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Montbui s'ofereix per portar cine 
comercial al complex Mont-Àgora

P15/-23

L’estació d’autobusos d’Igualada, aquesta setmana. Durant les nits, una dotzena d’autobusos hi pernocten. Monbus Hispano Igualadina volia també posar-hi un sortidor de gasoil i un rentador. P07

XXXII ANY

Dissabte es va inaugurar el Mont-Àgora. A la sala petita -amb 110 butaques- ja s’hi farà cine per Setmana Santa. N’hi ha una altra de 500 per obrir.

La Conca es 
posa d'acord 
per buscar 
inversions

IGUALADA/CONCA 17

Tornen les 
millors 
ocasions amb 
l'Automercat

ESPECIAL 30

FineArt bat 
el rècord de 
visitants

CULTURA 53

Demà, canvi 
d'hora!
A les 2, seran les 3

a la Hispano

 L'empresa té 10 
dies per deixar 
d'utilitzar la zona 
per aparcar gratis 
durant les nits

 L'Ajuntament 
d'Igualada rectifica 
i denega a Monbus 
Hispano tot el que 
volia fer a l'estació

 Monbus volia posar 
un assortidor de gasoil 
i un rentador, però 
hi ha hagut queixes 
dels veïns

Un assessor de 
Sita Murt, entre 
les víctimes de 
l'accident 
dels Alps 
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La presentació de l’oficina de captació 
d’inversors per als polígons industrials de 
la Conca d’Òdena és una bona notícia, 
sobretot perquè, per primera vegada, els 
vuit municipis s’han posat d’acord per a 
situar-se en un front comú. Existeixen bo-
nes idees i una bona base de presentació, 
però la proposta, ja present en iniciatives 
anteriors de plans estratègics, ha tardat 
molt en arribar, i ho fa, curiosament, a 
dos mesos d’unes eleccions municipals. 
Celebrem la iniciativa, però esperem que 
no es quedi, després del 24 de maig, en 
el calaix dels oblits, com ha succeït en 
multitud d’ocasions. Cal que l’esmentada 
oficina sigui reflex que tothom s’ha posat 
les piles per poder aprofitar al màxim les 
oportunitats que arribin i que, a l’hora de 
la veritat, no tornem a veure infantils i la-
mentables disputes intermunicipals per 
veure qui es queda l’empresa de torn.
En més d’una ocasió hem recordat que 

en els darrers anys, governs de tots els 
colors han fet molts estudis, a voltes amb 
dotacions milionàries que no han servit 
per res. Els polítics no han aconseguit, de 
moment, aportar solucions i massa sovint 
han estat l’origen dels problemes, perquè 
han convertit els seus deliris personals 
en projectes col·lectius però sense el su-
port ciutadà. 
Últimament a l’Anoia veiem molts missat-
ges en llengua anglesa on la marca “Bar-
celona” es pretén aprofitar al preu que 
sigui, però necessitem resultats, i aviat. 
Fins avui hem tingut molt foc d’encenalls 
però poca brasa. Molts anuncis, molt fum, 
i poca cosa més. 
L’atur continua essent una amarga dada 
que, a l’Anoia, sembla immòbil, i les acci-
ons encaminades a resoldre-la en sectors 
industrials tradicionals poden tenir èxit a 
mig termini, però no serviran per donar 
feina, ni de llarg, a tothom que no la té. I 
estem parlant de milers d’anoiencs. Per 
això l’oficina que s’acaba d’inaugurar no 
pot ser una altra presa de pèl. Una més 
no, si us plau. 
Que es posin les piles i aportin resultats, 
quan més aviat millor. Abans que, de tant 
fum, acabem tots ofegats.

A posar-se 
les piles

Josep Vallès
L’igualadí Josep Vallès ha rebut fa pocs dies la Medalla d’Honor 
de la Cambra de Comerç de Barcelona. Empresari i delegat a 
l’Anoia de la institució cameral durant molts anys, de caràcter 
afable i conciliador, va aconseguir fer entrar la Cambra a la co-
marca  dins dels àmbits de decisió socioeconòmics, donant-li un 
paper determinant. 

Armando Robles, presentador del programa ‘La 
ratonera’ d’Alerta Digital TV li preguntava en el seu 
mitjà a Gerard Bellalta, fundador de ‘Solucions Ciu-
tadanes’ “on fiquem -perdó, però els que profanen 
els símbols nacionals no mereixen ser anomenats de 
cap altra manera- els 70.000 porcs bascos i catalans 
que assistiran a la final de la Copa del Rei a degradar 
els símbols de la nostra nació?” On són els que vet-
llen perquè no hi hagi odi ni s’ataqui a les persones?

Bartomeu Marí, director del MACBA, va haver de 
claudicar i permetre la mostra on hi havia l’escultu-
ra del rei Joan Carles obra de l’artista austríaca Inés 
Doujak, que havia considerat inapropiada. La pres-
sió d’artistes, polítics, comissàries de la mostra van 
obligar a canviar el seu posicionament. La copro-
ducció amb la Württemberg Kunstverein de Stuttgart 
(WKV) amb el suport de Kulturstiftung des Bundes ja 
havia trionfat abans d’obrir les portes i la imatge d’un 
rei sodomitzat l’havia vist molta més gent que la que 
hauria anat al Museu. Finalment, Bartomeu Marí ha 
presentat la seva dimissió.

David Fernàndez , líder de les CUP al Parlament de 
Catalunya va deixar el plenari  en  acció de protes-
ta per la sentència del Tribunal Suprem que condem-
nava a tres anys de presó vuit dels acusats  “Què fa la 
Generalitat i el Parlament personant-se a l’Audiència 
Nacional? Per què s’implica a perseguir aquests fets 
i no pel forat de 15.000 milions de Catalunya Caixa? 
Es tracta de repressió per als de baix i impunitat per 
als de dalt?” I portava una samarreta amb el lema: 
“Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer”.

Antoni Salleras, subinspector dels Mossos d’Es-
quadra, està acusat per l’Audiència de Barcelo-
na d’amagar informació clau a un jutge de Barcelona 
que estava investigant una presumpta trama de trà-
fic de drogues.

Raúl López, el president del grup Monbus, capçalera 
de les línies de la Hispano Igualadina, va ser detin-
gut a Lugo per ordre de la jutgessa Pilar de Lara, en 
el marc de l’operació Cóndor, acusats dels delictes 
de blanqueig de capitals, tràfic d’influències i suborn. 
També van ser empresonats el seu gendre Rafael 
Casqueiro i el cap financer de l’empresa, Jesús Uriz.
 
Josep Antoni Duran Lleida, el líder d’UDC ha 
presentat Jaume Torramadé com a alcaldable 

de CiU a Salt (Gironès) que va ser president de la 
Diputació de Girona i actual alcalde de la vila, però 
que està acusat per un delicte d’abusos sexuals en 
uns fets del novembre del 2012 en el transcurs d’un 
sopar amb altres companys de partit.

Isabel Gallego, directora general de Mitjans de 
Comunicació de la Comunitat de Madrid i cap de 
campanya d’Esperanza Aguirre, ha estat citada a 
declarar, en el marc de la investigació al voltant de 
les activitats de la trama desarticulada en l’operació 
Púnica. La candidata a l’Alcaldia de Madrid la manté 
en el càrrec. I això que deia que no posaria la mà al 
foc per ningú. 

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques, va insistir en comparar Càritas i 
PP defensant l’informe de l’Agència Tributària sobre 
el ‘cas Bárcenas’ i va explicar que no hi ha cap tracte 
de favor pel bufet que va fundar l’any 2006. Allò de 
que “Hisenda som tots” només és una frase que di-
uen els que en són el seu ministre.  

Mariano Rajoy, president del govern de l’estat, ha 
declarat que fora del Partit Popular no hi ha res. Tret 
“d’eixelebrats i amateurs de la política” i “Adams” 
culpables de deixar el país tan malament com el va 
trobar a l’arribar a la Moncloa. No hi ha com ser un 
bon professional per guanyar-s’hi la vida.

Susana Díaz, candidata socialista a la Junta d’An-
dalusia, aconsegueix una victòria clara. Repeteix els 
47 escons, quedant-se a 8 de la majoria absoluta. 
El PP s’enfonsa i es queda només amb 33 i en perd 
17. Podemos i Ciutadanos aconsegueixen 15 i 9 es-
cons respectivament. IULV-CA es queda amb 5, 7 
menys que en les darreres eleccions. Les esquerres 
aconsegueixen arraconar al PP. La guanyadora diu 
“Es una victòria històrica i indiscutible. Per primera 
vegada una dona guanya a Andalusia.”

Martín de la Herrán, candidat d’UPyD a la presi-
dència de la Junta, després de conèixer el resultat 
del seu partit, i saber que no havien aconseguit cap 
diputat, va declarar “ha guanyat la corrupció”. Amb 
declaracions així no és estrany que s’hagi quedat 
fora. Per la seva part, la cap d’UPyD, Rosa Díez, no 
pensa dimitir malgrat les peticions que li arriben des 
del seu propi partit.

Cal que l’oficina sigui reflex que to-
thom s’ha posat les piles per poder 
aprofitar al màxim les oportunitats 

que arribin i que, a l’hora de la 
veritat, no tornem a veure infantils i 

lamentables disputes

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de març de 2015

Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Analitzar els resultats de les eleccions autonò-
miques d’Andalusia es fa molt difícil, si no saps 
trobar els punts de referència correctes. Les 
valoracions lògiques no serveixen de res, da-
vant el que és totalment incomprensible.
No es pot entendre que un partit que després 
de 33 anys ininterromputs gestionant el govern 
d’Andalusia sense reduir la xifra d’atur i afec-
tats per l’escàndol dels EROS fraudulents, con-
tinuï guanyant les eleccions.
També costa d’entendre que amb un candidat 
elegit a dit, amb un ampli historial de retalla-
des sanitàries des del govern central, el PP 
conservi encara tants vots i, que n’augmenti en 
referència a les eleccions europees de fa uns 
mesos.
Què està passant perquè els ciutadans tinguin 
un comportament electoral tan estrambòtic?
Per entendre-ho potser cal fixar-se en quins 
són els programes que emeten les televisions 
estatals, públiques i/o privades. Unes més que 
altres, però al capdavall totes practiquen una 
programació que té per objecte l’alienació total 
de la gent.
No és casualitat que els grans debats dels po-
pulars siguin al voltant del futbol. No importa 
que dues hores abans d’un partit a Madrid els 
afeccionats d’un equip en matessin a un de 
l’altre sense que se suspengués el partit. Ara 
el gran problema és -diuen- la possibilitat que 
es pugui xiular l’himne espanyol a la final de la 
Copa del Rei. Tan problema és que proposen 
suspendre el partit si es xiula l’himne.
La televisió pública espanyola explica el fran-
quisme com si hagués estat un aplec. A Las 
Cortes fan lleis per protegir els torturadors i a 
Madrid es gasten un dineral per confirmar la 
tomba de Cervantes, però mantenen la de Gar-
cia Lorca en una cuneta oblidada.
Potser les ganes d’alienar als ciutadans són les 
que justifiquen a Espanya es pagui el 4% d’IVA 
per anar als toros i el 21% per anar al teatre. 
Potser no és tan estrany que el llibre més ve-
nut a Espanya l’any passat, hagi estat “teòrica-
ment” escrit per Belen Esteban. Com tampoc 
deu ser-ne aliè que les retallades més grans es 
facin a l’ensenyament públic i a la sanitat.
Estem forçats a viure en un país que menysté 
tot allò que desconeix, especialment si és un 
idioma que no sigui el castellà. Els cadells de 
l’extrema dreta racista es queixen dels immi-
grants que arriben, però no els escolto quei-
xar-se que els nostres joves hagin d’emigrar 
per trobar feina. I encara menys lamentar que 
mentre s’acomiaden científics, Espanya fitxa 
futbolistes estrangers.
Si no volem acabar votant bestieses, potser 
seria millor apagar la tele i llegir un llibre. La 
nostra salut democràtica ho notarà.

Sálvame de luxe

JAUME SINGLA 

A peu pla.

Què preguntarà UDC?
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Com que UDC ha 
anunciat que el 14 
de juny, un cop pas-
sades les eleccions 
municipals, pregun-
tarà als seus mili-
tants sobre el full 
de ruta del país, ara 
un es podria pensar 
que això ja està re-
solt, que l’endemà, 
o el mateix dia a la 
nit, ja sabrem què 
pensa Unió de tot 
plegat. No s’enga-
nyin. Si volen saber 
de veritat què pensa 
Unió de tot el pro-
cés, l’important ara 
no és la resposta 
que hi haurà el 14 de 
juny. El quid de la qüestió, allò que és fonamental, 
és saber quina serà la pregunta. Perquè aquest 
és un d’aquells casos en què és més important 
la pregunta que no pas la resposta. La direcció 
del partit ja ha anunciat que serà una afirmació o 
reflexió tancada sobre la qual els militants s’hau-
ran de pronunciar. Però, no ens enganyem, ara 
mateix totes les trampes són possibles. Si vostè 
és militant d’Unió i li pregunten (i m’ho invento) 
si està d’acord que Catalunya assoleixi les seves 
màximes cotes de sobirania per decidir lliurement 
el seu futur, a veure qui carai a UDC no hi està 
d’acord. Ple absolut. Tothom amb la proposta de la 
direcció. Però ja em diran si això és ser partidari de 
la independència, de l’estat federal, d’una reforma 

constitucional o de què. Per això és important la 
pregunta. Quina pregunta es fa i com es formula. 
El dirigent del sector sobiranista Antoni Castellà ja 
va disparar aquest cap de setmana la seva pro-
posta: aprofitar un document del consell nacional 
que UDC va celebrar just abans del 9-N i que pro-
posava tres opcions: una reforma constitucional 
per arribar a la confederació, esdevenir un estat 
independent per arribar a la confederació o que 
Catalunya sigui un estat independent. Si més no, 
són tres posicions que aclareixen coses. La direc-
ció del partit, de moment, calla. Estudia, suposo, 
la fórmula que els permeti sortir-se’n. I, suposo, 
descafeïnar la pregunta. No es despistin, doncs. 
I no s’oblidin del que els deia: l’important no és la 
resposta, que també ho és; és la pregunta.
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Anar d’Igualada a Barce-
lona... i tornar
•• ROSA SAEZ PEÑAS

Fa uns dies he llegit a la premsa local 
que la candidatura d’ERC a Igualada 
es fixa com a objectiu primordial la re-
vocació de la concessió del servei de 
transport a Montbus. Bé, res de nou 
sota el sol. De fet, tant és La Hispano 
com Monbus  com una altra, que no 
sempre un canvi de parella de ball farà 
que ballem millor si qui no sap ballar 
és un mateix.
El cas és que estic convençuda que el 
problema de transport públic Igualada-
Barcelona (ja no vull parlar del carrilet, 
que dono per perdut) és estructural; 
per tant, no tot, ni de lluny, és atribuïble 
a Monbus (malgrat que les darreres 
notícies sobre el seu propietari facin 
més por que goig).
La A-2, l’única via ineludible: 
Per traslladar-nos a Barcelona tenim 
una autovia bàsicament de dos carrils, 
amb un manteniment desastrós per 
part de qui és el responsable. Està ple-
na de clots i bonys; té un traçat força 
sinuós -a causa d’interessos particu-
lars de l’època- el qual no s’ha modifi-
cat ni un metre des que es va construir. 
Hi afegirem el Coll del Bruc, que tots 
sabem que quan cauen quatre gotes 
o un parell de flocs de neu, tenim un 
embolic descomunal. I els taps de cap 
de setmana.
Aquesta autovia, de dos carrils amb 
importants baixades i pendents, va 
diàriament carregada de camions de 
gran tonatge que competeixen entre 
ells i no tenen cap mania a assetjar-te 
per darrere o pel costat quan vas con-
duint a la velocitat que marca el se-
nyal preceptiu. També té molts punts 
d’incorporació de vehicles que sovint 
els conductors confonen amb carrils 
d’acceleració, en comptes de reduir o 
aturar-se quan hi accedeixen. En un 
moment donat et surten per la dreta i 

per l’esquerra i tu, al teu lloc, has de 
frenar per no estampar-te. Dia sí, dia 
també, un mort per aquí un accident 
per allà i una retenció de mil dimonis...
L’escenari és aquest, i fins ara jo diria 
que Monbus (La Hispano) no hi té res 
a veure amb el desgavell.
L’empresa concessionària ha posat 
uns busos directes i cal admetre que 
van força bé, sobretot per anar. Però 
per tornar, ja no és el mateix. Hi ha 
moltes activitats o cursos que acaben 
a les 21 h o més tard, mentre que a les 
21,20 hi ha el darrer directe, per tant,  
segons on estiguis de Barcelona és 
del tot impossible arribar a temps per 
pujar-hi. Llavors hauràs d’esperar un 
d’ordinari a les 21,50 h, i el bus ordina-
ri de tornada tots sabem que ens porta 
a fer el “tour nocturn de la comarca”. 
Coses de la concessió administrativa, 
es digui Hispano, Monbus o Perico de 
los Palotes. Vaja, que ho tenim ben 
magre, els igualadins, tant si són joves 
com grans (i no oblidem que aquests 
darrers són els que gairebé sempre 
acaben pagant la despesa).
Però hi ha esperança.  Com a usuària 
des de fa temps, a l’estació RENFE de 
Castellbisbal (a 40 Km d’Igualada, 30 
minuts de camí i a 3 min de la sorti-
da de la A-2) hi ha un aparcament im-
mens que cada dia al matí s’omple a 
vessar de cotxes de gent  que va a tre-
ballar o el que sigui a BCN (alguns van 
a Martorell, però no és tan fàcil). La R4 
fa parada a Sants, Pl Catalunya, Arc 
del Triomf, La Sagrera i Sant Andreu 
(fins a Pl Catalunya són 32 minuts). 
Pot ser no estaria gens malament, 
doncs, posar alguns busos llançadora 
Igualada-Castellbisbal al matí i el dar-
rer de tornada  Castellbisbal-Igualada 
a les 22,30 o a les 23 h...
Pel que fa als busos que no poden ser 
directes, també hi ha opcions per tal 
que als igualadins no se’ns faci tan pe-
sat el trajecte: 
Si considerem que a Igualada -amb 

uns 39.000 habitants- el bus fa dues 
parades (al passeig), per què dimonis 
n’ha de fer cinc a Esparreguera? No 
n’hi hauria prou amb dues també? Bé 
que s’espavilen els que viuen a Les 
Comes o al Barri de Fàtima per anar 
a buscar-lo. Però als d’Esparreguera 
se’ls ha de deixar a la porta de casa. 
Cal que el bus travessi el poble de 
punta a punta amb tots els semàfors 
i passos de vianants geperuts? Segur 
que no hi ha la possibilitat d’un altre 
recorregut –similar al que es fa a Abre-
ra- sense que això suposi  deixar de-
satesos els d’Esparreguera?
I posats a demanar, fem la carta als 
reis i qui tingui el privilegi de ser escol-
tat, atès el seu càrrec electe, que exi-
geixi la construcció d’una vegada del 
carril Bus-VAO entre Molins i la Diago-
nal, i anirem esgarrapant minuts.
Aquestes serien unes propostes cons-
tructives que m’han vingut al cap, de 
les que se’n pot apropiar qui vulgui si 
ens fa el favor de posar-les a la pràc-
tica. I si aquestes no agraden, és im-
prescindible que aquells que tenen 
(o tindran) responsabilitats polítiques 
s’espremin més el cervell cercant al-
tres solucions amb vocació de futur 
per a tothom, que serveixin per pal·liar 
o minimitzar els efectes de la infraes-
tructura tan nefasta que ens toca patir. 
I també poden canviar de companyia...

Sobre el projecte Conca 
Futur
•• JORDI BADIA SENDRA 

Benvingut sigui per fi el projecte d’una 
comarca, l’Anoia que mira cap un futur 
millor!
El proppassat dia 10 de març es va po-
sar a debat de la població d’Igualada 
el treball que estava “arxivat” des de 
l’any 2005. Vam poder comprovar com 
alguns dels anhels de Conca Futur 
s’han complert i altres queden encara 
malauradament lluny. 

S’ha començat a complir la creació 
d’una Conca d’Òdena en un marc am-
pliat als municipis que hi vulguin ser. 
Encara hi havia però dimarts passat 
algunes resistències poc coherents a 
crear la gran Igualada (unint Òdena, 
Vilanova del Camí i Santa M. de Mont-
bui), entenent que el valor estratègic 
d’una gran Igualada avui dia creiem 
que és indiscutible. Ho és perquè el 
model actual va cap a la suma de vo-
luntats dintre d’un territori i l’exclusió 
de barreres absurdes, que dificulten el 
progrés. Tots preferim viure i treballar 
aprop de casa i, sortosament, el clús-
ter de la Pell n’és un exemple fefaent, i 
depassa el territori igualadí.
Avui només faré un resum de la meva 
opinió, perquè no disposo d’espai. 
Cal que mireu amb calma el Projec-
te, aquest s’actualitzi a la nova realitat 
econòmica del 2015, que els actors po-
lítics hi diguin la seva i el poble ho pu-
gui referendar, si fos possible. Resten 
molts serrells per polir, com la mateixa 
denominació de Conca que potser co-
incideix amb el patronímic de Cuenca 
i no és bonic; Eix Igualada-Vilanova 
podria ser, Gran Anoia, Mancomunitat 
Anoia…
I resta el pas següent, definitiu i culmi-
nant de l’acció sinèrgica amb Bages i 
Penedès. O sigui, una vegada la Con-
ca estigui unida i cohesionada amb el 
nom que vulguem i la força que calgui 
per a reeixir un territori ampli i competi-
tiu, mancarà un serrell bàsic. Es tracta 
de l’acord amb les comarques veïnes, 
que són més fortes, Bages i Penedès, 
que permeti un progrés adient de la 
nostra gent, harmoniós amb les co-
marques limítrofes. Un projecte sem-
blant està a punt d’arribar al Vallès.
El Projecte Conca futur ja s’ha desvet-
llat, i comença a plasmar-se; de tots 
nosaltres en depèn la seva culminació 
i assolir una regió on el futur dels nos-
tres fills sigui molt més prometedor. 

Dia 27: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 28: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 29: ESTEVE/LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 30: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 31: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 1: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 2: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

cartes al director
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596 quilòmetres segurs per als motoristes

DIVENDRES
27 de març de 2015

pel desnivell protegit 
per la contenció.
Avui en dia, tots els pro-
jectes que incorporen 
contencions de vehi-
cles ja contemplen les 
corresponents correc-
cions per a motoristes. 

Està demostrat que, si 
hi ha un accident entre 
vehicles, els motoristes 
són la part més feble. 
El seu cos és el para-
xocs que rep primer i 
més durament, i en el 
cas dels accidents a la 
carretera, hi ha afegit 
el perill de xocar con-
tra la barrera lateral 
instal·lada perquè els 
vehicles no surtin de 
la calçada. Aquí és on 
intervenen els Siste-
mes de Protecció per a 
Motoristes (SPM), que 
s’han demostrat efec-
tius per reduir la sinis-
tralitat, minimitzar les 
conseqüències d’una 
possible sortida de la 
via, fer menys greus les 
lesions als motoristes 
i, de manera general, 
millorar les caracterís-
tiques físiques de les 
infraestructures viàries, 
i incrementar les condi-
cions d’ús, confort i se-
guretat.
És per això que, en el 
període 2012-2015, la 
Diputació de Barcelo-
na, a través de l’Àrea 
de Territori i Sosteni-
bilitat, ha invertit 5,8 
MEUR per millorar les 
contencions de segure-
tat per als motoristes a 
la xarxa viària, xifra que 
suposa dues vegades 
la inversió total realit-
zada fins a l’any 2011. 
Aquestes actuacions 
signifiquen que actu-
alment hi ha 596 qui-
lòmetres de carreteres 
que són segures per 
als motoristes, el que 
suposa un 40% de la 
xarxa viària interurbana 
de la Diputació.
De fet, l’accidentalitat 
de vehicles de dues 
rodes, majoritàriament 
motocicletes, ocupa 
cada vegada més una 
proporció major en el 
conjunt de l’acciden-
talitat de la xarxa de 
carreteres locals. Però 
els SPM s’han demos-
trat eficaços per prote-
gir tant els motoristes 
com la resta d’usuaris 
de vehicles de dues ro-
des perquè eviten l’im-
pacte directe del moto-
rista contra els suports 
de les barreres laterals 
de la carretera i eviten 
també que el motorista 
passi per sota aquesta 
tanca i impacti contra 
l’obstacle o bé caigui 

Revolt a la carretera BV5122  al seu pas per Tordera Sistema de Protecció per a Motoristes (SPM) instal·lat a la 
carretera BP1101 a El Bruc

Però encara hi ha molts 
trams de carreteres que 
es van fer abans de la 
normativa actual i, per 
això, necessiten una 
actuació per instal·lar. 
Els projectes dels SPM 
i de barreres actuen so-

bre carreteres sence-
res i es prioritzen aque-
lles vies que presentin 
un índex de sinistralitat 
més elevat d’accidents 
de moto i, en aquelles 
vies sense accidenta-
litat registrada, l’ordre 

d’actuació es priorit-
za segons els nivell de 
trànsit.
Són, en definitiva, una 
aposta per a la segure-
tat dels motoristes en 
particular i dels conduc-
tors en general.
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El Parlament no és la solució...
ANNA GRAU ·    Periodista.

Tothom està encara commocionat per l’accident 
aeri que s’ha endut 150 vides en un no-res, com 
qui diu sense fer soroll. És natural que sigui així, 
perquè no podem entendre l’absurditat de tant 
de dolor, de tantes vides trencades que no tor-
naran mai més. Les dels que la mort s’ha endut 
han arribat a un final tràgic i irreversible, però les 
dels que queden difícilment podran superar el 
tràngol de la separació brutal i d’un ésser esti-
mat. Són molts els projectes trencats de manera 
absurda.
Per això és natural que s’hagin mobilitzat tots els 
recursos per atendre els familiars i amics de les 
víctimes. Les mostres de dolor s’han estès a tots 
els pobles afectats. La gent se sent solidària da-
vant d’una desgràcia d’aquestes caracterísques. 
Som persones humanes i allò que afecta uns 
quants ens afecta d’alguna manera a tots. I més 
encara quan la desgràcia ens toca tant d’aprop. 
N’hi ha, però, que no mereixerien aquest qua-
lificatiu quan expressen les idees més baixes 
que es poden manifestar en aquests moments. 
Potser es creuen graciosos quan escriuen co-
ses com: “A veure, no en feu un drama; a l’avió 
hi anaven catalans i no persones”; “42 catalans 
menys”; “42 catalans morts em semblen pocs”; 
“Tant de bo fossin tots catalans” (…). Així podrí-
em seguir una bona estona amb tot el repertori 
mínimament publicable dels tuits que va generar 
l’accident. 
Davant d’actituds com aquestes, publicades a 
les xarxes, què es pot dir? A mi realment em fal-
ten les paraules per qualificar les actituds que 
poden amagar-se darrere aquestes expressi-
ons. Dic amagar-se en sentit figuratiu, perquè 
els seus autors més aviat en fan ostentació.
No puc entrar ara analitzar les possibles cau-
ses d’un odi tan extremat que desemboca en 
una xenofòbia sense pal·liatius. Només lamen-
to la insensibilitat davant el dolor dels altres, la 
manca de sentiments, de solidaritat i un indivi-
dualisme portat a les darreres conseqüències. 
Dic això darrer perquè també la xarxa es va om-
plir de queixes a Telecinco perquè la informa-
ció de l’accident va fer començar més tard un 
dels seus programes-escombraria (que no vull 
anomenar). Vull consolar-me pensant que els 
autors d’aquestes bretolades adreçades al ca-
talans són una minoria i que qualsevol persona 
amb quatre dits de front sent pena davant un fet 
tan greu.
Però és evident que la societat actual ens por-
ta vers actituds tancades com aquestes. Allò 
que passa fora m’interessa en tant en quant pot 
afectar-me. Si no és així, em quedo tan ample. 
D’aquesta manera es justifica l’explotació dels 
recursos naturals i de les persones fins a límits 
insostenibles. Interessa el guany immediat. Els 
que vindran després, ja s’ho faran... És l’expres-
sió última i més aberrant d’unes actituds que fins 
ara havíem vist només en les màfies.
Per això prenen valor les paraules del papa 
Francesc diumenge passat a Nàpols en parlar 
del domini del diner brut, l’ambició i la manca 
d’escrúpols. En un dels barris més pobres i con-
trolat per la màfia, va cridar ben fort que qui fa 
servir aquests mètodes, “puzza” (fa pudor). I no 
en va tenir prou amb dir-ho, sinó que ho va re-
petir: “Avete capito? Puzza!” (Ho heu entès bé? 
Fa pudor!)
Ai, papa Francesc, hi ha tantes coses que fan 
pudor per aquests verals que ja no sabem cap 
on girar-nos...

Davant la tragèdia

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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... Cal fer la re-
volució. Més o 
menys això es 
corejava dissabte 
passat a la plaça 
de Colón de Ma-
drid, en el marc 
de les Marxes per 
la Dignitat que en 
columna de a nou 
congregar a dese-
nes de milers de 
persones sota la 
pluja (trist, descoratjadora ...) per protestar contra 
tanta austeritat, tant retallada, tanta xoriçada, tanta 
incompetència.
El dia després, diumenge, es votava a Andalusia, 
tret de sortida d’un any endimoniadament electoral, 
carregat de comicis com de varius. Doncs fa la sen-
sació que com més es vota, menys convenç. Aquest 
sistema de decidir les coses, dic.
El Tribunal Suprem acaba de esmenar-li la plana a 
l’Audiència Nacional condemna a tres anys de presó 
als joves que van assaltar el Parlament autonòmic 
de Catalunya, van assetjar als parlamentaris i els 
van ruixar amb esprai, etc. No ha faltat qui s’esquinci 
les vestidures, és clar. Tres anys de presó semblen 
molts a molta gent (sense anar més lluny, a la De-
fensora del Lector del diari El País) només per anar 
i sacsejar una mica la caixa de ressonància de la 
sobirania catalana.
Bé, a mi el que em semblava d’aurora boreal era 
la sentència de l’Audiència Nacional. Ja té pilotes, 
si es pensa, que sigui precisament l’Audiència Na-
cional (tantes vegades criticada per ser l’hereva del 
Tribunal d’Ordre Públic de nefast record per tants) la 

qual amb sense igual 
desimboltura jurídic 
declarés que quan 
els poders de l’Estat 
estrenyen i més ofe-
guen, es comprèn 
cert “excés” en la pro-
testa perquè aquesta 
sigui “eficaç”. Jo no 
dic que aquest punt 
de vista tingui les se-
ves raons. Però, no 
els sembla estrany, 

per no dir raríssim, que el enarbori un Alt Tribunal 
com l’Audiència, un d’aquests poders de l’Estat, 
precisament, que entre tots estem posant de xucla 
domini?
Hi ha alguna cosa definitivament esquizofrènic en 
voler formar part del sistema i alhora deixar-se anar 
el ventre en ell. A reivindicar que la sobirania catala-
na només s’entén i només consisteix en la negació 
de l’espanyola ia continuació prendre el Parlament 
de Catalunya per assalt. En sortir als carrers a pro-
testar l’any en què més es vota, proclamant en ne-
ons el desengany definitiu, el no esperar ja res de les 
urnes. Ull que tot això, a més de divertit, és ominós. 
Es recorden de la famosa primavera àrab, la versió 
local va voler ser el 15M? Jo ja vaig advertir llavors 
que una cosa era rebel·lar al carrer en llocs i països 
on la repressió antidemocràtica és brutal i una altra 
llençar pel carrer del mig desaprofitant altres vies 
menys èpiques però més consolidades i capaços de 
canviar les coses.
Només cal votar altres, cony. Però a altres de veritat.
Amb tot el que portem lluitat, conquerit i patit, la re-
volució hauria de ser l’últim recurs, no el primer.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El personal de Sita Murt a Igualada va 
rebre dimecres amb consternació la 
notícia que un dels seus més estrets 
coŀlaboradors era una de les víctimes 
de l’accident aeri als Alps. Ahir dijous, 
quan La Veu es va posar en contacte 
amb la seu de l’empresa a la capital 
de l’Anoia, es notava de seguida que 
la mort de Thomas Treppe, alemany 
que portava 10 anys vivint a Catalu-
nya, havia estat un cop molt dur. 
Malgrat que no era un treballador di-
recte de l’empresa, els directius i mol-
tes persones de la marca coneixien Treppe -fins i tot 
a la seva família-, que coŀlaborava amb Sita Murt 
des de feia un any i mig. “Era una persona encanta-
dora, a la que apreciavem molt, i com pots suposar 
la seva pèrdua ens està afectant moltíssim”, explica-
ven des de l’empresa. 
Des de Sita Murt s’han mostrat en tot moment molt 
respectuosos i discrets amb la desgraciada notícia, 
de la que, en principi, no en volien difusió a nivell 
local. Això no obstant, a La Veu en varem tenir co-
neixement per clients d’una coneguda cafeteria de 
l’avinguda Balmes, abans de posar-nos en contacte 
amb l’empresa tèxtil igualadina.  
Thomas Treppe venia sovint a Igualada, en ocasions 
diverses vegades a la setmana, i dinava o feia un 
cafè en una de les cafeteries de l’avinguda Balmes, 
prop de la seu de Sita Murt, on ahir no se’n sabien 

Thomas Treppe venia sovint a 
Igualada, i des de feia un any 
i mig era assessor de la firma 
igualadina Sita Murt, on la notícia 
ha afectat moltíssim

Un estret col·laborador de Sita Murt, 
entre les víctimes de l’accident aeri als Alps

Darrera Hora

   Thomas Treppe, en una imatge difosa 
   pel diari El País.

avenir de la notícia. 
Era un consultor de moda que ex-
plorava nous negocis. El dia de 
l’accident, viatjava a Düsseldorf, 
juntament amb la seva compa-
nya a l’empresa Ariadna Falguera 
-esposa del cap de comunicació 
d’Oriol Junqueras, d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya-, amb la 
intenció de cercar nous clients per 
a la firma de moda Smash!, amb 
seu a Badalona, segons que han 
confirmat fonts d’aquesta compa-
nyia. 

De mitjana edat, treballava com a assessor en ex-
portacions en el món de la moda, un sector al qual 
havia dedicat gairebé tota la seva trajectòria. A més 
d’alemany i espanyol, parlava amb fluïdesa holandès 
i danès, i ha estat lligat professionalment a Barcelo-
na almenys des de l’any 2007. El seu perfil es podia 
veure ahir en molts mitjans de comunicació d’àmbit 
nacional, i va ser difós per la seva pròpia empresa.
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En una decisió ràpida i inver-
sament proporcional a la que 
defensava el regidor d’Urba-
nisme la setmana passada, 
l’alcalde Marc Castells ha 
optat per evitar-se problemes 
socials amb les eleccions a 
la cantonada, i denegar tot el 
que La Hispano Igualadina-
Monbus li demanava de fer a 
l’estació d’autobusos, bàsica-
ment un rentador i un sortidor 
de gasoil, i utilitzar-lo com a 
aparcament nocturn, tal i com 
explicàvem a La Veu la set-
mana passada. L’actitud de 
l’empresa concessionària i la 
reflexió del govern municipal 
després d’escoltar alguns ve-
ïns ha estat determinant per a 
rectificar.
El permís havia estat sol·licitat 
per l’empresa, i actualment 
es troba en exposició pública 
el tràmit de llicència ambien-
tal corresponent. El consisto-
ri, però, ha resolt denegar la 
soŀlicitud “com a mínim fins 
que quedi plenament justifi-
cat l’interès públic d’aquesta 
actuació”, han explicat  fonts 
municipals. 
A més, l’Ajuntament també 
requereix per escrit a aquesta 
empresa de transports que, en 
el termini màxim de deu dies, 
alliberi les andanes de l’esta-
ció en horari nocturn. Darre-
rament, “s’ha detectat que la 
companyia aparca a les nits 
els autocars a les dàrsenes de 
l’estació, un fet que ha gene-
rat inquietud i malestar entre 
alguns veïns de les rodalies 
per les molèsties que això els 
pot ocasionar”, han afegit les 

L’Ajuntament rectifica i denega a Monbus 
tot el que volia fer a l’estació d’autobusos

L’estació d’autobusos no tindrà, de moment, cap sortidor ni cap rentador, ni serà un aparcament “gratis” per a la Hispano.

mateixes fonts del govern mu-
nicipal. 

ERC treu pit i diu que la 
reculada és gràcies a ells
La rectificació ha provocat la 
ràpida reacció de diferents 
partits polítics. Un dels pri-
mers a fer-ho ha estat ERC, 
soci de govern amb CiU a 
l’Ajuntament.
Des d’Esquerra afirmen que 
“el nostre posicionament con-
trari ha permès, aquesta set-
mana, que el govern denegui 
el permís” a Monbus. 
En un comunicat ERC Iguala-
da “celebra la reconsideració 
per part de CiU Igualada, que 
en un primer moment no es 
va mostrar contrari a l’estaci-
onament i la instal·lació d’un 
rentador, i veu molt positiu 
que les seves consideracions 
s’hagin escoltat, modificant 
la postura del govern”. Com 
es pot veure en la cita textual 
del comunicat, ERC interpreta 
que la decisió anterior no era 
del govern municipal del què 
en forma part, sinó de “CiU 
Igualada”. 
Els independentistes afirmen 
que van “mostrar el seu desa-
cord en aquest assumpte des-
prés de copsar l’opinió dels 
veïns de la zona, a través de 
les reunions veïnals que està 
duent a terme a tota la ciutat. 

Per a Esquerra, la participa-
ció veïnal és clau en la presa 
de decisions de l’ajuntament, 
i l’opinió dels ciutadans de la 
zona va ser un factor impor-
tant a l’hora de decidir el posi-
cionament del partit”.

El PSC i el PP, satisfets 
per la rectificació
Per la seva banda, Socialis-
tes d’Igualada (PSC-PM) es 
mostra “satisfet perquè, final-
ment, la pressió de la oposició 
i els veïns ha forçat el govern 
de CiU-ERC a fer-se enrere“. 
Segons la formació que lide-
ra Jordi Riba el govern muni-

cipal volia “convertir l’estació 
d’autobusos en un garatge de 
la Hispano Igualadina a cel 
obert”.
Socialistes d’Igualada exigeix 
a l’alcalde Marc Castells “que 
es comprometi a mantenir la 
mateixa posició després de 
les eleccions municipals”. Per 
la seva banda, la candidatura 
socialista seguirà de prop tot 
el procés “per garantir que el 
projecte queda definitivament 
aturat encara que la Gene-
ralitat imposés tirar-lo enda-
vant”. Riba ja va denunciar la 
“manca de transparència per 
part del govern encapçalat per 
Marc Castells, que va actuar 
d’amagat perquè en cap mo-
ment va exposar el tema al ple 
ni va anunciar públicament a 
veïns o mitjans el trasllat i va 
fer-lo efectiu”. Per als socialis-
tes, el projecte s’hauria afegit 

al nyap urbanístic que la cons-
trucció de l’Aldi ja suposarà en 
aquesta zona i hauria contri-
buït a complicar l’accés est a 
la ciutat. 
També el Partit Popular ha 
mostrat la seva satisfacció per 
la decisió. El regidor i candi-
dat Joan Agramunt ha explicat 
que “el govern municipal ha 
reaccionat tard, però ha re-
accionat, i de fet més val tard 
que mai, i que rectificar es de 
savis”. El PP tampoc hi veu 
“interès públic” en la petició de 
l‘empresa.
Gairebé tots els partits de 
l’oposició tenien previst de 
presentar mocions en el ple 
municipal de dimarts passat 
demanant la denegació del 
permís, però ja no es va de-
batre davant la rectificació del 
govern municipal.

Igualada

L’empresa té 10 dies 
per deixar d’utilitzar 
l’estació com a 
aparcament nocturn 
de la seva flota
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Els partits polítics de 
la ciutat celebren la 
decisió, tot i que ERC 
diu que s’ha produït 
gràcies a ells

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 proper dissabte, 11 d’abril, 
la ciutat d’Igualada celebra el 
mig mil·lenni de l’ofrena del 
Ciri Votiu a la Mare de Déu de 
Montserrat. Aquesta tradició 
recorda que fa cinc segles, el 
1515, per evitar una epidèmia 
de pesta procedent de Barce-
lona, els consellers de la ciutat 
van decidir demanar protecció 
a la Mare de Déu portant-li 
un ciri. Enguany, cinc segles 
després i per celebrar aquest 
aniversari tan assenyalat, 
l’Ajuntament d’Igualada ha 
organitzat per al proper 11 
d’abril, a les 11h del matí, una 
diada especial al santuari. 

Bus gratuït per anar 
fins a Montserrat
La celebració està oberta a 
tota la ciutadania i, per pu-
jar a Montserrat, els assis-
tents podran fer ús del servei 
d’autocars que organitza de 
manera habitual l’Ajuntament 
d’Igualada. Les inscripcions 
per participar-hi poden fer-se 
fins aquest divendres, 27 de 
març, contactant amb l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), 
presencialment o a través del 
telèfon 93 803 19 50.  
A més, el club excursionista U 
EC Anoia proposa per al ma-
teix dissabte una sortida a peu 
fins a Montserrat. Per inscriu-
re’s cal trucar al 93 803 20 47 
o enviar un correu a uecano-
ia@uecanoia.cat 
La visita a la basílica de Mont-
serrat començarà a les 10h, a 
la Plaça de la Creu, davant de 
l’estació dels Ferrocarrils, amb 

Ofrena del Ciri Votiu d’Igualada, a l’abadia de Montserrat.

Les parròquies 
d’Igualada han 
organitzat un dinar 
de germanor al 
restaurant de 
Montserrat

Celebració especial el proper 11 d’abril a Montserrat 
en els 500 anys de l’ofrena del Ciri Votiu

Horaris de Benedicció de Rams, 
diumenge a Igualada

la benvinguda a la Diligència 
d’Igualada. En una iniciativa 
organitzada per l’Antic Gremi 
dels Traginers, l’històric carru-
atge haurà sortit a les 18h de 
la tarda de divendres des de 
la plaça de l’Ajuntament de la 
capital de l’Anoia i serà l’en-
carregat de portar el Ciri Votiu 
fins a la muntanya. 
A les 11h del matí s’iniciarà la 
missa conventual i, posterior-
ment, la comitiva igualadina, 
integrada per representants 
de diverses entitats de la ciu-
tat, de les parròquies de la 
ciutat, i del consistori, encap-
çalats per l’alcalde Marc Cas-
tells, seran rebuts oficialment 
pel Pare Abat de Montserrat, 
Josep Maria Soler. Coincidint 

amb la celebració dels 500 
anys de l’ofrena, aquesta re-
cepció no es farà en aquesta 
ocasió en una sala annexa, 
com es fa tradicionalment, 
sinó que es durà a terme a la 
mateixa basílica. 
Finalment, i abans de traslla-
dar la celebració a l’exterior 
del temple, a les 12:45h, la 
Schola Cantorum farà una 
ofrena coral, coincidint amb la 

celebració del seu 75è aniver-
sari. 
A les 13h, a la plaça de Santa 
Maria, situada just davant de 
la façana principal del santua-
ri, es durà a terme el ball de 
l’Àliga d’Igualada i els Moixi-
ganguers aixecaran un pilar 
commemoratiu dels 500 anys 
i coincidint també amb el 20è 
aniversari de la colla. 
Per posar punt i final a la cele-
bració, les parròquies d’Igua-
lada han organitzat un dinar 
de germanor al restaurant de 
bufet lliure. El preu del dinar 
és de 15 euros i les inscripci-
ons es poden fer a les oficines 
de la Parròquia de Santa Ma-
ria i al telèfon 93 380 00 40. 

