Sant 
Crist d’Igualada

Tota cosa té la seva saó, el 
seu moment de maduresa. 
També als humans, en els 
diversos àmbits de la nostra 
vida, ens arriba l’hora, aquella 
hora suprema de la veritat.
Jeremies, profeta clarivident, 
tenia clar que anàvem cap en-
davant. Que les formes i ritu-
als antics quedaven desfasats 
i calia renovar-los. L’aliança o 
amistat entre el Déu d’Israel i 
el seu poble, entrevista per pri-
mer cop per Abraham, el pare 
del poble, havia estat concre-
tada segles després per Moi-
sès en una Llei que educava 
el poble per poder viure lliure. 
El formalisme, però, se n’ha-
via apoderat. El poble havia 
trencat l’aliança perquè l’havia 
confós amb fórmules, perdent 
l’amor que s’hi expressava.
Calia una nova aliança, 
doncs? I així... quantes vega-
des en caldrà una de nova, si 
la tornem a trencar?
Fins que puguem compren-
dre’n el significat autèntic. Una 
aliança, com la que es regalen 
els nuvis quan es casen. El 
seu valor no és l’anell, ni que 
sigui de plata o d’or. El seu va-
lor rau en l’amor invisible que 
expressa, un amor que no es 
veu, encara que es noti en els 
seus efectes.
Tothom coneix la dita tan sà-
via: «Quan un savi senyala la 
lluna amb el dit, el neci mira el 
dit!»
L’aliança, doncs, és «un dit 
que senyala», que ens fa co-
nèixer un amor immens, ofert 
gratuïtament. ¿Ha arribat ja 
una hora de maduresa de la 
humanitat perquè puguem 
comprendre això i no ens que-
dem atrapats en «el dit que 

senyala», en les formes o ex-
pressions religioses, per avan-
çar decididament cap a aquell 
Amor que haurem d’escriure 
amb majúscules?
Certament, els fets de cada 
dia no són gaire favorables a 
aquest supòsit. Encara hi ha 
molta lectura sectària de les 
tradicions religioses, encara 
hi ha moltes persones tan in-
segures en l’experiència religi-
osa que se senten cridades a 
defensar-la per la violència ar-
mada, encara hi ha dosis molt 
grans d’integrisme a l’hora de 
llegir i comprendre els textos 
sagrats... i un llarg etcètera.
Però no podem desanimar-
nos. L’evangeli ho deixa ben 
clar: «Ha arribat l’hora». La 
glorificació del Fill de l’Home 
està decidida per Déu: «Ja 
l’he glorificat, però encara el 
glorificaré.» No hi ha marxa 
enrere. El procés que Déu va 
engegar, amb la força del seu 
amor, energia imparable, por-
ta a la maduresa, a la llibertat, 
a la filiació. No pot ser d’altra 
manera.
Jesús, com tots els justos per-
seguits, tornarà a ser alçat de 
damunt la terra. Tots ens el 
mirarem, ben astorats... fins 
que puguem comprendre la 
força d’atracció que brolla de 
la creu. És la força de l’amor 
lliurat gratuïtament, genero-
sament. L’única força que ens 
permet créixer, que ens fa 
lliures, que ens fa persones. 
L’única força que atrau sense 
violentar.
Sí, una molt bona notícia: «Ha 
arribat l’hora»!

Andreu Trilla, escolapi

Ha arribat l’hora

La Creu Roja a Catalunya 
alerta que el 90% de les famí-
lies amb fills que atén patei-
xen problemes d’alimentació i 
que la meitat de les llars viuen 
amb uns ingressos inferiors a 
500 euros al mes. Això provo-
ca que el 32% de les famílies 
destini menys de 200 euros a 
comprar menjar, cosa que con-
trasta amb les recomanacions 
de l’Agència Catalana de Sa-
lut Pública. Durant el 2014, la 
institució humanitària va distri-
buir 232.892 ajuts alimentaris, 
64.667 dels quals a infants.
La Creu Roja ha presentat 
aquest dimarts, 17 de març, el 
seu 8è estudi de l’Observatori 
de Vulnerabilitat, que porta per 
títol L’accés de la infància a 
l’alimentació saludable. L’infor-
me conclou que el 92% de les 
famílies enquestades pateixen 

algun tipus d’inseguretat ali-
mentària i que la qualitat de la 
seva dieta no és òptima en un 
60,6% dels casos.
L’estudi s’ha realitzat a partir de 
1.001 enquestes telefòniques 
a famílies amb fills i filles, en 
què viuen 2.338 menors (1.554 
d’entre 4 i 12 anys), totes elles 
usuàries de programes de llui-
ta contra la pobresa. La majo-
ria de persones enquestades 
són dones (63,1%), el 44,4% 
tenen nacionalitat espanyola i 
el 37% forma part de famílies 
nombroses (25 punts per so-
bre de la mitjana catalana). El 
55,3 depèn fonamentalment de 
prestacions i només el 24,7% 
té el salari com a principal font 
d’ingressos.