REDACCIÓ / LA VEU

Parròquies de Centre de la 
Ciutat.
- Santa Maria. A les 12 del 
migdia a la plaça del davant 
de la Basílica, després pro-
cessionalment entrarem a la 
Basílica per celebrar-hi l’Eu-
caristia corresponent.
- Soledat. A ¼ de 12 del mig-
dia, en el pati del col·legi MM. 
Escolàpies, entrada pel c/ del 
Vidre, i seguidament, a l’es-
glésia parroquial, hi celebra-
rem l’Eucaristia corresponent.
- Convent dels Frares Caput-
xins. A 2/4 de 12 en el claus-
tre del convent, seguidament i 
processionalment cap l‘esglé-
sia per celebrar-hi l’Eucaristia.
- Mare de Déu de Montserrat. 
A les 12 del migdia, al davant 
de l’església, seguidament hi 
celebrarem la missa.
- Mare de Déu de Fàtima. A 

Divendres de 
pregària al Sant 
Crist d’Igualada a 
l’església de la Pietat
REDACCIÓ / LA VEU

Avui proper divendres dia 27 
de març, a partir de tres quarts 
de vuit del vespre tindrà lloc, 
aquesta vegada a l’església 
del Santuari de la Pietat, la 
celebració del sisè dels Diven-
dres de Pregària al Sant Crist 
d’Igualada, que coincideix tra-
dicionalment amb la celebra-
ció de la festa de la Mare de 
Déu de la Pietat.
L’Eucaristia serà presidida pel 
P. Manuel Bagunyà. Participa-
rà en els cants l’Schola Can-
torum, dirigida pel Sr. Josep 
Miquel Mindán.  
El proppassat divendres tin-
gué lloc el cinquè dels Mise-
reres, a l’església del Roser, 
sota la presidència de Mn. 
Josep Vilarrubias, igualadí i 
actualment rector a Sallent. 
La cerimònia comptà amb la 
col.laboració de la Dena de 
Blanquers d’Igualada, que tin-
gué cura de les lectures i les 
pregàries. Mn Vilarrubias, en 
l’homilia, recordà no només el 
seu origen igualadí, sinó tam-
bé el fet de formar part d’una 
família de blanquers i la par-
ticipació de la seva família en 
les activitats de la Dena.  

les 11 del matí, al davant l’es-
glésia i seguidament celebra-
rem la missa.
- Monestir de Carmelites. A les 
9 del matí, a la plaça del Mo-
nestir, i processionalment cap 
a l’interior de l’església per ce-
lebrar-hi la missa amb l’acom-
panyament de la Comunitat 
Carmelita.
- Santuari de la Mare de Déu 
de la Pietat. A les 12 del mig-
dia en el claustre, després a 
l’església hi celebrarem l’Eu-
caristia.
- Asil d’avis del Sant Crist. Be-
nedicció solemne a les 10 del 
matí, en el claustre, i celebra-
ció de la missa a l’església.
- Residència d’avis, Pare Vila-
seca:  el proper dissabte a 2/4 
de 7 de la tarda, hi seguirà la 
celebració de la missa.
 

Dijous comencen les processons 
de la Setmana Santa de Fàtima

REDACCIÓ / LA VEU

El proper Dijous Sant comen-
çaran les habituals proces-
sons del barri de Fàtima, on 
la Setmana Santa es viu de 
forma especial. A les cinc de 
la tarda, es farà la missa de 
la Cena de Jesús. A les 9 de 
la nit, solemne processó pels 
carrers del barri amb les imat-
ges de Jesús Nazareno i Ma-
ría Santísima de los Dolores.
Divendres, dissabte i diumen-
ge es faran més activitats, de 
les que informarem la setma-
na vinent a La Veu.
Les processons aniran acom-
panyades per la banda de 
cornetes i tambors de la Co-
fradia de Fàtima i la Banda de 
Música d’Igualada. També po-
deu participar al XVI Concurs 
Fotogràfic “Ritus de Passió a 
Fàtima”. Processó de Divendres Sant a Fàtima.
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L’equip d’Esquerra Igualada 
ha presentat el seu progra-
ma electoral 2015 – 2019 en 
matèria de Joventut. Acompa-
nyats del candidat a l’alcaldia 
Josep Maria Palau, en David 
Prat, que forma part de l’equip 
de la candidatura municipal en 
el número cinc, junt amb els 
seus companys de les JERC 
a Igualada, Gemma Marsal i 
David Tarrida, han explicat les 
cinc propostes d’actuació que 
es comprometen a portar a 
terme durant els propers qua-
tre anys. 

Ampliació d’horaris 
de la Biblioteca
Així, una de les primeres me-
sures que es planteja des de 
les JERC és l’ampliació d’ho-
raris de la Biblioteca d’Igua-
lada. El sistema actual no es 
considera ni operatiu ni sufici-
ent pels joves igualadins i és 
per això, que es demana que 
la Biblioteca obri cada dia, que 
no tanqui els migdies durant el 
cap de setmana i que diumen-
ge obri tot el dia.
Durant l’època d’exàmens, 
també s’aposta per posar a 
disposició dels estudiants sa-
les d’estudis complementàri-
es a tot Igualada, fent ús dels 
espais municipals que puguin 
assumir-ho.

Beques per a estudiants
Segons les JERC, el Minis-
terio de Educación està re-
tallant, any rere any, les be-
ques i ajudes pels estudiants 
d’estudis superiors. ERC es 
compromet a promoure aju-
des econòmiques a aquells 
estudiants d’estudis superiors 
que ho necessitin, de formació 
professional o graus en univer-
sitats públiques. La distribució 
de les beques atendrà criteris 
estrictament econòmics i re-

David Tarrida, Josep M. Palau, David Prat i Gemma Marsal.

ERC vol que els joves puguin accedir 
a estudis superiors malgrat la crisi 

La CUP proposa que el nou 
POUM sigui resultat d’un 
procés participatiu transparent

querirà l’acreditació que els 
estudiants aprovin una part de 
les assignatures durant el curs 
acadèmic en l’any que se’ls ha 
entregat la beca. Ara bé, s’es-
tablirà una línia específica per 
casos excepcionals (atur) que 
hagin de ser tractats amb im-
mediatesa.
Al mateix temps, els joves 
republicans tenen en compte 
l’existència del centre de ci-
cles formatius Milà i Fontanals 
i, després de l’obertura del 
nou Campus Universitari, pro-
posen que s’ajudi, també, en-
cara que amb menor quantitat 
(tiquet autobús públic urbà, 
per exemple), els estudiants 
d’Igualada que optin per es-
tudiar els graus universitaris o 
cicles formatius professionals 
que s’ofereixen a la nostra 
ciutat.

Carnet Jove d’Igualada
Una altra de les propostes que 
tenen a punt les JERC d’Igua-
lada és la creació del “Carnet 
Jove d’Igualada”, un carnet 
que podran tenir tots els joves 
de la ciutat i que oferirà una 
sèrie d’avantatges i oportuni-
tats pel jovent de la ciutat, per 
a que puguin desenvolupar-se 
socialment, cultural i esporti-
va. Es basa, principalment, en 
dos àmbits: la cultura i el co-
merç local.

Rescatar la concessió de 
la Hispano-Monbus
Una altra proposta és promou-
re el rescat de la concessió 
del contracte de la Generalitat 
amb la Hispano Igualadina-
Monbus. Tot i que reconeixen 
les millores en el servei, a tra-
vés dels busos exprés, con-
tinuen pensant que “lamen-
tablement, les mancances, 
deficiències i molèsties són 
moltíssimes i reiterades”.
Mentre promouen que el Go-
vern de Catalunya porti a ter-
me aquest rescat de la con-
cessió, motivat pels reiterats 
incompliments d’una mínima 
qualitat en el servei, es com-
prometen a fer un escrupolós 
seguiment d’aquests incompli-
ments par part de l’empresa.

Promoció de Cal Badia
Finalment, el projecte de Cal 
Badia, un espai de participa-
ció juvenil, tindrà plena conti-
nuïtat i ple suport. Aquest vol 
ser un espai per als joves i per 
a les entitats juvenils de la ciu-
tat que necessiten o volen un 
lloc on desenvolupar les seves 
activitats.“Apostem per un es-
pai accessible, plural, dinàmic, 
juvenil, cultural, de cohesió 
social i on poder-se desenvo-
lupar com a persona. Cal Ba-
dia ha de ser, i serà, un espai 
per a tothom”, destaquen els 
Joves d’ERC.

REDACCIÓ / LA VEU

La CUP Igualada creu que 
el POUM és “una oportunitat 
immillorable per repensar la 
ciutat”. Com la majoria de par-
tits, considera necessària l’ac-
tualització del pla vigent des 
del 1986, però defensa que 
aquesta renovació “es con-
creti en un procés participatiu, 
democràtic i transparent”. La 
CUP defensa que “l’eina de 
planificació més important que 
tenen els municipis l’ha de de-
cidir des del principi la ciutada-
nia, ratificar en un referèndum 
i poder-ne fer el seguiment en 
tot moment”.
Així, la CUP proposa un pro-
cés de renovació basat en 
tres principis: el participatiu, 
amb trobades organitzades 
per l’Ajuntament per recollir 
l’opinió ciutadana abans de la 
redacció; democràtic: en què 
la ciutadania pugui decidir en 
referèndum els aspectes claus 
del planejament; i transparent: 
en què la ciutadania tingui 
accés a tota la informació re-
lacionada amb la redacció del 
POUM que no sigui de caràc-
ter confidencial.
La candidatura troba impres-
cindible recuperar la perspec-
tiva política de l’urbanisme, 
trencar amb la idea que és un 
camp del coneixement exclu-
siu per a arquitectes i engi-
nyers; que l’urbanisme és més 
que un conjunt de tècniques i 
normatives, i el POUM ha de 
servir d’exemple de construc-
ció del dret a la ciutat, basat 
en la participació i al servei de 
la ciutadania.

Procés participatiu previ
Tota renovació del POUM, 
segons la llei d’urbanisme, 
compta amb un procés parti-
cipatiu, però la CUP proposa 

que la participació vagi més 
enllà dels mínims legals. “Te-
nim la voluntat de traçar les 
grans línies estratègiques en 
base a les propostes de la ciu-
tadania, no només a proposta 
de l’equip de govern. I per això 
cal dotar la ciutadania de les 
eines necessàries per opinar i 
decidir”, afirma.
Per fer-ho possible “proposem 
que l’Ajuntament organitzi 
debats i tallers participatius 
a cada un dels districtes per 
recollir informació a nivell de 
diagnosi i també a nivell pro-
positiu”. Es defensa que “en 
el cas del Rec caldrà comptar 
amb tallers i debats participa-
tius específics, donat l’interès i 
el debat que suscita a escala 
de ciutat”. Es tracta per tant, 
de recollir propostes de millora 
dels barris.

Referèndum 
La CUP aposta perquè la ciu-
tadania tingui veu i vot en les 
decisions que es prenen. Per 
això, que l’Ajuntament organit-
zi un referèndum, amb diver-
ses preguntes, sobre aquells 
temes claus que hagin gene-
rat més debat en el procés 
participatiu i de redacció del 
planejament. El referèndum 
caldria fer-lo amb el gruix dels 
treballs de redacció del POUM 
acabats i abans del període 
d’al·legacions.
La CUP també creu que cal 
habilitar mecanismes per as-
segurar la transparència, com 
la creació d’un lloc web que 
permeti resseguir el procés i 
on trobar de manera àgil les 
propostes i els elements de 
debat. O bé, que les actes de 
les reunions entre  el govern 
i l’equip de redacció siguin 
públiques i que, en algunes 
ocasions, les reunions siguin 
obertes a tothom.
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Avui divendres 27 de març 
els adherits i simpatitzants de 
Solidaritat per la Independèn-
cia decidiran en assemblea si 
presenten candidatura a la ca-
pital anoienca a les properes 
eleccions municipals del mes 
de maig. 
La formació independentis-
ta es planteja participar en 
aquests comicis per tal de 
donar la possibilitat als igua-
ladins de votar una llista que 
defensi la independència de 
Catalunya de manera unila-
teral, amb o sense el permís 
d’Espanya, la regeneració de-
mocràtica i ofereixi un pla per-
què Igualada deixi de ser la 
capital líder en atur i pobresa. 

Alfons López Tena, president de SI, al costat de Fredi Marimón, responsable a Igualada.

El PSC denuncia que el govern de la 
Generalitat es fa l’orni en el lloguer de PxC 
de la casa de colònies de la “Censada”

Solidaritat Catalana per la 
Independència valorarà avui si 
es presenta a les municipals

Fonts de l’executiva comarcal 
indiquen que la “paràlisi en 
el procés sobiranista i el mal 
estat de l’economia a la ciutat 
d’Igualada” han impulsat la vo-
luntat de l’executiva municipal 
a presentar-se a les properes 
eleccions municipals. Així, 
els integrants de la coalició 
independentista decidiran si 
finalment hi concorreran, fent 
exercici del principi de partici-
pació ciutadana que predica. 
A les últimes eleccions muni-
cipals, SI es va presentar per 
primera vegada a Igualada, 
amb Ignasi Vich com a can-
didat -avui ja fora d’aquesta 
formació política- obtenint 482 
vots, el  3% dels sufragis to-
tals, insuficients per entrar al 
consistori.

El PSC presenta avui l’Informe 
Social 2014 sobre la desigualtat 
i exclusió social
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres dia 27 de març 
a les 7 de la tarda a l’Espai 
Cívic Centre, el PSC presen-
tarà l’Informe social 2014. De-
sigualtats i exclusió social a 
Catalunya. 
L’acte comptarà amb la parti-
cipació del regidor Jordi Riba, 
alhora candidat de “Socialis-
tes d’Igualada-PSC-CP” a l’al-
caldia d’Igualada, l’Eva Gra-
nados, diputada del PSC al 
Parlament de Catalunya, i de 
Sílvia Dotras i Raúl Izquierdo 
com a coordinadors.
Des de les files socialistes 
expliquen que “davant de la 
bona acollida de l’Informe so-
cial 2013. Atur, pobresa i de-
sigualtats a Catalunya, i donat 
l’augment imparable de les 
desigualtats a casa nostra, la 
Fundació Rafael Campalans 
ha volgut donar continuïtat al 
projecte, tot convocant nous 
professionals de diferents àm-

bits per elaborar una diagno-
si de l’exclusió social en les 
seves diverses dimensionas 
i per aproximar al lector a les 
diferents formes de vulnera-
bilitat social a què qualsevol 
individu està exposat”.
Sota la direcció de l’Eva Gra-
nados, i coordinat per Sílvia 
Dotras, Cristina González i 
Raúl Izquierdo, Informe soci-
al 2014. Desigualtats i exclu-
sió social a Catalunya ofereix, 
doncs, una visió integral de 
l’exclusió, un fenomen com-
plex, difícil d’acotar, i que es 
manifesta en diversos àmbits 
de la vida de les persones, tot 
intentant contribuir al debat 
sobre com fer possible la re-
cuperació i l’enfortiment d’un 
model de benestar de quali-
tat a Catalunya i reivindicant 
la justícia social i la igualtat 
d’oportunitats com a millors ei-
nes per aconseguir-ho. 

REDACCIÓ / LA VEU

El PSC va presentar unes 
preguntes al desembre sobre 
unes jornades que la branca 
juvenil de Plataforma per Ca-
talunya organitzava a la casa 
de colònies “La Censada” a 
Santa Margarida de Montbui. 
Les preguntes anaven enca-
minades a saber si el govern 
era conscient i tolerava aques-
tes jornades, tenint en compte 
l’ideologia del citat partit i que 
la casa de colònies forma part 
de la xarxa de cases de colò-
nies de la Direcció General de 
Joventut (DGJ).
Els socialistes han donat a 
conèixer aquesta setmana la 
resposta del govern. Segons 
apunten, “el dia 11 de novem-
bre de 2014, la DGJ es va as-
sabentar, arran d’una comuni-
cació del Consell Comarcal de 
l’Anoia, de la programació de 
l’activitat que havia organitzar 
el grup Joventuts Identitàries 
de Catalunya. Des de la DGJ 
es va adreçar una carta al pre-
sident del Consell Comarcal 
de l’Anoia i una altra al titular 
de la casa de colònies recor-
dant l’obligació de vetllar pel 

compliment de la normativa 
vigent” 
Tot i això l’únic moviment del 
govern va ser que ja que “l’en-
titat que va contractar la casa 
és la branca juvenil d’un partit 
polític legalment constituït i, 
segons declarava, les activi-
tats que hi anava a realitzar 
eren de tipus cultural o pe-
dagògic. Tot i això, i atesa la 
informació disponible sobre 
activitats anteriors d’aquesta 
entitat, la DGJ i el cos dels 
Mossos d’Esquadra van restar 
amatents al desenvolupament 
d’aquesta activitat”. Per als so-
cialistes, “la pedagogia de la 

xenofòbia no creiem que sigui 
la millor manera d’incrementar 
la cultura del nostre país”.
Per això, el PSC demana “que 
el govern actuï amb major 
contundència contra aquestes 
actituds, amb recursos en el 
sistema educatiu i enfortint el 
teixit social que permetin evi-
tar aquestes actituds d’into-
lerància. N’estem segurs que 
la societat anoienca té com a 
principal problema l’atur i que 
no ha estat l’immigració el 
causant, sinó una crisi econò-
mica que ha castigat als que 
menys tenen sense diferència 
de color de pell”.

Acte a la Censada de PxC, el novembre de 2014.

La recollida solidària de PxC a Fàtima provoca la 
protesta d’una cinquantena de persones

REDACCIÓ / LA VEU

La recollida solidària d’ali-
ments de Plataforma per Ca-
talunya (PxC) que va tenir lloc 

Protesta davant el Centre Cívic de Fàtima, on PxC tenia instal.lat un estand. Foto: Twitter CUP.

divendres davant el Centre 
Cívic de Fàtima va ocasionar 
una protesta pacífica d’una 
cinquantena de persones con-

vocades per Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme. 
La concentració, durant la 
qual es van poder sentir crits 
com ‘tots i totes som de casa’ 
o llegir cartells amb lemes 
com ‘Fora feixistes dels bar-
ris’, també va rebre el suport 
de representants locals d’al-
guns partits polítics com el 
PSC, ERC, ICV i la CUP.
Per la seva banda, PxC ha 
agraït “la col·laboració dels 
veïns del barri de Fàtima i d’al-
tres punts de la ciutat que van 
col·laborar amb la recollida 
d’aliments malgrat l’intent de 
boicot infructuós de poc més 
d’una hora per part d’una quin-
zena d’antisistemes acompa-
nyats pel regidor del PSC a 
Igualada Jordi Riba i la regi-
dora d’ICV Montserrat Mateu”.
Segons PxC es van recollir 
400 kg. d’aliments. La inicia-
tiva es repetirà el 10 d’abril a 
Vilanova del Camí. 

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
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La Confederació de Comerç 
de Catalunya (CCC) ha cele-
brat dimecres la jornada “Pen-
sions i futur: la viabilitat de les 
pensions públiques”, durant la 
qual els empresaris igualadins 
han pogut conèixer la nova 
guia Oberts a la bona jubila-
ció. Guia pràctica per als co-
merciants sobre successions, 
ajuts, fiscalitat i pensions, que 
inclou les novetats legislatives 
en matèria fiscal, de pensions 
i de jubilació que s’han produït 
en els darrers dos anys. 
Segons dades del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Soci-
al, l’import mitjà de la pensió 
a Catalunya se situa en els 
1.019,38 euros, i és la vuite-
na comunitat autònoma amb 
la pensió més elevada. En 
aquest sentit, i segons dades 
a escala estatal, l’import mitjà 
de la pensió per jubilació dels 
treballadors que cotitzen en el 
Règim General és de 1.148,16 
euros, mentre que en els au-
tònoms, entre els quals es 
troben els comerciants, és de 
680,79 euros. 
Tenint en compte que un 25% 
dels afiliats al Règim de Treba-
lladors Autònoms pertanyen al 
sector del comerç, el manual 
s’emmarca en la campanya 
d’informació i de consciencia-
ció que està duent a terme la 
CCC sobre la importància i la 
necessitat de preparar i pro-
gramar la jubilació amb temps 
suficient, per evitar possibles 
imprevistos en el futur i as-
segurar la tranquil·litat en el 
període postlaboral. En defi-

La trobada es va fer dimecres a la seu d’Igualada Comerç.

L’Assemblea 
d’Igualada acull gent 
de Podemos, ICV, 
Pirates i Procés 
Constituent

Diferents partits d’esquerres decideixen 
avui si concorren junts a les eleccions

Jornada sobre la viabilitat de 
les pensions en el futur

nitiva, l’objectiu de la CCC és 
impulsar mesures per elevar 
l’actual pensió que perceben 
els comerciants. 
La guia Oberts a la bona ju-
bilació, que ha estat presen-
tada per l’economista asses-
sor de Maristany & Osés, SL 
i assessor fiscal de la CCC, 
Llorenç Maristany, destaca la 
modificació dels períodes co-
titzats per accedir a la jubilació 
(l’allargament de l’edat de jubi-
lació als 67 anys), la nova fór-
mula de càlcul de la revalora-
ció de la pensió (la substitució 
de l’índex de preus al consum 
per l’índex de revaloració fixat 
en els Pressupostos Generals 
de l’Estat), a més de les dife-
rents fórmules de comptabilit-
zació de la pensió i del treball i 
diferents casos pràctics.
Igualment, la jornada, també 
ha inclòs dues ponències so-
bre la matèria per tal de donar 
una visió global de les alter-
natives en la planificació de 
la pensió: una primera, sota 
el títol “Pensar en el que suc-
ceirà demà”, a càrrec de l’ex-
pert financer Josep Ferran, i 
una altra, “Present i futur de 
les pensions”, amb l’expert en 
relacions laborals Antoni Lla-
gostera. 
La guia Oberts a la bona jubi-
lació ha estat elaborada amb 
el suport del Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda de Ca-
talunya (CCAM) i es pot trobar 
en format PDF en l’enllaç se-
güent: http://www.confecom.
cat/wp-content/uploads/guies/
guia-oberts-bona-jubilacio.pdf 

 

REDACCIÓ / LA VEU

Iniciativa per Catalunya i altres 
formacions polítiques podrien 
concòrrer juntes a les prope-
res eleccions municipals, sota 
el nom provisional d’Assem-
blea d’Igualada. De moment, 
han convocat per avui diven-
dres 27 de març a 2/4 de 8 del 
vespre la primera Assemblea 
Oberta d’Igualada a l’Espai 
Cívic Centre.
L’assemblea està  impulsada 
per persones de diferents for-
macions polítiques i organitza-
cions socials amb “la voluntat 
de presentar una candidatura 
conjunta  que permeti trans-
formar la manera d’entendre 
i de fer política des de l’Ajun-
tament  per estar al servei de 
totes les persones que viuen a 
la nostra ciutat”. 
Gent de Podem, Procés Cons-
tituent, Pirates de l’Anoia, Ini-
ciativa per Catalunya Verds i 
Esquerra Unida i Alternativa 
“ens posem a treballar junts,  
compartim el diagnòstic de la 
realitat a Igualada i compartim 
els objectius que han de fer 
possible canviar el rumb de 

l’actual ajuntament i construir 
una ciutat amb més qualitat de 
vida per a tothom”.
Expliquen que “considerem 
imprescindible incrementar els 
nivells de participació ciutada-
na en la vida política, tan dins 

Barcelona en Comú podria tenir la seva rèplica a Igualada.

com fora de les institucions, i 
per això voldríem comptar des 
del primer moment amb les 
aportacions de totes aquelles 
persones que no es resignen, 
que creuen que les coses es 
poden fer d’una altra manera i 
que volen involucrar-se en un 
canvi necessari. Per orientar 
el descontentament cap a una 
sortida emancipadora cal la 
força de la unitat, la generosi-
tat de la suma i el compromís 
compartit”.

Podemos crea un nou cercle a Igualada 
i es desvincula de cap candidatura
REDACCIÓ / LA VEU

Les lluites internes dins de 
Podemos a Igualada han de-
sencadenat la creació d’un 
nou “cercle” (estructura orga-
nitzativa) a la ciutat, anomenat 
“Barrios de Igualada/Barris 
d’Igualada”. El cercle ha estat 
fundat per persones del sector 
de l’exsecretari general Juan 
Manuel López Villatoro, que 
va dimitir del càrrec fa algunes 
setmanes.
Des d’aquest sector s’ha envi-
at un comunicat als mitjans de 
comunicació en el que expli-
cita clarament que “Podemos 
no es presenta a les eleccions 
municipals d’Igualada”. El ma-
teix Villatoro ha explicat a La 
Veu que “la meva renúncia 
precísament té el seu orígen 
en l’actuació de certes per-
sones del Cercle, que sense 
representativitat alguna, tre-
ballaven per a una llista de 

confluència amb la CUP, ICV, 
Proces Constituent i Partit 
Pirates, i en això segueixen. 
Treballant, per tant, contra el 
projecte polític que aquest se-
cretari general tenia manat per 
l’Assemblea Ciutadana”.
Segons Villatoro, el passat 22 
de gener l’assemblea de Po-
demos va decidir “treballar per 
una Candidatura Independent; 
però el grupet que ja venia tre-
ballant per la llista de conflu-
ència es va oposar a acceptar 
la decisió majoritària d’aques-
ta votació”.

Sense legitimitat ni 
representació de Podemos
Després de la dimissió del se-
cretari general, el passat 5 de 
març es va constituir el Cercle 
Podem Barris d’Igualada. Per 
aquest motiu, explica Villatoro 
“no té legitimitat ni representa-
tivitat alguna el grup del Cer-

cle entestat a un acord elec-
toral amb altres partits i que 
pretenen incorporar-se a una 
llista de confluència, doncs 
ni representen a Podem, ni 
a la voluntat del Cercle avui 
escindit, ni s’està seguint el 
procés determinat per Podem 
per participar en les eleccions 
municipals”. A més, segons 
l’exsecretari general, no s’ha 
complert cap dels requisits 
establerts en el procés de Po-
demos per a concórrer a unes 
eleccions, que passen, primer, 
per una consulta telemàtica a 
l’Assemblea Ciutadana.
Villatoro afirma que “heu de 
ser coneixedors de les irre-
gularitats que s’han comès i 
que segueixen cometent”, que 
són ja “en coneixement de la 
Comissió Estatal de Garanties 
Democràtiques i que resol-
dran sobre elles”. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursalCtra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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C/Lecco 5 (davant  del Mercadona Igualada)             938025609

Horari: 9.15 h a 21.15 h 

Aquest dissabte tindrem 
un castell inflable 

per als nens i nenes

ET TORNEM L’IVA!*
del 28 de març a l’11 d’abril et 
descomptem el 21% 
*(oferta no vàlida per a productes en promoció)

GRAN OFERTA

INAUGURACIÓ
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Gràcies a un acord entre el 
Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, la Fundació de 
l’Abadia de Montserrat i l’em-
presa catalana Cardiac Future 
iDea, s’han instal·lat en dife-
rents punts de Montserrat di-
versos aparells desfibril·ladors 
per poder fer reanimacions en 
cas d’aturada càrdio-respira-
tòria.
Els aparells desfibril·ladors 
instal·lats –els DEA- són de 
dos tipus: fixes i mòbils. Els 
fixes, col·locats en zones de 
màxima afluència, són total-
ment automàtics i molt fàcils 
d’usar per qualsevol ciutadà 
sense necessitat de coneixe-
ments previs. Els DEA mòbils 
van incorporats en vehicles 
motoritzats de dues rodes, i se 
n’ocuparan el personal mèdic 
de l’Abadia. Els aparells són 
fabricats per la marca nord-
americana Cardiac Science, 
empresa líder en tecnologia 
de càrdio-protecció. A més 
d’instal·lar els desfibril·ladors,  
l’empresa  Cardiac Future 
iDea ha format una quinzena 
de treballadors de l’Abadia, 
bàsicament personal de segu-
retat, restauració i administra-

Responsables de Cardiac Future iDea, amb monjos de l’abadia.

Una empresa igualadina instal·la 
desfribil·ladors a Montserrat

ció.
La muntanya de Montserrat 
és un del atractius turístics 
més potents que té Catalunya; 
l’any 2014 van visitar l’Abadia 
2’4 milions de persones, entre 
turistes, pelegrins i excursio-
nistes. 
Des del Patronat destaquen 
que la càrdio-protecció és un 
pas important en la millora de 
l’atenció al visitant, i no des-
carten ampliar la zona càrdio-
protegida en un futur.
A la presentació dels aparells 
hi va assistir el gerent de l’em-
presa Cardiac Future iDea 
Marc Sanllehí i diversos re-

L’estiu passat l’euro cotitza-
va a 1,40 en relació al dòlar. 
Fa un mes en 1,20 i ha anat 
caient fins 1,05 dòlars. Molts 
creuen que s’arribarà a la 
paritat, mentre que d’altres 
-més pessimistes- pensen 
que podria anar a 0,90, si es 
continuen imprimint bitllets 
al mateix ritme i els ameri-
cans pugen els interessos. 
Però en divises mai se sap. 
De moment l’euro ha repun-
tat tornant a 1,10. I és que 
els canvis no es mouen per 
la lògica. La política mone-
tària té molt d’especulació. 
L’Eurozona espera que per 
cada 10 % de caiguda del 
valor de la divisa el PIB aug-
menti unes 5 dècimes i que 
els increments del preu dels 
productes importats elevin 
l’IPC (que és l’objectiu del 
programa de compra de 
bons). Es parla de pressu-
postos i deute. A vegades 
del petroli, del turisme i del 
pes excessiu del sector pú-
blic. Els analistes més seri-
osos no parlen d’avantatges 
o desavantatges. Saben que 
les conseqüències no són 
les mateixes per a tothom i 
s’han d’avaluar cas per cas. 
I després potser proposar 
accions de com sobreviure 
o guanyar. Com sempre.
Els que pregonen que es 
podrà exportar més, callen 
les interaccions de l’econo-
mia globalitzada i l’impacta 
de l’energia, que tradicio-
nalment es paga amb dò-
lars. Molts productes porten 
components que ara seran 
més cars i no sempre es po-
dran repercutir en els preus 
de venda. Els consumidors 
encara tenen poca alegria i 
la butxaca molt més buida 
del que voldrien. El que uns 
guanyen devaluant, ho per-
den d’altres revaluant. Ho 
vulguin o no. Les empreses 
que tenen filials en territoris 
de moneda forta, guanyaran 
més amb els mateixos be-
neficis fets en moneda local. 
Però aquests no vénen de 
la seva creació de riquesa. 
Són reals, però aliens i in-
controlables.  
El desbordament de liquidi-
tat només dóna tranquil·litat 
als governs. I també més 
marge de maniobra. Diner 
barat i abundant que els pot 
fer creure que el deute no 
compte. I pot provocar un 
cofoisme que desemboqui 
en contemporització políti-
ca, especialment en països 
com el nostre, en un any 
marcadament electoral. I el 
“qui dies passa, anys em-

PERE PRAT

peny”, és el que els impor-
ta. Tenir el poder i posar els 
“seus” en llocs de comanda-
ment. Així només mantenen 
les aparences, en lloc de tre-
ballar per la societat a la que 
representen. 
I ha qui defensa que tot ple-
gat ho organitza una elit que 
domina els mercats i contro-
la l’economia mundial, amb 
connivència amb la política 
Creuen que uns pocs aca-
paren tot el poder. Els que 
no en tenen mai prou i vo-
len acumular més i més. Els 
que provoquen la pèrdua de 
nivell de vida de les classes 
mitjanes i són culpables de 
la desigualtat. Els que viuen 
d’una malèfica confabulació 
universal, que gestionen a 
través dels fluxos financers. 
Els que mouen tots els fils 
dels mercats. Però no s’ado-
nen que el món és molt més 
complex. Els més poderosos 
també es barallen entre ells 
per enveges i lluites caïnites. 
La cobdícia i els bàndols no 
són privatius de cap classe 
social. Però no hi ha discus-
sió en que, mentre ací hi ha 
un jornal mínim i ajuts soci-
als -encara que ja no arriben 
per a tothom- en molts llocs 
s’ha de viure amb menys 
d’un euro al dia. I mentre hi 
hagi tanta desigualtat no hi 
haurà equilibri. 
La globalització genera in-
clusions i rebuigs. No es 
poden confondre els mals 
comportaments de molts 
governs, amb les moltes 
variables d’un món no no-
més econòmic. A vegades 
aquests mercats tan criti-
cats són els més coherents, 
encara que no s’entenguin. 
Potser els vaivens de les 
divises no siguin resultat 
de disbarats polítics, sinó 
intents de forçar nous equi-
libris. Aquests processos fan 
albirar grans decisions que 
pretenen controlar-ho tot. 
Ho intenten no sempre amb 
èxit, perquè avui encara no 
hi una única i efectiva autori-
tat mundial. En molts llocs hi 
ha debat, denúncia i elecci-
ons. Contrapoders. I malgrat 
s’hagi de conviure a un nou 
entorn complicat, queden 
mecanismes de defensa. 
Potser poc eficients. Però 
suficients per saber que els 
ajustos de divises no seran 
la pedra filosofal per sortir 
de la recessió. Com a molt 
un mecanisme d’ajust. I tot-
hom haurà de mesurar com 
li afecta. 

Euro i dòlar

presentants europeus de l’em-
presa fabricant dels aparells, 
Cardiac Science, i monjos de 
l’Abadia de Montserrat.
L’empresa instal·ladora dels 
DEA, Cardiac Future iDEA, té 
experiència en càrdio-protegir 
espais públics i treballa habi-
tualment per la Generalitat de 
Catalunya i per l’Ajuntament 
de Barcelona, entre d’altres. 
Es dedica exclusivament a 
oferir serveis de càrdio-protec-
ció i ho fa de manera integral, 
des de la instal·lació d’aparells 
fins a la formació de professi-
onals. 

REDACCIÓ / LA VEU

Per celebrar el Dia Mundial de 
l’Aigua,més de 20 equips d’en-
tre 2 i 5 persones van partici-
par a la primera HackatH2On 
organitzada pel Museu Agbar 
de les Aigües que va tenir lloc 
a les mateixes instal·lacions del 
museu els passats 21 i 22 de 
març.
L’objectiu principal d’aquesta 
particular hackathon era crear 
una app per a dispositius mò-
bils en 24 hores per apropar la 
cultura de l’aigua als ciutadans. 
El Museu Agbar de les Aigües 
és un museu contemporani 

Cubus Games guanya la primera 
HackatH2On, al Museu Agbar

dedicat a l’aigua, que vol pro-
moure’n el coneixement i els 
valors des d’una experiència 
vital, d’aprenentatge i lúdica.  
Aquest missatge encaixa per-
fectament amb la proposta que 
va presentar Cubus Games: 
una app immersiva que s’adap-
ta a l’espai i fa que l’experiència 
virtual i física es fusionin en una 
vivència memorable al museu.
Així doncs, l’equip de Cubus 
Games va posar a prova la 
seva creativitat i eficàcia du-
rant 24 hores molt intenses. En 
aquest temps va desenvolupar 
tota la narrativa, il·lustracions, 
personatges, escenaris, me-

càniques de joc, disseny, ban-
da sonora... i ho va integrar en 
una  aventura interactiva ano-
menada “Agbar, el Temple de 
l’Aigua”. 
Cubus Games és un equip de 
desenvolupadors d’apps i entu-
siastes de l’storytelling interac-
tiu. Ubicats al viver d’empreses 
Ignova Tecnoespai d’Igualada, 
desenvolupen jocs narratius 
immersius, enriquits en profun-
ditat amb interacció, sociabi-
litat i diferents mecàniques de 
joc per gaudir d’un nou format 
d’entreteniment, que fomenta 
la lectura i l’adapta als nous 
dispositius. 
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L’alcalde de Santa Margarida 
de Montbui, Teo Romero, ha 
ofert l’espectacular complex 
cultural del Mont-Àgora, inau-
gurat dissabte passat, per a 
convertir-lo en el cinema de 
la Conca d’Òdena. Amb dues 
sales de projecció digital, una 
amb poc més de cent buta-
ques i una altra amb gairebé 
cinc-centes, el centre comen-
çarà a oferir cinema comercial  
en ocasió de les vacances de 
Setmana Santa. En una en-
trevista amb La Veu, Romero 
trenca també un llarg silenci i 
exposa la seva opinió respecte 
el procés judicial en què està 
immers com a conseqüència 
d’una denúncia per presumpta 
malversació de fons públics al 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.

Acaba d’obrir-se Mont-Àgo-
ra, i  l’opinió majoritària és 
que és espectacular. Què su-
posa per al seu municipi?
Un abans i un després en l’àm-
bit cultural. Era una assigna-
tura pendent, a Montbui. Com 
tothom sap, al nostre municipi 
hem fet una gran transformació 
en els darrers anys, dotant-lo 
de serveis i d’infraestructures 
molt bàsiques. En el seu mo-
ment es va fer una aposta molt 
decidida per l’esport, i les ins-
taŀlacions esportives atrauen 
avui a molta gent de Montbui, 
però també de fora. En el camp 
de la cultura la Vinícola va te-
nir el seu paper, com a centre 
cívic, però mancava un espai 
adequat. Pensi que la bibliote-
ca era als baixos d’un bloc de 
pisos. També calia destinar sa-
les a totes les arts.
S’ha tingut en compte el dèfi-
cit de cinema que ara mateix 
pateix Igualada i la Conca?
Sí. Talment com fa uns mesos, 
veient que les obres, ja aprova-
des per la Generalitat al CEIP 
Garcia Lorca, no es feien, es 
van adaptar cinc sales per a 
convertir-les en aules del col.
legi i evitar que els nens esti-
guessin en “barracots”, el ma-
teix ha passat amb el cinema. 
La pèrdua del cinema repre-
senta també una oportunitat 
que volem aprofitar per oferir 
cinema a tota la comarca, amb 
dues sales en què també s’hi 
podran fer molts més espec-
tacles. S’hi ha fet ja la inversió 
necessària, que ha estat gaire-
bé al cent per cent subvencio-
nada.
Es tracta de dues sales per 
oferir cinema estable?
Bé, es tracta d’acollir-se a les 
circumstàncies. A Mont-Àgora 
es disposen de dues sales. 
Una d’elles és el gran audito-

Teo Romero.

Entrevista a l’alcalde de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero

“Es faran matinals 
infantils de pel·lícules 
en versió catalana, 
i una oferta, entre 
setmana, de cinema 
original amb subtí-
tols en català, a més 
del cinema comercial 
d’actualitat”

“Volem oferir cinema des del Mont-Àgora per a tota la comarca”

ri, amb una cabuda de prop de 
500 persones, amb les parets 
insonoritzades, amb projector 
digital i amb la darrera tecnolo-
gia en so envolvent, Dolby Sor-
round 7.1, que també es pot 
oferir a la sala de petit format, 
amb 110 butaques. La sala 
gran té la graderia retràctil, de 
manera que es pot utilitzar per 
a d’altres esdeveniments.
També pot ser una via de fi-
nançament, suposo.
És clar, per això li deia que 
també és una oportunitat. De-
tectem que hi ha una necessi-
tat de cinema ara mateix a la 
Conca d’Òdena. Hem fet un 
informe de viabilitat i veiem 
que aquesta via pot represen-
tar una font de finançament 
important. També hi ha un bar 
cafeteria en el mateix centre, 
que té sentit si al Mont-Àgora 
hi ha molta gent.
I quina mena de cinema es 
vol oferir, en aquest espai?
Aquest ha de ser un espai de 
cultura, amb peŀlícules d’actu-
alitat, comercials també, si cal.  
Ens acompanyen en aquest 
projecte els gestors dels cine-
mes Texas de Barcelona, amb 
el conegut director Ventura 
Pons, que ja ha estat present 
al Mont-Àgora. Volem fer ma-
tinals infantils de peŀlícules en 
versió catalana, i una oferta, 
entre setmana, de cinema ori-
ginal amb subtítols en català. 
Això és una aposta per la cul-
tura, i òbviament, els caps de 
setmana, es tindrà en compte 
el cinema comercial d’actuali-
tat.
I els preus?
Seran preus assequibles. De 
moment durant unes setma-
nes farem proves a la sala pe-
tita, per veure la demanda que 
hi ha, amb peŀlícules guanya-
dores dels Goya, com La Isla 
Mínima, o de l’Òscar, com Bird-
man. El preu inicial serà de 3 
euros, almenys durant aquest 
període de proves. Després, 
una vegada el projecte estigui 
en marxa de forma definitiva, 
és probable que el preu estigui 
a l’entorn dels 5 o 6 euros, que 
és un preu competitiu. 
L’avantatge que tenim és que 
nosaltres no hem d’amortitzar 
la instaŀlació, de les obres que 

s’han fet, com passaria amb 
un cinema privat. Això està 
subvencionat gairebé al cent 
per cent, de manera que el que 
s’ingressi, s’invertirà en més 
cultura. Aquí no es vol guanyar 
diners amb Mont-Àgora, és 
una inversió social en cultura i 
en coneixement. Una instaŀla-
ció oberta a tothom.
L’ha oferta ja a Igualada? Allí 
hi ha en marxa una iniciativa 

“El nostre és un 
projecte de cinema 
més comercial, del 
tot compatible amb 
el que hi ha a Tous, 
o amb el que hi pot 
haver a l’Ateneu, més 
de cineclub”

similar a l’Ateneu...
Sí. El nostre és un projecte de 
cinema més comercial, del tot 
compatible amb el que hi ha a 
Tous, o amb el que hi pot haver 
a l’Ateneu, amb caire més de 
cineclub. A tots ens preocupen 
aquests adolescents que volen 
anar al cinema i no poden des-
plaçar-se a Manresa, o a Abre-
ra, a més de la despesa que 
això suposa. Hi volem posar 

solució, però fent cultura. 
S’estrena ja, aquesta Setma-
na Santa?
Sí. Avui divendres, els joves 
universitaris i de cicles supe-
riors l’estrenaran amb la pel.
lícula promocionada per la 
Unesco Camí a l’Escola. Ara 
es farà un tast amb una carte-
llera molt atractiva, amb cine-
ma comercial i amb matinals 
infantils. Farem una “Setmana 
Santa de peŀlícula a Mont-Àgo-
ra”, així l’hem anomenat, que 
també servirà per a descobrir 
aquest espai.

Més informació a la pàg. 23

En relació al procés judi-
cial a l’entorn de la pre-
sumpta malversació de 
fons públics, fa molts me-
sos que no en parla. Sem-
bla que s’ha demanat l’ar-
xivament del cas. És així?
Miri, en aquest cas jo, i la 
meva família, de retruc, he 
estat víctima d’un linxament 
polític. Sóc conscient que vi-
vim un moment polític molt 
delicat en aquest país, però 
alguns han utilitzat aques-
ta imputació d’una manera 
exagerada, descarada, i ma-
lintencionada. En aquests 
moments tinc una gran sa-
tisfacció. Hi ha una sentèn-
cia en el cas de la Federació 
de Municipis de Catalunya 
on es deixa molt clar que és 
impossible que en una enti-
tat privada, com és la FMC, 
i encara més com ho és el 
Fons Català de Cooperació, 
es pugui cometre malversa-
ció de fons públics. Per les 
mateixes raons exposades 
en la sentència de l’Audièn-
cia de Barcelona respecte la 
FMC, nosaltres demanarem 
l’arxivament de la causa del 
Fons, per les mateixes ra-
ons.

Se l’acusa d’haver fet molts 
viatges, i d’aprofitar-se de 
diners del Fons per fer-hi 
despeses.
Durant 7 anys es va fer una 
gestió molt important del Fons. 
Lògicament, es van fer moltes 
inversions en molts països, 
i ens demanaven la nostra 
presència i intervenció en el 
territori. També hi anaven re-
presentants que eren d’altres 
partits polítics. Les despeses 
privades me les vaig pagar jo 
amb la meva targeta de crèdit, 
i així ho hem demostrat,  com 
moltes de les coses que es di-
uen en la denúncia i en l’infor-
me de l’Oficina Antifrau, que 
només és competent davant 
administracions públiques, no 
privades, de forma que no tin-
dria cap validesa. Hi ha hagut 
una intencionalitat política de 
desprestigi personal. Alguns 
han volgut guanyar als tribu-
nals el que no han guanyat 
mai a les urnes. I ara era molt 
fàcil assenyalar algú. Jo tinc 
la consciència molt tranquiŀla 
des del primer dia. Sempre he 
defensat la meva innocència. 
La justícia ens està donant la 
raó, i alguns es quedaran sen-
se cap argument.

Les despeses eren amb la 
seva targeta?
Així és. Aquestes compres 
amb més “morbo”, com sou-
venirs en algun viatge, que 
em denuncien, es van fer 
amb la meva targeta parti-
cular. El que no entenc és 
com el denunciant, que és 
el mateix que va passar tota 
la comptabilitat al Fons, no 
va posar mai cap objecció. 
Tot va ser aprovat sempre 
per unanimitat, mai amb cap 
menció sobre res de res. I 
set anys després s’utilitza 
això...Només falta veure qui 
l’assessorava jurídicament 
en un primer moment, d’un 
clar àmbit polític, per veure 
la intencionalitat que hi ha.
Es torna a presentar d’al-
caldable?
Miri, m’he arribat a coŀlegi-
ar com a advocat per poder 
exercir la professió, però 
penso que ara, més que 
mai, he d’acabar els pro-
jectes que tinc pendents i 
tancar aquesta transforma-
ció de Montbui. Així ho han 
decidit els meus companys 
en assemblea, i em torno a 
presentar amb molta iŀlusió.

“Les despeses privades me les vaig 
pagar jo amb la meva targeta de crèdit, 
i així ho hem pogut demostrar”

Romero demana l’arxivament del cas del Fons Català de Cooperació
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La setmana passada una cin-
quantena d’empresaris i repre-
sentants d’empreses d’arreu 
de la comarca de l’Anoia as-
sistien al Dinar UEA celebrat 
a Sesoliveres amb el Director 
General d’Indústria del Depar-
tament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat  Antoni 
Ma.Grau, acte que comptava 
amb el patrocini de mútua Ge-
neral de Catalunya.
Després de la recepció i el 
petit intercanvi d’opinions a 
peu dret entre els assistents, 
el president de la UEA, Blai 
Paco, va introduir el convidat 
explicant que des de la UEA 
s’havia fet arribar, aquell ma-
teix dilluns, un document al sr. 
Grau que recull les inquietuds 
del territori i les necessitats de 
les seves empreses per tal de 
millorar la seva competitivitat. 
En format de Segon Manifest 
“Per una Anoia Industrial” se 
li van presentar un recull ela-
borat per la Comissió d’Indús-
tria de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, amb les necessitats 
més recurrents i aquelles que 
des de la UEA es consideren 
imprescindibles per a una 
millora del teixit empresarial 
i industrial del territori, tocant 
temes tan transversals i estra-
tègics com l’energia elèctrica, 
el sòl industrial, les necessi-
tats en serveis i infraestructu-
res dels polígons, la interna-
cionalització, la formació i la 
col·laboració entre universitat i 
empresa, l’ajut i l’acompanya-
ment de l’administració, etc.
El sr. Antoni Ma.Grau va parlar 
de la realitat industrial del nos-
tre país, destacant que “Cata-
lunya dins Europa és una de 
les regions madures per la 
indústria amb unes caracterís-
tiques molt concretes, ja que 
som un país de pimes, fruit 
d’una gent i un caràcter molt 

Antoni Maria Grau, durant el seu parlament a Igualada.

Exposició sobre 
consum a la plaça de 
Cal Font

El director general d’Indústria diu que “durant 20 
anys s’ha donat l’esquena a aquest sector”

concrets, una societat indivi-
dualista on costa col·laborar 
però amb una gran iniciativa”. 
En aquest sentit el director ge-
neral va destacar la gran vita-
litat de les empreses, que són 
realment molt competitives 
“de molts sectors d’activitat 
diferents, amb empreses molt 
ben posicionades internacio-
nalment”.
Així insistia en que la indústria 
és essencial pel model de so-
cietat català “una societat amb 
uns valors molt forts d’autoe-
xigència, treball, esforç, cons-
tant superació, assumir res-
ponsabilitats... un país amb 
una societat més madura i 
més responsable”.
Així, davant la pregunta “quina 
política industrial ens convé?” 
Grau va fer referència a que 
si bé Europa també aposta 
per la indústria, cal competir 
amb valor afegit, amb innova-
ció i posicionament estratègic, 
sense oblidar que la innovació 
necessita tenir la manufactu-
ra al costat per consolidar-la i 
conèixer el procés, tenir a mà 
una xarxa de proveïdors de 
qualitat...”. En aquest sentit el 
director general va reconèixer 

que, si en el seu moment, el 
país hagués optat per priorit-
zar només alguns sectors in-
dustrials i econòmics, hauríem 
comès un error, “deixant de 
banda el 60% del valor empre-
sarial del país”.
Sense deixar la referència eu-
ropea va donar quatre pinze-
llades sobre l’estratègia RIS3 
Cat en que des de Catalunya 
s’han focalitzat 7 sectors dins 
els quals es poden encabir 
totes les empreses i industri-
es del país en funció del seu 
projecte, una estratègia que 
a partir d’aquesta orientació 
sectorial ha de permetre de-
finir la política industrial a se-
guir sense oblidar els princi-
pals agents d’aquesta política, 
les pròpies empreses: “s’ha 
seguit un procés de partici-
pació amb 281 empreses, 87 
entitats, un total de 452 perso-
nes que han donat lloc a 189 
propostes d’actuació concre-
tes  i propostes de millora que 
es presentaran el proper 27 de 
març”.
Al torn obert de preguntes 
Antoni Ma.Grau va respondre 
diverses qüestions com si les 
zones més industrials són les 

que s’han de recuperar més 
ràpid, al que va contestar que 
si bé “en èpoques de crisi el 
sector industrial és el que 
s’enfonsa més i primer, per la 
naturalesa de petita dimen-
sió de les empreses, aquesta 
mateixa naturalesa permet a 
les empreses que fan els deu-
res, superar la crisi amb una 
cultura industrial marcada per 
la prudència, orientant-se a 
buscar resultats a curt termini 
i a consolidar-se poc a poc de 
manera prudent”.
A la qüestió sobre la necessi-
tat que tenen les empreses de 
la comarca d’aconseguir per-
fils professionals competents, 
Grau va respondre que és una 
dificultat estesa “ens hi trobem 
ara, faltats de personal com-
petent per a la nostra indústria 
quan hem estat 20 anys do-
nant l’esquena a la indústria, 
des del punt de vista de for-
mació, universitats i FP. Des 
del sector privat vam deixar-
ho massa a mans de l’admi-
nistració que n’ha acabat sent 
protagonista i és qui realment 
ha de definir com vol que sigui 
el nostre país”.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament i l’Agència Ca-
talana del Consum han pre-
sentat a Igualada l’exposició 
Consum: punt de trobada, que 
té com a objectiu potenciar el 
consum crític i reflexiu.
L’exposició té un format origi-
nal i diferent ja que es podrà 
veure i consultar de manera 
interactiva dintre d’uns conte-
nidors que estaran instal·lats 
fins el 29 de març a la plaça 
Cal Font. Els dies i l’horari de 
visites serà de dilluns a diu-
menge de 10 a 20h. 

Diumenge, Mercat 
d’Antiguitats al 
passeig Verdaguer

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest diumenge 29 de març 
se celebrarà el Mercat d’Anti-
guitats, Col·leccionisme, Art i 
Artesania. La fira té lloc cada 
últim diumenge de mes, a ex-
cepció dels mesos de juliol i 
agost. Com a novetat d’aquest 
curs, des d’aquest mes de 
setembre la fira se celebra al 
Passeig Verdaguer en lloc del 
nucli antic com s’havia fet fins 
ara, un canvi que respon a 
una voluntat de millora de l’ac-
cessibilitat, tant per part dels 
firaires com dels visitants i que 
està donant molt bon resultat.
La Fira d’Antiguitats i Col-
leccionisme es va iniciar l’any 
1980 i des del 1993 es va 
completar amb la Mostra d’art 
i artesania. El mercat és un 
punt de trobada per a tots els 
amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme (monedes, 
postals, xapes de cava, discs 
…) realitzant vendes, com-
pres i fins i tot d’intercanvi de 
materials entre els mateixos 
expositors. Es tracta d’un sec-
tor molt fidel amb més de 100 
expositors.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

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 RAILHOME a 
incorpora les dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebrer informació de les activitats i serveis
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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Anunci històric, el de dilluns. El 
Centre d’Innovació, a VIlano-
va del Camí, va ser l’escenari 
per la presentació de l’Oficina 
de Captació d’Inversions Em-
presarials de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena. El que 
era un dels objectius del Pla 
Estratègic de l’Anoia presen-
tat fa una bona colla d’anys, 
ha esdevingut per fi una rea-
litat. Per primera vegada, els 
set municipis de la Manco-
munitat (Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí), 
promouran junts l’objectiu de 
cercar oportunitats d’atracció 
d’inversions al territori. Per a 
fer-ho possible, s’ha contrac-
tat l’exgerent el laboratori AII-
CA, Xavier Marginet, que serà 
l’encarregat de “vendre” el sòl 
industrial de la Conca. Margi-
net va ser l’única persona que 
es va presentar al concurs 
obert que va endegar la Man-
comunitat.
L’Oficina, situada al Centre de 
Innovació i Serveis a les Em-
preses de Vilanova del Camí, 
treballarà en diferents ves-

Alcaldes i representants dels set ajuntaments de la Conca d’Òdena, amb el gerent de la nova oficina, Xavier Marginet, a l’esquerra. Foto: JP

Els ajuntaments de la Conca buscaran junts les inversions
sants des de la  creació d’una 
marca conjunta per arribar als 
mercats d’inversió de forma 
atractiva i potent, fins a la di-
fusió de les dades d’oferta de 
sòl i immobles pública i priva-
da, amb la voluntat de coope-
ració d’aquests àmbits en un 
objectiu clarament comú. 
La interacció amb els canals 
públics –com ara Invest in Ca-
talonia– i privats de detecció 
d’oportunitats, a més de la re-
lació amb els agents locals per 
tal d’actualitzar els continguts 
d’actius, són dues de les acci-
ons que regularment es duran 
a terme des de l’oficina. 
L’activitat d’aquesta oficina 
serà exposada mensualment 
a una comissió formada pels 
set ajuntaments i agents so-
cioeconòmics com CCOO i 
UGT, la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) i la delegació de 
l’Anoia de la Cambra de Co-
merç.  

Unificació fiscal
La “marca” que es vendrà des 
del nostre territori és en an-
glès. “Invest en the center of 
Catalonia” (inverteixi al centre 
de Catalunya), acompanyada 

del subtítol “Industrial Talent in 
Barcelona”, cercant l’impacte 
que té la capital catalana. 
Marginet explicava durant la 
presentació que “l’objectiu és 
fer una oferta molt ajustada 
als possibles clients, una ac-
ció conjunta público-privada i 
poder aconseguir el que de-
mani l’inversor. Calen fòrmu-
les imaginatives, com acords 
de construcció ràpida o apro-
fitament de naus disponibles”. 
El gerent apuntava que, com a 

màxim, han de passar 15 me-
sos des de l’acceptació d’una 
oferta a que l’empresa funcio-
ni en el nou emplaçament.
Per no ferir susceptibilitats en-
tre els municipis, l’oferta serà 
unificada fins i tot en l’àmbit 
fiscal. A més, cada municipi 
rebrà una compensació si una 
empresa no tria un emplaça-
ment en el seu terme munici-
pal.
La presentació va acollir re-
presentants de tots els mu-

nicipis, que es van mostrar 
molt optimistes respecte les 
possibilitats d’aquesta ofici-
na, visualitzant-se per primera 
vegada una unitat a la Conca 
d’Òdena difícil de veure en els 
darrers anys. El que caldrà 
ara és que la nombrosa oferta 
privada de sòl industrial que hi 
ha en aquests municipis parti-
cipi també d’aquesta iniciativa 
i baixi els preus que demana 
avui, molt per damunt del mer-
cat actual.

FIRA
De 12:00 a 20:00 h

a la plaça de l’Ajuntament
LA POBLA DE CLARAMUNT

4/4/2015

Menú especial Anoia Race Tour
pels qui es vulguin quedar a dinar o sopar
als restaurants...
Camí del Castell   Hotel Robert
Mas dels Vivencs   Cau de l’Ais

Productes 
Agroalimentaris 
de l Ánoia

Anoia del Camp a la Taula
@AnoiaCampTaula

www.anoiaracetour.com
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La Casa Llotja de Mar ha 
acollit la imposició de meda-
lles d’honor als presidents de 
Consell de Delegació de la 
Cambra de Comerç de Barce-
lona que han deixat el càrrec 
recentment. El president de 
la Cambra de Barcelona, Mi-
quel Valls, ha guardonat amb 
la medalla d’honor de la insti-
tució als delegats de la Cam-
bra al Berguedà, el Maresme 
i l’Anoia. 
Josep Vallès va ser nomenat 
delegat de la Cambra de Bar-
celona a l’Anoia l’any 2003 i 
va finalitzar-ne la seva trajec-
tòria recentment. En els més 
de deu anys com a delegat 
ha destacat el seu paper com 
a impulsor del panorama em-
presarial a la comarca, amb 
presència a la Fira d’Igualada, 
i també en la creació del Premi 
al Mèrit Exportador. També va 
ser l’impulsor del primer Cicle 
Formatiu de Formació Dual de 
“Manteniment Electromecà-

Vallès, amb la medalla d’honor. Va ser des del 2003 fins el 2014 delegat a l’Anoia de la Cambra.

L’igualadí Josep Vallès, medalla 
d’honor de la Cambra de Comerç

Cinc anys de presó per qui 
va ferir un jove igualadí a la 
revetlla de Sant Joan el 2013

nic” a la comarca de l’Anoia. 
A l’acte hi han assistit, a més 
dels homenatjats, l’actual co-
ordinador de Delegacions de 
la Cambra, Oriol Guixà, el di-
rector de Delegacions de la 
Cambra, Josep Francí, i els 
actuals presidents de Consell 
de les delegacions de la Cam-

bra. 
Els presidents dels Consells 
de la Delegació són nomenats 
pel president de la Cambra de 
Comerç de Barcelona. Aquest 
càrrec de confiança de Presi-
dència s’exerceix fins a la re-
novació del Ple. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Audiència de Barcelona 
ha condemnat finalment a 
cinc anys de presó per intent 
d’homicidi l’individuu que va 
apunyalar el jove igualadí Jo-
sep Ustrell durant la revetlla 
de Sant Joan de l’any 2013 
a l’Ateneu Igualadí. El fiscal 
demanava nou anys de presó 
i 32.600 euros d’indemnitza-
ció, però l’acusat va acceptar 
els fets a canvi d’una rebaixa 
de la pena. Des de que van 
passar els fets Víctor P.T., de 
25 anys, ja estava en presó 
preventiva. L’acusat finalment 
haurà de pagar una indemnit-
zació de 15.000 euros a la víc-
tima, que ja hauria començat a 
abonar. Com que el denunciat 
ha acceptat els fets, no ha cal-
gut celebrar judici.
Recordem que per la nit de 
Sant Joan, a la revetlla que 
es celebrava al pati de l’Ate-
neu Igualadí, es va produir 
una discussió entre diverses 
persones al voltant de les 5 de 

la matinada. Víctor P.T., en un 
moment determinat, “i sense 
motiu aparent”, diu l’expedi-
ent, “va treure de la butxaca 
del pantaló una navalla des-
plegable de sis centímetres 
de fulla i es va abalançar so-
bre la víctima, a qui va clavar 
tres punyalades al tòrax i una 
al costat, provocant-li greus le-
sions que li haguessin produït 
la mort si no hagués estat atès 
mèdicament”.
El cas va motivar una forta 
repulsa popular, i fins i tot es 
va organitzar una concentra-
ció de protesta a la plaça de 
l’Ajuntament. Els Mossos van 
detenir quatre persones sospi-
toses dies més tard dels fets, 
alguns d’ells residents a la pla-
ça Sant Miquel d’Igualada.  
La víctima va estar a la UCI de 
l’Hospital d’Igualada durant sis 
dies i va trigar un mes i mig en 
recuperar-se totalment. Com a 
seqüeles li han quedat diver-
ses cicatrius.

Concentració popular en protesta pels fets, a la plaça de l’Ajuntament, el juny de 2013.

L’abril, taller gratuït a la Cambra 
sobre la factura electrònica
REDACCIÓ / LA VEU

Des del 15 de gener del 
2015 la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, fa obligatòria la 
presentació de factura elec-
trònica a totes les Adminis-
tracions Públiques. El proper 
9 d’abril, de 9.30 a 12 hores, 
tindrà lloc un taller d’inscripció 
gratuïta, a les instal.lacions de 
la Cambra de Comerç, al car-
rer del Born d’Igualada.

En aquest taller us informaran 
en que consisteix aquesta Llei 
i com acomplir amb les obliga-
cions de facturar de manera 
electrònica amb les Adminis-
tracions Públiques i la resta 
de clients. Es parlarà dels cer-
tificats digitals, eina per a la 
signatura electrònica; la fac-
turació electrònica; formats 
possibles... Més informació al 
902448448 Ext.1035

REDACCIÓ / LA VEU

El portaveu de Foment de 
CiU, Pere Macias, ha defensat 
aquesta setmana a la Comis-
sió de Foment una Proposició 
no de Llei on es demanaven al 
Ministeri de Foment millores 
pel tram de l’autovia A2 entre 
Igualada i Esparreguera. Ma-
cias ha recordat que es tracta 
d’un tram amb una alta sinis-
tralitat, de fet, “des del dia que 
es va convocar la Comissió (la 
setmana passada) fins avui, 
ja hi ha hagut dos accidents 
mortals”, ha lamentat el dipu-
tat català.  
A més, Macias ha insistit que 
es tracta d’un tram d’autovia 
amb “greus deficiències de ca-
pacitat” en una comarca molt 
dinàmica com és l’Anoia, amb 
la qual cosa resulta imprescin-
dible procedir a la seva millo-
ra. El diputat de CiU ha criti-
cat que des del Ministeri de 
Foment només estigui previst 
procedir a la reposició del pa-
viment d’aquest tram, i no es 

CiU torna a defensar a Madrid, sense 
èxit, que es millori l’autovia A-2

contempli cap millora de les 
característiques geomètriques 
que serveixi per disminuir el 
risc dels punts negres. 
La Proposició no de Llei, que 
ha estat rebutjada pel Grup 
Popular, instava el Govern a 
dur a terme les gestions opor-
tunes perquè aquest tram de 
l’A2 rebi les inversions i les 
obres necessàries per acon-
seguir que sigui més segur per 

al trànsit i reduir d’aquesta ma-
nera l’alta sinistralitat. Una de-
manda que ha posat damunt 
la taula de forma unànime tots 
els alcaldes de la zona.
A més, CiU demanava al Mi-
nisteri de Foment que esta-
bleixi totes les actuacions 
necessàries per a poder aug-
mentar la capacitat del tram 
de l’A2 entre Igualada i Espar-
reguera per així minimitzar les 
congestions de trànsit que es 
repeteixen cada dia. 

El PP d’Igualada 
també en contra
L’Ajuntament d’Igualada ha 
aprovat, en el ple del passat 
dimarts, una proposició no 
resolutiva per a la millora del 
tram de l’autovia A-2 entre 
Igualada i Esparreguera. La 
proposta, presentada pel grup 
de Convergència i Unió, ha 
rebut també el suport d’ERC, 
PSC, ICV i PxC. El grup del 
PP hi ha votat en contra.
              

Pere Macias.

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

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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L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va inaugurar dime-
cres l’Anella Fluvial, un pas-
seig de 6,3 quilòmetres de 
llarg que s’inicia sota l’avin-
guda Gaudí i finalitza en aca-
bar el passeig Verdaguer, tot 
seguint el riu Anoia i la riera 
d’Òdena, al costat de les an-
tigues piscines municipals 
“Torre de Requesens”. El re-
corregut permet descobrir al-
gun paratge força desconegut 
entre els igualadins, especial-
ment el que connecta el pont 
de Vilanova del Camí amb el 
final del Passeig, on es po-
den apreciar les últimes zones 
agrícoles en terme d’Igualada, 
i com s’ha aplanat tot el que 
era la piscina olímpica.  

Tres recorreguts
Aquest és el primer dels tres 
recorreguts pensats per a fer 
a peu, corrent o amb bicicleta i 
gaudir de l’entorn fent activitat 
a l’aire lliure de manera segu-
ra. Aquesta Anella Fluvial, for-
ma part de la gran Anella Ver-
da d’Igualada, que comptarà 
amb dues subanelles més, 
l’Anella Central i l’Anella de les 
Guixeres, que tindran llarga-
des i dificultats diferents però 
que, en tots els casos, estaran 
especialment dissenyades, 
senyalitzades, assegurades 
i adaptades per al lleure i la 
pràctica de l’activitat física.  
Segons que va explicar l’ar-
quitecte municipal, Carles 
Crespo, aquest passeig fluvial 
té un recorregut de 6,3 quilò-
metres, una dificultat baixa i 
es pot recórrer a peu en una 
hora i mitja i amb bicicleta en 
uns 35 minuts, aproximada-
ment. És la zona més planera 
i associada directament amb 
el riu Anoia i la connexió de 
les rieres de l’Espelt i d’Òde-
na. Connecta, a més, amb el 
camí de Sant Jaume i es trac-
ta d’una zona amb predomini 
del caràcter agrari. 
 
100.000€ de presupost 
i degudament senyalitzat
Aquest recorregut és el que 
tenia més trams existents i el 
que requeria una intervenció 
menor. Amb un pressupost de 
100.000 euros, s’han habilitat 
àrees de descans a la zona 
dels horts urbans del Rec i a la 
piscina del Requesens, s’han 
instal·lat tanques de protec-
ció, s’ha ampliat el camí en 
alguns punts i se n’ha millorat 
el ferm, s’han rebaixat alguns 
pendents de talussos, s’han 
fet tasques de neteja, des-
brossant i retirada de deixa-
lles, s’han instal·lat elements 
de mobiliari urbà com ara 

L’espai de les antigues piscines Torre de Requesens, completament aplanades.

La nova Anella Fluvial, sis quilòmetres per passejar al voltant del 
riu Anoia i la riera d’Òdena, i descobrir paratges de la ciutat

bancs, taules de pícnic, pape-
reres i aparcaments de bicicle-
tes i s’han col·locat elements 
de senyalització, en concret 
tres panells informatius, dues 
d’àrees de descans, dotze pi-
lones indicatives de trajecte i 
setze pals direccionals. 
En el vessant Est del recorre-
gut, s’ha tancat l’anella ade-
quant un nou camí que enlla-
ça des del Tanatori al Passeig 
Verdaguer, seguint el torrent 
d’Òdena en sentit ascendent.  
L’alcalde Marc Castells expli-
cava dimecres, després de fer 
un recorregut de part de l’Ane-
lla Fluvial amb els periodistes, 
que “aquest és el primer pas 
d’un gran projecte que es farà 
realitat en els propers anys, 
l’Anella Verda d’Igualada, que 
oferirà als ciutadans 20,5 ki-
lòmetres de perímetre i fins a 

28 de recorregut total, passant 
per zones verdes, zones fluvi-
als, parcs d’Igualada i entorns 
urbans”. El que és pretén amb 
això, afegeix, és “fer d’Iguala-
da una ciutat agradable que 
faciliti als seus ciutadans un 
estil de vida saludable amb re-
correguts per a la pràctica de 
l’activitat física a l’aire lliure o 
l’esport en família”.  

Ciutat Amable
Aquest projecte s’emmarca 
en un altre de més gran, el 
de Ciutat Amable, a través del 
qual es vol aconseguir una 
ciutat amb menys soroll, amb 
més espais verds, més zones 
de vianants i menys cotxes, en 
definitiva una ciutat més natu-
ral, agradable i integrada amb 
el seu entorn i les persones 
que hi habiten. Finalment, se-

gons s’ha explicat, aquestes 
anelles es podran recórrer se-
parades o combinant-les, de 
manera que cada persona po-
drà trobar un recorregut amb 
la distància i la dificultat que 
necessiti.  
 
La Central i la de les 
Guixeres, en marxa
L’Anella Central, que es pre-
veu posar en funcionament 
a finals del 2015 o inicis del 
2016, tindrà 8,8 quilòmetres i 
proposarà un recorregut que 
unirà el passeig Verdaguer i 
l’Avinguda de Catalunya. La 
seva dificultat serà mitjana i 
es preveu que pugui ser recor-
reguda a peu en 2:15 hores o 
amb bicicleta en una hora, amb 
una dificultat mitjana. Aquesta 
Anella Central es preveu que 
passi per la zona més urbana 

del municipi, connectant fins 
l’antiga carretera N-II, l’actual 
avinguda de Catalunya. El re-
corregut s’incrementa en qui-
lòmetres i també en dificultat, 
ja que el desnivell a superar 
augmenta quan connecta amb 
el camí de Sant Jaume i amb 
alguns dels parcs urbans, com 
el de Valldaura o el de l’Esta-
ció Vella. 
Finalment, l’Anella de Les Gui-
xeres, que ha d’estar operativa 
a finals del 2016, serà la més 
llarga i la que presentarà una 
major dificultat: 13,1 quilòme-
tres, passant per l’Avinguda de 
Catalunya i pujant fins la zona 
de Les Comes i les Guixeres.  
Aquesta anella transcorre pel 
Nord del municipi, connecta 
amb diferents recorreguts de 
BTT de la conca d’Òdena i 
amb un element molt singular 
del municipi d’Igualada: el Ce-
mentiri Nou. El recorregut es 
localitza a la zona més mun-
tanyosa d’Igualada i per tant 
és la que presenta desnivells 
més importants al llarg del seu 
recorregut i més dificultat tèc-
nica. 
En les dues anelles pendents 
caldrà dur a terme accions 
com ara la implantació de 
passos de vianants, regulació 
semafòrica en punts on ara no 
n’hi ha, l’adaptació de camins, 
sobretot als extrems Est i Oest 
de cada recorregut, la millo-
ra de voreres, la revisió de 
l’enllumenat o la implantació 
d’elements de senyalització 
que identifiquin cada itinera-
ri. De moment ja s’han avan-
çat algunes tasques en punts 
d’aquestes subanelles, com 
per exemple a l’Avinguda de 
Catalunya, on ja es garanteix 
el pas continu de vianants des 
de l’Escola Dolors Martí fins 
l’Hospital d’Igualada o l’ober-
tura, el passat més d’octubre, 
d’un nou vial al lateral del pri-
mer tram de la carretera de 
Les Maioles.L’Anella Verda està degudament senyalitzada.
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Les vuit ciutats que integren 
la xarxa europea 4D Cities 
d’Innovació en Salut es reuni-
ran per últim cop a Igualada, 
que ha liderat el projecte, per 
posar en comú els resultats a 
nivell local i global. La trobada 
tindrà lloc els dies 31 de març 
i 1 d’abril al Museu de la Pell 
i es preveu que hi assisteixin 
una cinquantena de persones. 
Entre aquestes, membres del 
programa URBACT de desen-
volupament urbà, dins el qual 
s’emmarca el 4D Cities. 
Les jornades porten per títol 
“Innovació en Salut centrada 
en el ciutadà com a motor de 
creixement local” i permetran 
presentar les conclusions de 
tot el coneixement i intercanvi 
de bones pràctiques adquirit 
durant els gairebé tres anys 
que ha durat el projecte. 
En aquest temps, el 4D Cities 
ha teixit una xarxa formada 
per vuit ciutats d’arreu d’Eu-
ropa que ha comptat amb el 
treball col·laboratiu dels socis i 
grups de ciutadans de cadas-
cun dels municipis, així com 
de diversos experts interna-
cionals en les matèries que 
s’han anat tractant i el suport 
permanent del programa UR-
BACT. Les ciutats associades 
són Igualada (Catalunya), 
Leeds (Regne Unit), Novara 
(Itàlia), Tartu (Estònia), Plunge 
(Lituània), Eindhoven (Holan-
da), Jena (Alemanya) i Baia 
Sprie (Romania) i, malgrat que 

Imatge d’una de les trobades anteriors que s’han fet a Europa en els darrers mesos.

Taller Àuria farà el 
manteniment de 
les carreteres de la 
Generalitat a l’Anoia

Representants de vuit ciutats europees faran 
a Igualada una reunió sobre plans d’acció local

Minut de silenci en memòria de 
les víctimes de l’accident aeri

el projecte arriba a la seva fi, 
els seus lligams són prou sò-
lids com per continuar treba-
llant plegades en el futur. 
Els resultats es recullen en un 
informe final que es presen-
tarà en el marc de la reunió i 
que conté les conclusions glo-
bals del projecte, així com els 
Plans d’Acció Local que cada 
municipi ha dissenyat per fer 
front als seus reptes i necessi-
tats individuals. Aquests plans 
són un programa d’accions a 
punt per dur a la pràctica i l’ob-
jectiu principal del programa 
URBACT, que promou la pla-
nificació d’iniciatives locals per 
tal d’impulsar el desenvolupa-
ment sostenible de les ciutats 
en diferents camps. 
En el cas del 4D Cities, 

aquests camps són, bàsica-
ment, l’econòmic i social enfo-
cats a través de la Innovació 
en Salut. Per fer-ho, els socis 
del 4D Cities han investigat 
les relacions que s’estableixen 
entre els quatre agents que in-
teraccionen en aquest àmbit: 
el món empresarial, el sistema 
de salut, l’esfera del coneixe-
ment i, finalment, els ciuta-
dans (els pacients), al voltant 
dels quals giren tots els altres 
i als qui s’ha involucrat direc-
tament a través dels anome-
nats Grups de Suport Local. 
Aquests col·lectius, integrats 
per membres dels 4 sectors 
esmentats, han jugat un rol 
participatiu decisiu per detec-
tar les mancances i reptes de 
cadascuna de les ciutats. D’al-

tra banda, en la majoria dels 
municipis, ha significat la pri-
mera presa de contacte entre 
els diferents agents i, per tant, 
l’oportunitat d’iniciar relacions 
de proximitat per fer front a 
problemes comuns. 
El 4D Cities és un projecte que 
té per objectiu desenvolupar 
les ciutats a través de la in-
teracció dels agents vinculats 
als camps de la Innovació i la 
Salut com ara el coneixement 
i l’entrenament professional, el 
sistema de salut, l’empresa i 
els ciutadans. Aplega vuit ciu-
tats europees que volen crear 
un nou sector productiu que 
contribueixi a la diversificació i 
l’impuls de l’activitat econòmi-
ca, així com a la cohesió soci-
al dels seus territoris. 

REDACCIÓ / LA VEU

Taller Àuria va rebre, el pas-
sat novembre, l’adjudicació 
del Contracte de Manteniment 
de les Carreteres adscrites al 
Parc de Carreteres d’Iguala-
da.
El resultat d’aquestes operaci-
ons ha posat en relleu la ido-
neïtat dels equips i l’adequada 
distribució de recursos perso-
nals i materials, així com la 
planificació i els processos de 
seguretat i salut, que afavorei-
xen el bon rendiment i distribu-
ció de les tasques.  
L’adjudicació del contracte, 
fruit de polítiques de compra 
social responsable per part del 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, ha permès mantenir 
ocupació i llocs de treball per 
a persones amb discapacitat 
de la nostra comarca.  TAC ja 
és una empresa habitual en 
treballs de manteniment a les 
carreteres de la comarca.
La cooperativa Àuria compta 
actualment amb quatre-cents 
cinc treballadors i treballado-
res, la major part dels quals 
són persones amb especials 
dificultats. 
El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Santi Vila, havia de 
de fer ahir una visita oficial a 
Igualada per presentar aquest 
acord, però dimecres va ser 
suspesa en mostra de dol per 
l’accident aeri d’aquesta set-
mana. La visita va tenir final-
ment caràcter privat.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
mostrat aquest dimecres, 25 
de març, el seu condol arran 
de l’accident d’un avió de la 
companyia German Wings, 
aquest dimarts, quan feia el 
trajecte entre Barcelona i Düs-
seldorf. Regidors del consisto-
ri, treballadors de la corpora-

ció, representants del Consell 
Comarcal de l’Anoia i diversos 
ciutadans han guardat un mi-
nut de silenci a les 12h davant 
l’edifici de l’Ajuntament, se-
guint la proposta de l’Associ-
ació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Federació de Muni-
cipis de Catalunya (FMC).

SANT JORDI 2015

Es comunica a les llibreries i floristeries d'Igualada que estiguin interessa-
des a ocupar un estand per a la venda de llibres i roses el dia 23 d'abril a 
la plaça de Cal Font, que cal que emplenin la instància corresponent de 
sol·licitud a l'Ajuntament d'Igualada abans del dia 27 de març, per tal de 
distribuir els espais d'aquesta zona i fer la previsió dels materials necessa-
ris pel muntatge.

En cas de no presentar la sol·licitud dins d'aquest termini, l'Ajuntament no 
garanteix la disponibilitat d'espais ja que s'entendrà que no desitgen 
instal·lar-se en cap estand.

Enguany, està previst ubicar les entitats, escoles i associacions en un nou 
espai, més proper a la pl. de Cal Font, en el tram comprès entre la pl. de 
Cal Font i el c/ del Clos, una zona ampla i recentment remodelada.  

Aquelles entitats, escoles i associacions sense finalitat de lucre que 
vulguin muntar alguna parada d'articles relacionats amb la festa de Sant 
Jordi, poden presentar la sol·licitud fins el dia 2 d’abril.

Els espais es distribuiran per ordre d’inscripció, és a dir, tenint en compte 
la data i el registre d’entrada de la sol·licitud. 

Ajuntament d'Igualada
Igualada, 23 de març de 2015

Ajuntament d'Igualada
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El departament de Mobilitat de 
l’Ajuntament i l’empresa con-
cessionària de bus urbà, S.A. 
Masats Transports Generals, 
han donat a conèixer les xi-
fres d’usuaris del 2014 en les 
cinc línies de bus de la Conca 
d’Òdena. 
El nombre de passatgers 
d’aquest servei va augmen-
tar els últims dotze mesos un 
3,8% respecte l’any anterior. 
En concret s’han transportat 
25.494 usuaris més, passant 
de 673.002 a 698.496. Les 
línies circulars urbanes, LC1 
i LC2, que van allargar el tra-
jecte a l’octubre de 2014 per 
arribar fins al Campus Univer-
sitari, també han registrat un 
augment notable d’usuaris a 
partir del tercer trimestre de 
l’any. L’augment concret ha 
estat de 8.028 usuaris respec-
te del 2013.  
El regidor de Mobilitat de 
l’Ajuntament, Jordi Pont, ha 
explicat que “aquest incre-
ment es pot associar amb una 
certa reactivació de l’activitat 
econòmica però, sobretot, a 
l’extensió del servei als barris 
de Ponent de la ciutat a partir 
de l’octubre passat”. El res-
ponsable de Mobilitat confia 
que “durant aquest 2015 se-

Els nous recorreguts del bus urbà han tingut una alta acceptació.

Increment de 25.000 usuaris al bus 
urbà de la Conca d’Òdena

Dimarts, acte sobre la cultura 
indígena d’El Salvador

guirà aquesta progressió posi-
tiva i, per aquest motiu i amb 
la complicitat de l’empresa 
operadora, seguirem dedicant 
esforços a les campanyes pu-
blicitàries del transport públic i 
a la difusió d’horaris, per fide-
litzar els clients i demostrar-ne 
l’eficiència a la Conca d’Òde-
na”. 
A banda de l’ampliació de tra-
jectes, una altra de les nove-
tats del 2014 va ser que es 
van crear horaris de butxaca 
per facilitar la informació als 
usuaris. De cara al 2015, es 
preveu continuar en aquesta 
mateixa línia, incorporant co-

dis QR a les parades i comen-
çant a treballar una aplicació 
per a smartphones i tablets 
que permeti interaccionar amb 
el Sistema d’Ajut a l’Explotació 
(SAE) de l’empresa i obtenir 
així el temps d’espera real des 
de qualsevol parada.    
En l’actualitat ja hi ha pa-
nells informatius que faciliten 
aquesta informació, però no-
més a aquelles parades que 
acostumen a concentrar una 
major quantitat d’usuaris, o 
que són punts de confluència 
amb altres  línies de bus o 
amb el servei de tren. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 31 de març 
a les 7 de la tarda a la sala 
polivalent de l’InQuiet (C/ de 
la Torre, 36)., l’Associació d’ 
Agermanament Igualada-Nu-
eva Esperanza (El Salvador), 
en el marc del seu projecte de 
sensibilització cap a la realitat 
salvadorenya, ens convida a 
apropar-nos a la realitat histò-
rica i cultural del país a través 
de la seva llengua originària, 
el nàhuat.
Es tracta d’un idioma del poble 
pipil que es separa del tronc 
asteca entre els anys 800 i 
1100 dC. i que, actualment, es 
troba en risc d’extinció com a 
conseqüència, entre d’altres, 
de la imposició del castellà 
com a llengua administrativa 
l’any 1524.
És per això que l’associació 
convida l’Alberto Cruz, un dis-
senyador gràfic, activista cul-
tural i membre del col·lectiu 
TZUNEJEKAT que es dedica 
a la preservació i recupera-
ció de la llengua originària del 
país. Acabat d’arribar des de 
la capital salvadorenya, on 
viu, i aprofitant la seva estada 
al  “Campus Iberoamericano 
Etopia”, que reuneix més de 
400 emprenedors internacio-
nals de l’àmbit de la cultura a 
Saragossa, Cruz ja ha mani-
festat que té moltes ganes de 
conèixer Catalunya i, en espe-
cial, el català.

El Nàhuat, una llengua 
mil·lenària
El nàhuat és l’idioma del poble 
pipil, una llengua utoasteca, 
centreamericana i precolombi-
na, que es separa del tronc as-
teca entre els anys 800 i 1100 
dC. en onades migratòries que 
van poblar l’actual territori d’El 
Salvador. Aquest flux humà 
es va assentar i va formar un 
estat conegut per l’arqueolo-
gia i l’antropologia actual com 

el “Senyoriu de Cuscatlan”. 
Aquest estat comptava amb la 
seva pròpia llengua oficial fins 
que després de la conquesta 
espanyola, l’any 1524, i d’un 
període de guerra de catorze 
anys, s’imposà el castellà com 
a llengua administrativa.
Avui, el nàhuat corre el risc de 
desaparèixer. Es calcula que 
són tan sols unes 300 per-
sones les que han mantingut 
viva aquesta llengua i, malgrat 
que gaudeixen de llibertat ple-
na per parlar-la o ensenyar-la, 
són moltes les dificultats per 
mantenir-la.
L’Associació d’Agermanament 
Igualad-Nueva Esperanza fa 
més de 20 anys que gestiona 
els projectes i la relació que 
donen sentit al protocol d’ager-
manament que es va signar el 
1993 entre la ciutat d’Igualada 
i la comunitat rural de Nueva 
Esperanza, a El Salvador. Du-
rant aquest temps ha estat un 
actiu en l’acompanyament per 
la promoció cultural de la zona 
i un suport en la lluita preven-
tiva per la problemàtica de les 
bandes violentes, les anome-
nades “maras”. També ha dut 
a terme accions de sensibilit-
zació a casa nostra de la re-
alitat d’El Salvador, la situació 
de desigualtat existent entre 
els països del sud i els països 
dels nord i les causes que les 
provoquen.