Pressupostos ínfims per a 
l’alimentació

Més de la meitat de les famí-
lies enquestades tenen uns 
ingressos inferiors als 500 eu-
ros al mes i el 12% no té cap 
tipus d’ingrés. Això explica que 
el 32% de les famílies destini 
menys de 200 euros a alimen-
tació, cosa que contrasta amb 
la recomanació de l’Agència 
Catalana de Salut Pública (de 
520 a 600 € mensuals per fa-
mílies amb dos adults i dos in-
fants).
En la seva situació de preca-
rietat, les famílies prioritzen 
les despeses d’habitatge per 
sobre de les d’alimentació. 
Cal tenir en compte que el 
48% dels enquestats obtenen 
principalment els aliments de 
donacions i que la majoria de 
les famílies amb fills a primària 
compten amb beca de menja-
dor.

9 de cada 10 famílies amb fills ateses per la 
Creu Roja pateixen inseguretat alimentària



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent
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Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

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

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

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

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

Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@gmail.com 

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

Les prioritats 
en la parella. 

Sovint problemes petits 
es fan grans. Creixen per 
no enfrontar-los en la fase 
inicial. Aleshores s’alimen-
ten de pors i suposicions 
i acaben sent malentesos, 
monstres, que ens devoren 
per dins. En les parelles a 
vegades són gelosies. Dels 
fills, d’amics. I s’edifiquen 
greuges que poden acabar 
malament. Per això més val 
afrontar-les amb senzillesa 
i decisió. Una conversa pla-
nera i sense condicionants. 
Sense creure’s en posses-
sió de la veritat ni amb cap 
superioritat moral.

És important no anar mai 
a dormir sense haver fet 
aquest pas. Un gest afable 
en senyal d’amor. Tenir 
temps per enraonar les 
coses, per explicar el què 
un pensa, les desavinen-
ces que es poden tenir, les 
preocupacions. Però també 
les alegries. Deixar que la 
comunicació flueixi i faci 
desaparèixer els moltes 
entrebancs que surten a la 
convivència. I un bon hàbit 
pot ser dedicar una estona 
de la setmana a parlar temes 
exclusius de la parella. 

A vegades es pot ampliar 
a la resta de la família i als 
fills. Però mai s’ha d’oblidar 
que el veritable nucli de la 
convivència és la parella 
mateixa. I per tenir un bon 
vincle afectiu el millor és 
recolzar-se e les amistats, 
en els ambients propicis 
per fer trobades, excursions 
i sopars per crear l’ambient 
favorable per no deixar mai 
d’enraonar. De comunicar-se
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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 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
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DISSABTE 25 D’ABRIL DEL 2015, ALDISSABTE 25 D’ABRIL DEL 2015, AL

Nom:

Cognom:

Núm. de subscriptor:

Telèfon:

Email:

SORTEJA ENTRE 
ELS SEUS SUBSCRIPTORS 

UNES ENTRADES DE PLATEA
 PER A L’ESPECTACLE

 MAR I CEL



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:

Gaspatxo de Bolets
Comencem posant la molla del pa en un bol i la 
mullem amb el vinagre de vi.

Saltem els bolets un minut perquè no estiguin crus i 
els barregem amb la molla hidratada, salpebrant-ho i 
ho �quem a la nevera durant 4h perquè es barregin els 
sabors.

Un cop passades les 4h, treiem de la nevera el bol i  
posem la barreja a la batedora, hi afegim el brou d’au i 
ho batem tot bé. Un cop tot barrejat, afegim a poc a 
poc l’oli tornant a batre-ho molt bé tot.

Un cop acabat, si ens sembla molt espès, anem afegint 
aigua �ns que tingui la consistència desitjada i hi 
afegim sal, pebre i comí al gust.

Per �nalitzar, ho �quem a la nevera �ns que es refredi.

Ingredients (4 persones)

600g de bolets variats
75 cl de brou d’au
50g de molla de pa dur
5cl de vinagre de vi
20cl d’oli d’oliva
Sal
Pebre
Comí
Aigua

Utensilis

Paella
Batedora
Bol
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Pere Camps Oviedo és un 
igualadí que ha fet tota la seva 
vida laboral -48 anys- a Punto 
Blanco. El seu és un cas molt 
excepcional i per això protago-
nitza el programa de TV3 No 
serà fàcil que s’emetrà dime-
cres vinent, dia 25. En Pere és 
un home sensible que encara 
s’emociona parlant de Punto 
Blanco -sense cap dubte els 
millors mitjons del món- i no 
solament perquè hi ha treballat 
tota la vida, sinó perquè coneix 
molt bé el producte, no ende-
bades n’ha estat cap comercial. 
Estic segur que en Pere Camps 
mai enganyaria els clients.  
Què hi veurem al programa 
No serà fàcil?
Suposo que es veurà el con-
trast entre com eren abans els 
contractes de treball i com són 
ara.
Com eren abans? 
En el meu cas em vaig trobar 
un senyor a casa, parlant amb 
la meva mare, que m’oferia 
la feina d’operador del primer 
ordinador -aleshores anome-
nat cervell electrònic- que hi va 
haver a Igualada. Era una inver-
sió tan gran en aquell temps 
que el varen comprar entre tres 
empreses: Vídua Biosca, Sali-
nas Sàbat i Punto Blanco. Vaig 
començar fent l’horari reservat 