Trobada a Igualada del Servei 
d’Emergències Mèdiques
REDACCIÓ / LA VEU

Ahir dijous, 26 de març, a 
l’Hospital d’Igualada, era pre-
vist de fer la “Jornada SEM 
d’actualització en seguretat 
del pacient i dels professio-
nals”, organitzada per la base 
SEM Igualada (Consorci Sani-
tari de l’Anoia), amb el suport 

de la Direcció territorial del 
SEM a Catalunya Central. 
L’objectiu de la sessió era 
actualitzar i donar eines de 
coneixement al personal as-
sistencial de les emergències 
mèdiques, respecte a la cultu-
ra de la seguretat del pacient i 
dels professionals.
En la trobada es va posar en 

marxa per primera vegada el 
nou model de Jornada SEM 
en format “en línia” que facili-
ta el  seguiment de la sessió 
d’un major de professionals. 
L’acte aplegava prop de 300 
professionals del món de les 
emergències i urgències, tant 
de l’àmbit hospitalari com ex-
trahospitalari.  
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Aquest és el títol del llibre 
que editarà la Plataforma per 
un Vegueria Pròpia coincidint 
amb el desè aniversari de la 
constitució de l’entitat. No és 
tanmateix un llibre merament 
commemoratiu, ni un llibre 
merament històric, tot i que hi 
ha commemoració  i història. 
És un llibre que vol projectar 
una mirada de present i de 
futur al territori penedesenc, 
a les quatre comarques de 
l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix 
Penedès i Garraf, que ara ja 
són un Àmbit de Planificació 
i que continuen sense renun-
ciar a ser una Vegueria.
El llibre arrenca amb una 
Pròleg del prestigiós socioe-
còleg Ramon Folch i amb una 
Presentació del president de 
la Plataforma Fèlix Simon 
que donen pas al capítol ini-
cial del llibre: El Penedès his-
tòric, a càrrec de l’historiador 
Ramon Arnabat, que descriu 
els antecedents llunyans de 
la vegueria, una realitat que 
amb els noms de vegueria 
de Vilafranca o sotsvegueria 
d’Igualada enfonsa les seves 
arrels a l’Edat mitjana.
El capítol següent titulat Crò-

nica d’una dècada té una llar-
gada considerable ja que ex-
plica detalladament l’activitat 
impulsada per la Plataforma 
des del 2005 fins avui, i que 
es concreta en el desvetlla-
ment de la consciència pe-
nedesenca, la implicació de 
les administracions locals, i 
del món econòmic i cultural, 
la mobilització de les perso-
nes i la societat a favor de la 
Vegueria Penedès, i que van 
culminar en la consecució de 
l‘Àmbit de Planificació Pene-
dès, el màxim reconeixement 
possible en l’actual ordena-
ment legal de Catalunya. El 
capítol és a cura de l’histori-
ador Joan Solé Bordas i del 
mateix Fèlix Simon, i recull 
nombrosos testimonis gràfics 
i documentals d’aquests deu 
anys.
La part que ve a continuació 
canvia de registre i és una 
mirada endavant a càrrec 
de 40 persones que opinen 
sobre el futur del Penedès i 
per això porta per títol Can-
tant les quaranta. Els articles 
estan presentats, ordenats i 
fins a cert punt interpretats 
amb un incisiu text del perio-

dista Antoni Ribas i il·lustrats 
per l’artista Fèlix Plantalech, 
autor també de la portada 
del llibre. Els 40 prescrip-
tors són gent de les quatre 
comarques, o que hi tenen 
lligams, provinents dels 
camps més diversos: ex-
perts en territori, arquitectes, 
paisatgistes,enginyers, gent 
del món de l’economia i l’em-
presa, del vi i del turisme, 
persones del món cultural 
en totes les seves facetes, 
des de l’art, la literatura, el 

periodisme, la investigació, 
la música, l’arqueologia fins 
al folklore, l’esport i la gas-
tronomia; també la mirada 
des de la natura, la pagesia 
o l’ecologisme... Un mosaic 
variat i riquíssim de punts de 
vista que constitueix una inè-
dita i original aportació. 
La darrera part és la referèn-
cia als 72 municipis i les 4 
comarques. Es tracta de fer 
la llista de tots els municipis 
ordenats per comarques i al-
fabèticament, amb les dades 
bàsiques de cada un d’ells, 
l’escut municipal i una imat-
ge que s’ha procurat que fos 
de qualitat i el mínim tòpica 
possible. Aquesta part porta 
una presentació de Manel 
Cervera, bon coneixedor del 
territori, que fa una descrip-
ció geogràfica i paisatgística 
del Penedès i intenta explicar 
el com i el perquè de l’empla-
çament de les viles i pobles 
penedesencs.  Un text resum 
i reivindicatiu titulat La saó 
del Penedès clou el llibre.
Intercalats entre les parts 
de l’obra hi ha quatre blocs 
de vuit pàgines de fotografi-
es, un bloc per comarca. El 

El Penedès era possible

Igualada serà la seu de les 
8es Jornades de la Penedes-
fera, les quals se celebraran 
del 3 al 5 de juliol, dins la Fi-
raBIT, mostra professional, so-
cial i lúdica vinculada al món 
de les TIC, les Tecnologies 
de la Informació i de la Co-
municació. L’organització de 
l’esdeveniment serà a càrrec 
de l’associació TICAnoia que 
tindrà en aquesta ocasió la 
col·laboració de la Penedes-
fera, comunitat de bloguers i 
interessats en el web 2.0 del 
Penedès, aquells que tenen 
relació amb l’àmbit de les co-
marques de l’Anoia, l’Alt Pe-
nedès, el Baix Penedès i el 
Garraf, que recentment ha su-
perat els 1.200 membres i és 
secció TIC de l’Institut d’Estu-
dis Penedesencs (IEP). Igua-
lada es converteix d’aquesta 
manera en la primera població 
que repeteix com a seu de les 
Jornades de la Penedesfera, 
un esdeveniment que va ro-
tant pel territori, en haver-la 
acollit l’any 2011.
En aquesta edició de les Jor-
nades de la Penedesfera es 
vol donar suport a un espai de 

reflexió i de propostes sobre 
els aspectes relacionats amb 
la incorporació i les últimes 
tendències en l’ús de les TIC 
a les nostres empreses i al 
nostre territori com a temàtica 
de l’esdeveniment. Entre d’al-
tres activitats hi hauran tallers 
de vol amb drones, disseny 
d’aplicacions per a smartpho-
nes, demostració d’impresso-
res 3D i una LAN Party per als 
afeccionats als jocs d’ordina-
dor, així com una trobada ins-
tameet d’instagramers per tot 
el cap de setmana. 
Properament es donarà a co-
nèixer el programa definitiu 
de les jornades. Tots els actes 
seran gratuïts i només caldrà 
una inscripció prèvia al web 
www.penedesfera.cat. Les 
Jornades de la Penedesfera 
és la trobada anual de blo-
guers i interessats en el web 
2.0 del Penedès, aquells que 
tenen relació amb l’àmbit de 
les comarques de l’Anoia, l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i 
el Garraf. L’objectiu de l’es-
deveniment és traslladar al 
conjunt de la societat el feno-
men bloguer, les experiències 

i potencialitats de la Societat 
de la Informació i el Coneixe-
ment, mitjançant els bloguers 
penedesencs i les comunitats 
generades entorn dels seus 
blogs, gràcies a les eines del 
web 2.0 i les Tecnologies de 
la Informació i la Comunica-
ció (TIC) des d’una vessant 
social, ciutadana, participati-
va i col·laborativa. Les jorna-

des estan adreçades als pe-
nedesencs, de fora d’aquest 
territori i a tothom que vol 
introduir-se en aquest mitjà 
de comunicació. El FiraBit a 
Igualada agafarà aquest 2015 
el relleu de les seus en ante-
riors edicions: Jornades Euro-
pees del Patrimoni als Museus 
de Sitges (2014), Fira del Mar 
de Calafell (2013), Vallformo-

disseny del llibre és del reco-
negut estudi Bildi Gràfics i la 
impressió l’ha feta Gràfiques 
del Foix. Està enquadernat 
amb tapa dura i passa de les 
350 pàgines.
Conjuntament amb el llibre 
s’ha editat un complet mapa 
de l’Àmbit de la Vegueria Pe-
nedès, a escala 1:150.000, 
amb cartografia de l‘empresa 
especialitzada Gradualmap, i 
del qual se n’ha fet un gran 
tirada a fi d’escampar-lo per 
tots els racons de la vegue-
ria.
No podem acabar sense un 
agraïment a totes les perso-
nes i entitats que han col-
laborat a finançar el llibre i el 
mapa a base de comprome-
tre’s  a adquirir-ne un nom-
bre determinat d’exemplars; 
d’una manera especial cal 
agrair la implicació en aquest 
mecenatge de molts dels 
ajuntaments de la vegueria, 
així com dels quatre consells 
comarcals.
El llibre serà presentat a 
Igualada el proper 22 d’abril. 
L’acte tindrà lloc a l’Ateneu 
Igualadí a 2/4 de 8 del ves-
pre. 

Igualada serà novament seu de les Jornades de la Penedesfera

sa Winery Convention Center 
de Vilobí del Penedès (2012), 
Ateneu Igualadí d’Igualada 
(2011), Universitat UPC de 
Vilanova i la Geltrú (2010), 
Museu Vil·la Casals de Sant 
Salvador al Vendrell (2009) i 
Saló d’Espectacles de la Unió 
del Casal Gelidenc de Gelida 
(2008).
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MONTBUI / LA VEU

El passat dissabte 21 de març 
va tenir lloc l’acte d’inaugura-
ció del nou Espai de les Arts i 
del Coneixement Mont-Àgora. 
Més de 500 persones van par-
ticipar en una jornada festiva 
que passarà a la història del 
nostre municipi com la gran 
estrena d’un equipament cultu-
ral que pot ser referència a la 
Conca d’Òdena. 
L’acte inaugural va quedar con-
dicionat per la pluja, que va im-
pedir la cercavila prevista amb 
el Grup Molta Xamba, que van 
amenitzar l’entrada a l’equi-
pament. Pels volts de les 12 
del migdia va donar inici l’acte 
d’inauguració, amb la presèn-
cia de l’alcalde Teo Romero, 
el Diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge i alcalde 
d’Igualada Marc Castells, nom-
brosos regidors del consistori 
i l’arquitecte de l’obra, Pere 
Puig. Les autoritats van des-
tapar una placa protocoŀlària, 
van fer els corresponents dis-
cursos i van recórrer les dife-
rents sales i espais inaugurats 
de l’Espai de les Arts i del Co-
neixement Mont-Àgora.
Durant la jornada inaugural 
es van obrir al públic la gran 
majoria dels espais i serveis 
del centre, com ara la Biblio-
teca de dues plantes, la sala 
de petit format amb tecnologia 
preparada per fer projeccions 
cinematogràfiques amb la mi-
llor tecnologia digital i el vestí-
bul-cafeteria, on es van poder 
contemplar dues exposicions. 
L’estrena de Mont-Àgora es 
va dur a terme el dissabte 21, 
però l’endemà, el diumenge 
22, van continuar les activitats, 
amb una jornada de portes 
obertes a tot l’edifici, una pro-
jecció de titelles per als més 
menuts i un concert dels violins 
de Montbui. 

La nova Biblioteca s’estrena 
amb gran èxit
La nova Biblioteca de Mont-
Àgora va obrir portes el passat 
21 de març amb un cap de set-
mana amb moltes activitats. El 
nou equipament cultural va re-
bre més d’un miler de visitants 
en les dues primeres jornades, 
un fet que demostra la impor-
tància i l’expectativa creada a 
l’entorn d’aquest equipament.
El trasllat a Mont-Àgora coin-
cideix amb la celebració del 
20è aniversari de la Biblioteca 
montbuienca. Durant les pro-
peres setmanes i mesos es 
duran a terme nombroses acti-
vitats per commemorar aquest 
aniversari.
La nova Biblioteca de 1.007 
metres quadrats útils, distri-
buïts en dues plantes. A la de 
baix hi ha diferents zones te-
màtiques (servei de préstec, 
revistes i diaris, espai de mú-
sica i imatge i àrea infantil), 
mentre que a la primera planta 
es troba el fons general, el ser-
vei d’internet, la col·lecció local 
i diferents espais polivalents, 
entre els quals sobresurten 
un espai de suport, un espai 
de direcció, un espai de dipò-
sit documental i un magatzem 
logístic.

Serveis de la nova Biblioteca
Entre els serveis que ofereix 
la Biblioteca Mont-Àgora hi 
ha els següents: Informació i 
assessorament; carnet amb 
descomptes culturals; carnet 
mobilitzat ; servei de préstec; 
préstec interbibliotecari de qual-
sevol biblioteca pública i provin-
cial de Catalunya; accés gratuït 
a Internet i zona WI-FI; accés a 
« Internet i + »; suport a l’auto-
aprenentatge; visites guiades 
a la biblioteca; suport a l’ense-
nyament reglat; accés a bases 

de dades; activitats culturals i 
de foment de la lectura; clubs 
de lectura; bústia 24 hores de 
retorn de documents, serveis 
virtuals, entre molts d’altres. 
La nova Biblioteca ha incorpo-
rat amb el seu trasllat a Mont-
Àgora el servei  d’autopréstec 
per als seus usuaris. Aquesta 
nova utilitat està basada en la 
tecnologia RFID (identificació 
per ràdiofreqüència), que per-
met una major autonomia per a 
l’usuari. 
La Biblioteca montbuienca té 
actualment l’horari següent: de 
dilluns a divendres a les tardes 
de 16 a 20.30 hores i també 
els dijous i dissabtes entre les 
10.00 i les 14.00 hores. El telè-
fon de contacte és el 93 805 26 
66. 

Un cap de setmana inaugu-
ral amb diferents activitats 
culturals

Les activitats culturals van co-
mençar a omplir Mont-Àgora. 
El mateix dissabte 21 de març, 
coincidint amb la jornada in-
augural, es van estrenar dues 
exposicions: d’una banda, la 
mostra “Vida aquàtica”, a càr-
rec de l’artista local Ferroluar; 
i a la vegada es va inaugurar 

l’exposició fotogràfica “El món 
de colors” (Indonèsia), a càrrec 
de Marc Abril. 
Ambdues exposicions van te-
nir una gran acceptació per 
part dels primers visitants a 
l’equipament cultural. També 
el dissabte, l’àrea infantil de la 
Biblioteca va acollir una sessió 
de “Racó de contes”, a càrrec 
de Susagna Nevó.

Doble representació de tite-
lles, per l’èxit de públic 
L’endemà diumenge dia 22 de 
març, entre les 9 i les 12 del 
matí es va dur a terme una 
jornada de portes obertes a tot 
l’equipament cultural, amb un 
gran èxit de convocatòria. A les 
12 del migdia es va organitzar 
l’espectacle de titelles “Roc, 
el ruc”, que es va representar 
a la Sala de Petit Format. La 
massiva afluència de públic 
-familiar- va fer que s’hagues-
sin de realitzar dues sessions 
d’aquesta obra, a càrrec del 
grup Front Àrtic.
I la darrera activitat celebrada 
va ser el concert de violins que 
van dur a terme una quaren-
tena d’escolars del municipi, i 
que va omplir de gom a gom 
el vestíbul de Mont-Àgora amb 
les seves animades melodies.

Montbui estrena Mont-Àgora, el gran 
equipament de la cultura

MONTBUI / LA VEU

Avui divendres tindrà lloc a 
la sala de petit format Mont-
Àgora el lliurament dels setens 
ajuts municipals adreçats a 
estudiants universitaris, i que 
també han cursat cicles forma-
tius. L’acte serà el preàmbul de 
la primera projecció cinemato-
gràfica que es podrà veure en 
aquesta sala. Els assistents 
podran veure la projecció del 
film Camí a l’escola, una his-
tòria que explica la importància 
de l’educació i els sacrificis que 
han de fer moltes persones per 
poder estudiar avui en dia en 
alguns països del món.

91 ajuts concedits en aques-
ta convocatòria
Per setè any consecutiu l’Ajun-
tament de Montbui va destinar 
una partida de 30.000 euros 
per tal de d’ajudar als estudi-
ants montbuiencs. En aquesta 
convocatòria, corresponent al 
curs 2014-2015 91 alumnes 
complien els requisits de la 
convocatòria. 80 corresponien 
a universitaris, i 11 més a estu-
diants de cicles. 

La mitjana dels ajuts s’acos-
ta als 400€ per estudiant
Després de set convocatòries, 
l’Ajuntament de Montbui ha 
lliurat fins 600 ajuts als estu-
diants universitaris i de cicles 
formatius montbuiencs. Com 
explica l’alcalde montbuienc 
Teo Romero “Montbui apos-
ta de totes totes per aquests 
ajuts als nostres estudiants. En 
aquests temps que vivim una 
bona formació és bàsica, i es-
tudiar i formar-se és fonamen-
tal per accedir al mercat labo-
ral en unes millors condicions”. 
L’alcalde recorda que “l’ajunta-
ment de Montbui té uns recur-
sos limitats, però entenem que 
contribuir en la mesura de les 
nostres possibilitats a la seva 
formació és important per a la 
nostra comunitat”. El batlle so-
cialista de Montbui va apuntar 
per últim que “volem que el co-
neixement i el compromís dels 
nostres joves retorni també 
envers Montbui, i es manifesti 
amb la seva implicació en les 
entitats, les associacions...els 
joves formats són molt impor-
tants per al futur de Montbui, i 
no podem deixar perdre ni la 
seva vàlua ni el gran coneixe-
ment que han adquirit”.  

Lliurament dels 
ajuts municipals 
als estudiants 
universitaris i de 
cicles

Tallada de la cinta inaugural de Mont-Àgora

Visitants a la Biblioteca
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Petites joies del cinema. His-
tòries socials, quotidianes i 
carregades de sensibilitat. Així 
són les obres guanyadores de 
la primera edició del Rewind 
Festival Vilanova del Camí 
que aquest cap de setmana 
ha omplert de bon cinema i 
espectacle Can Papasseit. El 
festival va tancar portes ahir 
amb la projecció de la versió 
estesa de Gladiator, de Ridley 
Scott. Amb aquesta súper pro-
ducció es va posar punt i final 
a un cap de setmana - també 
de categoria superior-  gràcies 
a la iniciativa dels conductors 
del +QCine: Javier Pérez-Vico 
i Raül Bocache, que han tri-
omfat amb aquest primer festi-
val de curtmetratges.
Els nominats, els premiats, el 
públic, les autoritats... tothom 
va tenir paraules d’agraïment 
per a l’organització i van des-
tacar el gran nivell del certa-
men i la magnífica gala que 
Artístic va contribuir a amenit-
zar amb un espectacle visual 
i musical. Les felicitacions de 
ben segur compensen totes 
les hores de feina i els nervis 

dels darrers mesos. 
I és que han estat moltes ho-
res de dedicació i treball que 
l’organització ha superat amb 
molt bona. Com ens explicava 
Javier Pérez Vico a La Carma-
nyola de Ràdio Nova, moltes 
persones els han deixat bons 
comentaris, no només de sa-
tisfacció sinó també de sorpre-
sa, i tots deixen el festival i la 
gala al nivell d’un gran esde-
veniment. 
Des de fa mesos que el Re-
wind prometia. Havia acon-
seguit la participació d’unes 

300 obres a concurs i ni els 
organitzadors ni el Jurat no ho 
han tingut gens fàcil. Després 
de triar i reduir el nombre de 
nominats fins a una vintena la 
qualitat de totes les cintes era 
molt alta. És per això que no 
és d’estranyar que els 5 pre-
miats en la categoria Màster 
han estat curtmetratges bri-
llants.   
“Mientras somos” de Jacobo 
Atienza va rebre la Menció 
especial del Jurat; “Violeta” 
de Daniel Mena, el premi a la 
Millor òpera prima;  “Namnala” 

El Rewind Festival vilanoví premia 
històries de reptes quotidians

de Nacho Solana, protagonit-
zat pel reconegut actor Álex 
Angulo, traspassat encara no 
fa un any, va endur-se el Mi-
llor guió original; “Con la boca 
cerrada” d’Anna Farré amb un 
gran Eduard Fernández, en un 
moment de plenitud professio-
nal, va ser reconegut amb el 
premi a la Millor Interpretació, 
i la gran guanyadora d’aquest 
festival ha estat “Nadador” 
de Dani de la Orden, que va 
endur-se el Millor curt i el Pre-
mi del Públic. La dramàtica i 
emocionant història protago-
nitzada per Joel Linde Bertran 
va convèncer per partida do-
ble, tant al Jurat com al Públic 
que la va votar. 
“Nadador” és un bon exemple 
del que ens ha ofert aquest 
Rewind. Històries dramàti-
ques que parlen de la condició 
humana: de la solidaritat, la 
por, la vellesa, la mort, l’espe-
rança i els petits grans reptes 
i conflictes quotidians que ens 
fan créixer com a persones. 
Històries carregades de valors 
que també són un cant a l’es-
perança i al compromís social. 
I no podem oblidar que aquest 

també ha estat un festival 
per animar als més joves a 
endinsar-se en el món de la 
producció cinematogràfica en-
cara que sigui en aquest petit 
format que resulta tan prome-
tedor en contingut. L’alumnat 
de l’institut Pla de les Moreres 
ha rebut dos reconeixements 
amb dos treballs fets per 
alumnes del centre: “It was a 
different day” ha rebut el premi 
al Millor Guió i “Amics” al Millor 
Curtmetratge. 
El Rewind Festival ens deixa 
també moments entranyables 
i especials. I és que la gala 
d’Artístic va guanyar-se l’ova-
ció del públic i les felicitacions 
dels premiats. Una encertada i 
àgil presentació de Maria Be-
renguer, professora de teatre 
de l’escola, va conduir la vet-
llada i va estar molt encertada 
en les seves intervencions.
Entre les anècdotes, la visita 
dels guerrers de l’espai, de 
l’associació Star Wars Ca-
talunya que no es van voler 
perdre l’oportunitat de fer-se 
fotos de cine al Photocall del 
Rewind Festival. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Endinsa’t ha obert la convoca-
tòria per tal de seleccionar el 
personal pel projecte de Casal 
d’Estiu 2015 de Vilanova del 
Camí. Es podran cobrir fins 
un màxim de 27 places per a 
monitors i 2 places de direc-
tors de lleure, del 25 de juny 
al 24 de juliol, en jornada de 
35h/set. El Casal d’Estiu està 
gestionat per l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, a través de 
l’Àrea de Serveis Personals, 
Salut i Consum i de les educa-
dores del Centre Obert i Espai 
de Joc “El Cireret”; i compta 
amb el suport en la gestió la-
boral i de recursos humans del 
Centre d’Esplai Endinsa’t. 
Per optar a la convocatòria 
de personal els requisits són: 
ser major de 18 anys; comp-
tar amb les capacitat físiques i 
psíquiques per a la realització 
del servei; estar disponible per 
a ser contractat del 25 de juny 
al 24 de juliol (serà necessà-
ria la participació a la planifi-
cació); ser, preferiblement, de 
Vilanova del Camí, i disposar, 

preferiblement, del títol de mo-
nitors/director d’activitats de 
lleure infantil i juvenil. Es pri-
oritzarà l’equip de voluntaris 
del Centre d’Esplai Endinsa’t 
que han participat del projecte 
d’Esplai de dissabtes (1r i 2n 
trimestre).
Fins el dia 18 d’abril podreu 
omplir el formulari que troba-
reu actiu a la pàgina web d’En-
dinsa’t www.endinsat.org El 
dia 25 d’abril, caldrà presentar 
la documentació requerida, de 
8 a 10 del matí, al Centre Cívic 
del barri de la Pau.
Podeu consultar tota la infor-
mació al web d’Endinsa’t.

Endinsa’t obre la convocatòria 
per triar el personal del Casal 
d’Estiu

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU

Unes trenta cinc persones de 
Vilanova del Camí van parti-
cipar a la darrera sortida de 
les passejades “A cent cap 
els cent” que organitza la Di-
putació de Barcelona de la 
mà dels municipis. El bon am-
bient i el bonic paisatge de la 
comarca d’Osona van complir 
novament les expectatives 
dels participants vilanovins a 
la sortida que dilluns els va 
portar fins al municipi de Cen-
telles, on també van descobrir 
aspectes de la tradició oral as-
sociada a les bruixes. 
Els integrants de les poblaci-
ons que formen grup aquesta 
temporada: Sant Celoni, San-
ta Perpètua de la Mogoda, 
Centelles i Vilanova del Camí, 
van tornar a compartir cami-
nada i conversa. I és que el 
principal objectiu d’aquestes 
sortides és que el col·lectiu de 
la gent gran faci salut i activi-
tat física al mateix temps que 
comparteixen experiències 
amb altres persones de la pro-
víncia de Barcelona i coneixen 
el territori.
En aquesta ocasió per exem-
ple van descobrir que a Cen-

telles hi ha una tradició festi-
va molt particular que té les 
bruixes com a protagonistes. 
Així la celebració del Cau de 
Bruixes de Centelles va néixer 
l’any 1998 a partir d’un grup 
de persones de la població 
partint de la dita popular : “De 
Centelles, bruixes totes elles”. 
Al llarg d’aquests anys s’ha 
configurat un programa lúdic-
cultural entorn a la tradició de 
les bruixes i a l’esoterisme. 
Tot això ho van saber els par-
ticipants durant el recorregut 
pel bosc conegut com el Cer-
cle de les Bruixes; un cercle 
de xiprers on, segons diuen, 

es reuneixen les bruixes del 
municipi.
Altres punts del recorregut 
van ser la Font Calenta, la 
Font de la Rovira i el Molí de 
la Llavina, on hi ha un dels 
molins d’origen medieval més 
ben conservats de la comarca 
d’Osona.
Des del Servei d’Esports vila-
noví han valorat amb satisfac-
ció la sortida; és la penúltima 
del cicle. La propera cita serà 
la cloenda, que aquesta tem-
porada tornarà a portar als 
caminaires fins a la comar-
ca d’Osona, concretament a 
Tona. Serà l’última setmana 

El grup de passejades descobreix paisatge 
i tradició esotèrica a Centelles 
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ÒDENA / LA VEU

El republicà Carles Casanova 
repetirà com a cap de llista 
a les municipals del mes de 
maig per l’Acord Municipal, 
Junts per Òdena – ERC. 
Casanova va encapçalar fa 
quatre anys la formació Òdena 
2011 – AM, propera a Esquer-
ra Republicana, i enguany tor-
narà a fer-ho amb la formació 
Junts per Òdena – ERC, una 
candidatura oberta a la ciuta-
dania, que aglutina un grup de 
persones divers, provinents 
dels diferents nucli del munici-

pi i amb l’objectiu de treballar 
per a tots els veïns d’Òdena. 

La participació com a eix de 
treball
En aquest sentit, Carles Ca-
sanova fa una valoració molt 
positiva del procés que s’està 
endegant dins de l’equip de 
Junts per Òdena i espera po-
der elaborar un projecte ampli 
i obert, que permeti la partici-
pació de la ciutadania, com ja 
s’està fent des de fa mesos, 
amb trobades de veïns, per 
tal d’elaborar un contingut pro-
gramàtic complert. 

Carles Casanova és reelegit com 
a candidat a les municipals per 
Junts per Òdena – ERC – AM

COMARCA / LA VEU

Una de les eines educatives 
per la nostra infància són els 
contes. Des de ben petits ens 
expliquen històries i aventu-
res que, apart d’ensenyar una 
llengua, ens transmeten valor 
educatius molt importants en 
la nostra socialització.
Els contes no només ens fan 
gaudir d’històries, de perso-
natges o de diferents situaci-
ons que captiven l’imaginari 
dels infants, sinó que també 
tenen el poder de transmetre 
valors, ofereixen una font de 
creació i imaginació i a la ve-
gada constitueixen un material 
pedagògic i un suport privilegi-
at en els processos d’identifi-
cació i aprenentatge dels rols 
sexuals i de les relacions so-
cials entre els sexes. Precisa-
ment s’observa en els contes 
més tradicionals uns rerefons 
sexistes i emmarcats en si-
tuacions de desigualtat entre 
nens i nenes o personatges 
masculins i femenins.
La Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD), dins les 

propostes coeducatives em-
marcades en el Pla d’Igual-
tat de Gènere, fa una clara 
aposta pels tallers de contes 
en clau d’igualtat de gènere. 
Així, al llarg d’aquest curs es-
colar, la MICOD ha arribat a 9 
centres educatius de la Con-
ca: Escola Maria Bores de la 
Pobla de Claramunt, Escola 
Pompeu Fabra de Vilanova 
del Camí, Escola García Lorca 
de Santa Margarida de Mont-
bui, Escola Castell d’Òdena, 
Escoles Gabriel Castellà, 
Emili Vallès i properament al 
Ramon Castelltort d’Iguala-
da, i també ha passat per la 
Ludoteca Sant Miquel i per 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada, en l’Hora del Conte del 
mes de març. Els contes Artur 
i Clementina i Rosa Caramel 
han estat els que l’educadora 
Anna García ha fet arribar als 
infants d’aquests centres.
La MICOD també ha editat 
unes targetes on hi apareix un 
llistat amb tots els contes que 
transmeten valors d’igualtat 
que podem trobar al nostre ter-

La Macomunitat de la Conca d’Òdena aposta 
pels contes igualitaris per als infants

ritori (biblioteques d’Igualada, 
Montbui i Vilanova). Contes 
adaptats a infants de 3, 6 i 9 
anys. Podeu consultar aques-
tes targetes al web igualada.
cat dins la Regidoria d’Acció 
Social en l’àmbit d’Igualtat de 
Gènere.
Els contes igualitaris seguiran 
sent una proposta de la Man-
comunitat per als propers cur-
sos a les nostres escoles i han 
d’acompanyar les accions que 
també incorporen la mirada 
coeducativa, com ho són els 
tallers de coresponsabilitat, 
que han de ser la base per a 
la transmissió de valors edu-
catius basats en la igualtat de 
nens i nenes.

editorialbarcino.cat

Z
el

ig
 

No cal que ens sacsegi un cataclisme per fer-nos conscients de la importància de tenir cura d’allò que mengem. I no cal que un hort sigui 
la nostra última esperança perquè ens plantegem tenir-ne un a casa. És per això que, amb motiu del rodatge de la pel·lícula sobre el 
Mecanoscrit del segon origen, el Museu de la Vida Rural i l’Editorial Barcino publiquen el llibre L’hort del segon origen. Un inventari inèdit 
de més de 500 varietats locals catalanes d’hortalisses i fruiters amb consells de com plantar-les, conrear-les, tenir-ne cura i, fins i tot, 
on comprar-ne les llavors. Un llibre inspirat en el que escriu el pare de l’Alba per ajudar la seva filla a recuperar l’autosuficiència alimentària. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

premsa-hort-255x180.pdf   1   11/3/15   9:38



26
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de març de 2015 Comarca

Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una cinquantena de poblatans 
i poblatanes van participar, el 
divendres 20 de març a la tar-
da al Teatre Jardí, al bingo de 
primavera. Aquesta activitat la 
va organitzar l’Associació per 
a l’Oci de la Gent Gran amb 
la col·laboració de la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament.
Els guanyadors dels bingos 
van ser: Enric Segura, Benet 
Soteras, Rosa Valls, Robledo 
Martínez i Maria Teresa Sa-
llent. A més de jugar al bingo 
els assistents també van po-
der berenar. Les paneres i el 
berenar van ser obsequi de 
l’entitat organitzadora.
A més d’aquesta activitat, l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran ha programat, per al diu-
menge 12 d’abril, una sortida 
a la Passió de Cervera. L’auto-

bús sortirà a 3/4 de 9 del matí 
des de l’Hotel Robert. El preu 
d’aquesta excursió és de 30 
euros per als socis de l’entitat 
i de 32 euros per als no socis 
i inclou el dinar a l’Àrea de 
Guissona de Jorba.
La data límit per apuntar-se a 
aquesta sortida és el dimarts 
31 de març. El pagament s’ha 
de fer a CatalunyaCaixa i des-
prés portar el rebut al Local 
Social de l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, de dilluns a dijous, de 
les 9 del matí a les 12 del mig-
dia, i, de dilluns a divendres, 
de les 4 de la tarda a les 8 del 
vespre. Per a més informació 
podeu trucar al telèfon 93 808 
78 00.

Una cinquantena de poblatans 
participen al bingo de primavera

LA POBLA DE C. / LA VEU

El 19 de març de 2005 va 
obrir les portes per primera 
vegada el Cau Jove, un es-
pai destinat als joves d’entre 
12 i 35 anys. Per commemo-
rar aquest desè aniversari, 
des de la regidoria de Joven-
tut de l’Ajuntament s’han or-
ganitzat diverses propostes, 
com un taller de pastissos i 
un de grafits i un berenar.
A l’activitat per elaborar pas-
tissos, que eren de llamina-
dures i de pa de pessic, hi 
van participar una trentena 
de joves. Es va fer el dijous 
19 de març i després d’ela-
borar-los van poder bufar les 
espelmes dels deu anys. 
El divendres 20 de març en-
tre trenta i quaranta nois i no-
ies van col·laborar en pintar 
un grafit en una de les parets 
del parc de Sant Galderic. El 
dibuix, en record d’aquests 

Un taller de pastissos i un de grafit, activitats per 
celebrar els deu anys del Cau Jove de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt, 23 
de març.- Esquerra Republi-
cana de Catalunya a la Pobla 
de Claramunt ha elaborat una 
enquesta, que s’està realitzant 
aquests dies a tots els veïns 
de la població, amb l’objectiu 
de fomentar la participació ciu-
tadana i a la vegada aprofitar 
les opinions de tothom per a 
redactar el programa electoral 
per a les properes eleccions 
municipals del 24 de maig. 
El passat dissabte, ERC ja va 
recollir les primeres respostes 
a la Pobla vella i els barris de 
Sant Procopi, l’Estrassa, La 
Rata, Les Cases Noves, Can 
Galán, l’Estació, els Vivencs i 
Can Solà. El proper 28 de març 
tornarà a instal·lar un estand in-
formatiu al Xaró, les Garrigues, 
i Sant Andreu. Posteriorment, 
l’equip que forma el projecte 
d’Esquerra a la Pobla, comple-
tament renovat, seleccionarà 
les propostes per incloure-les 
al programa electoral. 
A l’enquesta es pregunta al 
veïnat sobre qüestions relacio-
nades amb el funcionament in-
tern de l’Ajuntament, el procés 
cap a la independència, l’ur-
banisme, el medi ambient, les 
comunicacions, la cultura i l’ac-
tivitat social, i també sondeja a 
la població sobre quins han de 
ser els eixos prioritaris de futur 
de la vila, ja siguin destinats al 
turisme, la indústria, el comerç 
o les polítiques encaminades a 
combatre l’atur.

Candidatura renovada 
En els darrers 12 anys ERC ha 
estat present a l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt amb Jo-
sep Aguilera i Josep Palà. De 
cara a les properes eleccions 
municipals, el partit republicà 
presentarà una candidatura 
molt renovada, formada majo-
ritàriament per gent jove i for-
mada professionalment en àm-
bits tan diversos com la cultura, 
les ciències socials, el perio-
disme, l’administració i el món 
empresarial. El grup reconeix 
i avala “la molta feina, i bona, 
que han fet els regidors d’Es-
querra a l’Ajuntament, però 
creiem que ara es un moment 
de donar pas a noves idees 
sempre seguint el camí fet fins 
ara. Volem presentar propos-
tes interessants, però no volem 
que siguin només les que hem 
treballat els últims mesos, sinó 

que reflecteixin al màxim l’opi-
nió dels veïns”. Esquerra a la 
Pobla també ha distribuït a tots 
els poblatans un butlletí infor-
matiu en el qual mostra el seu 
punt de vista sobre l’actualitat 
municipal, i que inclou una car-
ta de comiat d’Aguilera i Palà. 
ERC pensa que “no volem ni 
podem renunciar a un Ajun-
tament de la Pobla més just, 
més transparent, més pròxim 
a la seva gent, que comuniqui, 
que escolti, que es comprome-
ti. Que no s’amagui, que no 
imposi, que no doni l’esquena. 
Que compleixi. 
El govern municipal de CiU 
mostra una decadent incapaci-
tat per entomar els assumptes 
sobrevinguts i resoldre’ls amb 
eficàcia. La Pobla de Clara-
munt necessita aire fresc, no 
un govern cansat i sense ide-
es”. 

ERC fomenta la participació ciutadana a la Pobla 
amb una enquesta a tots els veïns

deu anys de vida del Cau 
Jove, és una pinya que sim-
bolitza que el jovent que 
passa pel local són com una 
gran família. Després, hi va 
haver berenar per a tots els 
participants.
El Cau Jove està obert 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. Cada dia passen 
per aquest local una mitjana 
d’entre vint i trenta nois i no-
ies que utilitzen l’espai com a 
punt de trobada i per partici-
par en diferents activitats. Es 
disposa d’una dinamitzado-
ra juvenil, Bea Guillen, que 
dóna suport, assessorament 
i orientació al jovent en di-
ferents aspectes que puguin 
ser del seu interès.
Al llarg de l’any des del Cau 
Jove es programen diverses 

propostes, com tallers, cam-
pionats o sortides. Durant 
aquests deu anys, el Cau 
Jove s’ha convertit en refe-
rent per al jovent no només 
de la Pobla de Claramunt 

sinó també de la comarca i el 
bon funcionament ha demos-
trat l’aposta que va fer i fa 
l’equip de govern per aquest 
equipament. 

MONTBUI / LA VEU

Avui divendres, els veïns del 
Nucli Urbà de Santa Margarida 
de Montbui podran participar 
en el segon acte participatiu or-
ganitzat per Junts per Montbui 
- AM. Aquest acte, que es de-
senvoluparà a partir de les 20h 
a la Vinícola té com a objectiu 
recollir les inquietuds, necessi-
tats i propostes dels veïns del 
Nucli Urbà de Montbui, sobre-
tot centrant-se en la promoció 
econòmica, les polítiques soci-
als i l’urbanisme. 
Aquest serà doncs, el segon 
acte participatiu amb veïns or-
ganitzat per la formació mont-
buienca, repetint l’experiència 
del primer acte organitzat al 
Nucli Antic i que finalitzarà amb 
una nova convocatòria amb els 
veïns dels nuclis del Saió, Coll 
del Guix i la Mallola.
El conjunt d’idees recollides 
en aquests actes seran incor-
porades al programa electoral 
de Junts per Montbui - AM per 
a les properes eleccions muni-
cipals. 

Junts per Montbui 
organitzat un acte 
participatiu amb els 
veïns del Nucli Urbà 
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CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament ha rebut una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona de 58.000 € del 
Programa complementari de 
garantia de la cohesió social. 
Aquest nou programa té la fi-
nalitat de col·laborar amb els 
governs locals de la demarca-
ció en la lluita contra l’exclusió 
social, contribuint a garantir 
la cohesió social, la prestació 
adequada de serveis socials 

i la promoció de la reinserció 
social. 
A tal efecte, l’Ajuntament des-
tinarà l’import d’aquest ajut a 
la cobertura de necessitats so-
cials bàsiques de les persones 
capelladines amb dificultats: 
atenció a situacions urgents 
i/o de greu necessitat social, 
suport per garantir la presta-
ció de serveis d’atenció domi-
ciliària i de transport adaptat 
o  qualsevol altra situació o 

L’Ajuntament de Capellades destina 58.000 € 
més a ajuts socials 

CAPELLADES / LA VEU

L’alcalde Marcel·lí Martorell ha 
signat un conveni amb l’alcal-
de d’Igualada Marc Castells, 
com a representant de SIMA 
(Societat Igualadina d’Apar-
caments S.L.), per tal d’oferir 
aparcament gratuït als famili-
ars de capelladins o capella-
dines ingressats a l’Hospital 
d’Igualada. 
Els familiars de la persona 
ingressada disposaran d’una 
tarja que els facilitarà la utilit-

zació del pàrquing soterrrat de 
l’Hospital d’Igualada de forma 
gratuïta durant 25 hores.
Pe tal de fer servir aquest 
servei gratuït, cal dirigir-se 
a Admissions de l’Hospital 
per demanar una certificació 
de l’ingrés del pacient. I amb 
aquesta certificació cal adre-
çar-se a la cabina de control 
de l’aparcament (de dilluns a 
divendres) que us emetrà una 
tarja amb 25 hores gratuïtes 
d’estada al pàrquing.  

25 hores gratuïtes al pàrquing 
de l’Hospital d’Igualada 

Capellades col·labora amb A-FAD

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte a les 12 del 
migdia es farà una nova edi-
ció del “Parlem amb l’Alcade” 
a Ràdio Capellades. Aquesta 
és una proposta especial dins 
el programa magazine El Punt 

que es dedicarà repassar i fer 
balanç dels 4 anys de gestió 
municipal. Per això, s’ha con-
vidat a l’Alcalde de Capella-
des, Marcel·lí Martorell, que 
parlarà des del 104.7 FM.

Parlem amb l’Alcalde

actuació anàloga a les asse-
nyalades que estigui vincula-
da amb la cohesió social, amb 
la prestació de serveis socials 
i amb l’àmbit de serveis soci-
als i d’atenció a les persones. 
D’aquesta manera, les famíli-
es capelladines que estiguin 
passant per una situació so-
cioeconòmica complicada po-
dran rebre aquest suport des 
dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament.

PIERA / LA VEU

El passat dijous dia 19, es va 
fer la primera trobada deno-
minada Cafè & Candidat, a on 
Javier Perellón, cap de llista 
del PSC de Piera a les prope-
res eleccions municipals de 
maig del 2015, es presentà en 
públic amb la intenció de tenir 
una xerrada oberta amb qui hi 
estes interessat. De bon principi 
es va deixar clar que el que es 
volia es que tots aquells assis-
tents que volguessin dir la seva 
opinió, experiència personal, 
valoració del estat del municipi, 
etc. ho poguessin fer en públic i 
d’una manera planera i en for-
ma de intercanvi d’opinions en-
tre els assistents i Javier Pere-
llón, el qual anava acompanyat 
del seu equip de treball, algun 
dels quals formarà par de la llis-
ta del PSC per optar al govern 
de l’Ajuntament.
La trobada, que en un princi-
pi es creia que seria d’un petit 
grup de persones, va desbordar 
les previsions en arribar al mig 
centenar d’assistents. Amb tot, 
per mantenir el clima de proxi-
mitat i de xerrada informal, es 
decidir fer-ho en el lloc previst 
encara que estes ple de gom a 
gom.
Val a dir que l’ambient fou molt 
interessant tant per el clima de 

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dies Capellades acull 
una artista portuguesa, Sara 
Maya, en el marc de la par-
ticipació del municipi en un 
projecte de col·laboració de 
l’A-FAD (Associació d’Artistes 
i Artesans del Foments de les 
Arts i del Disseny) i el consulat 
de Portugal. 
Aquesta artista fa una estada 
al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades per conèixer la tèc-
nica tradicional de fabricació 
a mà del paper i elaborar un 
projecte inspirat en aquesta 
manufactura. 

franquesa i de distanciament 
de les preguntes fetes, com per 
les respostes o comentaris a 
fer sobre els temes que s’ana-
ven plantejant. Amb tot, es va 
fer palès les greus mancances 
en determinades questions i 
en problemes presents, encara 
avui, després d’anys i anys que 
s’havien plantejat i actualment 
pendents de resoldre, ni tant 
sols de manera provisional.
L’equip que acompanyava al 
cap de llista, va prendre nota de 
totes les intervencions per te-
nir-les en compte en l’elabora-
ció d’un pla general d’actuació, 
pels propers 4 anys, i en alguns 
casos amb el caràcter de prio-
ritat urgent i de les possibilitats 
de l’administració  de poder ac-
tuar.
Javier Perellón va agraïr a tots 

els assistents per les aportaci-
ons, el diàleg i les propostes. 
Conèixer de primera mà els 
problemes reals dels veïns ens 
permetrá trobar solucions de 
manera conjunta.
Finalment, es va comunicar que 
el proper dijous dia 26, a les 19 
h. En la sala d’actes del Casal 
de Piera, es farà, per part del 
PSC de Piera, una Assembla 
Oberta a la ciutadania per tal de 
copsar les prioritats existents 
en les actuacions a fer des de 
l’Ajuntament. Conèixar i opinar 
sobre les prioritats del municipi i 
fer aportacions o suggeriments 
de millora al programa d’acció 
municipal, el qual vindrà a ser el 
resultat de la col·laboració dels 
vilatans de Piera i alhora, coin-
cident amb els problemes reals 
existents.

Exitós Cafè&Candidat a Piera

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
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Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

Es tracta d’una formació per a 
pares i mares, que parteix de 
la idea que totes les famílies 
poden, en algun moment del 
cicle vital, experimentar situ-
acions que requereixin acom-
panyament i suport. 
El Pla d’Entorn Educatiu de Pi-
era, amb la Secretaria de Fa-
mília de la Generalitat de Cata-
lunya, organitzen el programa 
formatiu basat en el concepte 
de parentalitat positiva, que 
pretén posar en marxa pro-
cessos de reflexió i millores en 
l’educació que els pares i les 
mares porten a terme amb els 
seus fills o filles.”Créixer en 
família” parteix de la idea que 
totes les famílies poden, en 
algun moment del cicle vital, 
experimentar situacions que 
requereixin acompanyament i 
suport.
La formació es divideix en dos 
cicles, adreçats a mares i pa-
res amb fills i filles en edats 
compreses entre 0-3 anys i 
16-18 anys, respectivament. 
Els tallers, que s’imparteixen 
al Centre de Serveis la Bòbila, 
s’organitzen en 6 sessions ca-

dascun. Els horaris són de les 
15 a les 17 h (en el cas dels 
tallers per a pares i mares d’in-
fants de 0 a 3 anys) i de les 
17.30 a les 19.30 h (tallers per 
a pares i mares de nois i noies 
de 16 a 18 anys).
La inscripció és gratuïta,però 
es demana el compromís 
d’assistència a totes les sessi-
ons del cicle. Per apuntar-vos 
ho podeu fer fins al 10 d’abril, 
als llocs següents:
Tallers de 0 a 3 anys: piera-
educa@ajpiera.cat, Escola 
Bressol La Tortuga (lator-
tugadepiera@gmail.com), 
Escola Bressol Gall Mullat 
(a8065068@xtec.cat), EA Api-
ària, AMPA Escola les Flan-
des (ampa@ampalesflandes.
com), AFA Escola Herois del 
Bruc (ampaheroisdelbruc@
gmail.com) i AMPA Escola 
Creixà (ampacreixa@live.
com).
Tallers de 16 a 18 anys: pie-
raeduca@ajpiera.cat, EA Api-
ària, AMPA SI Salvador Clara-
munt (ampainstitutdepiera@
gmail.com), AMPA INS Guino-
varda (ampaiesguinovarda@
hotmail.es)

Nous tallers del 
Créixer en família

PIERA / LA VEU

Atenent la gran mobilitat de 
vehicles al nucli urbà, des de 
l’Ajuntament s’ha arribat a un 
acord amb els propietaris de 
dos terrenys, actualment en 
desús, per adequar-los com a 
zones públiques d’estaciona-
ment. 
Entre les gestions que compe-
teixen a l’àmbit de seguretat 
ciutadana, l’ordenació dels ve-
hicles sempre ha estat motiu 
de preocupació de l’equip de 
govern. Fruit del treball per so-
lucionar la mancança de pla-
ces públiques d’aparcament, 
l’Ajuntament presenta una so-
lució que, tot i que és provisio-
nal, donarà cabuda a un total 
de 65 vehicles.
El moviment comercial i esco-
lar de la Vila, principalment, 
converteixen en necessària 

l’ampliació dels espais on els 
conductors puguin deixar es-
tacionats els seus vehicles. La 
Vila disposa de dos solars en 
desús, un al carrer Cardener 
(39 places), i l’altre al carrer 

Ampliació de les places d’aparcament municipal

de la Plana (26 places) al cos-
tat mateix de les escoles, que, 
acordat amb els propietaris, 
ben aviat es podran utilitzar 
com a aparcaments oberts a 
tothom.

PIERA / LA VEU

Aquest dissabte, el Teatre 
Foment de Piera va acollir a 
la tarda ‘El llop ferotge’, una 
obra de teatre per als infants. 
Al vespre, hi va haver concert 
amb el grup pierenc Kill Drake 
al Bar Foment. 
Dins del cicle de teatre per als 
infants que organitza la regi-
doria de Cultura, el passat dis-
sabte a la tarda, l’obra de te-
atre ‘El llop ferotge’ va omplir 
la sala del Teatre Foment de 
gom a gom. L’obra la va posar 
en escena La Companyia del 
Príncep Titolau, amb perso-
natges com el llop, la caput-

xeta, l’àvia, les sis cabretes o 
els tres porquets, i va anar es-
pecialment adreçada a nens i 
nenes de 3 a 8 anys.
Al vespre, el Bar Foment es va 
omplir de públic que va voler 

presenciar el concert del grup 
pierenc Kill Drake, que van 
tocar en un bar ben ple fins 
passada la mitjanit i que van 
oferir un repertoris de temes 
de rock, blues, funk i soul.

Dissabte d’activitats al Foment

PIERA / LA VEU

Ja podeu consultar i descar-
regar al web viladepiera.cat la 
versió en línia de l’agenda de 
primavera, amb les activitats i 
la formació que es fa a Piera 
durant els mesos d’abril, maig 
i juny. 
En aquesta edició hi trobareu 
recollits els actes dels mesos 
d’abril a juny, que han aportat 
les diferents entitats i equipa-
ments municipals de la nostra 
vila i una àmplia oferta de cur-
sos i tallers.
La versió en paper d’aquesta 
publicació la trobareu en breu 
als expositors informatius si-
tuats en un bon nombre de 
comerços de l’eix comercial, 
locals socials de barris i equi-
paments municipals (Bibliote-
ca de Piera, Espai d’Entitats, 

Casal, Centre de Serveis La 
Bòbila, Aula Municipal de Mú-
sica, Piscina Municipal i Ajun-
tament de Piera). La versió 
en línia la podeu descarregar, 
imprimir del document adjunt.
Si com a entitats o associaci-
ons voleu participar en l’Agen-
da ho podeu fer mitjançant el 
correu agenda@ajpiera.cat, 
facilitant-nos el títol de l’acte, 
la data, l’hora, el lloc, el preu, 
una breu descripció i qui ho 
organitza.
D’altra banda, us recordem 
que a finals de maig sortirà 
editada una Agenda especial 
d’estiu, amb els casals i es-
plais d’estiu que es fan a Piera 
i un calendari amb les festes 
i les activitats dels mesos de 
juny, juliol i agost.

Ja està en marxa l’Agenda de 
primavera

PIERA / LA VEU

Aquest dimecres engega una 
nova activitat de l’Aula Mu-
nicipal de Música, música en 
família per a nadons, per tal 
d’enfortir els lligams emocio-
nals entre els membres de la 
família. 
Dins l’oferta formativa, l’Aula 
Municipal de Música inclou 
una activitat oberta a les famí-

lies amb nadons, mitjançant la 
qual els membres d’una famí-
lia poden compartir una esto-
na de música per tal d’enfortir 
els lligams emocionals.
L’activitat, que engega aquest 
dimecres, es fa a l’Auditori de 
Ca la Mestra, els dimecres de 
17.30 a 18.15 h, amb un cost 
de 17 € mensuals (us hi podeu 
inscriure durant tot el curs). La 

formació es fa amb el guiatge 
de l’Eva Cano, professora de 
l’Aula i formada especialment 
en activitats musicals destina-
des als més petits.
Per a informació i inscripci-
ons us podeu adreçar a Ca la 
Mestra, c/ de la Plaça, 6, tru-
car al telèfon 93 776 21 37 o al 
correu info@aulamusicapiera.
cat.

Música per a nadons

PIERA / LA VEU

Aquest diumenge, Piera Tu-
risme organitza una sortida 
per conèixer la pineda de Can 
Ferrer del Coll, on la calma del 
paratge envoltarà els nostres 
sentits. El punt de trobada és 
a les 10 h a la Font del Prat 

per anar amb cotxes fins al 
Bedorc, i hi ha dues opcions 
de ruta:
Opció 1
Pujada i baixa pel camí pe-
dregós per a excursionistes 
acostumats a anar per la mun-
tanya.

Opció 2
Camí ample i força planer, al-
guna pujada assequible per a 
públic de totes les edats. Sor-
tida més familiar, apta per a 
petits i grans.

Diumenge, sortida a la pineda del Can Ferrer del 
Coll

PIERA / LA VEU

Diumenge a les 11 del matí 
tindrà lloc la presentació del 
candidat a les properes muni-
cipals d’Ara és Demà Piera.
L’acte es durà a terme a l’Es-
pai d’entitats a partir de les 11 

del matí i es comptarà amb la 
presència del Cap de llista, Al-
bert Llatge que estarà acom-
panyat per Laura Massana, 
diputada al parlament de Ca-
talunya i Joan Josep Nuet, di-
putat al Congrés.

Diumenge, presentació del 
candidat l’Ara és Demà Piera 
Albert Llatge
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Arriba la 14a edició de l’Automercat, 
l’outlet del vehicle d’ocasió a l’Anoia
Un any més el recinte de Cal 
Carner d’Igualada acollirà la 
fira d’Automercat, l’outlet més 
gran de la comarca de cotxes 
de segona mà, una oportunitat 
per trobar el vehicle d’ocasió 
que s’està buscant sense ha-
ver de recórrer tots els con-
cessionaris de la ciutat. Així, 
aquest cap de setmana, dis-
sabte 28 i diumenge 29, més 
de 300 vehicles s’exposaran 
en un espai de 10.000m2. Un 
total de quinze expositors es-
taran presents amb les millors 
ofertes del sector.
Automercat ofereix la possibi-
litat de provar els cotxes que 
es desitgen, el vehicle comprat 
compta amb la garantia del 
concessionari expositor i exis-
teix la possibilitat de vendre el 
cotxe vell al concessionari ve-
nedor. A més a més entre tots 
aquells que es comprin un ve-
hicle a la Fira se sortejarà un 
premi de 1.000€ que podran 
descomptar a la compra del 
seu cotxe.

Entrada gratuïta al recinte
L’entrada al recinte és gratuïta i 
es podrà visitar de 10 a 2 h del 
migdia i de 4 a 8 h de la tarda. 
Automercat espera rebre visi-
tants de tota la comarca i altres 

poblacions veïnes. El públic 
d’automercat és un visitant in-
teressat a adquirir un vehicle 
però també passegen moltes 
persones aficionades del sec-
tor i famílies que passegen en-
curiosides per veure de prop 
les ofertes que els 15 expo-
sitors oferiran. Concretament 
aquests expositors són: Anoia 
Motor-Seat, Garatge Montser-
rat – Fiat –Alfa Romero, Dab-
sa, Garatge Montserrat – Opel, 
Ramon Solsona, Remm Gui-
tart, Rosich Motors, Talleres 
Santi Enrique, Servisimó Igua-
lada, A.M.Anoia, Sarauto, Ano-
ia Motor-Hyundai, Futurauto i 
Energy Casrs.
Com a novetat, enguany Fira 
Igualada publicarà algunes de 
les millors ofertes d’Automer-
cat a través del seu compte de 
twitter @firaigualada i facebo-
ok www.facebook.firaigualada 
que publicarà imatges i preus 
d’alguns dels cotxes exposats.
L’acte d’inauguració serà 
dissabte a les 11 del matí i 

Se sortejaran 1.000€ 
entre totes les 
persones que hagin 
comprat un cotxe

S’hi exposaran més 
de 300 vehicles de tot 
tipus i per a totes les 
butxaques en 
exposició

comptarà amb la presència 
de l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, qui acompanyat de 
Joan Domenech, president de 
Fira d’Igualada, faran una pas-
sejada per tot el recinte firal.
Automercat està organitzat 
per Fira d’Igualada i compta 

amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada. Fira d’Igualada és 
una entitat sense afany de lu-
cre que va néixer l’any 1951 
amb la finalitat de fomentar fi-
res, mercats, festes i potenciar 
el comerç i la indústria d’Igua-
lada i la seva comarca. 

DABSA
Avda.Mestre Montaner, 42

08700 Igualada (Barcelona)
Telf. 938030050 - 938030546

vendes@dabsa.net

NOVES 
INSTAL·LACIONS 
SSANGYONG
DABSA 
A IGUALADA

NOVES 
INSTAL·LACIONS 
SSANGYONG
DABSA 
A IGUALADA
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Els avantatges de comprar un vehicle 
d’ocasió a un professional
Un any més -i ja van nou- el 
Fòrum de Vehicle d’Ocasió i 
Postvenda promogut per l’As-
sociació Nacional de Venedors 
de Vehicles a Motor, Ganvam, 
ha analitzat l’actual situació del 
Mercat d’Ocasió fent èmfasi 
en la importància de cuidar el 
client i de transmetre confian-
ça. I com en altres ocasions 
Coches.net ha estat convidada 
com a ponent. El Fòrum es va 
celebrar a Madrid.
Actualment la ràtio de venda 
de cotxes d’ocasió a Espa-
nya és de 2,3 per cada cotxe 
nou. Es tracta d’una xifra que 
està per sota de mercats com 
el francès (2,8 per cada nou), 
l’italià (2,6 per cada nou) o el 
portuguès (3,9 per cada nou).
Una de ls taules rodones que 
va tenir més èxit de participa-
ció va ser la que portava per 

El contracte sense 
clàusules abusives, 
la garantia de fins 
a dos anys i les re-
visions passades, 
són els principals 
arguments a tenir 
en compte quan es 
compra un cotxe a 
un professional, sem-
pre és més segur que 
a un particular

lema “Com treure quota de 
mercat a les vendes entre par-
ticulars? Què diuen els clients 
sobre el VO? “.
La visió en general és molt po-
sitiva ja que no s’ha apreciat 
descens en en la borsa de cot-
xes d’Ocasió. Avui a la xarxa 
és habitual trobar una extensa 
base de dades d’anuncis, de 
155.000 vehicles a la venda. 
Pel que fa al frau, es destaca 
que els portals d’Internet “de-
limiten al màxim la intervenció 
de falsos particulars” i que “es 
fa tot el possible” per comba-
tre-ho.
El Fòrum va resumir un cop 
més els avantatges de com-
prar a un professional respecte 
la compra a particulars: el con-
tracte sense clàusules abusi-
ves, la garantia de fins a dos 
anys i les revisions passades, 

són els principals arguments. 
No obstant això segons da-
des de Ganvam, el 59% de les 
operacions es fan entre par-
ticulars i només el 41% entre 
professionals.
Per això es va insistir en la ne-
cessitat de generar confiança 
en l’usuari. Les millores pas-
sen per insistir en el bon tracte 
al client, mantenir-lo informat, 
atendre de manera transpa-
rent i finalment fidelitzar-lo.
Jaume Barea, director d’As-
sessoria Jurídica de Ganvam, 
ha destacat que és important 
per al client que el venedor 
sigui necessari amb el con-
cepte de garantia i amb els 
termes que inclou. Només una 
dada perquè aquest tema si-
gui comprensible: el 50% de 

les preguntes que arriben a 
l’assessoria jurídica de Gan-
vam estan relacionades amb 
aquest tema.

C/ Alemanya, 33 nau 3    08700 Igualada
Tel. 93 803 10 78   ·   Fax 93 804 02 38

fermivalls@telefonica.net
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Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 8788 Vilanova del Cami. Barcelona, Tel.: 93 806 04 79, Fax: 93 806 04 84, www.mercedes-benz.es

Talleres Montoliu

Fiabilidad en carretera.
Confíe en los Recambios Genuinos Mercedes-Benz.
Si de usted depende el buen funcionamiento de su flota, confíe en los Recambios Genuinos Mercedes-Benz.
Por su alta calidad, su seguridad probada y su gran fiabilidad. Además de una larga duración y su ajustado precio,

los Recambios Genuinos Mercedes-Benz, son realmente económicos. Puede estar seguro.

www.mercedes-benz.es
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El mercat de vehicles d’ocasió segueix amunt
Els signes de recuperació que 
el sector del motor ha experi-
mentat en els últims mesos 
s’han apreciat també en els ve-
hicles de segona mà. El mercat 
d’usats va acomiadar el 2014 
amb una pujada de les ven-
des del 6,5%, segons dades 
de l’associació nacional de ve-
nedors (Ganvam), que situen 
aquestes vendes a 1.680.000 
unitats. Aquest creixement 
és degut, fonamentalment, a 
l’augment de les operacions de 
cotxes «mileuristes» entre par-
ticulars, per sobre del 16%, se-
gons les estimacions d’aques-
ta associació.
Amb aquestes xifres, la relació 
de vendes VO / VN (vehicle 
d’ocasió / vehicle nou) repetia 
la seva marca històrica de 2,3 
a 1 a causa no tant al creixe-
ment del mercat d’usats com 
a l’escassa demanda de nous 
que acabava 2013 en uns ni-
vells molt baixos, al voltant de 
les 720.000 unitats.
Encara l’impuls dels ja esgo-
tats plans PIVE i el PIMA Aire 
ha permès corregir a l’alça la 
previsió de tancament i fins i 
tot invertir la tendència (+ 3%), 
la veritat és que les matricula-
cions acumulen un retrocés de 
més del 55% des de l’inici de 
la crisi. D’aquesta manera, les 
dificultats d’accés al crèdit han 
convertit a l’usat en la solució 
de mobilitat anticrisi d’aquests 
últims anys.
Ara bé, precisament aquesta 
manca de finançament ha dis-
parat les vendes de vehicles 
«mileuristes»; models que, 
per la seva antiguitat i elevat 
quilometratge, poden pagar al 
comptat, representant ja gaire-
bé la meitat del mercat (49%).

En un context on el factor preu 
és determinant per tirar enda-
vant la compra, no és d’es-
tranyar que sis de cada deu 
operacions es produeixin ja 
entre particulars, precisament 
amb aquests models d’alta 
edat i baixes prestacions que 
confereixen al mercat volum 
o, el que és el mateix, quanti-
tat però una qualitat molt mi-
llorable. Per Ganvam, aquest 
protagonisme inusual de l’usat 
de més de deu anys -que va 
créixer més del 11% en aquest 
últim any-, unit al dèficit de ma-
triculacions -en els últims sis 
anys han deixat de vendre tres 
milions de vehicles-, està pro-
piciant un envelliment del parc 
de vehicles amb el consegüent 
perill per a la seguretat viària 

i el compliment dels criteris 
d’emissions.
Per tal de consolidar la deman-
da creixent del VO i sintonitzar 

els plans d’estímul a la compra 
fins que la recuperació econò-
mica sigui evident, donant en-
trada als vehicles usats de fins 
a 5 anys i ressuscitant l’espe-
rit dels primers plans d’ajudes 
com el Preveure que, un cop 
extingit, va mantenir un any 
més l’ajuda a l’usat.
Segons el president de Gan-
vam, Juan Antonio Sánchez 
Torres, «en un moment en què 
aquests cotxes són la primera 
opció de compra per a molts 
espanyols per una qüestió 
de diners, incentivar ajudaria 
a vèncer les dificultats de fi-
nançament i les reticències al 
canvi de cotxe , contribuint a 
retirar de les nostres carrete-
res vehicles que moltes vega-
des són autèntica ferralla ». De 
fet, programes com el esgotat 
PIMA Aire animen a l’usuari a 
acostar-se al concessionari o 
compravenda a la recerca d’un 
cotxe seminous, jove i assequi-
ble amb totes les garanties, en 
lloc de jugar-se la compra a la 
«loteria» que suposa anar a un 
particular .

amb les previsions de la DGT 
de rebaixar a 7 anys la seva 
mitjana d’edat d’aquí a 2016, la 
patronal advoca per estendre 
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HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat divendres 20 de 
març, al Casal Català d’Hos-
talets, es va presentar l’equip 
d’ERC Hostalets de Pierola 
per a les properes municipals, 
encapçalat per l’alcaldable, 
Jordi Calpe, que repeteix com 
a candidat. 
Durant l’acte, es van marcar 
les principals línies de treball 
de l’equip republicà, amb una 
prioritat destacable, “tots els 
veïns i veïnes d’Hostalets”, 
afirmaven. “Ni assessors 
opacs, ni amiguismes, ni inte-
ressos personals. Les perso-
nes estan per davant de tot”. 
Així, segons Esquerra Hosta-
lets, l’objectiu és aconseguir 
un ajuntament transparent i 
participatiu per tornar el poble 
als seus legítims propietaris, 
els veïns d’Hostalets. Calpe 
afirmava que “serem un go-
vern net, honest i socialment 
just”. 

Participació, rigor i sosteni-
bilitat
Des d’ERC Hostalets es vol 
recuperar el rigor, la sosteni-
bilitat i la transparència en la 
gestió econòmica, gestionant 
els diners de tots els hosta-
lencs i hostalenques amb res-

ponsabilitat, posant les perso-
nes i les seves necessitats per 
davant d’altres interessos. 
D’altra banda, es vol obrir el 
POUM al municipi per decidir 
junts el model de poble a pla-
nificar. A més, ERC Hostalets 
defensa que “les iniciatives de 
veïns i entitats són imprescin-
dibles per dinamitzar la vida 
social i cultural del municipi”. 
Calpe afirmava que “per da-
vant de tot, hi ha les persones. 
Som un equip compromès 
amb el municipi”. 

Oriol Amorós a la presenta-
ció
Durant l’acte de presentació 
de divendres passat, amb un 
centenar de persones que om-
pliren la sala del Casal Català, 
també hi fou present el diputat 
d’Esquerra Oriol Amorós, que 
va parlar de les municipals 
com una prèvia a les eleccions 
del 27 de setembre. L’acte va 
finalitzar amb un sopar a peu 
dret, amb un ambient distès i 
agradable entre tots els pre-
sents. 

Oriol Amorós (ERC) va apadrinar l’acte celebrat 
divendres als Hostalets

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Visitahostalets.cat neix de la 
necessitat d’agrupar sota el 
mateix portal tota l’activitat de 
promoció turística: turisme ci-
entífic, familiar i de natura. Així, 
el portal conté ofertes especí-
fiques per a cada públic i és 
pioner en la visió del turisme 
paleontològic a Catalunya. La 
web integra el sistema de re-
serves de l’Alberg municipal, 
fet que impulsa les estades 
amb pernoctacions al munici-
pi i obre noves oportunitats a 
la dinamització del comerç i la 
restauració.
L’obertura d’aquest nou por-
tal ve acompanyat per un im-
puls de la marca Hostalets a 
les xarxes socials. Facebook, 
Twitter i Instagram es faran 
ressò de totes les activitats que 
es programen als Hostalets. 
Les descobertes del Centre de 
Restauració i Interpretació Pa-
leontològica, les activitats fami-
liars i el patrimoni arquitectònic 
hostalatenc seran els eixos 
destacats de les xarxes.
Així mateix, durant la setmana 
del 23 al 29 de març, el Hos-
talets és protagonista del repte 
fotogràfic setmanal del perfil 
d’Instagram @descobreixca-
talunya, que amb més de 30 
mil seguidors, és un portal de 
referència turístic a Catalunya. 

Hostalets és Paleontologia
Hi ha un element que fa que Els 
Hostalets de Pierola sigui únic 
al món. Es tracta de la figura 
del PAU (Pieralopithecus cata-
launicus), primat hominoideu 
que ocupa un lloc privilegiat 
dins la línia evolutiva comuna 
entre els grans antropomorfs 
i l’home,  amb uns 12 milions 
d’anys. En Pau presenta unes 
característiques diferenciado-
res al seu esquelet, principal-
ment locomotores, que han 
estat vitals per entendre moltes 

de les dels primats actuals.
Els Hostalets de Pierola és re-
conegut internacionalment en 
els àmbits científics per l’apor-
tació de les restes paleonto-
lògiques aquí aparegudes al 
coneixement de l’evolució de 
la vida al Miocè. Molts gèneres 
i espècies noves s’han erigit 
en base als fòssils recuperats 
aquí!
El Centre de Restauració i 
Interpretació Palentològica 
(CRIP) recolza el coneixement 
científic i la formació de nous 
paleontòlegs i conservadors-
restauradors d’aquest àmbit. 
A través de les seves activitats 
a infants i famílies agrupades 
dins dels portal web, aquests 
poden experimentar i endins-
ar-se en el món de la paleon-
tologia.

Hostalets és modernisme
Entre els anys 1897 i 1931 
l’arquitectura modernista i nou-
centista va arrelar de manera 
molt important als Hostalets de 
Pierola. Així, en la trama urba-
na del poble es pot gaudir de 
grans exemplars d’aquests es-
tils arquitectònics tan lligats a 
la renaixença i l’esperit català 
que es viu al poble. Els edificis 
del Casal Català o la Torre del 
Sr. Enric conformen un conjunt 
amb identitat pròpia dins dels 
Hostalets de Pierola.

Hostalets és turisme familiar
Tot el que tu i la teva família 
vulgueu fer, ho podeu fer als 
Hostalets de Pierola. Vols venir 
amb els teus i gaudir d’aquest 
territori durant un cap de set-
mana o diversos dies? També 
ho podràs fer! L’alberg rural de 
Can Roviralta, amb una capa-
citat per 59 persones pot ser 
el teu campament central per 
viure i gaudir dels Hostalets de 
Pierola!

Els Hostalets presenta el portal 
turístic: VisitaHostalets.cat

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola projecta l’execució 
d’un pavelló poliesportiu co-
bert. Es tracta d’una demanda 
històrica dels veïns i una ne-
cessitat per al desenvolupa-
ment de la pràctica esportiva 
al municipi.
L’evolució del projecte com-
porta decidir la ubicació 
d’aquesta infraestructura i, per 
aquest motiu, l’administració 
local va obrir el passat 9 de 
març un procés de participació 
ciutadana amb l’objectiu que 
els veïns opinessin sobre quin 
hauria de ser l’emplaçament 
del nou pavelló.
Els veïns del municipi han 

pogut seleccionar una de les 
tres ubicacions proposades: al 
costat del camp de futbol, co-
brir l’actual pista poliesportiva 
o a l’antiga piscina.
Han estat cridats a participar 
tots els veïns empadronats 
als Hostalets de Pierola amb 
un mínim de 16 anys. Els par-
ticipants en el procés de par-
ticipació han estat un total de 
204, el que significa un 8,5% 
sobre la població que podia 
efectuar el seu vot. El dilluns, 
23 a les 18.00h i en un acte 
totalment públic es va efectuar 
el recompte de les votacions. 
Els resultats han estat els se-
güents:
Vots emesos: 204

Opció 1: 24 vots
Opció 2: 10 vots
Opció 3: 168 vots
Vots nuls: 2
Vist el resultat de les votaci-
ons, l’opció 3 ha estat la pre-
ferida per l’àmplia majoria dels 
veïns hostaletencs. L’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
valora de forma molt positiva 
la participació dels veïns dels 
Hostalets de Pierola i ja s’ha 
posat en marxa per iniciar els 
estudis i informes que perme-
tin desenvolupar un projecte 
definitiu per un pavelló cobert 
al municipi.
El cost econòmic del procés 
de participació ha estat de gai-
rebé 200€.

Els Hostalets de Pierola ha seleccionat 
l’emplaçament del nou pavelló poliesportiu 
mitjançant un procés participatiu

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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

36
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de març de 2015 Comarca

Anoia Sud  



37
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de març de 2015Comarca

Anoia Sud  

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’Arxiu Municipal de Vallbona 
d’Anoia ja disposa del material 
digitalitzat del fons documen-
tal del mestre Josep Masclans 
i Pascual. Els treballs, realit-
zats per tècnics de la Diputa-
ció de Barcelona, han consistit 
en la digitalització de 171 uni-
tats documentals que corres-
ponen a 732 pàgines de text i 
98 imatges.
El fons del mestre de primer 
ensenyament Josep Masclans 
i Pascual va ingressar a l’arxiu 
el maig de 2013 i cronològica-
ment aplega documents des 
de finals del segle XIX fins a 
1962. Amb anterioritat a la 
digitalització del fons, l’any 
2014, l’Oficina de Patrimoni 
Cultural es va encarregar de 
l’organització i la descripció 
del fons amb l’elaboració d’un 

inventari.
Gran part de la documentació 
és escrita a manera de memò-
ria autobiogràfica, on es pot 
trobar una extensa relació de 
totes les escoles on va exer-
cir de mestre, les seves im-
pressions i les activitats que 
va realitzar. El mestre Josep 
Masclans (1878-1961) va ar-
ribar a Vallbona d’Anoia l’any 
1921 i va exercí de mestre fins 
l’any 1939. Abans va estar a 
Barcelona, Cabrils, Vilassar 
de Dalt, el Vendrell, Lleida  i 
Castellserà.
L’Arxiu Municipal de Vallbona 
d’Anoia forma part del Pro-
grama de Manteniment de la 
Xarxa d’Arxius Municipals i 
és assistit tècnicament per un 
arxiver itinerant de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona.

Vallbona d’Anoia rep la 
digitalització del fons del 
mestre Josep Masclans LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Després de tres anys d’obres 
per condicionar la carretera de 
Vilanova d’Espoia a Pinedes 
de l’Armengol acaba la se-
gona fase de treballs que ha 
consistit en l’aplicació de sis 
centímetres de quitrà de roda-
dora per garantir la seguretat 
dels usuaris que circulen dià-
riament per aquesta via. Con-
cretament, s’han asfaltat un 
total de 1.5000 metres lineals 
que afecten directament a les 
més de 1.5000 persones que 
viuen a Pinedes.
L’any 2012 es va iniciar el pro-
jecte de condicionament de la 
carretera de Vilanova d’Espo-
ia a Pinedes de l’Armengol,  
una important obra hidràulica 
que va suposar la construcció 
de dos calaixos-pont de formi-
gó de grans dimensions per tal 
d’absorbir les possibles avin-
gudes de les aigües pluvials 
del torrent de Mas d’en Pons 
i de la mateixa urbanització 
de Pinedes alhora que es van 
condicionar les lleres i torren-
teres que estaven força deteri-
orades i que travessen finques 
rústiques privades. Aquesta 
va ser una important actuació, 
ja que,suposava la base de la 
futura carretera.
Tot i les millores dutes a terme 
darrerament, el projecte en-
cara no està enllestit. Existeix 
el compromís de la Diputació 
de Barcelona d’incloure en el 
seu programa -anomenat Pla 

Zonal de Carreteres- aquesta 
carretera com a prolongació 
de la BV-2135 i per tant, la Di-
putació assumiria en el futur 
el manteniment i conservació 
d’aquesta infraestructura. Se-
gons aquest programa zonal, 
la Diputació de Barcelona mi-
llorarà el traçat actual i alhora 
construirà un accés o vial de 
vianants històricament dema-
nat per la població i que comu-
nicarà Pinedes amb l’Escola 
Torrescassana d’Espoia amb 
el seu pas de vianants corres-
ponent.
Jaume Riba, alcalde de La 
Torre de Claramunt, mostra 
la seva satisfacció pel resul-
tat de tants anys de treball 
i es mostra entusiasmat pel 
compromís assumit per la Di-
putació. A la mateixa vegada, 

Més millores per la Carretera de Vilanova 
d’Espoia a Pinedes de l’Armengol 

Riba agraeix la col·laboració 
i la participació de l’àrea de 
Carreteres i Infraestructures 
de la Diputació de Barcelona 
i en concret, la sensibilitat i la 
implicació del diputat d’Infra-
estructures, Urbanisme i Habi-
tatge, Marc Castells.
Amb l’objectiu d’informar de 
les millores d’aquesta carre-
tera i d’altres actuacions que 
afecten directament a Pinedes 
de l’Armengol com són el futur 
esapi o plaça polivalent com a 
centre neuràligic del nucli o els 
treballs de prevenció d’incen-
dis, l’Ajuntament ha organitzat 
una reunió informativa ober-
ta a tots els veïns i veïnes el 
pròxim diumenge 29 de març 
a dos quarts d’una del migdia 
al Centre Social Font de l’Ar-
mengol.

LA TORRE DE C. / LA VEU

Dissabte 28 de març hi ha con-
vocada una trobada oberta, or-
ganitzada per ERC, per a tots 
els veïns de Vilanova d’Espo-
ia, a les 18h a la Biblioteca del 
CEIP Torrescasana. Les con-
clusions i propostes que sorgei-
xin de la trobada formaran part 
del programa d’actuació muni-
cipal d’Esquerra a La Torre per 
al període 2015 – 2019. 
Els tres eixos en què ERC 
La Torre basarà la trobada 
d’aquest dissabte són els ser-
veis i equipaments municipals; 
l’urbanisme, la mobilitat i el 
medi ambient, i l’organització 
sociocultural del municipi. La 
formació republicana vol crear, 
doncs, un canal de participació 
amb una dinàmica accessible 
per a tots els veïns de tots els 
nuclis de població, amb el com-
promís de treballar cadascú 
des del seu àmbit.  

ERC convoca els 
veïns de Vilanova 
d’Espoia a una 
trobada participativa

El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió de data 19 de març de 2015, va adop-
tar l’acord d’aprovar inicialment l’expedient de rectificació d’error material en la documen-
tació gràfica del POUM, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que afecta als plànols 04 i 
05.1, en l’àmbit de sòl urbà consolidat de la Plaça de la Indústria de Sant Martí de Tous.

L’esmentada rectificació d’error material es sotmet a informació pública durant el termini 
d’un mes, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. Aquest mateix anunci es publicarà al diari comarcal LA VEU, a la 
pàgina web www.tous.cat i al taulell d'anuncis de l’Ajuntament, per tal que es puguin presen-
tar les al·legacions,  reclamacions i suggeriments que es considerin oportunes.

La documentació administrativa podrà examinar-se de dilluns a divendres de 9 a 13.30h i 
dilluns de 16.30 a 19h a les oficines municipals.

Sant Martí de Tous, 20 de març de 2015

L’Alcalde
David Alquézar Claramunt

EDICTE
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LA LLACUNA / LA VEU

Aquest diumenge, Salvador 
Esteve ,president de la Dipu-
tació de Barcelona, acompa-
nyat del diputat d’Infraestruc-
tures, Urbanisme i Habitatge, 
Marc Castells, i l’alcalde del 
municipi, Josep Parera, visi-
taran l’estat de les obres del 
Centre pel Desenvolupament 
Cultural i Turístic de La Llacu-
na previst que obri les seves 
portes a principis d’estiu.
L’edifici estarà destinat a usos 
culturals i turístics. A la planta 
baixa s’hi instal·larà l’oficina 
de Turisme i també hi haurà 
una galeria d’exposicions. Al 
primer pis hi haurà una sala 
polivalent destinada a sala de 
lectura, amb ordinadors i Wi-
Fi, oberta a tots els ciutadans, 
i especialment als més joves. 
La segona planta acollirà la 
seu del Centre d’Estudis Lla-
cunencs, i la tercera es con-
vertirà en una sala d’exposició 
d’objectes històrics del poble i 
el seu entorn. 
El projecte compta amb una 
ajuda de la Xarxa de Governs 
Locals de la Diputació de Bar-
celona de 225.000 euros, a 
més d’una subvenció comple-
mentària del mateix organis-
me de 56.000 euros per tal de 
dotar l’espai d’accés a internet 
i ordinadors. D’altra banda, la 
Generalitat hi ha aportat un 
total de 110.000 euros a par-
tir de les ajudes del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) dels anys 2011 i 
2012. També cal destacar que 
la redacció del projecte, amb 
un cost de 20.508,47 euros, 
ha estat finançada al 100% 
per la Diputació.

El president de la 
Diputació visita 
diumenge la Llacuna

ERC Vallbona d’Anoia presenta 
el seu candidat Òscar Labraña
VALLABONA D’ANOIA / LA VEU

El republicà Òscar Labraña 
serà l’alcaldable per a ERC 
Vallbona d’Anoia en les prope-
res eleccions municipals. 
Labraña serà presentat aquest 
divendres, 27 de març, a les 
20h a la Sala Polivalent Jau-
me Calveras de Vallbona, en 
un acte obert a tots els veïns 
del municipi, en què, a més de 
la presentació del candidat, 
també hi haurà membres de 
l’equip d’Esquerra a Vallbona 
d’Anoia. 
Un altre dels punts de l’acte 
del proper divendres serà l’ex-

plicació dels principals eixos 
programàtics de la formació 
republicana, amb una aposta 
clara per la participació veïnal, 
amb l’objectiu de donar veu 
als veïns del municipi i escol-
tar-los en la presa de decisi-
ons. 
En aquest sentit, es convida 
a tots els vallbonencs i vallbo-
nenques a assistir a l’acte de 
presentació de Labraña com a 
candidat a l’alcaldia, el proper 
divendres 27 de març, a les 
20h a la Sala Polivalent Jau-
me Calveras. 

TOUS / LA VEU

El grup municipal de Conver-
gència i Unió de Tous, informa 
que el proper dilluns dia 30 de 
març es faran diferents troba-
des informatives participatives 
al  Casal de Tous. Es pretén 
que els diferents grups convi-
dats exposin les seves idees, 
necessitats. 
La primera reunió serà amb 
les entitats culturals i esporti-
ves a les 17 hores.
La segona trobada serà amb 
la gent aturada, a les 18 ho-
res.
La tercera trobada serà a les 
19 hores amb empresaris i 
emprenedors.

CiU de Tous farà 
trobades informatives 
participatives amb 
els veïns

EL BRUC / LA VEU

Aquestes darreres setmanes 
s’estan realitzant les obres 
d’ampliació del casal social ubi-
cat a la urbanització Montserrat 
Parc, unes obres que es tradui-
ran en 90m2 més d’espai. Amb 
l’ampliació d’aquesta instal·
lació municipal es podran acollir 
aquelles activitats socials, cul-
turals i recreatives que organit-
zin els veïns i que fins ara, per 
l’espai reduït que hi havia, els 
feia impossible desenvolupar. 
També es destinarà una part a 
magatzem.
Aquesta obra ha estat possible, 
després de diverses gestions 
municipals, per una subvenció 
de la Diputació de Barcelona, 
i que forma part d’un paquet 
d’obres de millora que ja s’han 

realitzat a diferents espais del 
municipi, com l’arranjament de 
carrers o millores al recinte es-
colar.
Segons alguns veïns, per fi ve-
uen realitzat una demanda de 
feia molts anys, “aquesta am-
pliació feia molta falta, el casal 
s’havia quedat petit i limitava el 
seu ús”. Sobretot al hivern “és 
un lloc de reunió dels veïns, tant 
petits com grans i ara podrem 
organitzar tallers o trobades”.
Des del consistori, “es vol posar 
en valor l’esforç d’anar aconse-
guint fites en aquesta situació 
de crisi econòmica, també per 
nosaltres”. Afegint, que, “aquest 
és un petit pas dels molts que 
nosaltres estem fent, però en-
cara queda molt per fer.”

L’ampliació del casal de 
Montserrat Parc a bon ritme

EL BRUC / LA VEU

L’Ajuntament d’El Bruc ha 
signat un conveni de col-
laboració amb l’entitat local 
Associació Escola de Música 
del Bruc, per tal que pugui dur 
a terme el projecte educatiu 
relacionat amb l’ensenyament 
musical, en infants de fins a 
16 anys, dels programes: es-
pai nadó, de sensibilització, 
formació bàsica i de formació 
complementària. 
L’Ajuntament també col·labora 
amb l’associació cedint les 
aules i mobiliari de l’edifici de 
l’Escola El Bruc.
La signatura va anar a càr-

rec de l’alcalde, Carles Cas-
tro i del president de l’entitat, 
Antoni Garcia. L’import del 
conveni és de 15.000 euros 
anuals amb l’objectiu de donar 
continuïtat a la col·laboració.
“És una de les promeses que 
vàrem fer a l’inici del mandat 
i que finalment veiem compli-
da”, afirma Castro.  Compro-
mès amb el projecte, afegeix 
que “la cultura musical és 
fonamental en el desenvolu-
pament social i està demos-
trat que ajuda en l’adquisició 
de millors coneixements en 
altres matèries escolars dels 
infants”.

L’Ajuntament del Bruc signa un 
conveni amb l’Escola de Música
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VECIANA / LA VEU

Aquest diumenge el municipi 
de Veciana celebrarà la festi-
vitat de Rams amb una missa 
a l’església de Sant Pere del 
Vim. L’acte litúrgic, que co-
mençarà a les onze del matí, 
serà oficiat per mossèn Carles 
Riera i estarà acompanyat per 
les veus de la Coral de Veci-
ana.
A la sortida del temple es farà 
la típica benedicció de rams i 
una ballada de sardanes.

Aquest diumenge festa de Rams a Sant 
Pere del Vim

CALAF / LA VEU

Encara us podeu inscriure a la 
caminada de 15 km que anirà 
de Ferran a Sant Pere de l’Arç, 
ruta que correspon a la tercera 
etapa de la gran caminada del 
Mil·lenari de Calaf i que tindrà 
lloc aquest diumenge 29 de 
març. L’objectiu del Terminus 
calafinus és anar resseguint 
el perímetre del municipi l’any 
1015. 
Tothom qui hi vulgui partici-

par encara es pot inscriure 
a l’Ajuntament de Calaf (tel. 
938698512) o bé a l’Oficina 
de Turisme (tel. 938680833), 
en horari d’atenció al públic. 
La inscripció costa només 5 
euros, i inclou els trasllats amb 
autocar per a l’anada i torna-
da de Calaf, a més de cafè i 
aigua per a l’hora d’esmorzar 
—cadascú es porta l’entrepà. 
La sortida es farà a les 8.00 h 
al davant del Casal.

Diumenge arriba la tercera 
etapa del Terminus calafinus

CALAF / LA VEU

La setmana passada es va 
presentar els resultats de la 
diagnosi sobre la convivència 
a Calaf, un estudi impulsat des 
de l’Àrea de Ciutadania i Con-
vivència del Consell Comarcal 
de l’Anoia i portat a terme a 
través del servei de mediació. 
L’objectiu d’aquesta recerca 
ha estat conèixer quina visió 
tenen les persones que viuen 
i/o treballen a Calaf al voltant 
de les necessitats i potenciali-
tats del municipi, amb la fina-
litat que facin propostes d’ac-
tuació que hi donin resposta. 
S’ha realitzat més d’una tren-
tena d’entrevistes que han ar-
ribat a més d’un centenar de 
persones de diferents sectors 
de la població (joves, grans, 
homes, dones, persones 
nascudes a Calaf, persones 
provinents d’altres municipis 
o països...) i de diferents àm-
bits (món associatiu, salut, 
educació, comerç, serveis pú-
blics...). Aquesta diagnosi vol 
ser l’inici d’un procés partici-
patiu que pretén construir un 
pla d’actuació per a la millora 
de la convivència al municipi. 
Segons els resultats, una 
bona part dels enquestats es 
mostren preocupats per la co-
hesió social i per la manca de 
serveis, així com per la falta 
de relleu al capdavant de les 
entitats —l’associacionisme 
es va identificar com un dels 
punts forts del municipi, però 

també es troba a faltar més 
interacció i comunicació entre 
els diversos col·lectius, i entre 
aquests i l’administració. Pel 
que fa a allò que els enques-
tats valoren de Calaf, prop de 
la meitat van destacar el seu 
“sentiment de poble”, mentre 
que una bona part van valorar 
molt positivament els centres 
educatius, així com el Centre 
de Recursos per a l’Ocupació, 
el Centre d’Atenció Primària 
i el Centre de Dia. Aquestes 
dades serviran de base per a 
treballar en la jornada partici-
pativa, i poder aconseguir així 
propostes més concretes.
L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, M. 
Antònia Trullàs, i els regidors 
Jesús López i Josep Manel 
Navarro, a més de diversos 
representants d’entitats i de 
centres educatius, personal 
de l’àrea de Joventut o una 
representació dels Mossos 
d’Esquadra, entre d’altres. La 
presentació la van portar a ter-
me Maria Sacases i Anahí de 
Febrer, del Consell Comarcal 
de l’Anoia.