a Punto Blanco. Era un sistema 
que funcionava amb targetes 
perforades.
Vostè mai ha deixat l’em-
presa, però ha canviat de 
feina?
Això sí. Vaig fer de programa-
dor i, després de fer la mili, 
vaig demanar canviar de feina. 
M’agrada més l’atenció al client 
i el màrqueting de venda. Vaig 
anar aprenent idiomes: anglès, 
francès, italià... Em va perme-
tre guanyar àrea de treball. 
També l’empresa ha evoluci-
onat.
Dels mitjons inicials es va 
passar a fer també roba interior 
i banyadors. Primer per a home 
i després per a home, dona i 
nen. En una època també feia 
punt exterior per ser marca 
global, però finalment es va 
decidir ser una referència mun-
dial en roba que toca la pell. En 
mitjons som els millors. 
Per a Igualada i l’Anoia, què 
és Punto Blanco?.
És una gran empresa familiar 
que s’ha destacat per la seva 
tenacitat i constància. La va 
fundar l’avi Valls, la va expandir 
el pare Valls i ara la Marta Valls 
és la que ha sabut mantenir en 
moments crítics la bona marxa 
de l’empresa. Ha evolucionat 
molt en exportació, creació de 
marques blanques, consolida-

ció de la marca Punto Blanco....
Mai s’ha deixat de fabricar 
els mitjons a Igualada.
Pel que nosaltres destaquem 
és per la gran qualitat i els mit-
jons de seda natural, de cotó, 
el nostre cotó egipci, la llana 
australiana, el caixmir, el nostre 
fil d’Escòcia... són els millors 
del món. Els nostres competi-
dors no saben com ho fem i no 
poden arribar al nostre nivell 
de qualitat. Això s’ha pogut fer 
perquè la fabricació s’ha fet 
sempre aquí. S’han patit EROS 
però mai s’ha deixat la fabrica-
ció de mitjons a Igualada.
Em diuen que l’equip de fil-
mació de TV3 va entrar a 
fons en el seu comiat de 
l’empresa.
Fins al meu darrer acte laboral 

L’anunci de l’Audiència de Barcelona 
d’arxivar el cas de les dietes i regals 
a alcaldes de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya (FMC) ha suposat 
un alleujament per a tres alcaldes 
de l’Anoia que el jutge havia impu-
tat per aquesta causa: els anteriors 
d’Igualada i Hostalets de Pierola, 
i l’actual de Montbui, que figuren 
entre la quarantena llarga de bat-
lles “implicats”. Això no treu que 
tots ells estiguin indignats pel que 
consideren una passada de frenada 
per part del jutge del cas.
Atenció, perquè l’arxivament de la 
causa -per bé que la Fiscalia Anti-
corrupció ha anunciat que presen-
tarà un recurs davant del Tribunal 
Suprem- podria tenir conseqüències 
col.laterals que també tindrien a 
veure amb l’alcalde de Montbui, Teo 
Romero, imputat per presumpte 
malversació de fons públics al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolu-
pament.
L’advocat que ha defensat Romero 
en el cas de la FMC és el mateix 
que el defensa davant el seu cas del 
Fons Català. I si el jutge ha arxivat 
la primera causa en considerar que 
la FMC “no és una entitat pública, 
sinó una associació privada i que, 
per tant, es regeix pel dret privat i la 
normativa d’associacions”, el mateix 
podria succeir amb el Fons Català, i 
llavors el cas Romero també queda-
ria arxivat. 
Ai, ai, ai...

i el dia de comiat. L’equip va 
venir a dinar a casa meva. 
En Roger de Gràcia va parar 
la taula, mentre jo feia el 
dinar. Es va fer la conven-
ció de presentació de col-
lecció amb tots els venedors, 
amb les càmeres de TV3 al 
davant. Varen ser dos dies de 
rodatge. 
Veient la vinculació a Punto 
Blanco la pregunta és: 
“Serà fàcil?”
Aquest és el problema. 
Suposo que no es fàcil però 
sóc optimista. No tindré els 
vincles emocionals amb els 
clients, però sóc jove i tinc 
esperit. És el moment de 
començar coses noves. He 
començat a estudiar alemany, 
cinc hores a la setmana. Gau-
deixo molt. M’agrada nedar i 
fer Pilates, viatjar. Passaré 
alguns períodes a Alemanya.
I després de la notorietat 
televisiva, què pot passar?
M’ho he pres com un joc. Al 
començament les càmeres 
impressionen, però després 
deixes de veure-les. Crec que 
només hi ha vint-i-vuit minuts 
meus. La resta és dedicat a 
les noies que tenen contrac-
tes únicament de mesos. 
Tinc curiositat per veure com 
ha quedat. Va ser molt emo-
cionant.

4 paraules amb... Pere Camps

SERVEIS SERVICIOS    

CONTACTE CONTACTO    

 

902 100 999  www.amma.es

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

amma vilanova del camí

El nostre
compromís,
les persones

Nuestro
compromiso,
las personas

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores · centro de día 