Es presenta la diagnosi del 
projecte  per a la millora de la 
convivència a Calaf

CALAF / LA VEU

Nombrosos representants 
d’associacions calafines van 
acudir divendres passat a la 
xerrada sobre les noves obli-
gacions fiscals de les entitats, 
que impartia el membre del 
CAE de Manresa Nasi Mun-
cunill. En la presentació, els 
regidors Jesús López i Josep 
Manel Navarro van destacar la 
importància d’assabentar-se 
de tots els canvis legals que 
afecten aquests col·lectius, i 
van recordar que els aspectes 
comptables es poden delegar 
a professionals si generen in-
quietud entre els membres de 
les entitats.
La xerrada s’estructurava en 
quatre parts. Primer de tot, 
Nasi Muncunill va parlar de 
l’Impost sobre Societats, i va 
explicar els canvis que ha pa-
tit la normativa en els darrers 
mesos. Concretament la mo-
dificació del 28 de febrer pas-
sat, que finalment allibera de 
presentar la declaració d’Im-
post de Societats a les entitats 
que compleixin tres requisits: 
ingressos totals menors de 
50.000 euros/any; ingressos 
de rendes no exemptes me-
nors de 2.000 euros/any; i que 
totes les rendes no exemptes 
obtingudes estiguin sotme-
ses a retenció (les rendes no 
exemptes corresponen a l’ac-
tivitat econòmica, els interes-

sos, els lloguers i les quotes 
de socis amb contrapresta-
ció). Per a les entitats que sí 
que han de presentar aquesta 
declaració, Muncunill va donar 
les instruccions de com fer-ho. 
El segon bloc estava dedicat 
a l’obligació que totes les en-
titats, amb independència del 
volum econòmic o activitat, 
portin una comptabilitat de 
partida doble —mesura que 
ajuda a aclarir la situació fi-
nancera de l’associació. Això 
no vol dir que aquesta comp-
tabilitat s’hagi de presentar 
enlloc, però sí que haurà de 
ser accessible en cas d’ins-
pecció. La tercera part de la 
conferència es va centrar en 
la presentació del model 347, 
que afecta les entitats que ha-
gin cobrat alguna subvenció 

superior a 3.005,06 €, o que 
hagin comprat o venut per un 
import igual o superior. Final-
ment, Nasi Muncunill va par-
lar de la llei de transparència, 
que obliga totes les entitats 
amb subvencions superiors 
a 100.000 euros (o superiors 
a 5.000 euros, si aquesta xi-
fra representa el 40% del seu 
pressupost total) a facilitar 
aquesta informació a través 
del seu web.
Durant la xerrada el confe-
renciant va resoldre els dub-
tes plantejats pels assistents, 
sobre una temàtica complica-
da que tot sovint dificulta el 
funcionament de les entitats 
i associacions. També va re-
cordar que a www.cae.cat hi 
ha disponible molta informació 
sobre aquests aspectes.

Les entitats de Calaf s’informen sobre les seves 
noves obligacions fiscals

Tel. 639 316 015  Correu: info@talentiagestio.com  www.talentiagestio.com
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Bon joc de l’Igualada HC però derrota davant el 
Reus en el que podria ser una final de la CERS
HOQUEI / DAVID VIA

Dos equips en estat pletòric es 
trobaven aquest dimarts a Les 
Comes per el seu partit de lliga 
corresponent a la vint-i-cinque-
na jornada del campionat. Els 
dos s’han classificat, aquest 
cap de setmana passat, per la 
“Final Four” de la Copa CERS, 
un d’ells per segona vegada 
consecutiva i tercera en els úl-
tims cinc anys, l’Igualada HC. 
El gran esforç dels arlequinats 
es va veure recompensat des-
prés de la derrota per 0-1 a 
territori italià contra el Folloni-
ca, que no va ser suficient per 
els italians per passar a la final 
a quatre, ja que dit resultat no 
els valia per contrarestar aquell 
4-2 aconseguit a l’anada. 
Per altra banda, el Reus va 
aconseguir dues victòries en 
els quarts de final, la primera 
per 5-2 i la segona, en territori 
suís, per 2-4, eliminant així,al 
Diessbach. 
Malgrat que ambdós equips 
s’hagin classificat per la final 
a quatre de la Copa CERS, 
això no significa que es trobin 
a la semifinal: l’Igualada jugarà 
contra el Lisboa i el Reus con-
tra el Barcelos, tots dos portu-
guesos, així recreant  una situ-
ació similar a la de l’any passat 
en la que la “Final Four” era 
formada per dos equips cata-
lans, Igualada i Noia, i per dos 
equips italians, el Breganze i 
Forte dei Marmi. 
Així doncs, el partit d’aquest 
dimarts ha pogut ser una re-
creació d’una possible final 
de Copa CERS, que tots dos 
equips volen guanyar i només 
un es podrà emportar el trofeu 
cap a les seves vitrines. 
Abans que comencés el partit 
es va fer un minut de silenci 
per a totes les víctimes del re-

El Follonica va guanyar dissabte passat, però l’IHC s’ha classificat per la fase final de la CERS. Arxiu Joan Guasch.

Jornada 25
Hockey Global Patín Cerceda - FC Barcelona    3-7
Monbus Igualada HC - Reus Deportiu    2-3
Enrile PAS Alcoi - Coinasa Liceo HC    6-5
ICG Software Lleida - Club Patí Vic    4-3
CP Tordera - CE Noia Freixenet    2-4
CP Manlleu - Mis Iberica CH Mataró    2-1
CP Voltregà - CE Moritz Vendrell    1-2
CP Vilafranca Capital del Vi - Calafell Tot l’Any   2-7

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  70  25  23  1  1  139  41
2. Coinasa Liceo  65  25  21  2  2  144  70
3. Club Patí Vic  52  25  16  4  5  100  62
4. Reus Deportiu  45  25  14  3  8  91  77
5. Moritz Vendrell  41  25  12  5  8  95  101
6. Hockey Cerceda  40  25  11  7  7  92  98
7. Voltregà  37  25  10  7  8  80  67
8. Vilafranca   33  25  9  6  10  82  92
9. Enrile Alcoi  33  25  10  3  12  86  104
10. Igualada HC  30  25  8  6  11  80  77
11. Noia Freixenet  27  25  7  6  12  62  82
12. ICG Lleida  25  25  6  7  12  90  100
13. Calafell   25  25  7  4  14  66  100
14. Mataró  17  25  5  2  18  73  106
15. CP Manlleu  17  25  4  5  16  60  87
16. CP Tordera  8  25  2  2  21  58  134

OK Lliga masculina
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Jornada 26
Reus Deportiu-FC Barcelona
Liceo-Monbus Igualada
Vic-Enrile Alcoi
Noia Freixenet-ICG Lleida
Ibérica Mataró-Tordera
Moritz  Vendrell-Manlleu
Calafell-Voltregà
VIlafranca-Cerceda

Copa CERS
Quarts de Final (tornada)
Oliveirense (POR)-Sporting CP (POR)  (3-2)   1-4
RHC Diessbach (SUI)-Reus Deportiu (2-5)   2-4
OC Barcelos (POR)-Saint Omer (FRA) (4-1)   4-5
Follonica (ITA)-Monbus Igualada HC (2-4)   1-0
Semifinals (25 d’abril)
Igualada HC-Sporting Lisboa (Por)
Reus Deportiu-OC Barcelos (Por)

Igualada demana ser la seu 
de la final four de la CERS
L’Ajuntament d’Igualada ha 
manifestat aquesta setmana la 
voluntat de fer un esforç i con-
juntament amb el nostre club, 
l’Igualada Hoquei Club, dema-
nar ser seu de la Final Four de 
la Copa de la CERS que s’ha 
de disputar els dies 25 i 26 
d’abril de 2015.
En aquests propers dies es 
treballarà en la confecció del 
dossier per presentar la can-

didatura d’Igualada per optar a 
ser seu d’aquest important es-
deveniment europeu d’hoquei 
patins.
Després d’haver estat seu de 
la Final Four de la Lliga Eu-
ropea l’any 1999, ara la ciutat 
opta per poder acollir aquest 
gran esdeveniment amb la 
presencia dels equips portu-
guesos del Sporting de Lisboa 
i el Barcelos i els catalans del 

Reus Deportiu i de l’Igualada 
Hoquei Club. 
Els ajuntaments de Barcelos i 
Reus haurien fet arribar també 
al CERH la seva voluntat d’or-
ganitzar la fase final. 
Recordem que, dissabte pas-
sat, malgrat perdre per 1-0 a la 
pista del Follonica italià, l’IHC 
es va classificar per segon any 
consecutiu per a la fase final 
de la CERS, fent valer el 4-2 de 

cent accident d’avió de la com-
panyia Germanwings. 
L’enfrontament va tenir de tot: 
penals, polèmica, ocasions i 
grans aturades. El Reus va co-
mençar molt fort dominant els 
primers compassos de partit, 
atacant i creant grans ocasi-
ons que Elagi va saber atu-
rar. La primera ocasió en atac 
important per a l’IHC no es va 
produir fins al minut dos de la 
primera part, en què es podrien 
haver avançat en el marcador. 
Els dos equips varen oferir una 
gran igualtat en el terreny de 
joc i els arlequinats, en el minut 
vuit de partit, van provocar un 
penal que afortunadament el 
porter local va parar amb una 
meravellosa doble aturada, re-
peŀlint el primer i el segon tir. 
A partir de llavors, el Igualada 
va començar a dominar el par-
tit. Semblava que podien anar 
al descans amb una diferència  

de com a mínim un gol. La-
mentablement, per les aspira-
cions del conjunt local, això no 
va passar i la primera part va 
finalitzar amb l’empat inicial de 
zero a zero, cosa que deixava 
el partit ben obert per els dos 
equips.
Els segons vint-i-cinc minuts 
varen iniciar com cap arlequi-
nat hagués desitjat. Un mal 
inici de la segona part del Igua-
lada va deixar al conjunt local 
per darrere en el marcador, pri-
mer gràcies a un gol al minut 
dos, després d’una passada 
de la mort i al cap de trenta se-
gons, el 0-2 va arribar revivint 
així els fantasmes d’anteriors 
partits. Els visitants varen mar-
car el zero a tres però els col-
legiats varen decidir anular el 
gol, però pocs minuts més tard 
el Reus va aconseguir marcar 
el gol que els posava, ara si, en 
una avantatge de tres gols. 

Semblava que la segona part 
ens donaria tot el que la prime-
ra no havia pogut oferir, i que 
només seria favorable al Reus. 
Els arlequinats però varen re-
accionar després d’un penal 
que va marcar el capità Baliu 
i minuts més tard Molas mar-
cava de falta directa, deixant 
als locals a un gol de l’empat 
a falta de tres minuts. Els pro-
pis jugadors varen indicar al 
públic per convertir Les Comes 
en una autèntica olla a pressió, 
i així va ser al final del partit. 
L’IHC estava bolcat en atac i 
va tenir grans ocasions en els 
últims minuts, i a falta de pocs 
segons el Igualada va intentar 
jugar sense porter per aconse-
guir l’empat. Aquest tercer gol 
no va arribar i Les Comes va 
veure com un gran Igualada 
HC es quedava, de nou, sense 
els apreciats tres punts. 
Aquest partit deixa així al 

Igualada en desena posició 
després que l’Alcoi protagonit-
zés la sorpresa de la jornada, 
guanyant per sis a cinc al Li-
ceo, actualment classificat en 
segona posició. Precisament 
aquest és l’equip contra qui 
jugarà l’Igualada en la següent 
jornada, aquest dissabte vint-i-
vuit de març. 
Tot i la derrota, el Igualada es 
podria assegurar  en la pròxi-
ma jornada la salvació mate-
màtica, ja que el dissetè i el 
divuitè classificat, Manlleu i 
Mataró respectivament, estan 
a tretze punts dels arlequinats 
a falta de quinze per ser dispu-
tats. Si aquests dos punxessin, 
el IHC s’asseguraria l’objectiu 
de la permanència guanyant o 
no aquest cap de setmana. 

MONBUS IHC 2 (0/2) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu 
(1), Jaume Molas (1), Daniel 
López i Joan Muntané Equip 
Suplent: Teti Vives, Nil Garre-
ta, Roger Bars, Albert Querol, 
Àlex Ferrer
REUS 3 (0/2) Equip Inicial: Ro-
ger Molina, Josep Maria Selva, 
Xavier Costa (2), Matías Jo-
nathan Platero (1) i Marc Coy 
Equip Suplent: Luís Emilio, 
Marc Pujol, Joan Salvat, Marc 
Oller i Xavier Rubio.
GOLS: PRIMERA PART sense 
gols. SEGONA PART: 0-1 Ma-
tías Jonathan Platero (Minut 2), 
0-2 Xavier Costa (Minut 2.30), 
0-3 Xavier Costa (Minut 9), 1-3 
Ton Baliu (De penal, Minut 12), 
2-3 Met Molas (De Falta Direc-
ta, minut 22.10).

Més info a http://ihc.blog.cat

l’anada a les Comes. Malgrat 
les farcides vitrines de l’Iguala-
da, aquest títol europeu no l’ha 
assolit mai.
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Els sis atletes del CAI Petromi-
ralles participants als  Campi-
onats d’Espanya Cadet indoor 
de Sabadell, van protagonitzar 
una brillant actuació, asso-
lint un total de 3 medalles: 2 
d’argent per a Hector Ramos 
i Paula Blasco, i 1 de bronze 
per a Laia Moix, a més d’un 
lloc de finalista, i la 6a. posició 
del CAI, 1r. club català amb 20 
punts pel que fa a la puntuació 
global dels seus atletes, entre 
103 clubs participants.  
Cal ressaltar  el sotscampio-
nat estatal assolit  per Hèctor 
Ramos en el salt d’alçada, 
amb un millor intent de 1,83 
m., marca personal del vilano-
ví, i que va mantenir opcions 
d’assolir l’or fins al darrer mo-
ment, decidit finalment a favor 
de l’atleta valencià Alejandro 
Ferrer, amb 1,85 m..   
Va sobresortir igualment la 
gran actuació de Paula Blas-
co,  sotscampiona d’Espanya 
Cadet en els 1.000 m.ll.  amb  
2’59”71 en la final del diu-
menge,  seguida d’Èlia Ibarra, 
8ª amb 3’06”80 i de Carlota 
Cerón, 10a. amb 3’09”73. La 
guanyadora va ser Laura Ca-
sares -C.D. Florentino- amb  
2’58”52.
Anteriorment en la s/f. del dis-
sabte, Paula Blasco era 1a. 
en la 1a. s/f. amb 3’09”83; Èlia 
Ibarra 2a. amb 3’02”88 i Car-
lota Cerón 4a. amb 3’05”81 
-marca personal- en la 3a. s/f.  
i Mar Belenguer era 6a. en la 
2a. s/f.  amb 3’06”88 -marca 
personal-  no accedint a la fi-
nal per únicament 46/100.
La  medalla de bronze va ser 
per a Laia Moix, 3a. exaequo 
en el salt d’alçada  amb 1,55 
m., en una gran actuació de 
l’anoienca en una ajustadíssi-
ma final, amb un triple empat 
pel 3r. lloc. L’or va ser per a 
Irene Saiz (Celigueta Barrutia) 
amb 1,60 m.

Les participants del CAI en la final dels 1000 m.

Tres atletes del CAI obtenen medalla 
als campionats d’Espanya cadet

PÀDEL / LA VEU

En partit aplaçat degut al tor-
neig Mokka, el primer equip 
Subaru és va desplaçar dilluns 
a Collbató per enfrontar-se al 
Slam d’aquest poble veí de 
Montserrat.
Les coses no van sortir gaire 
bé i tot i la igualtat en els tres 
partits, l’equip Subaru va cau-
re per 3-0.
Mito Campins/Albert Homs 
van ensopegar per la mí-
nima 7-6, 6-4 davant Xavi 
Lombart/C. Darocas, també 
igualat va ser el partit entre 

Derrota del primer equip de 
pàdel de l’Esquaix Igualada

Héctor Ramos.

Laia Moix.

Isidre Marimon/Marc Corce-
lles amb M. Garatadec/A. Te-
deschi caient per 6-3, 4-6, 6-0 
i finalment després d’un pri-
mer set molt igualat, Quim Ari-
bau/Josep Llorach també van 
caure per 7-6, 6-1 amb Alex 
Balagueró/Ander Mendiguren.
El Mokka mixt, aplaçat per la 
pluja. La pluja del dissabte 
passat va jugar una mala pas-
sada als 100 participants del 
Mokka mixt de pàdel.
A resultes d’això, el club ha 
decidit passar-lo als dies 17, 
18 i 19 d’abril amb el mateix 
format.   

TENNIS TAULA / LA VEU

1a ESTATAL : CPP IGUALA-
DA CTAI 5 – CN TARRACO 1
Partit plàcid el disputat a Les 
Comes contra un dels equips 
de la part baixa de la clasifica-
ció. Jugaren: Joan Masip (2), 
Jordi Satorras (2) i Albert Kenji 
Matsuoka 1
2a ESTATAL : CN SABADELL 
2 – CPP IGUALADA CTAI 4 
Partit disputat a Sabadell on 
nomes valia la victòria per no 
perdre la categoria automàti-
cament. Molt bon partit de Ro-
ger Domingo. Jugaren : Roger 
Domingo (2), Daniel Luco (1) i 
Francesc Masip (1).
3a ESTATAL : CTT IMPULS 4 

Resultats dels equips del Club 
Ping Pong Igualada

– CPP IGUALADA CTAI 2
Derrota inesperada que pot 
complicar la permanència de 
l’equip a la categoria. Jugaren 
: Joan Bertran (1) Ricard Alert 
(1) i Joan Moriana.

NATACIÓ / LA VEU

El nedador igualadí Enric Fer-
rer Solà va participar en els 
Campionats d’Espanya Màs-
ters d’hivern celebrats el pas-
sat mes de febrer a Ponteve-

Enric Ferrer, campió d’Espanya 
màster de natació de 200 m. esquena

dra. El dia que Ferrer feia 81 
anys d’edat, va quedar campió 
d’Espanya en 200 m. esquena 
amb un temps de 3.56.84. En 
les curses de 100 i 50 m. va 
guanyar medalla de plata.

Àlex Mitjans, segon al Trofeu Vila de Llívia d’esquí
ESQUÍ / LA VEU

Els passats dies 21 i 22 de 
març prop de 180 Interclubs 
es van donar cita a Masella 
per celebrar la 11a edició del 
Trofeu Vila de Llívia, organit-
zat pel Club Esquí Llívia. La 
competició, penúltima prova 
que puntua per al circuit ca-
talà d’Interclubs, va constar 
d’un Eslàlom el dissabte i un 
Gegant el diumenge.
En Gegant u14 dones, les fi-
nalistes van ser Nuria Perera 
del CEMT (1:01.55), seguida 
en segon lloc de Blanca Her-
nández del CEAC (1:04.70) i 

en tercer lloc de Olivia Más del 
CANMC (1:06.25). En homes, 
els finalistes van ser Ricardo 
Fontsare del CEAP (58.72), 
seguit en segon lloc d’Alex 
Mitjans del CET (1:01.12) i en 
tercer lloc de Miguel González 

del CEAP (1:01.31).
En eslàlom malauradament va 
caure a la última porta abans 
d’entrar a meta. La propera 
competició i última serà el Pas 
de la Casa, els propers 28 i 29 
de març.
 



GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat diumenge, les gim-
nastes anoienques van assis-
tir a la segona fase de copa 
Catalana que es celebrava a 
Santa Coloma de Farners.
Pel CG San Roque, van actu-
ar Paula Mula i Tania Gabarri 
en la categoria Benjamí VI, 
Sandra Domínguez en la cate-
goria Infantil VI, i Itziar Mensa 
i Marta Villar en les categories 
Junior V i Senior V respectiva-
ment. Entre elles cal destacar 
la segona posició de Tania 
Gabarri a la seva categoria.
Pel CE Montbui, participaren 
Mariona Juvé, sènior, amb un 
exercici de cèrcol molt ben 
executat; Júlia Rúbio de ca-
tegoria infantil VI, amb pilota, 
fou primera,  exactament igual CG Aula d’Igualada.

Els clubs anoiencs de gimnàstica, en plena activitat
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que la petita Júlia Ainsua, ben-
jamí VI que també va procla-
mar-se campiona amb pilota! 
El mateix dia, a Castelldefels, 
es celebrava un torneig de 
la categoria base, en el qual 
competien Carlota Zamora, 
Laia Alsina, Paula Mensa, 
Aida Morales, Carlota Mira-
munt i Eliza Irasoc. Va pujar al 
podi en 3a posició Carlota Mi-
ramunt en la Categoria Cadet 
Base.
Allà, tambe van actuar Gisela 
Ramirez, Maria Cosano, An-
drea Roures i Ivet Playà a la 
ronda d’exhibicions.
Pel que fa al CE Montbui, Mar-
ta Cristóbal, sènior, va millorar 
el seu exercici amb maces 

vers la primera fase i Ana Ba-
llet després de competir per 
2a vegada, espera poder clas-
sificar-se per la final de les 8 
millors.  Míriam Alomar, juvenil 
VII, va aconseguir la primera 
plaça al “II Torneo Ciudad de 
Castelldefels de Gimnasia Rít-
mica”. 
Pel que va al CG Aula, Ruth 
Reymundi va aconseguir la 
primera posició en cinta, i on 
van participar també Dana Pi-
joan amb cèrcol, Marta Alonso 
i Alba Tort també maces, mal-
grat no pujar a podi van realit-
zar uns magnífics exercicis i el 
club resta a l’espera de saber 
si alguna d’elles s’ha classifi-
cat per a la final.

En el III Torneig ciutat de 
Castelldefels, Dana Pijoan 
va aconseguir ser 3a i Marta 
Alonso aconseguí ser 4a, gran 
competició de totes dues. En 
aquest torneig i modalitat de 
conjunts, van debutar les jo-
veníssimes gimnastes del 
conjunt prebenjamí: Martina 
Espinalt, Gina Castelltort, Ar-
let Oliva, Mar Vázquez i Paula 
Salas, qui van fer un exercici 
pràcticament impecable que 
les va fer pujar a la 2a possi-
ció, gran debut sens dubte.
Diumenge també però a Giro-
na, i també pel CG Aula, Abril 
Cots va ser l’encarregada de 
defensar els colors del club 
igualadí a la II fase del nivell IV 
de copa, encara no es sap i ha 
pogut ser finalista, esperem 
que l’esforç i dedicació tingui 
la seva recompensa.

Cap de setmana de gimnàs-
tica estètica
Dissabte es va celebrar a Bar-
celona, la primera fase del 
campionat de Catalunya de 
gimnàstica estètica de grup, 
on el club igualadí CG Aula i 
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 no-
més 0,10 del tercer classificat, 
que ben segur podran remun-
tar a la segona fase.
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 
pujar al tercer esgraó del pò-
dium a més de tres punts de 
diferencia del següent classi-
ficat. La propera fase serà al 
mes d’abril a Barcelona.
 

CG San Roque de Vilanova del Camí.

CE Montbui
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FUTBOL / ELENA ALERT

El partit davant el Vilanova 
i la Geltrú tornava a ser un 
matx decisiu contra un rival 
de la zona alta de la taula. 
El partit va començar travat, 
amb un joc poc clar i poc de-
finit per part dels dos equips. 
Malgrat tot, va ser el Vilanova 
i la Geltrú qui es va avançar 
en aquest període, posant el 
partit complicat per als locals 
ja al minut 12. Amb el gol en-
caixat, l’Igualada va intentar 
atacar la porteria vilanovina, 
aconseguint dues escapades 
per banda que no van arribar 
a bon port.
La segona meitat va canviar 
completament: l’Igualada va 
dominar totalment el joc de la 
segona part i va crear nombro-
ses i clares ocasions de gol. 
Aquesta gran intensitat amb 
la que els jugadors de Martí 
Alavedra van sortir al segon 
temps els va permetre empa-
tar el partit ràpidament, quan 
només es portaven 4 minuts 
de joc, amb un gol de Palet. 
L’Igualada, lluny de confor-
mar-se amb l’empat, va seguir 
buscant intensament la victò-
ria que els permetés que els 
3 punts es quedessin a Les 
Comes. 
Però tot i el bon joc desplegat 
i les constants ocasions de 
l’Igualada, el gol que els blaus 
van buscar incansablement no 
va arribar. Fran va veure com 
se li anul·lava un gol de volea 
i, a les acaballes del partit, el 

Empat del CFI davant el Vilanova

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell 52 25 15 7 3 38 26
2 El Catllar 49 25 15 4 6 40 29
3 Santboia 48 25 14 6 5 49 23
4 Sant Ildefons 38 25 10 8 7 42 32
5 Vilanova G.  37 25 10 7 8 30 26
6 Rapitenca 37 25 10 7 8 37 26
7 Amposta 36 25 8 12 5 42 33
8 Torredembarra 36 25 9 9 7 39 33
9 Reddis 34 25 10 4 11 34 28
10 Viladecans 34 25 10 4 11 31 31
11 Lleida B 33 25 8 9 8 21 36
12 Balaguer 31 25 7 10 8 30 30
13 Almacelles 30 25 8 6 11 29 38
14 Tarrega 26 25 5 11 9 24 31
15 Juventud 25S 25 25 7 4 14 26 37
16 Mollerussa 24 25 6 6 13 30 43
17 Igualada 24 25 6 6 13 24 40
18 Torreforta 18 25 4 6 15 35 59

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 25
Torredembarra UD - Morell CD  3-0
Santboia CF - Reddis CF   1-0
Viladecans UD - Juventud 25 Septiembre  1-0
Rapitenca UE - Sant Ildefons UE  1-0
EFAC Almacelles CF - El Catllar CE  2-2
Tarrega UE - Amposta CF  2-3
Balaguer CF - Lleida E. Terraferma “B”  1-1
Igualada CF - Vilanova Geltru CF  1-1
Mollerussa CFJ - Torreforta CDC  4-2

   PT. p j e p gf  gc 
1 Vista Alegre 52 25 16 4 5 51 28
2 Suburense 50 25 14 8 3 54 31
3 U. Bellvitge 50 25 15 5 5 43 21
4 Can Vidalet 48 25 15 3 7 46 28
5 Marianao P. 47 25 14 5 6 34 23
6 Gornal 45 25 13 6 6 47 28
7 Begues 34 25 9 7 9 39 41
8 San Mauro 33 25 9 6 10 30 32
9 Sant Cugat  30 25 8 6 11 29 28
10 Moja 30 25 8 6 11 42 47
11 Olivella 29 25 7 8 10 35 44
12 Sant Joan D. 28 25 6 10 9 27 36
13 Prat B 28 25 8 4 13 27 38
14 Martorell 27 25 7 6 12 34 42
15 Júnior 26 25 7 5 13 33 37
16 St Andreu Bar. 26 25 7 5 13 27 49
17 Espluguenc 25 25 7 4 14 34 42
18 Pª Màlaga 16 25 4 4 17 31 68

Jornada 25
Olivella CE - Júnior CF   1-1
Marianao Poblet UD - Suburense CF  1-0
Unificación Bellvitge UD - Pª Unión Màlaga   5-0
Begues CF - Martorell CF  2-1
San Mauro UD - Gornal UD  0-2
Sant Joan Despí UE - Espluguenc FA  0-2
Vista Alegre UD - Can Vidalet CF  2-1
Sant Andreu de la Barca - Sant Cugat  1-0
Prat AE “B” - Moja AE    1-0

   PT. p j e p gf  gc 
1 Òdena 65 25 20 5 0 88 32
2 Piera 55 25 18 1 6 62 32
3 At. Vilafranca 54 24 16 6 2 62 27
4 Cubelles 48 25 14 6 5 57 33
5 Anoia 46 25 14 4 7 68 40
6 Calaf 42 25 13 3 9 65 51
7 La Granada 41 25 12 5 8 61 38
8 Montserrat  34 25 8 10 7 36 38
9 Sitges 30 25 8 6 11 41 45
10 Sant Pere M. 29 25 7 8 10 47 37
11 Les Roquetes 27 25 6 9 10 37 50
12 St Cugat S. 26 25 7 5 13 42 63
13 Ribes 25 24 7 4 13 33 46
14 Riudebitlles 25 25 6 7 12 42 56
15 Carme 20 24 6 2 16 36 73
16 Pª Jove R. 20 25 6 2 17 32 78
17 Espirall 18 24 5 3 16 37 59
18 La Munia 18 25 4 6 15 34 82

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 25
Sitges UE - Base Espirall-Les Clotes  1-1
Fund.PE At. Vilafranca - St Cugat Sesg.  3-0
Montserrat Igualada UD - Piera AE  2-0
Anoia CE - Odena CE    1-3
Sant Pere Molanta CFP - La Munia AE  6-2
Pª Jove Les Roquetes - Cubelles CF  1-4
Riudebitlles CE - Calaf UD  2-1
Carme CE - Ribes CD    sus
La Granada CF - Les Roquetes CF  1-2

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 26
Morell CD - Reddis CF
Lleida E. Terraferma “B” - Tarrega UE
Juventud 25 Septiembre - Torredembarra
El Catllar CE - Viladecans UD
Torreforta CDC - Igualada CF
Sant Ildefons UE - Mollerussa CFJ
Rapitenca UE - Santboia CF
Amposta CF - EFAC Almacelles CF
Vilanova Geltru CF - Balaguer CF

Jornada 26
Moja AE - Unificación Bellvitge UD
Prat AE “B” - Begues CF
Pª Unión Màlaga Club - Sant Andreu de la Barca
Júnior CF - Martorell CF
Gornal UD - Olivella CE
Espluguenc FA - San Mauro UD
Can Vidalet CF - Sant Joan Despí UE
Sant Cugat Esport FC - Marianao Poblet UD
Suburense CF - Vista Alegre UD

Jornada 26
Cubelles CF - Sant Pere Molanta CFP
St Cugat Sesgarrigues - Sitges UE
Montserrat Igualada UD - Anoia CE
La Munia AE - Odena CE
Calaf UD - Pª Jove Les Roquetes
Base Espirall-Les Clotes - Riudebitlles CE
Ribes CD - Fund.PE At. Vilafranca
Les Roquetes CF - Carme CE
Piera AE - La Granada CF

mateix jugador estavellava al 
travesser una pilota centrada 
per Martí en una jugada que 
s’hagués pogut convertir en el 
2-1 definitiu, davant un Vilano-
va que defensava com podia 
els atacs de l’Igualada. 
Al final, però, el temps es va 
esgotar i, amb el xiulet de l’àr-
bitre, els punts van quedar re-
partits en un 1-1 definitiu des-
prés d’un partit molt net i molt 
ben jugat per part dels locals. 
La setmana que ve els blaus 
visiten el Torreforta, cuer a 
la classificació, un partit on 
l’Igualada espera emportar-se 
tres punts molt necessaris. 
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano (Car-
les Güell 46’), Robert Palau, 
Roger Peña, David Baraldés, 
Fran Arevalo, Enric Palet, Eloi 
Jimenez (Frank Martinez 86’), 

Jordi Castellano (Martí Just 
46’), Jonny Fernandez, Bac-
hana Lominadze. Entrenador: 
Martí Alavedra
CF VILANOVA I LA GELTRÚ: 
Jordi Fernandez, Ruben Cua-
dra, Marc Cols, Sergio Galera, 
Javier Jarabo, Jairo Conesa 
(Alejandro Pascua 81’), Flaviu 
Iloie (Eloi Van Den Broek 79’), 
Alejandro Sacristan (Moha-
med El Ouahabi 56’), Oriol Co-
dina, Marc Lavilla, Ivan Garcia 
(Oscar Hernando 56’). 
Gols: 1-0 Jairo Conesa (12’), 
1-1 Enric Palet (49’)
ÀRBITRES: Kilian Crespi, 
Joan Ignasi Ros, Gerard Cor-
tés. Targetes grogues a: Fran 
Arevalo (68’), pel CFIgualada 
i a Ivan Garcia (35’) i Flaviu 
Iloie (76’) pel CFVilanova i la 
Geltrú. 

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 18 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  18
Amb 17 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  17
Gerard Jorba  Òdena  17
Amb 16 gols:
Isidre Marsiñach  Calaf  16
Amb 15 gols:
Sergi Solà  Piera  15
Amb 14 gols:
Miguel Andreu  Anoia  14
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  14
Carlos González  Fàtima  14
Carlos Castellana  PM Tossa  14
Amb 13 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  13
Amb 12 gols:
Xavi Mas  Piera  12
Ricard Márquez  Anoia  12
Gerard Márquez  Rebrot  12
Amb 11 gols:
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 Fàtima 60 23 20 0 3 64 16
2 La Pobla Cl. 57 23 19 0 4 76 25
3 PM Tossa  54 23 17 3 3 77 19
4 Masquefa 52 23 16 4 3 66 17
5 Ateneu PBI 42 23 13 3 7 64 36
6 Hostalets P. 41 23 12 5 6 49 25
7 San Mauro B 41 23 13 2 8 61 33
8 Capellades 32 23 8 8 7 41 36
9 La Llacuna  27 22 7 6 9 44 46
10 Tous  27 23 8 3 12 38 50
11 Jorba  19 23 5 4 14 37 60
12 Rebrot  18 23 5 3 15 39 70
13 Cabrera Anoia 18 23 4 6 13 33 76
14 La Paz  15 22 5 0 17 27 80
15 Vilanova Camí 13 22 3 4 15 27 54
16 La Torre Cl. 4 22 1 1 20 13 113

Jornada 23 
La Torre Claramunt UE - La Llacuna CF   sus
Jorba UD - La Paz CF     2-3
Pª Ma .Tossa Montbui CF - Hostalets Pierola    1-0
Capellades CF - La Pobla Claramunt CF   0-1
Cabrera Anoia CE - Ateneu P B Igualadí SEF   0-3
Vilanova Cami CF - Fatima FC   1-3
Masquefa FC - San Mauro UD “B”   4-1
Rebrot UD - Tous UE     1-2

Jornada 24 
La Paz CF - La Llacuna CF
Hostalets Pierola CF - Jorba UD
La Pobla Claramunt CF - Pª Ma .Tossa Montbui CF
Ateneu P B Igualadí SEF - Capellades CF
Fatima FC - Cabrera Anoia CE
San Mauro UD “B” - Vilanova Cami CF
Tous UE - Masquefa FC
Rebrot UD - La Torre Claramunt UE

El CFI femení resol per la via ràpida
FUTBOL / CFI

Un gol de la Marina als pri-
mers minuts de partit va ser 
suficient perquè les noies de 
Santi Ramos i Paco Pablos 
s’enduguessin els tres punts 
en el llarg desplaçament fins a 
l’Empordà davant l’Estartit.
Abans del partit va ploure, 
cosa que va deixar el terreny 
de joc força moll, però durant 
el partit, sobretot a la primera 
part, el protagonista meteoro-
lògic va ser un fort vent que, 
afortunadament, bufava a fa-
vor de les igualadines.
El partit va ser intens, net però 
disputat, amb un equip, l’Es-
tartit, que ha esgarrapat més 
punts en els desplaçaments 
fora que en el seu terreny de 
joc, i un rival, l’Igualada, que 
sabia que puntuar en aquest 
camp li garantia un coixí de 
seguretat important de cara al 
tram final de la temporada.
En la primera ocasió que va 
tenir l’Igualada, i de fet la pri-
mera del partit, la Marina, 
atenta, va aprofitat el dubte de 

la lateral per aconseguir un gol 
que valdria una victòria.
Aquí va començat un període 
de clar domini visitant, sobre-
tot en les arribades a l’àrea, on 
totes les davanteres van gau-
dir de clares ocasions de gol. 
En canvi, les de l’Estartit, es 
van acostar poc a la porteria 
de la Noelia.
A la segona part, les blanc-
i-vermelles va semblar que 
feien un tímid intent de reac-
ció per capgirar la situació, 
però un Igualada molt ben 
organitzat no els va permetre 
d’inquietar la seva porteria en 
jugades que no fossin faltes o 
córners i, a més, les va obligar 
a no badar per no encaixar el 
gol de la sentència.
Amb una taula classificatòria 
molt atapeïda, els punts acon-
seguits per l’Igualada junta-
ment amb la resta de resultats 
de la jornada, deixen les bla-
ves en una còmoda vuitena 
posició.
Diumenge que ve a les 5 de la 
tarda, un Vic en progressió as-

cendent i necessitat de punts 
per evitar el descens visitarà 
Les Comes. Tota l’afició està 
convidada a donar força a les 
nostres blaves.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, 
Araceli Barroso, Marta Cua-
dras, Janet Mendoza, Jèssi-
ca Pablos, Marta Sáez (Núria 
Miquel 65′), Míriam Solias, 
Mariona Marsal, Judit Pablos, 
Marina Salanova (Ariadna 
Rius 80′). Entrenadors Santi 
Ramos i Paco Pablos.
U.E. L’ESTARTIT: Ana Archi-
bald, Claudia Santaló, Clara 
Arco, Gemma Duran, Sofia 
Hernández (Sumia Aakid 70′), 
Carla Puntonet, Saray Mesa, 
Laura Rey (Andrea Agudo 
60′), Amru Quintana (Martina 
Cáceres 78′), Berta Bou, Lau-
ra Gasull (Marina Peya 75′). 
Entrenador: Albert Pujol
GOLS: 0-1 Marina (11′)
ÀRBITRES: Israel García – 
Mihai Pasca – Ayoub el Hahai
Targetes grogues Elena (12′) 
Jèssica (87′).

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Barcelona B 55 22 17 4 1 74 12  
2 Levante LP 55 22 18 1 3 70 19  
3 Seagull 39 22 11 6 5 39 33  
4 Espanyol B 35 22 9 8 5 36 19  
5 Europa 35 22 10 5 7 44 37  
6 L’Estartit 34 22 10 4 8 34 27  
7 Son Sardina 29 22 8 5 9 41 41 
8 Igualada 28 22 7 7 8 28 29  
9 Sant Gabriel B 26 22 6 8 8 34 39  
10 Aem Lleida 25 22 6 7 9 34 36 
11 Vic 25 22 7 4 11 30 38   
12 Tr. Alcaine 21 22 6 3 13 26 57
13 Sant Andreu 13 22 4 1 17 22 55    
14 Lloret 10 22 3 1 18 25 95

Jornada 22  
St. Andreu-Barcelona B   0-2
AEM Lleida-Levante Las Planas  0-2
St. Gabriel B-Europa    1-1
Espanyol B-Seagull    0-0
L’Estartit-Igualada    0-1
Vic-Lloret    5-2
Tr. Alcaine-Son Sardina   1-2

Jornada 23  
Son Sardina-St. Andreu
Barcelona B-AEM Lleida
Levante las Planas-St. Gabriel B
Europa-Espanyol B
Seagull-L’Estartit
Igualada-Vic
Lloret-Transportes Alcaine



Diumenge vinent, 
Trobada de 
Llançaments, i control 
de Relleus 
a l’estadi atlètic 

BÀSQUET / LA VEU

El CBI va fer un gran partit da-
vant el Minguella Badalona. El 
primer quart va començar amb 
una petita mostra del que seria 
la resta de partit. Un intercan-
vi de cistelles i triples per part 
dels dos equips portava a un 
resultat molt igualat durant els 
deu primers minuts. Finalment 
es va acabar amb un 15-19 de 
resultat del primer parcial. En 
el segon quart, l’equip igualadí 
seguia per darrere en el mar-
cador, fins arribar a una dife-
rència de set punts a favor de 
l’equip visitant en el minut 5 
del quart.
Els jugadors de Raül Caballe-
ro no van trigar en reaccionar, 
fins a col·locar-se a tan sols 
dos punts del rival. Finalment 
els blaus van aconseguir un 
parcial de 22-20, que posava 
un resultat en el marcador de 
37-39 a la mitja part. A la repre-
sa del partit, un parcial de 0-10 
col·locava al A.E. Minguella 12 
punts per davant en el marca-
dor, esperant la resposta del 
7-0 dels blaus. Tot i així, els 
jugadors locals seguien per 
darrera en el marcador, i sen-
se trobar-se còmodes en atac 
ni defensa. El parcial va ser de 
13-12, que col·locava un mar-
cador de 50-51 per afrontar els 
últims deu minuts de partit. En 
l’últim quart, un parcial de 0-7 
tornava a agafar per sorpresa 
al Physic CB Igualada A, po-
sant-se així amb un avantatge 
de 8 punts.

Gran partit del CB Igualada, 
que se situa a una victòria del líder

ATLETISME / IGNASI COSTA

Aquest diumenge, a par-
tir de les 10,30 h. matí, el 
C.A.Igualada Petromiralles 
organitza una trobada entre el 
Lleida U.A., la U.A. Terrassa, 
el C.A. Vic i el C.A. Igualada, 
en la que es duran a terme 
diferents llançaments llargs 
per a les categ. de Promoció, i 
també unes proves de control 
de relleus, de les categ. Infan-
til Cadet i Juvenil, a l’Estadi At-
lètic Municipal d’Igualada.
Els horaris de les proves de la 
matinal, seran els següents: 
10,30 h. Martell F.-Javelina M.
11,30 h Martell M.-Javelina F.   
12,30 h 4 x 60 m. AM-Disc F.
12,40 h. 4  x 60 m. AF 
12,50 h. 4 x 80 m. IM 
13,00 h. 4 x 80 m. IF-Disc M. 
13,10 h. 4 x 100 m. CM 
13,10 h. 4 x 100 m. CF
Les proves són obertes única-
ment a atletes federats, amb 
llic. RFEA i FCA. Les inscrip-
cions es podran fer el mateix 
dia del control, fins a una hora 
abans de començar la prova 
corresponent.
Es realitzaran un total de 4 
llançaments, i es realitzarà 
una classificació en funció 
dels punts assolits per taula 
internacional IAAF, per deter-
minar els guanyadors de cada 
prova. 
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L’equip blau a poc a poc va 
anar trobant situacions de bàs-
quets per remuntar el partit, 
posant-se dos punts per sobre 
a falta de tan sols dos minuts 
del partit. L’anotació de dos 
tirs lliures per l’equip visitant 
va posar l’empat 64-64 en el 
marcador. Finalment, l’encert 
de 3 dels 4 tirs lliures llençats 
pels igualadins, els van donar 
la victòria. El parcial va ser 
de 17-13. Finalment el matx 
va acabar amb un resultat de 
Physic CB Igualada A 67- A.E. 
Minguella A Citroën-Automo-
ció Badalona 64.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (0), R. Riu (17), E. Burgès 
(4), M. Moliner (0), J. Torres 
(4), C. Fons (11), A. Gual (11), 
M. Padrós (-), M. Benito (-), E. 
Tejero (20), S. Laguarta (0), G. 
Vilaginés (-).
Minguella A Citroën-Automo-

ció Badalona: O. Tomeu (6), 
R. Castaño (9), N. Ibáñez (0), 
E. Prat (-), M. Lopez (2), E. 
Esteve (0), B. Martínez (6), 
R. Guerra (10), A. Valle (7), A. 
Navarro (-), O. Mendez (24).
Parcials: 15-19, 22-20 (37-39), 
13-12 (50-51), 17-13 (67-64).
Àrbitres: J. Muñoz, E. Garcia.

El femení guanya al Prat
El Depimés CB Igualada A va 
aconseguir una brillant victò-
ria a la difícil pista del CB Prat 
per un resultat final de 47 a 50. 
Les igualadines van realitzar 
un partit molt complert i van 
saber patir en els moments im-
portants per assolir un victòria 
davant un rival directe. El pri-
mer quart va ser molt igualat a 
nivell de resultat tot i que les 
blaves van oferir un molt bon 
joc però sense encert de cara 
a cistella. En el segon quart 

els primers minuts el matx va 
continuar igual, bon joc iguala-
dí però sense premi de cara a 
cistella.
En el darrers minuts però, la 
qualitat del rival i les pèrdues 
de pilota visitant va fer que 
el resultat parcial fos de 26 a 
21. En el tercer quart la gran 
defensa igualadina va ofe-
gar l’atac local, això va donar 
confiança a les blaves en atac 
capgirant el resultat al seu fa-
vor i dominant clarament en to-
tes les facetes del joc gràcies 
també a un bon joc col.lectiu, 
31 a 35. El darrer quart va con-
tinuar amb domini igualadí que 
van augmentar l’avantatge vo-
rejant els 10 punts a favor.
Però tot i el bon joc i el domini 
, les igualadines es van posar 
nervioses davant la qualitat 
local i això va fer que en el 
darrer minut em marcador fos 
d’empat a 47. Però les igua-
ladines van saber aguantar la 
pressió i van reaccionar defi-
nitivament i fruit de les bones 
defenses van assolir una gran 
victòria per un resultat final de 
47 a 50. La propera jornada 
les igualadines rebran la visita 
del CB Cornellà a les 19h a les 
Comes.
Parcials: 13-12, 26-21, 31-35, 
47-50
C. Carner(12), M. Quintana(-), 
Soler(7), J. Salanova (2),E. 
Compte (6), Amatlle baixa per 
lesió greu, A. Acevedo(8), B. 
Sellarès(3), C.Bargalló (6)J. 
Fuertes (4) , J. Lamolla (2)

Acord de l’Handbol 
Igualada i Àuria

HANDBOL / TON CASELLAS

El dissabte dia 4 de març el 
Club Handbol Igualada i l’Es-
cola Àuria – Apinas van signar 
un conveni de col·laboració per 
portar a terme l’activitat Speci-
al Handbol. Com ja és habitual 
des de fa anys, el CHI  manté 
viu el projecte d’integració de 
les persones amb discapacitat 
psíquica a través de la pràctica 
de l’handbol. 
En l’acord, signat pel president 
del CHI, Maure Vidal i del ge-
rent de l’Apinas, Jordi Aymamí, 
es va acordar que el club es 
compromet a dirigir aquesta 
activitat  a càrrec d’entrena-
dors qualificats, així com fer-se 
càrrec del material necessari, 
i a organitzar, un any més, les  
ja consolidades trobades men-
suals durant els caps de set-
mana organitzant partits contra 
equips infantils dels clubs de la 
comarca, així com incloure a 
l’equip de l’Escola Àuria en tots 
els actes que organitza el CHI. 
Àuria es compromet a què els 
mestres o educadors/es de 
l’Escola Àuria acompanyin els 
alumnes, i aportarà 300€.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i



Trobada a Sant Pere de Ribes.
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HANDBOL / TON CASELLAS

Partit disputat el passat diu-
menge al pavelló de Les Co-
mes corresponent a la vint-i-
dosena jornada de lliga i que 
enfrontava l’Igualada amb el 
Mataró, primer i tercer classi-
ficats respectivament. Al  final, 
26-25.
Partit importantíssim pels 
igualadins, ja que si aconse-
guien sumar els dos punts 
aconseguien l’ascens mate-
màtic a falta de 4 jornades pel 
final de la lliga. Però qui es tro-
baven al davant era un os dur 
de rosegar: el Mataró. L’equip 
del Maresme havia aconseguit 
vèncer els igualadins en la pri-
mera volta a la seva pista i ara 
venien a Igualada per tornar a 
fer-ho. 
L’inici del partit ha estat mar-
cat, com ja és habitual en els 
últims partits, per la igualtat en 
el joc i la concentració en els 
dos equips. Tot i així, poc a poc 
les coses van anar cap a millor 
pels igualadins. La defensa 
que oferien era força contun-
dent tot i que en atac les coses 
costessin un pèl més, això feia 
augmentar la importància de 
l’aspecte defensiu. El Mataró 
tenia problemes a l’hora d’ata-
car, amb un ritme irregular i 
lent. A la meitat de la primera 
part els igualadins guanyaven 

L’Handbol Igualada, celebrant-ho al vestidor.

L’Handbol Igualada assoleix un merescut ascens a Segona

per 3 gols de diferència (8-5), 
i a l’acabar la part, gràcies a 
les jugades individuals dels 
igualadins, aquesta era de 4 
(13-9). La tònica, per tant, dels 
últims minuts de la primera 
meitat va ser la mateixa. 

Minuts de desconcentració
A la represa l’Igualada va ofe-
rir els seus típics minuts de 
desconcentració total, cosa 
que va permetre al Mataró 
tornar a estar dins del partit i 
aconseguir remuntar fins ar-
ribar a empatar. Per sort, un 
cop ja van passar els minuts 

d’aturada mental, va arribar un 
punt d’inflexió en què els igua-
ladins van tornar a demostrar 
com de bé saben jugar i per 
què són líders i van tornar a 
posar la distància de 4 gols al 
marcador. Ara bé, a falta de 5 
minuts pel final les coses es 
van complicar amb l’exclusió 
de dos jugadors igualadins, 
per tant, havien d’afrontar 
aquests minuts amb només 
4 homes a la pista. Això va 
propiciar que els del Maresme 
veiessin possible  guanyar el 
partit o almenys empatar-lo. 
Així doncs, es va haver de pa-

tir fins a l’últim segon, ja que 
a falta de 10 segons per a la 
finalització del partit els de 
Mataró tenien la possessió i 
van estavellar una pilota al pal 
que haguera suposat l’empat. 
Al final, victòria per la mínima 
(26-25) i l’ascens a la butxaca. 
Per fi, després d’hores i hores 
d’entrenaments, de tempo-
rades irregulars, de derrotes 
dures, de victòries èpiques, 
de decepcions inesperades, 
de l’esforç de tot un club i de 
tots els jugadors que ho han 
intentat, l’ascens a la Segona 
Catalana s’ha culminat. Una 

fita que era l’únic i principal 
objectiu del primer equip de 
l’Igualada s’ha aconseguit 4 
jornades abans de la finalit-
zació de la lliga regular.  Tot i 
tenir unes setmanes dolentes, 
els igualadins han estat fent 
una segona volta per emmar-
car: en 13 partits, 12 victòries 
i un empat (al camp del Vic, 
principal rival durant tota la 
competició). Aquests números 
els han portat al capdavant de 
la classificació, i per tant, l’ob-
jectiu d’ara és acabar la lliga 
com a líders. 
Cal destacar que des de l’actu-
al junta directiva s’agraeix l’es-
forç que ha estat fent aquest 
grup de jugadors durant tota 
la temporada i també fer ar-
ribar la felicitació tant als de-
legats i entrenador del primer 
equip. I també agrair a tots els 
integrants del club i afició que 
han fet més fàcil aconseguir 
aquest objectiu. Enhorabona!
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar:  Víctor 
García (5 a.) i Jordi Bermejo 
(9 a.), com a porters. Òscar 
Visa (7), José Ramallo, Jordi 
Vilarrubias, Esteban Lezama 
(2), Rubén Álvarez (1), David 
Cubí (2), Martí Ruíz (3), José 
Luís Álvarez (1), Adrián Suero 
(8), Miquel Albareda (2), Sergi 
Garcia i Jordi Grado. 

Resultats dels equips base del CHI
Juvenil masculí
Club Handbol Sant Vicenç  31 
- 17 Club Handbol Igualada
Un partit per oblidar
Aureli Sendra.- Vintena jorna-
da de la lliga primera catala-
na juvenil masculina  jugada 
aquet diumenge a Sant Vicenç 
dels Horts amb una derrota 
clara pels igualadins.
Sembla que com a l’anada els 
enfrontaments amb el Club 
Handbol Sant Vicenç trenquen 
la dinàmica de joc del nostre 
equip, els primers compassos 
van ser igualats amb sobretot, 
una bona defensa de l’Iguala-
da que portava al passiu als 
vicentins apropant-nos a dos 
gols al minut 15. No aprofità-
vem els avantatges a vegades 
molt clars en els atacs per po-
der mantenir-nos dins el partit 
i vàrem acabar  la part amb 14 
a 9 pels locals, la màxima dife-
rència fins al moment.
A la segona part la clau era 
entrar des del primer segon al 
joc intentant reduir la diferèn-
cia per tenir opcions, la realitat 
però ens va passar per sobre 
i els de Sant Vicenç van aug-
mentar el seu marcador qua-
tre gols més en els primers 
cinc minuts. Era clar que no 

trobàvem la forma d’atacar de 
cap manera la defensa dels de 
Sant Vicenç i com més avan-
çava el partit la situació enca-
ra s’agreujava més afegint a 
més l’encert del porter vicentí. 
Assumir doncs el 31 a 17 com 
a just i a treballar per al prò-
xim partit davant el Cardedeu 
recordant que a l’anada vàrem 
perdre sols d’un gol.
Van jugar Pere Sendra, David 
Díaz, 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 a les ordres de Pol Can-
tero.

Cadet masculí
Handbol Ègara 33 – 34 Club 
Handbol Igualada
Recuperant sensacions
Pel conjunt igualadí van ju-
gar; Martí Méndez i Adrià 
Senar (porters), Max Segura, 
Dani Navarro, Nil Subirana, 
Pep Bové, Arnau Capitán, Pol 
Riba, Cesc Carles, Josep Mar-
cé, Nico Orozco, Joel Caño i 
Manel Muñoz. Tots ells dirigits 

per Roger Calzada i Ana Vàz-
quez.
Amb aquesta victòria els nois 
dirigits per Roger Calzada 
aconseguien dos punts impor-
tants que els mantenen engan-
xats a les posicions de dalt. 
Es troben cinquens amb dotze 
punts per sota de l’Handbol St. 
Quirze, pròxim rival, que en té 
tretze. Així doncs la setmana 
que ve, diumenge a les 11 del 
matí l’equip cadet masculí del 
Club Handbol Igualada pot 
jugar-se la quarta posició de 
grup i mantenir les opcions a 
quedar tercers. Els animem a 
fer una bona setmana d’entre-
nament abans d’agafar uns 
dies de vacances.

Aleví Mixte
C. Handbol Martorell 11 – 5 
CH Igualada “B” 
Victòria en l’últim segon
Van jugar a les ordres de Pere 
Sendra a l’Igualada “B”: Àlex, 
Joan, Raül, Hugo, Melat i Nú-
ria.

5a Trobada Handbolicat a 
Sant Pere de Ribes
El diumenge 22 de març els 
equips benjamins del Projec-
te VIU L’HANDBOL del Club 
d’Handbol Igualada van par-

ticipar en la 5a Trobada de 
mini handbol de Sant Pere de 
Ribes.  L’equip Igualada Stars 
va protagonitzar una gran di-
ada guanyant els seus rivals: 
CEACA Tàrrega i SAFA Gavà 
1. Setmana a setmana l’equip 
millora en el seu joc. Els nens 
i les nenes cada vegada més 
conjuntats aconsegueixen bo-
nes jugades quan circulen la 
pilota entre ells.
Per la seva banda, els compo-
nents de l’equip Igualada Sú-
pers van jugar amb els equips 
SEA Els Costerets B, SAFA 
Gavà i EH Barrachina de Sit-
ges. Van ser uns partits molt 
intensos i disputats en què no 
hi havia rival fàcil. L’equip dels 
més petits del Club demostra 
una clara evolució. Tots els 
igualadins van rebre una me-
dalla en reconeixement al seu 
joc, els felicitem pel seu esforç 
i dedicació.
Amb el suport d’una afició en-
tusiasta que els acompanya 
en tots els desplaçaments i di-
rigits per Elias Galiano van ju-
gar: Núria Checa, Alba Senar, 
Judit Solanelles, Núria Taixé, 
Eric Angel, Quim Amich, Llo-
renç Taixé, Roger Oliveras, 
Guerau Llansana i Xavier Mal-
partida.



 Dani Vilà donant suport al seu amic i mecànic Jordi Serra que va patir una forta lesió.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Puntuable per la Copa de Ca·
talunya de Ral·lis de Terra, 
l’Open, el Volant RACC i la 
Focuxtrem es va disputar pel 
voltants de la població gironi·
na de Quart, la quarta edició 
del Ral·li de la Terrissa amb 
la participació de dos equips 
de Moto Club Igualada, Mi·
quel Prat i Dani Montaner 
amb Mitsubishi Colt Proto i 
Marc Cañellas i Marc Saule·
da amb Ford Focus 1.6. El 
ral·li gironí constava de tres 
trams cronometrats a disputar 
tres vegades cadascun d’ells, 
anomenats Sant Cristòfol i 
Quart. Tots sis trams van ser 
guanyats pel pilot de Maians 
Miquel Prat copilotat per l’ode·
nenc Dani Montaner amb una 
remarcable solvència sobre la 
resta de rivals.
Prat i Montaner van dominar 
el ral·li de principi a fi, acon·
seguint guanyar i que tot i els 
seus molts triomfs en diversos 
trofeus de promoció, aquesta 
era la seva primera victòria 
absoluta dins els sempre com·
petits campionats catalans 
ja sigui d’asfalt com de terra. 
Fenomenal el triomf de Prat i 
Montaner i tot fa pensar que 
n’aconseguiran forces més, 
especialment en el Ral·li Ciu·
tat d’Igualada que amb aquest 
cotxe seran els màxims candi·
dats a la victòria final.
Pel que fa l’altre equip de 
Moto Club Igualada format 
pel pilot de Cabrera d’Anoia 
Marc Cañellas i Marc Sauleda 
van protagonitzar un bon ral·
li i més tenint en compte que 
Cañellas feia temps que no 
disputava cap ral·li i quan ho 
feia principalment participava 
en proves d’asfalt i no pas de 
terra. Assoliren una molt bona 
segona posició dins l’Open i la 
Focuxtrem amb el Ford Fiesta 
1.6.

Miquel Prat i Dani Montaner en el podi de sortida.

Excel·lent victòria de Miquel Prat i 
Dani Montaner al ral·li de la Terrissa

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Des de l’any 2010 Albert Ca·
bestany no guanyava un trial 
del campionat del món indoor. 
El tarragoní als seus 34 anys 
va ser el vencedor amb Sher·
co del trial de Oviedo que po·
sava la cloenda el mundial en 
el que el pierenc Toni Bou es 
proclamà ja campió una set·
mana abans amb motiu del 
trial austríac.
Aquesta vegada Bou amb la 
Montesa·Honda es va confor·
mar amb la tercera posició per 
darrera de Adam Raga amb 
Gas Gas. Al finalitzar el trial 
Toni Bou deia: “Avui no ha es·
tat el meu dia i això és alguna 
cosa que sempre pot ocórrer. 
No m’he acabat de sentir cò·

Toni Bou, tercer al trial d’Oviedo
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Dani Vilà un jove pilot amb 
un esplèndid futur
Entre les variades especiali·
tats de l’esport de la moto, a la 
de quads la comarca d’Anoia 
compta amb un pilot que tot 
i la seva joventut està desta·
cant a les proves catalanes, 
espanyoles i europees.
Es tracta del pilot Dani Vilà 
de Capellades i de Moto Club 
Igualada que tot i tenir tant 
sols 22 anys, ja ha guanyat 2 
campionats d’Espanya, 3 de 
Catalunya, ha sigut desè en 
dues proves del campionat del 
món, tercer al campionat d’Ità·
lia, guanyador absolut de les 
nou hores internacionals de 
Ravós del Terri, a més d’altres 
formidables classificacions.
A primers de desembre de 
l’any passat Vilà va ser ope·
rat del lligament creuat interior 
del genoll dret, degut a una 

caiguda que va tenir mentre 
entrenava en moto. A partir 
d’aleshores es va plantejar 
recuperar el millor possible de 
cara aquesta temporada i tot 
que la recuperació normals es 
de sis mesos, Vilà tant sols ha 
tardat tres mesos.
Encara no recuperat del tot, 
Dani Vilà va participar a la 
primera carrera del Trofeu de 
Catalunya de quads al circuit 
de Vilafant organitzat per la 
Penya Motorista Figueres i 
va aconseguir una formidable 
victòria.
Aquesta temporada Dani Vilà 
te previst participar a més del 
català de l’especialitat, als 
campionats europeu, espa·
nyol i italià i a la vegada i si 
troba pressupost en alguna 
Baja. Sens dubte amb la seva 
joventut el capelladí Dani Vilà 
te un impressionant futur.

mode a les zones i, malgrat 
acabar la semifinal amb la 
millor puntuació, sabia que no 
seria una nit fàcil. Començar 
la final amb un 5 en una zona 
senzilla no ha estat el millor, 
perquè he volgut recuperar·ho 
i no ha estat possible. Vull fe·
licitar a Albert Cabestany, que 
ha fet un bon pilotatge i ha ob·
tingut una victòria merescuda. 
Ara nosaltres hem de gaudir 
del títol, que no ha estat fàcil 
guanyar, i pensar ja en la tem·
porada a l’aire lliure”.
Al final del campionat, Bou 
s’ha proclamat campió amb 
107 punts, seguit de Adam 
Raga amb 89 i 77 són els acu·
mulats per Albert Cabestany 
en el tercer lloc.

Amb el campionat a la butxaca, Bou sols va poder ser tercer a Oviedo.

ENTITATS / LA VEU

El passat dijous 19 de març va 
tenir lloc al Vinseum de Vila·
franca del Penedès una troba·
da de treball entre els repre·
sentants del FC Barcelona i la 
Federació de Penyes Barcelo·
nistes de la zona que agrupa 
les entitats de les comarques 
de l’Alt Penedès, Anoia i Gar·
raf. 
El president del FC Barcelona 

Trobada de les penyes 
blaugrana de l’Àmbit Penedès

Josep Maria Bartomeu va pre·
sidi la trobada, acompanyat 
del vicepresident de l’àrea 
social, Jordi Cardoner, i el di·
rectiu responsable de Penyes, 
Pau Vilanova. 
Aquesta trobada formava part 
de la sèrie de reunions que 
està efectuant el FC Barce·
lona amb les Federacions de 
Penyes de tot Catalunya per 
a presentar el projecte “Socis 
fem Penya”.    

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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
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HOQUEI / LA VEU

Partit molt bo de l’HC Montbui 
Nolor contra un dels equips 
més complicats de la catego-
ria, el Calafell (3-3).
El partit es va iniciar amb 
molta igualtat entre els dos 
equips, que van disposar de 
bones oportunitats de gol, 
però la gran actuació dels 
porters van impedir materia-
litzar moltes d’aquestes oca-
sions. Fins que transcorregut 
la meitat del primer temps, els 
visitants aconseguien batre el 
porter montbuienc situant el 0 
a 1 al marcador. L’ HC Montbui 
Nolor no va abaixar els bra-
ços, i va seguir treballant per 
empatar el partit, però en un 
altre contraatac els visitants 
ampliaven distància amb el 
0 a 2. Finalment després de 
molts intents els locals acon-
seguien finalment arribar al 
descans amb l’1 a 2.
A la represa els visitants van 
tornar avançar-se situant l’1 
a 3 en el marcador, per altra 
banda els montbuiencs no 
aconseguien materialitzar les 
oportunitats que tenien però 
els locals van lluitar fins al fi-
nal, i quan faltaven 3 minuts 
van aconseguir el 2 a 3. El 
temps s’esgotava i semblava 
que acabaria així, però un dar-
rer xut desviat per un davanter 
va situar el 3 a 3 al marcador, 
pocs segons abans del final 
del partit.
HC Montbui Nolor: Roger 
Madrid (porter), Daniel Gual, 

Aleví A.

L’HC Montbui Nolor empata contra 
un dels candidats a l’ascens

FUTBOL SALA / LA VEU

Partit davant el Puigreig on els 
locals van mostrar dues cares 
ben diferenciades. En la pri-
mera meitat no van saber en-
trar en el partit en cap moment 
i tot i avançar-se en el marca-
dor en els primers minuts, van 
arribar al descans amb un em-
pat a 1.
A la represa es va veure una 
millor cara dels capelladins i 
amb estones de bon joc i molta 
paciència van fer que els tres 
punts es quedessin a la vila. 
Aquesta victòria juntament 
amb la derrota dels persegui-
dors fan que el Masats Cape-
llades es reafirmi en la segona 
posició que dóna l’ascens au-
tomàtic a primera divisió.
Van jugar: Ivan Reales, Jordi 
Prat, Cristian Arenas (1), Ma-
rio Barba (1) i Israel Romera. 
També Marc Bisbal (3), Ivan 
Quintero, Jordi Bisbal, Rafa-
mel Barba i Xavier Bartrolí.

Infantil: 
Bar Biarritz Capellades “A” 
6 – C.E.F.S Rubí “A” 2
L’equip local va aconse-
guir una còmoda victòria per 
6-2 contra un rival directe en 
la lluita per la segona posició.
Gols: Gerard Latorre (2), Dan 
Flix (2), Xavier Soteres (1) i un 
gol en pròpia de l’equip visi-
tant. 
Cadet “B”: 
Bar YUYU “B” 2-3 Abrera 
club esportiu 
Els capelladins no van saber 
aprofitar les ensopegades 

El Masats Capellades assoleix 
una victòria de més de 3 punts

Isaac Gual, i Bernat Perelló 
(1)-inicial- Albert Vidal (1),  
Marcel Monclús(1), Edu Cas-
sadó,  Pere Vallès, Iván Rica  
i Pep Ferrer (porter). Entre-
nador: Gabri Ramírez. Dele-
gat: Josep Mª Gual i Francesc 
Madrid. Pròxim Partit: Sitges-
HC Montbui (divendres 27 de 
març a les 21:30h)

Prebenjamí Iniciació Com.
HC PIERA, 0 - HCM, 3
Aleix Aguilera, Gabriel Jorque-
ra, Pau Sanchez, Ramon Pon-
cell,  Nil Salas, Pol Izquierdo, 
Joel Garcia, Pau Parera i Jan 
Ticó. Sota les ordres de Pau 
Torras. 
Prebenjamí Iniciació
HCM, 2-CP CUBELLES, 1
Pol Ticó, Pau Martín, Lluc 
Castells, Adrian Bueno, Oriol 
Carrero, Pol Andreu, Alejan-
dro Luque i Pol Ruiz. Sota les 
ordres de Ricard Pérez. 
Prebenjamí
HCM, 2-VILASSAR HC, 3
Alejandro Luque, Andreu Sau-

rí, Oriol Malet, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi 
Codina, Martí Pons i Ariadna 
Busqué. Sota les ordres de 
Ivan Rica. 
Benjamí
HCM, 2-CP SITGES, 10
Jugadors benjamins HC Mont-
bui: Liu Capdevila (portera), 
Ona Vidal, Vadim Puig, Ariad-
na Busqué, Judit Llobet, David 
Ruiz i Pau Torilo. sota les or-
dres de Roger Madrid.
Aleví B
HCM, 2-CAPELLADES HC, 7
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 
IGUALADA HC, 3-HCM, 4
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. 

dels seus rivals pel títol i van 
deixar escapar una gran opor-
tunitat per obrir una distància 
considerable amb el segon 
classificat.  
Cadet “A”:
Bar Yuyu Capellades “A” 
1-CES Bosco Rocafort “A” 2 
Partit molt complert dels lo-
cals, que estan millorant set-
mana rere setmana. Els vi-
sitants estan situats en les 
primeres posicions de la clas-
sificació, però aquest fet no es 
va reflectir en el joc. Van haver 
de suar la samarreta per em-
portar-se la victòria davant del 
cuer.
Juvenil B
Vilanova 4 - Bar Nou Ca 
L’àngela Capellades “B” 3
Derrota dolorosa en el derbi 
anoienc de la categoria. El 
partit havia generat una gran 
expectació i no va decebre a 
ningú.
Van jugar: Marcel Colet, Marc 
Vela (1), Oriol Guinart (1), 
Pau Soteras i Oriol Perez (1). 
I també Sergi Soler, Roger 
Castells, Joel Honrrubia ,Da-
vid Lozano i Izan Blanco.
Juvenil “A”
Juvenil La Floresta 2 – 5 CFS 
Capellades Tr. Bernadet 
Gols: Marc Vela (2), Kiku Roca 
(2), Sergi Soler (1)
Jugadors titulars:
Marcos Sanchez, Samuel Na-
varro, Albert Solé,  Alex Fer-
nandez, Marc Vela,Fran Pe-
rez, Sergi Soler, David Lopez, 
Emilio Varo, Kiku Roca

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



EXCURSIONISME / JORDI VIVES

Després de força dies de ne-
vades i ventades, el passat 
diumenge dia 8, un grup d’in-
tegrants de la Secció de Mun-
tanya del Grup de Lleure “La 
Clau” ens vam dirigir cap al 
Coll de Pimorent a cavall del 
Capcir i l’Ariège per gaudir de 
la muntanya hivernal.
El dia es presenta completa-
ment assolellat encara que 
amb un vent moderat que ens 
acompanyarà tota l’ascensió. 
L’objectiu es el Pic de la Coma 
d’Or (2.826m). És un cim molt 
freqüentat pels esquiadors de 
muntanya i pels excursionis-
tes amb raquetes de neu com 
és el nostre cas.
La neu és present ja al mateix 
coll i l’itinerari ens porta per 
l’ampla vall de la Coma d’en 
Garcia cap a les Portelles de 
la Coma d’en Garcia i del Cor-
tal Rossa. D’allà baixem prop 
del l’estany de Coma d’or, 
completament glaçat, per flan-
quejar sota el Cap de la Llosa-
da i un cop a la carena assolir 
els darrers metres fins al cim.
La vista és espectacular per 
totes bandes, sobretot de la 
vall de Lanós presidida pel ge-
gant del Carlit. Tot és innivat 
arreu. El vent però no es deixa 
estar-hi molta estona i canvi-
ant raquetes per graons em-
prenem el camí de tornada pel 
mateix itinerari fins novament 
al Coll de Pimorent on teniem 
el vehicle.

L’IHL va obtenir un podi merescut a la Lliga Plata.

El grup de lleure La Clau puja al  cim 
del Puig de Coma d’Or (2.826 m.)

HOQUEI LÍNIA / IHL

Aquest cap de setmana pas-
sat s’ha disputat la darrera 
seu de la competició a Lugo, 
on l’equip ha demostrat el seu 
bon estat de forma. Els tres 
partits disputats s’han resolt 
amb tres victòries i nou punts 
al sac, cosa que ha significat 
assolir la tercera posició final 
a la taula classificatòria.

LOTTAC PARDOS HC  5 
HL IGUALADA  7
Complicat partit on a la lògica 
dificultat que presenta el rival 
s’ha de sumar unes decisions 
arbitrals desconcertants. Una 
primera meitat nefasta dels 
col·legiats ens posa contra les 
cordes i encaixem un 5-2 que 
semblava impossible de poder 
remuntar. Com ja sol ser ha-
bitual en els darrers mesos, 
les actuacions arbitrals no ens 
fan perdre els nervis, sinó que 
continuem mentalment molt 
forts, i al segon període qui 
domina i porta la iniciativa som 
nosaltres, agafant el timó del 
partit i marcant gols un rere 
l’altre, fins que es dóna la vol-
ta al marcador. Al final un 5-7 
importantíssim, per la manera 
en què s’ha aconseguit i per-
què significa seguir optant a 
pujar un lloc a la classificació 
depenent només de nosaltres 
mateixos.

HL IGUALADA  13
CP ALAS DE SAGUNTO 1
Partit molt plàcid contra el cuer 
de la lliga i que es troba un HL 
Igualada eufòric després de la 
remuntada assolida al matí. 
Sense presses s’ha dominat 
de cap a peus i s’assoleixen 
uns gols que poden ser impor-
tants de cara al goal average.

CPILC PLAYAS DE OROPE-
SA 3 - HL IGUALADA 5
Darrer partit de la lliga pels 
dos equips i en disputa hi ha 
ni més ni menys que el tercer 
lloc de la classificació. Si gua-
nyem el partit avançarem als 
de Oropesa i ens col·locarem 
tercers. Una primera meitat 

L’Igualada HL, tercer 
a la Lliga Plata
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molt igualada i lluitada entre 
dos equips del mateix nivell 
i surt un espectacular partit, 
on cada equip posa totes les 
seves habilitats i forces per 
poder marcar. Arribem a la 
mitja part i empat a dos en 
el marcador. Sens dubte els 
darrers vint minuts de la lliga 
d’aquests dos equips seran 
els més importants i disputats. 
HL Igualada surt molt concen-
trat i fa una segona meitat in-
creïble, jugant com un rellotge 
i mantenint al rival al seu ter-
reny, subjecta a una bateria 
constant de xuts que no el 
deixa respirar. Com sempre 
en aquests casos l’emoció es 
manté fins al darrer minut on 
arribem 3-4 i un descuit seria 
nefast. Darrer minut on el rival 
s’ho juga a una carta i treu al 
porter, moment que aprofitem 
a la perfecció i amb veterania 
marquem el gol definitiu, 3-5. 
Explosió d’alegria al final del 
partit.
El HL Igualada acaba la lliga 
Plata estatal en tercera posi-
ció i es marca una fantàstica 
trajectòria aquest 2015, on no-
més ha perdut dos partits i ha 
mostrat un molt bon nivell de 
compromís i de joc. Tanmateix 
el Sami Inkilaïnen s’ha quedat 
a un gol de ser el màxim gole-
jador de la lliga Plata, tot i que 
ha disputat només vuit dels 
catorze partits. Enhorabona, 
tots estem molt orgullosos de 
vosaltres !!!
Jugadors: Jaume Doncel, Nil 
Domènech, Samu Ferrera, 
Sami Inkilaïnen, Albert Munta-
das, Marc Valls, Hèctor Rodrí-
guez. Porter: Pol Valls. Dele-
gada: Gemma Monrós.
Amb la fi de la lliga plata tam-
bé arriba la fi de l’estada del 
Sami Inkilaïnen al nostre club. 
El seu pas aquí ha estat breu 
en el temps, però deixa una 
profunda empremta a l’equip 
sènior i a la resta del club, on 
els seus mètodes i la seva 
manera de fer han canviat el 
rumb de molts de nosaltres. 
Moltes gràcies Sami !!

Un merescut dinar a Puig-
cerdà ens permet recuperar 
forces. En conclusió ha estat 

una jornada esplèndida d’alta 
muntanya pirinenca. 

Futbol de qualitat i derrota de 
l’AVI davant la Barceloneta (1-5)
FUTBOL VETERÀ / JORDI ENRICH

La Barceloneta, un del mi-
llors equips que han passat 
per Les Comes oferí un par-
tit molt complert demostrant 
el perquè està entre els tres 
primers classificats del cam-
pionat. L’Igualada lluità però 
no pogué desplegar el seu joc 
davant d’un equip molt ben 
posicionat i amb molta qualitat 
individual. 
Nomes començar, minut 2, 
Costa,en centrada de Canals, 
inaugurà el marcador amb una 
jugada trenada i amb passada 
final allà on fa mal. Fou ben 

finalitzada pel jugador Igua-
ladí. Minut 5, gol visitant en 
una pilota recuperada al mig 
del camp, habilitada a l’àrea 
i rematada pel davanter, bar-
celoní, sense que Domènech i 
pogués fer res. Minut 15, gran 
xut visitant que el porter Igua-
ladí no pogué aturar. Minut 25 
, penal en contra del equip lo-
cal que acabà en el tercer gol 
visitant. A partir d’aquest mo-
ment es feren amos del par-
tit i oferiren un recital de bon 
joc. Els de Les Comes, amb 
contraatacs, intentaren plan-
tar cara però no els acompa-
nyà l’encert en varies jugades 
que podien haver escurçat el 
resultat abans de que l’àrbi-
tre xiulés el final de la primera 
part.
Segon temps, minut 5, jugada 
per la banda del equip visitant 
que en una centrada cap a 
l’interior fou rematada impeca-
blement per un davanter, ano-
tant un gol molt bonic. 
A partir d’aquest moment, suc-
cessives jugades d’ambdos 
equips pogueren acabar el 
gol, però novament els mari-
ners, en el minut 25, trenaren 
una jugada entre quasi tota 
la davantera, ben rematada, 
sense que el meta Domènech
pogués impedir que entrés al 
fons de la porteria. Finalment, 
Ureña, en una gran escapada 
per la banda, centra al punt de 
penal però el remat del seu 
company sortí fora per poc. 
A les ordres de Ramon Pa-
radell, jugaren Domènech, 
Calsina, Padró (celebrem el 
seu retorn), Canals, Cantarell, 
Sevilla, Robert, Ivan, Biscarri, 
Lele, Costa, Segura, Planell, 
Ureña, Moyes, Ton Mayor, Cor-
bella i Tort. Proper partit, l’11 
d’abril, davant Maurina Egara.

 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



Solomka, dalt del podi.
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DUATLÓ / LA VEU

El diumenge 22 es va celebrar 
el XII duatló de Vallfogona que 
a més era campionat de Ca-
talunya absolut i per clubs de 
duatló de muntanya i marcava 
el final del circuit català de du-
atlons de muntanya.  
La prova consistia en un pri-
mer tram de 6 km de córrer, 
seguit de 22 km amb BTT i per 
acabar 3 km més de córrer. La 
prova va ser molt dura, el tram 
de córrer tenia força desnivell 
amb un constant pujar i baixar 
sense cap tram pla i amb certa 
dificultat tècnica. El circuit de 
BTT amb un terreny enfan-
gat va endurir encara més la 
prova, en un circuit que ja de 
per sí era dur per les llargues 
pujades i baixades que no do-
naven ni un segon de descans 
als participants.
Els guanyadors absoluts, i per 
tan campions de Catalunya 
de duatló de muntanya han 
estat Joan Freixa del CERRR 
i Mercè Tussell del CN Reus 
Ploms. Per part del CAI triat-
ló Petromiralles van participar 
5 duatletes aconseguint uns 
molt bons resultats en aques-
ta dura prova: 65è Sergio Me-
sas, 68è Oscar Perez, 89è 
Albert Aguirre. Toni Salanova, 
no va poder finalitzar la prova 
per una avaria mecànica. En 
fèmines, 14a Lídia Borras.
També hi va participar Al-
bert Torres (CNI/Best/
Pallarès&Tomàs). Malgrat no 
tenir bones sensacions, amb 
les cames pesades, i acusar 
el cansament de la Volta a 
Murcia de BTT de la setma-
na anterior va realitzar un bon 
temps. Entrant a la zona de 
transició en 18a. posició no-
mès a 1’ del cap de cursa. 

Duatló de la Garrotxa.

Anoiencs al duatló de Vallfogona, que 
tanca el circuit de muntanya

ESQUAIX/ LA VEU

Bones notícies pel nostre jove 
anoienc que ha estat convocat 
per primer cop amb la selecció 
espanyola absoluta. El combi-
nat espanyol és desplaçarà el 
proper mes d’abril a Herning 
(Dinamarca) per jugar amb les 
8 millors seleccions d’Europa. 
Espanya juga a la 1a divisió 
de les 3 divisions que hi ha.
Juntament amb el jove iguala-
dí, hi han convocats l’Iker Pa-
jares de Sabadell, els gallecs 
Borja Golan i Carlos Cornes i 
el valencià Alex Garbi.
 
Nacho Fajardo, campió 
d’Espanya de sub 13
Les bones notícies segueixen 
i Pontevedra va ser escenari 
del campionat d’Espanya sub 
13 i sub 17. El jove montbui-
enc Nacho Fajardo va ser el 
brillant campió desprès d’un 
campionat impecable i demos-
trant un any més que actual-

Bernat Jaume, convocat pels 
Europeus de Dinamarca

Duatló de la Garrotxa 
i Castellfollit
El diumenge 22 es va celebrar 
el XX duatló de la Garrotxa - 
Castellfollit de la roca, prova 
puntuable per al circuit cata-
là de duatló de carretera. La 
prova, amb molt bona orga-
nització va reunir 282 duatle-
tes. El tram de ciclisme, amb 
un circuit molt bonic i alhora 
força exigent, va marcar les 
principals diferències entre els 
participants. Els guanyadors 
absoluts de la prova van ser el 
Nan Oliveres Grau (CE where 

Duatló de Vallfogona.

is the limit) i Paulina Kotfica 
(independent).
Per part del CAI triatló Petro-
miralles, bona actuació dels 
3 representants igualadins, 
aconseguint una bona 11a. 
posició en la classificació 
per clubs i destacant també 
la bona actuació d’en Josep 
Martinez lluitant en tot mo-
ment amb el primer grup que 
encapçalava la prova.
La resta de resultats del CAI 
triatló Petromiralles: 16è Jo-
sep Martinez, 33è Joan Riera, 
116è Ramon Lladó.

ment és el millor junior espa-
nyol de la seva categoria
A vuitens és va desfer del ma-
drileny Mario Castillo per 3-0, 
a quarts va seguir amb la bona 
ratxa guanyant Jose Vicente 
de Murcia, a semis també va 
dominar per 3-0 a Cristian Do-
mínguez per 3-0.
A la gran final va guanyar a 
Adrián Martin per 11-8, 11-7, 
9-11, 11-7 i per tant és va alçar 
amb la corona sub 13.

Alex Solomka, campió 
d’Espanya de tae-kwondo

TAE-KWONDO/ LA VEU

L’igualadí Alex Solomka 
del Centre Gui, es va pro-
clamar  Campió d’Espanya 
Sub-21 de tae-kwondo, en el 
campionat celebrat diumenge 
22 de març a Tarraco Arena 
Plaça (Tarragona). Va realitzar 
quatre combats de tres assalts 
fins arribar a la gran final.
Van participar la majoria de 
clubs d’Espanya i els equips 
oficials de les Federacions 
Territorials. En el primer com-

L’Artístic de l’IHC, en el trofeu de Perelada bat Alex es va enfrontar amb 
el campió de la selecció Ma-
drilenya, en el segon amb el 
de la selecció Gallega, el ter-
cer amb el de la selecció Ca-
talana i el quart i últim amb el 
fins llavors campió d’Espanya 
de la selecció d’Euskadi .
Alex va demostrar ser un gran 
competidor entrenant amb 
gran disciplina, acceptant els 
consells del seu mestre i el 
bon fer del seu coach Manuel 
Arjona. 

TAE-KWONDO/ LA VEU

Les patinadores de la secció de 
Patinatge Artístic de l’Igualada 
HC van disputar el II Trofeu Ciu-
tat Comtal de Perelada. La jor-
nada de dissabte va donar els 
següents resultats: en Iniciació 
C bon resultat de les noies, pu-
jant al podi, en 3a posició, l’An-
na Domènech, 5a Núria Solane-
lles i 6a Ivet Bonet.

Diumenge començava mala-
ment amb la lesió de la patina-
dora de Certificat, Núria Ollé. En 
categoria A, destaca el podi en 
3a posició d’Aina Canals, la 7a 
posició per Sandra Pérez i la11a 
per Paula Pérez. El Torneig va 
servir també per dir adéu a l’en-
trenadora Diana Baraldés, que 
per motius personals, ha hagut 
de deixar la secció.  

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
LEAVING LAS VEGAS (1995)  Drama amb Nicolas Cage i Elizabeth Shue
LES QUATRE PLOMES (1939)  Un clàssic del cinema d´aventures colonials
CASANOVA  (1927)  Espectacular aproximació a la figura del famós llibertí
UN MÓN PERFECTE (1993) Amb Kevin Costner i Clint Eastwood, també director
YOKIHI (1955)  Realitzada per Kenji Mizoguchi, gran mestre del cinema japonès
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El Teatre de l’Aurora torna a 
portar a Igualada un nou èxit 
del teatre de petit format de 
l’any al nostre país. En aques-
ta ocasió, aquest cap de set-
mana veurem a la sala inde-
pendent igualadina La farsa 
de Walwort, del prestigiós i 
multipremiat dramaturg irlan-
dès Enda Walsh, que la com-
panyia gironina La Planeta va 
estrenar amb una molt bona 
acollida de crítica i públic a 
la passada edició del festival 
Temporada Alta i que ara inicia 
una gira pel país. A La farsa de 
Walworth, els espectadors es 
colen en un sòrdid i decrèpit 
pis de protecció oficial del bar-
ri marginal de Walworth Road 
de Londres, on en Dinny, un 
irlandès sense feina, hi viu 
confinat juntament amb els 
seus dos fills, en Blake i en 
Sean, absolutament aïllats de 
la realitat del món exterior que 
els envolta. Cada dia a les 11 
del matí, durant els darrers 
vint anys, en Dinny sotmet els 
seus fills a la seva obsessiva 
dèria: han de representar, com 
en una farsa, els darrers dies 
d’aquesta família viscuts a Ir-
landa abans d’emigrar a Lon-
dres. A través d’aquesta in-
quietant farsa es protegeixen 
i s’aïllen del món, s’estaquen 
al passat. La farsa que inter-

preten cada dia es va barre-
jant amb la realitat i la vida va 
entrant dins la ficció fins que 
acaben confonent-se. El que 
inicialment comença com un 
joc de nens, una representa-
ció còmica de la família (amb 
canvis de personatges, vestits 
i perruques, amb clatellots i 
cops de paella que ens reme-
ten al cinema còmic), la farsa 
poc a poc s’anirà barrejant 
amb la seva vida real, amb el 
drama familiar i domèstic. Els 
espectadors es troben davant 
d’aquelles històries que sovint 
veiem als telenotícies, les de 
persones aparentment nor-
mals però que de cop desco-
brim com a violents. 
Pere Puig, director de l’obra, 
que també ha tingut cura de 
traduir i adaptar el text origi-
nal, explica que La farsa de 
Walworth “és una obra esbo-
jarrada, d’un humor revolu-
cionari, grotesc i obscè, que 
posa en qüestió les nocions 
d’ordre, pàtria i família, al ma-
teix temps que explora els lí-
mits entre estimar i sotmetre”. 
Puig també comenta que en 
aquesta obra “la vida real, la 
tragèdia, el drama domèstic, 
va entrant poc a poc dins la 
representació, dins la farsa, 
fins que al final convergeixen i 
són indestriables l’una de l’al-
tra”. Així, doncs, ens trobem 
davant una obra amb una gran 

riquesa de registres, que pas-
sa del plor al riure, del drama 
a l’humor grotesc amb una ve-
locitat trepidant i vertiginosa. 
La farsa de Walworth és bri-
llantment interpretada per Pep 
Vila, exmembre dels Joglars i 
que Pere Puig ja havia dirigit 
a Manyac, manyac, que vam 
veure pa pocs mesos a l’Auro-
ra; Jordi Subirà, Oriol Casals, 
darrer premi BBVA al millor ac-
tor i l’actriu i cantant Yolanda 
Sey, corista de La Pegatina o 
Txarango. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de La far-
sa de Walworth tindran lloc di-
vendres 27 i dissabte 28 a les 
21 h. i diumenge 29 de març 
a les 19h. Com és habitual, 
després de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Cal assenyalar que, 
degut a la disposició especial 
de les butaques per a aquest 

El Teatre de l’Aurora presenta “La farsa de Walworth”, 
de l’irlandès Enda Walsh

Realitat i ficció es 
confonen en aquest 
multipremiat text, a 
cavall de la comè-
dia negra i el drama 
domèstic.

espectacle, els entrades no 
van numerades. Les entrades 
15€ (adults) i 12€ (nens) es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 

hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU

L’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada ha programat per aques-
ta Setmana Santa dos con-
certs amb la música clàssica 
com a protagonista.
Avui 27 de març, a les 21h, la 
Basílica de Santa Maria acolli-
rà l’actuació del Cor Madrigal, 
que interpretarà un progra-
ma amb temes de tres com-
positors diferents, com són 
l’estonià Arvo Pärt, el català 
Bernat Vivancos o el britànic 
Benjamin Britten. El programa 
inclou composicions de temà-
tica espiritual per a cor  a ca-
pella o amb acompanyament 
a l’orgue.
El cor Madrigal, que esta-
rà acompanyat a l’orgue per 

Juan de la Rubia, estarà dirigit 
per Mireia Barrera. L’entrada 
serà gratuïta.

Dissabte, concert amb la pi-
anista Neus Peris
Dissabte, 28 de març, tam-
bé a les 21h i al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, la pianista 
Neus Peris oferirà el concert 
Miralls i miratges, amb obres 
de Haydn, Ravel, Messiaen i 
Chopin. 
El concert té una durada d’una 
hora i inclou petites presenta-
cions de les peces, que tenen 
per objectiu situar el compo-
sitor en el moment històric i 
personal que vivia. Aquestes 
introduccions  serveixen per 
connectar d’una manera més 
ràpida amb el públic i la bona 

acollida que han tingut en els 
concerts que Neus Peris ha 
ofert  aquests mesos per Ca-

talunya l’animen a repetir el 
format.
La intèrpret està punt d’em-

Cap de setmana de música clàssica amb un concert 
del Cor Madrigal i un altre de la pianista Neus Peris

prendre una estada a Londres 
per fer estudis de perfecci-
onament a la Trinity Laban 
University, i aquest concert a 
Igualada és una mena de co-
miat on confia tenir el suport 
d’amics, col·legues de profes-
sió i amants de la música i la 
cultura.
Aquest n’és el repertori:
- Sonata núm.15 en Re Major 
op.28 “Pastoral” de Beethoven
- Noctuelles i Oiseaux tristes 
de Ravel.
 - La Première Communion de 
la Vierge de Messiaen
- Fantasia en fa menor op.49 
de Chopin.
 El preu de l’entrada serà de 
12 euros i serà gratuït per als 
menors de 16 anys.
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El proper diumenge dia 29 de 
març, a ¼ d’1 del migdia, el 
grup Xarxa Igualada presen-
tarà el darrer espectacle de la 
temporada, Torna Robin Hood, 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
L’obra, interpretada per Maria 
Hervàs i Francesc Mas, i diri-
gida per Víctor Borràs, compta 
amb l’escenografia i els titelles 
de Teresa Riba i Raül Martí-
nez i la música d’Oriol Canals 
i Dani Ferrer. Les entrades són 
a 6 €, i a 5 € per als socis de 
Xarxa. La venda d’entrades tin-
drà lloc al vestíbul de l’Ateneu, 
el dissabte de 7 a 8 del vespre 
i el diumenge des d’una hora 
abans de l’inici de l’espectacle. 

Teatre Nu
Teatre Nu és una de les com-
panyies més actives del pano-
rama teatral català. Pertany a 
la generació formada als anys 
90 a l’Institut del Teatre, tant en 
el vessant de la construcció de 
dramatúrgies contemporànies 
del teatre de titelles, com en la 
interpretació teatral. 
El Teatre Nu fa espectacles 
per a tots als públics, familiars, 
infantils, per a nens i nenes o 
com vulgueu anomenar-los. A 
ells els agrada dir-ne teatre. 
Així, senzillament. Teatre. Un 
teatre que es dirigeix també als 
espectadors de menys edat, a 
aquelles persones que estan 
descobrint el món en què hau-
ran de viure i que sovint veuen 
amb uns ulls que a nosaltres 
ens queden molt llunyans. Fer 
teatre per a infants és jugar a 
descobrir-ne els somnis, a in-
terpretar-ne les inquietuds, a 
retrobar-ne les emocions. Per 
recórrer aquest camí, Teatre 
Nu busca envoltar-se, a cada 

nou projecte de diferents pro-
fessionals que enriqueixin el 
seu bagatge i els aportin noves 
maneres de crear i d’arribar al 
públic. Des de l’any 2000 han 
creat una desena d’especta-
cles. Durant aquest temps han 
viscut un trajecte ple de sa-
tisfaccions durant el qual han 
descobert múltiples maneres 
d’acostar-se al públic jove de 
totes les edats, a través de 
diferents llenguatges teatrals. 
Per a ells, cada espectacle 
és una descoberta, un nou 
aprenentatge, que els permet 
créixer com a artistes i profes-
sionals; un camí que compar-
teixen amb el seu públic i que 
els enriqueix a cada moment.
Entre les obres que han pre-
sentat aquests darrers quinze 
anys hi ha  L’home just (2000) 
una història creada a partir de 
diferents contes populars reco-
llits per Joan Amades que ens 

parla de la justícia i de la mort. 
L’any 2002, la companyia va 
presentar En Bolavà detectiu, 
una adaptació de la novel·la de 
Folch i Torres.
L’any 2003 van presentar Els 
nens de la meva escala, una 
adaptació teatral de diversos 
textos que el poeta Joan Sal-
vat Papasseit havia escrit per 
a les seves filles. Un any més 
tard, van escenificar La Venta-
focs (potser sí, potser no), un 
text que el dramaturg Josep 
M. Benet i Jornet va escriure 
a partir de diferents versions 
del conte popular.  El mes de 
gener del 2007 van estrenar 
La Lluna d’en Joan, un espec-
tacle basat en un llibre de la 
Carme Solé Vendrell. Al maig 
de 2008 estrenaren Somnis 
d’Alícia, el primer espectacle 
de carrer inspirat en la popular 
novel·la de Lewis Carroll. L’any 
2009 estrenen Avi Ramon, un 

Teatre Nu porta “Torna Robin Hood” 
al Teatre Municipal l’Ateneu

espectacle que s’endinsa en 
els vincles afectius entre avis i 
néts.  El 2011 presenten Sopa 
de Pedres, espectacle que re-
flexiona sobre la necessitat de 
trobar en l’enginy i la creativi-
tat col·lectives la solució a les 
dificultats globals. Pel Festival 
Grec de Barcelona de 2012 
estrenaren Raspall, de Pere 
Calders. Mrs Brownie és un es-
pectacle musical de Teatre Nu i 
Laura Guiteras que s’estrenarà 
aquest mes de maig a la Fira 
de Titelles de Lleida. 

Torna Robin Hood
Torna Robin Hood és un es-
pectacle que vol aprofundir 
en la figura dels herois, en la 
necessitat que en tenim i en 
l’esperança que representen. 
Robin Hood és la figura per 
excel·lència de l’heroi romàn-
tic. Un heroi que busca equi-

librar la balança de les injustí-
cies, una ombra que fuig i que 
s’amaga per tal de no ser vist, 
però que té com a principal 
objectiu tornar als pobres allò 
que els rics han pres. La nostra 
història comença amb l’espe-
rança que un heroi com aquest 
representa per a dos personat-
ges conscients de la depressió 
permanent en la qual vivim. 
Ells, romàntics i il·lusos, cre-
uen que només un heroi com 
ell pot instruir-nos i ajudar-nos 
a sortir del pou. Per això deci-
deixen portar-lo físicament al 
teatre, perquè, davant de tot-
hom ens expliqui què hem de 
fer. Els fets, però, no surten 
com els personatges voldrien i 
en Robin, poc abans de sortir a 
escena, és segrestat. Això farà 
que els nostres dos personat-
ges iniciïn un viatge a la recer-
ca de l’heroi perdut, un recor-
regut que els convertirà, sense 
ells saber-ho, en autèntics he-
rois, en la seva pròpia i única 
esperança. Dos personatges 
esperen l’arribada d’en Robin 
Hood, el gran heroi, protago-
nista de tantes i tantes gestes, 
que ens explicarà com ens ho 
hem de fer per tirar endavant, 
per superar les adversitats i 
per desfer-nos del desànim i 
del pessimisme que des de fa 
temps ens aclapara. La seva 
arribada, però, es veurà ame-
naçada, i els dos personatges 
que no havien de fer res més 
que presentar-lo, es veuran 
immersos en una aventura de 
conseqüències imprevisibles

És el darrer 
espectacle de Xarxa 
d’aquesta temporada 
a Igualada

TEATRE / LA VEU

La nova edició de La Mostra 
d’Igualada comença a pujar 
el teló fent boca del que serà 
el seu programa per a nens i 
joves dels propers 16, 17, 18 
i 19 d’abril. Aquest divendres 
27 de març, coincidint amb 
el Dia Mundial del Teatre, la 
fira organitza de forma inèdi-
ta El Menú de La Mostra amb 
l’objectiu d’apropar la progra-
mació al públic. El director 
artístic, Pep Farrés, exposarà 
els espectacles que es po-
dran gaudir dins els diversos 
itineraris per edats ideats en-
guany. L’acte, gratuït i obert a 

tothom, es durà a terme a les 
20 hores, a la plaça Pius XII 
d’Igualada, que durant els dies 
de La Mostra es converteix en 
l’Espai Tot Circ.
La Mostra presenta en la 26a 
edició un variat cartell amb la 
participació de 64 companyies 
diferents, que oferiran fins a 
117 representacions. Per tal 
d’orientar el públic, l’organit-
zació ha organitzat El Menú 
de la Mostra, un acte destinat 
a guiar els espectadors i reco-
manar-los els espectacles que 
millor s’adaptin a les seves re-
alitats.
Així, Pep Farrés explicarà els 

4 itineraris per edats propo-
sats per la fira: espectacles 
Per als petits (3-6 anys), Per 
als no tan petits (6-12 anys), 
Per als joves (12-16 anys) –
públic a qui enguany es dedi-
ca una atenció especial– i Per 
a tothom (aptes per a tots els 
públics a partir dels 3 anys).
Durant El Menú es repartirà 
entre els assistents exemplars 
del Diari de La Mostra, la pu-
blicació que recull la progra-
mació de la fira, desglossa 
totes les funcions i activitats 
i inclou també informacions 
pràctiques.

La Mostra presenta el Menú d’espectacles 
per anar fent boca amb la 26a edició
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Per tercera vegada consecuti-
va, es durà a terme durant els 
propers dies la Gira de Setma-
na Santa, projecte que va ser 
impulsat per l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès en l’any del seu 
25è aniversari. 
El projecte consisteix en una 
producció cor-orquestral, una 
gira de concerts que compta 
amb la participació de diversos 
cors provinents de tot el territo-
ri català sempre acompanyats 
per l’Orquestra Simfònica del 
Vallès. S’ofereix al públic de 
les diverses ciutats catalanes 
una producció professional de 
qualitat amb valor afegit, que 
aposta per la implicació del 
territori en la cultura i la qual 
no seria possible, tant musical 
com econòmicament parlant, si 
es dugués a terme per un sol 
cor de forma local i individual.
Així doncs, tots els cors triats 
especialment per a cada re-
pertori escullen, prepararen i 
interpreten una obra cabdal del 
corpus simfònic-coral adequa-
da, i inicien una gira (de qua-
tre parades en aquesta edició) 
interpretant-la per a diferents 
ciutats del territori català. Es 
tracta d’un esdeveniment lo-
cal cultural de gran difusió, 
que compta amb diferents ni-
vells de participació ciutada-
na: des dels cantaires del cor 
participant fins a cors oients a 
l’assaig, joves estudiants, me-
lòmans i, per suposat, tot el 
públic en general. Un dels ob-
jectius principals d’aquest pro-
jecte és fer arribar grans obres 
artístiques i música de qualitat 
a diferents tipus d’audiències 
de Catalunya. 
A més, des de l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès amb aquest 
projecte també volen fer veure 
la importància de transmetre 
els valors de la música i la cul-
tura a través del contacte amb 

els espectadors. Volen crear 
un públic català amant de la 
música clàssica: intentar incre-
mentar el nombre d’assistents 
a concerts preparant activitats 
complementàries al propi con-
cert com serien conferències, 
comentaris previs, assaigs 
oberts, activitats pedagògiques 
per a escoles i conservatoris, 
entre altres.

Aquest any, el Rèquiem en 
Re menor de Mozart
En aquesta edició, la tercera 
des de l’inici del projecte, la 
Gira comptarà amb la partici-
pació de la Coral Mixta d’Igua-
lada a més del Cor Ciutat de 
Tarragona, la Coral Verge del 
Camí i l’Orfeó de Flix. Sota la 
direcció de Xavier Puig i acom-
panyats sempre per l’Orques-
tra Simfònica del Vallès, els 
cors interpretaran el Rèquiem 
en Re Menor K. 626 de W.A. 
Mozart, una de les obres més 
famoses de l’artista. Aquesta, 
que quedarà dividida en vuit 
parts, és una de les més dra-
màtiques així com sublims per 
la severitat clàssica de la seva 
escriptura i inspiració del autor. 
Tot i que no va poder ser fina-
litzada, n’interpretaran les lle-
gendes, la historia del misteri-
ós comte que la va encomanar 
i la malaltia del propi Mozart.
A més de tractar-se d’una gran 
obra, la Gira comptarà també 
amb una fitxa artística i de cors 
participants de gran qualitat. 
El director del Concert, Xavier 
Puig, treballa en un alt nivell 
musical i és especialista en el 
repertori simfònic-coral, a més 
de conèixer en profunditat el 
moviment coral català i les se-
ves enormes possibilitats.
La fitxa artística està compo-
sada per músics d’alt nivell. 
Hi trobarem en Carles Prat, 
d’Igualada, exercint el paper 
de tenor, qui ha realitzat con-

certs arreu d’Espanya i Ale-
manya tant en l’àmbit operístic 
com en el d’Oratori. La Maria 
Eugenia Boix, com a sopra-
no, amb una llarga trajectòria, 
guanyadora de varis premis i 
beques per a ampliar els seus 
estudis musicals a l’estranger i 
que pròximament estarà duent 
a terme recitals per diversos 
països europeus. El lloc de 
contralt, l’ocuparà Georgina 
Reyner, nascuda a Sant Feliu 
de Guíxols, que ha estat fina-
lista de varis concursos a més 
de cantar com a solista i que 
actualment es troba participant 
en diversos projectes organit-
zats per l’associació d’Amics 
de l’Òpera de Girona. I com a 
baix, hi haurà en Jordi Sabata, 
especialitzat en l’àmbit del cant 
clàssic i contemporani, que ha 
fet de solista en diverses can-
tates, a més de ser professor 
de cor i banda i de dirigir obres 
per a algunes orquestres. 
Com ha estat esmentat an-
teriorment, en aquesta edició 
un dels cors que hi participarà 

serà la Coral Mixta d’Iguala-
da, de més de cinquanta anys 
d’història. Sota la direcció d’Al-
fred Cañamero i amb un total 
de trenta cinc integrants, “la 
Mixta” es caracteritza per ser 
una entitat dinàmica i inquieta. 
A més d’actuar en racons cata-
lans i espanyol, la coral iguala-
dina ha arribat també a França, 
Alemanya, Itàlia i Portugal.
Aquest cop, i en motiu de la 
Gira de Setmana Santa, unirà 
forces amb el Cor Ciutat de 
Tarragona, amb la Coral Verge 
del Camí (que es constitueix a 
la vila de Cambrils) i l’Orfeó de 
Flix.
El concert tindrà lloc el pro-
per dimarts 31 de març a la 
Basílica de Santa Maria a les 
21 hores. La gira passarà per 
Tarragona i Flix el 29 i 30 de 
març respectivament i també 
arribarà a la ciutat de Barcelo-
na el proper 25 d’abril, on els 
acollirà el Palau de la Música 
Catalana, edifici de referència 
artística del país.   

Dimarts, el “Rèquiem” 
de Mozart a Santa Maria

CULTURA / LA VEU

Ens ve molt de gust presen-
tar el bloc de presentacions 
de llibres que es celebraran 
a l’Ateneu a partir del 31 de 
març. Enceten aquest bloc 
dos llibres d’experiències 
de vida. El 31 de març, el 
metge pediatre cooperant 
en l’Etiòpia rural, Iñaki Ale-
gría, presentarà Alegría con 
Gambo, on posa nom propi, 
rostre i mirada als nens que 
sofreixen desnutrició severa 
a l’Àfrica. El 16 d’abril, amb 
el suggerent títol, En una 
altra vida vull portar talons, 
Anna Carretero presenta un 
relat en primera persona on 
el seu peu dret és el fil con-
ductor d’una vivència per-
sonal on moltes persones 
s’hi poden trobar reflectides, 
perquè: alliberar l’ànima és 
un anhel universal.
Canviem de registre. El 22 
d’abril, Plataforma per un 
Vegueria Pròpia presenta 
El Penedès era possible, 
amb motiu dels 10 anys de 
l’entitat. Un mosaic variat i 
riquíssim de punts de vista 
que constitueixen una inèdi-
ta i original aportació. El 25 
d’abril, Paranoia Accions i 
Llibreria Llegim...?, presen-
ten Swing, el poemari pòs-
tum del poeta Francesc Gar-
riga en un acte homenatge 
per recordar la singular fi-
gura del poeta. L’última pre-
sentació serà l’11 de maig. 
L’escriptora Marina Martori 
presentarà un recull de con-
tes, microcontes, imatges, 
poemes, jocs de paraules i 
intercanvis d’allò més erò-
tics que aplega sota el títol 
Per pur plaer. Una lectura 
lúdica, sense cap pretensió. 
Només per pur plaer.

Temps de primavera, 
presentacions 
de llibres i noves 
lectures per 
descobrir a l’Ateneu 
Igualadí
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FOTOGRAFIA / LA VEU

Al voltant de 27.000 persones 
han passejat per les sales 
d’exposicions de la tercera 
edició del FineArt Igualada, 
provinents d’arreu de Cata-
lunya i també d’altres zones, 
com el País Valencià.
 “Igualada es confirma com 
una de les capitals culturals 
de Catalunya”, assegura el 
primer tinent d’alcalde, Josep 
Miserachs, després d’analit-
zar les dades de visitants del 
FineArt 2015. Un dels factors 
més rellevants per la ciutat, 
a banda de l’èxit a nivell na-
cional, és “el turisme cultural 
que ha arribat a Igualada, en 
aquesta ocasió en motiu del 
festival fotogràfic. Fer turis-
me de la cultura és un dels 
nostres objectius i veure que 

en aquesta edició aquest fe-
nomen s’ha produït és tot un 
èxit”, constata el regidor d’En-
torn i Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Per la seva banda, el coor-
dinador del FineArt, Ramon 
Muntané, confirma que els 
visitants han estat majoritàri-
ament de territori català, però 
també hi ha hagut autobusos 
de València que han vingut a 
Igualada expressament per vi-
sitar les exposicions. “També 
hem trobat famílies que han 
passat el cap de setmana de 
turisme a la ciutat, aprofitant 
l’excusa de la fotografia”, ex-
pressa Muntané.
L’èxit de la tercera edició del 
FineArt comportarà “una re-
flexió sobre el model de ges-
tió de l’esdeveniment, per ser 

coherents amb el creixement 
que ha viscut”, diu Josep Mi-
serachs. Alhora, l’augment de 
visitants i repercussió col·loca 
un nou repte per a l’organitza-
ció: “S’ha de fer un salt a nivell 
internacional, per esdevenir 
un festival de referència a ni-
vell europeu”.

Es desperta l’interès del 
sector fotogràfic per expo-
sar al FineArt Igualada
Els fotògrafs participants es 
mostren “satisfets” davant 
l’aposta del consistori iguala-
dí, celebren l’organització del 
festival, la ubicació de les ex-
posicions en espais singulars 
i reclamen que altres festivals 
s’emmirallin en el d’Igualada: 
“hi ha interès en el sector per 
venir a exposa al FineArt”, co-
menta Ramon Muntané, des-
prés de rebre les opinions dels 
fotògrafs. 
D’entre les sales més visita-
des, destaca el Museu de la 
Pell en primer lloc, que aglu-
tinava dotze exposicions, i, 
després, l’edifici recentment 
restaurat de la Igualadina 
Cotonera, on n’hi havia sis. A 

continuació, els espais més 
freqüentats pels visitants són 
l’Empremta, la rectoria de 
Santa Maria o la Sala Munici-
pal d’Exposicions.
Les activitats organitzades 
durant el FineArt han comp-
tat amb més participació que 
en les últimes edicions, fet 
que també consolida l’agen-
da paral·lela, que consta de 
tallers, visites guiades, pre-
sentacions i projeccions audi-
ovisuals.
L’esdeveniment, organitzat 

El FineArt es consolida i bat el rècord de visitants

per l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Agrupació Fotogràfica, de 
renom a Catalunya i pioner a 
nivell nacional en el sector, va 
tenir lloc del 6 al 22 de març a 
Igualada, i va reunir 1.200 fo-
tografies en més de 20 espais 
d’exposicions. Va ser l’edició 
més internacional, amb fotò-
grafs del Japó, Rússia, Ho-
landa, Anglaterra, Argentina i 
també de Galícia, Andalusia, 
Madrid, Aragó, Navarra, Va-
lència i de Catalunya.

DISSENY / LA VEU

Aquest divendres, 20 de març, 
s’han lliurat al Saló de Sessi-
ons de l’Ajuntament d’Iguala-
da els guardons de la desena 
edició del concurs Joves per la 
Creativitat. Adrià Morreres ha 
rebut el premi com a autor de 
la imatge que es farà servir en 
el cartell de l’Estiu Jove 2015, 
valorat en 800 euros, i Marta 
Flores el premi del cartell de 
l’Estiuet 2015, dotat amb 300 
euros en material esportiu i 
didàctic. En aquesta edició, a 
més, el jurat ha atorgat un ac-
cèssit dotat amb 100 euros, en 
la categoria de l’Estiu Jove, a 
Pau Parcerisas,
Els guanyadors han recollit els 
reconeixements de la mà del 
regidor de Joventut i Coopera-
ció, Joan Requesens. Aquest 
concurs el convoca anualment 
el departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada, que 
pretén fomentar i promoure la 
producció artística entre tots 
aquells joves que en tinguin 
la inquietud, al mateix temps 

que vol animar-los a generar 
noves creacions artístiques.
Tots els cartells rebuts queda-
ran exposats durant els mesos 
d’abril i maig a l’equipament 
juvenil la Kaserna.
Dídac San José, guanyador 
del nou concurs d’eslògans
L’acte també ha premiat els 
guanyadors del nou concurs 
d’eslògans per a la campanya 
de sensibilització sobre les 
conseqüències del consum de 
drogues, impulsada pel grup 
de joves corresponsals de La 
Kaserna.
L’autor de l’eslògan vencedor 
ha estat Dídac San José i el 
premi ha consistit en una en-
trada gratuïta per a un circuit a 
Les Deus Aventura, una entra-
da gratuïta a l’Ingràvita, un lot 
de productes de pintura gen-
tilesa del Pèl i Ploma i un val 
de 100 euros per comprar als 
comerços de la ciutat. El se-
gon i el tercer premi han estat 
per Aida Ulloa i Adrián Haro, 
respectivament.

L’Ajuntament d’Igualada lliura 
els premis de la 10a edició del 
concurs Joves per la Creativitat

Aprovat inicialment el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA 
REGULACIÓ DE L’EDIFICABILITAT I USOS A LA MASIA CAL PIXA-
LLITS A SANTA MARIA DE MIRALLES, redactat per l’arquitecte 
Carles Solsona Piña i promogut per la senyora Jacinta Mitcheli 
Bellera, de conformitat amb l’article 85.4 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mit-
jançant publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a La 
Veu de l’Anoia i a la web municipal, als efectes d’examen i pre-
sentació d’al·legacions, en el seu cas.

L’expedient es pot consultar a la secretaria de l’ajuntament de 
Santa Maria de Miralles (Ctra. d’Igualada a Valls, s/n), de dilluns 
a dijous de 9:30 a 14:00 hores.

Queda suspès l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació, d’activitats o usos con-
crets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per 
la legislació sectorial a tot l’àmbit d’actuació del Pla Especial, de 
conformitat amb els articles 73 i 74 del DL 1/2010, de 3 d’agost i 
concordants. 

Santa Maria de Miralles, 18 de març de 2015.

L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó

ANUNCI
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El passat diumenge 22 
d’abril se celebrà a la Basí-
lica de Santa Maria el quart 
concert del XXII Festival In-
ternacional d’Orgue d’Iguala-
da, que anà a càrrec de Rob 
Waltmans, organista holan-
dès titular de la Basílica de 
Meerssen i també de l’orgue 
històric Binvignat 1818 de 
Sant Martí de Geulle. 
El programa constà de và-
ries composicions, no gaire 
llargues, de diferents autors, 
alguns no gaire coneguts, i 
que generalment no s’inter-
preten en els circuits de con-
certs. Començà amb Festival 
Toccata de P. E. Fletcher 
(1879-1932), contrastant la 
solemnitat de l’inici i del fi-
nal amb la delicadesa de la 
part central. Seguí amb el 
Coral: Wachet auf, ruft uns 
die Stimme  (BWV 645)  de 

JAUME PLANAS

Un concert amb peces poc habituals

J. S. Bach (1685-1750), obra 
que li va permetre un encertat 
diàleg entre els teclats ma-
nuals i el pedaler. El conegut 
Le Coucou de L. C. Daquin 
(1694-1772), obra originària 
per a clavicèmbal, va ser trac-
tat amb molta subtilesa. Tant 
en el  Divertiment en tema an-
tic de R. Noble (1925-1999),  
com en les Dues variacions 
sobre “Puer nobis nascitur” de 
F. A. Guilmant (1837-1911), 
va fer sonar l’orgue sense 
cap estridència jugant de nou 
amb els registres dels dos te-
clats manuals. Després de la 
grandària sonora de la Marxa 
triomfal de J. Nieland (1903-
1963) donà pas a l’alegre me-
lodia de La cãmbo me fai mão, 
de G. Morençon (1927). Seguí 
amb Marxa de L. Lefébure-
Wély (1817-1869) i amb una fi-
ligrana de notes ben trenades 

en l’Humoresque “L’organo 
primitivo”, toccatina for Flute 
d’A. Yon (1886-1943). Acabà 
el concert amb un Rondó en 
do major de N. Moretti (1763-
1821) interpretat amb solem-
nitat i molt ben compassat.
En agraïment als aplaudi-
ments del públic que, malgrat 
el dia plujós i fred, omplia 
gairebé la basílica de Santa 
Maria, tocà com a primer bis 
la Fanfare de J. N. Lemmens 
(1823-1881) i com a segon 
bis una improvisació sobre 
les primeres notes de la sar-
dana L’Empordà del mestre 
E. Morera (1865-1942).
Rob Waltmans té un gran ba-
gatge en el món de l’orgue 
fet que, tal com es pogué 
apreciar, li permet fer les in-
terpretacions d’acord amb els 
cànons de l’època que foren 
compostes. Era la primera 
vegada que feia un concert 
a Catalunya i tenia molta il-
lusió per poder venir al nos-
tre festival i tocar l’orgue que 
tants companys seus havien 
elogiat. En quedà meravellat.
Antoni Miranda tingué cura 
dels comentaris musicals, 
Jordi Balsells i Josep Aguile-
ra s’encarregaren de la trans-
missió a través de la pantalla 
del presbiteri i Gina Miranda 
feu de registrant.
I diumenge es podrà gaudir 
del concert d’Sefano Rattini, 
organista titular de la Cate-
dral de Trento. Acompanyarà 
a la projecció de la pel·lícula 
muda “Christus” (1916), diri-
gida per Giulio Antamoro.
Com és habitual serà a les 
6 de la tarda a la basílica de 
Santa Maria.

XXII Festival d’Orgue d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament ha acollit aquest diven-
dres la presentació, davant 
d’un nombrós públic, del llibre 
Igualada: festes i tradicions, 
un recull d’instantànies de 
quatre de les principals fes-
tes i celebracions de la ciutat, 
aquelles que probablement 
més la diferencien de la resta 
de municipis i que millor defi-
neixen la seva identitat. Són 
la Festa dels Reis, els Tres 
Tombs, el Sant Crist i la Festa 
Major, amb imatges del fotò-
graf Marc Vila i muntatge del 
dissenyador Ramon Enrich, 
una col·lecció de fotografi-
es molt recents d’aquestes 
quatre festivitats, que venen 

d’antic i han arribat fins al se-
gle XXI en unes condicions 
d’extraordinària vigència i vi-
talitat. A l’acte de presentació 
de l’obra, impulsada des de 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), hi han assistit repre-

Presentat a l’Ajuntament el llibre “Igualada: 
festes i tradicions”

sentants de diferents entitats 
de la ciutat, l’alcalde, Marc 
Castells, el tinent d’alcalde de 
Promoció Cultural, Josep Mi-
serachs, i altres regidors del 
consistori.

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 28 de març els 
Mean Machine passaran per 
Igualada per oferir un concert 
molt especial que se celebra-
rà a les 23:30h, a la sala Rec 
On Fire (carrer Creueta, 37) 
d’Igualada, i estarà organitzat 
per l’associació ROCK CITY.
El grup barceloní presentarà 
el seu últim disc “Livin’ Out-
law” (2014) a Igualada en un 
concert més llarg de l’habitu-
al en el que hi haurà diverses 
sorpreses, així com la possi-
bilitat d’escoltar temes inèdits 
i dels seus dos EP’s “Loud & 
proud” (2012) i “Goin’ on the 

run” (2010). Serà un concert 
especial que servirà per anar 
preparant la gira que aquesta 
jove banda realitzarà aquest 
estiu juntament amb el po-
pular guitarrista Slash (Guns 
n’Roses, Velvet Revolver, 
Slash’s Snakepit).
Potència, energia i molta di-
versió és el que es trobarà el 
públic que assisteixi aquest 
dissabte 28 de març al Rec On 
Fire d’Igualada. I és que els 
Mean machine són un power 
trio en tota regla que ens as-
saltaran a base de rock’n’roll, 
punk i speed metal de l’escola 
Motórhead, Airbourne, Rose 
Tattoo, AC/DC i ZZ Top.

Mean Machine portaran el seu 
enèrgic rock’n’roll a Igualada abans 
d’anar-se’n de gira amb Slash

CULTURA / LA VEU

Dilluns passat, a l’última ses-
sió del trimestre acadèmic, 
l’igualadí Lluís Serra Llansana 
va tornar a omplir el teatre de 
l’Ateneu, com fa sempre que 
va a l’AUGA.
Aquesta vegada va entrar de 
ple en el tema de la corrupció, 
de les causes psicològiques 
del corrupte i de l’efecte que 
té aquesta corrupció a la so-
cietat. I de la corrupció que ja 
ha penetrat en l’essència d’al-
gunes organitzacions.
Va dedicar  un temps impor-
tant a parlar dels “dossiers”, 
de  informació guardada -a 

vegades des de fa anys-  per 
ser utilitzada contra els adver-
saris o enemics. Dossiers amb 
base real o sense gaire fona-
ment per destruir a persones, 
pobles i societats.
La aparició calculada d’aques-
tes informacions servida per 
mitjans periodístics afins ca-
paços de mentir sense la més 
mínima recança.
Un panorama de deshoneste-
tat i falsedat que ho va condi-
cionat tot.
La propera sessió d’AUGA 
serà el dilluns 13 d’abril, quan 
iniciarem el tercer trimestre.

Lluís Serra Llansana, el 
rerefons de cada notícia, a 
l’AUGA
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Durant aquestes darreres set-
manes els alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada han participat en la 
mostra de FINEART d’aquest 
any i també n’han visitat les 
diferents exposicions; i, igual-
ment, han participat al I Re-
wind Festival.
El recorregut per les exposici-
ons el van començar el dia 10 
de març els alumnes del curs 
de Fotografia i Photoshop del 
programa “Escola Oberta”, que 
van completar amb la visita 
guiada a l’exposició “Ethiopia. 
Between Dream and Reality” 
de Fran Martí. I el dia 18, els 
alumnes del cicle formatiu d’art 
i disseny de grau superior de 
Gràfica Publicitària, que partici-
pen amb la mostra de l’escola 
a l’espai del Rec, també van fer 
una visita molt completa a una 
selecció de les mostres pre-
sentades de la mà de Ramon 
Muntaner, a qui volem agrair la 
seva interessant col·laboració.

I, finalment, el divendres 20, els 
mateixos alumnes del cicle de 
Gràfica Publicitària van assistir 
a la projecció del documental 
sobre el fotògraf Sebastiao 
Salgado que es projectava a 
l’Institut Pere Vives Vich. Abans 
però també havien pogut gau-
dir amb el visionat, en un passi 
especial per a l’escola, amb els 
excel·lents curts del “Rewind 
Festival de curtmetratges” de 
Vilanova del Camí que s’ha dut 
a terme aquest darrer cap de 
setmana.
La primera edició d’aquest 
“Rewind Festival” ha desta-
cat per la qualitat dels treballs 
mostrats, una bona part d’ells 
l’opera prima dels seus realit-
zadors, amb unes temàtiques 
properes, quotidianes, sen-
sibles i socials que han con-
nectat molt bé amb el públic. 
Volem felicitar els seus organit-
zadors per aquesta gran feina 
i encoratjar-los perquè repetei-
xin aquesta iniciativa en més 
ocasions.

Darreres activitats de l’EMA 
Gaspar Camps: FINEART i 
Rewind Festival

Concert de Primavera a la sala Paper de Música
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a la sala Pa-
per de Música es podrà gau-
dir del Concert de Primavera 
que en aquesta ocasió anirà 
a càrrec del Bushakevitz Duo, 
guanyadors dels 25è Con-
curs Internacional Paper de 
Música de Capellades que in-
terpretaran obres de Mozart, 
Schubert, Debussy...
El concert començarà, com 
és habitual, a les 7 de la tar-
da.
El Bushakevitz Duo està for-
mat per Avigail Bushakevitz al 
violí i Ammiel Bushakevizt al 
piano i proposen el següent 

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
s’han agafat molt seriosament 
la vintena temporada de la 
colla i a la primera actuació, a 
Guissona, han completat el mi-
llor inici de la seva història. El 
castell escollit per començar el 
2015 ha estat la torre de set, 
després de dos mesos d’assa-
jos la colla igualadina ha pres 
bé la mida a aquesta construc-
ció, que l’any passat els va do-
nar el seu primer folre, i l’han 
pogut portar amb garanties. El 
set de set i el cinc de set han 
estat els altres dos castells 
dels morats, que han actuat 
al costat dels Margeners de 
Guissona i dels Castellers de 
l’Alt Marsme.
Per l’actuació d’aquest diumen-
ge a Guissona, en motiu de la 
festa del local dels Margeners, 
els Moixiganguers d’Igualada 
han mobilitzat més de 120 ca-
mises que han permès plante-
jar castells de la gamma alta de 
set. Els morats, que han viatjat 

en un autobús de la companyia 
Montferri identificat amb colors 
i fotografies de la colla, han 
començat amb la torre de set, 
un dels castells insigne de la 
temporada passada. Ha pujat 
ràpid, segur i tranquil, sense 
perdre les mides en cap mo-
ment, i s’ha pogut descarregar 
amb solvència. La feina feta 
durant els assajos de dime-
cres i divendres es nota en la 
confiança amb aquest castell, 
que fins fa dues temporades 
s’havia resistit als Moixigan-
guers i que els morats confien 
en alçar un pis, com van acon-
seguir l’any passat. En segona 
roda han optat pel set de set, 
que no ha representat exces-
sius problemes, i finalment han 
descarregat també el cinc de 
set en tercera ronda. Els mo-
rats han tancat l’actuació amb 
un vano de cinc.
La jornada també ha estat im-
portant per als Margeners, que 
han aconseguit igualment la 
seva millor actuació en un inici 

de temporada. Els de la Se-
garra han obert plaça amb un 
quatre de set amb agulla molt 
solvent, i han continuat amb un 
cinc de set en què han hagut 
de treballar per descarregar-lo, 
després que s’obrís en l’estruc-
tura del tres. El millor castell 
dels Margeners ha arribat en 
tercera ronda, els amfitrions 
han plantat un excel·lent tres 
de set aixecat per sota, descar-
regat sense problemes i amb 
unes aixecades molt tranquil-
les i compassades. Han arro-
donit l’actuació amb un pilar 
de cinc també aixecat per sota. 
Pel que fa als castellers de l’Alt 
Maresme, una de les colles de 
recent creació, la jornada tam-
bé ha estat bona, tot i no ser 
perfecta. Els maduixots no han 
pogut descarregar el castell de 
set que s’havien plantejat per 
la seva primera diada. El qua-
tre de set l’han hagut de des-
muntar en no veure’l amb prou 
confiança per descarregar-lo. 
Han fet, això sí, el tres i el qua-
tre de sis amb agulla, i el cinc 
de sis, i han acabat amb tres 
pilars de quatre.

Un abril intens
La propera cita dels Moixigan-
guers serà el cap de setmana 
de l’11 i 12 d’abril; dissabte la 
colla actuarà a Montserrat, en 
la commemoració dels 500 
anys de portada del ciri votiu 
de la ciutat, i diumenge seran 
a Terrassa. Paral·lelament, du-
rant l’abril és quan més inten-
sament es viurà la celebració 
dels vint anys dels Moixigan-
guers, sobretot durant la set-
mana del 20 al 26, amb actes 
diaris. Mentrestant la colla con-
vida a tothom qui ho vulgui a 
participar dels assajos a Cal
Tabola (C/Sant Antoni de Baix, 
106-108) els dimecres de 19 h 
a 21.30 h i els divendres de 22 
h a 00 h.

Els Moixiganguers obren la temporada 
2015 amb la torre de set

programa:
Primera part
Sonata per a violí i piano 
núm. 35 en La major K. 526 
de Mozart.
- Sonata per a violí i piano en 
sol menor L. 140 de Claude 
Debussy.

Segona part
- Sonata per a violí i piano en 
Mi menor, K. 304/300c de Mo-
zart.
- Sis peces per a violí i piano 
d’Ottorino Respighi
- Sonata per a violí i piano en 
La major op.162 D. 574 ”Gran 
Duo” de Franz Schubert.

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2015

TEATRE

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

27/28/29 MARÇ

LA FARSA DE 
WALWORTH
CIA. LA PLANETA 

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.catD'ENDA WALSH

UNA FARSA DELIRANT. 
UN TÈRBOL DRAMA DOMÈSTIC. 

UNA COMÈDIA NEGRA ESCRITA PEL MULTIPREMIAT
 ENDA WALSH I ESTRENADA AL FESTIVAL 

TEMPORADA ALTA.



DIVENDRES 27

CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Projecció i tertúlia entorn de 
la pel.lícula “Thérèse D.”, pel-
lícula basada en l’obra de Fran-
çois Mauriac i dirigida per Clau-
de Miller el 2012.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. EL MENÚ DE LA 
MOSTRA
- Igualada 
Una bona oportunitat per co-
nèixer de primera mà, amb el 
director artístic Pep Farrés, els 
diferents espectacles de La 
Mostra.
Divendres a les 8 del vespre a 
la plaça Pius XII.

MÚSICA
- Igualada 
Tres visions espirituals dels se-
gles XX i XXI. El Cor Madrigal 
i Mireia Barrera, acompanyats 
de Juan de la Rubia, interpreten 
tres visions de la música espiri-
tual dels segles XX i XX.
Divendres a les 9 del vespre a 
la basílica de Santa Maria.

TEATRE. “LA FARSA DE 
WALWORTH”
- Igualada 
Una farsa delirant. Un tèrbol 
drama domèstic. Una comèdia 
negra escrita pel multipremiat 
Enda Walsh i estrenada al Fes-
tival Temporada Alta.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada 
Concert a càrrec de Primo Zon 
i Quico Tretze. Música d’autor 
amb cançons pròpies.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

CONFERÈNCIA
- Piera 
“El futur de les nostres pensi-
ons”. El professor de Política 
Econòmica i Estructura Eco-
nòmica Mundials de la UB, Sr. 
Joan A. Alujas, avalua els ris-
cos i les garanties de les futu-

res pensions i planteja un col-
loqui que hi dóna resposta. 
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

MÚSICA
- Capellades 
Concert de Primavera a càrrec 
del guanyador del Concurs In-
ternacional Paper de Música 
de Capellades 2014, el Busha-
kevitz Duo, amb Avigail Busha-
kevitz, violí i Ammiel Bushake-
vitz, piano. 
Divendres a les 7 de la tarda a 
la sala Paper de Música.

TEATRE
- Capellades 
Dia internacional del teatre. 
Històries teatrals. Organitza la 
Societat la Lliga i el Grup Tea-
tral de Capellades. 
Divendres a les 9 del vespre a 
la cafeteria de La Lliga.

DISSABTE 28

TEATRE. “LA FARSA DE 
WALWORTH”
- Igualada 
Una farsa delirant. Un tèrbol 
drama domèstic. Una comèdia 
negra escrita pel multipremiat 
Enda Walsh i estrenada al Fes-
tival Temporada Alta.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA. “MIRALLS I MIRAT-
GES”
- Igualada 
Concert de Neus Peris, piano. 
Interpretarà obres de Haydn, 
Ravel, Messiaen i Chopin.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Mean Machine portaran el seu 
enèrgic rock’n’roll a la ciutat i 
presentaran el seu treball “Li-
vin’ Outlaw”.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a 
la sala Rec on Fire (carrer Cre-
ueta, 37).

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 

En el marc dels dissabtes in-
fantils, Abacus cooperativa us 
convida a l’activitat Fem i pin-
tem figures de guix.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb El Vado, banda 
formada per David i Pove que 
interpreten cançons fresques i 
plenes d’optimisme.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

CINEMA
- Igualada 
Presentació del documen-
tal «Nosaltres els Xiquets de 
Valls», proposta dels Moixigan-
gers d’Igualada.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda 
a la sala de socis de l’Ateneu.

ZUMBA EN FAMÍLIA
- Piera 
Activitat lúdica en família per 
ballar al ritme de la música de 
zumba més actual.
Dissabte a les 11 del matí a la 
piscina de Piera.

TEATRE. “EL NOM”
- Calaf 
L’ATC Casal de Calaf presenta 
l’obra “El nom” d’Alexandre de 
la Patellière i Matthieu Dela-
porte, adaptació de Jordi Gal-
ceran.
Dissabte a les 10 del vespre a 
la sala gran del Casal de Calaf.

DIUMENGE 29

TEATRE. “LA FARSA DE 
WALWORTH”
- Igualada 
Una farsa delirant. Un tèrbol 
drama domèstic. Una comèdia 
negra escrita pel multipremiat 
Enda Walsh i estrenada al Fes-
tival Temporada Alta.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “TORNA ROBIN 
HOOD”
- Igualada 
Dos personatges esperen l’arri-

ACTIVITATS CULTURALS

bada d’en Robin Hood que ens 
explicarà com ens ho hem de 
fer per tirar endavant, per supe-
rar les adversitats i per desfer-
nos del desànim.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA. FESTIVAL D’ORGUE
- Igualada
Concert d’Sefano Rattini a l’or-
gue, Itàlia, organista titular de 
la Catedral de Trento) i projec-
ció de la pel·lícula muda “Chris-
tus” (1916), dirigida per Giulio 
Antamoro.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

TROBADA COUNTRY
- Igualada
Trobada country apta per a tots 
els nivells.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’Auditori de l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert acústic a càrrec de 
Sergio Piedras, dins els actes 
del cap de setmana de Sant 
Patrick.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre 
a Nits de Taverna.

MÚSICA
- Igualada 
Concert benèfic per l’Owen, 
amb Santi Mendez.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
l’Acústic.

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

BALL DE TARDA
- Calaf
Ball amb Agustí i els seus te-
clats.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
la Unió Calafina.

DILLUNS 30

FES UN OU DE PASQUA
- Igualada
Activitat especial Fes un ou de 

Pasqua amb Magic Dough.
Dilluns a les 5 de la tarda a la 
botiga Abacus.

DIMARTS 31

MÚSICA
- Igualada
Torna el concert participatiu 
de Setmana Santa de la mà 
de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès, sota la direcció de Xa-
vier Puig que interpretaran el 
Réquiem en Re m kv 626 de 
Mozart.
Dimarts a les 9 del vespre a la 
basílica de Santa Maria.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Iñaki Alegria Coll, metge espe-
cialitzat en pediatria, llicenciat  
per la Universitat de Barcelona, 
presenta el llibre “Alegría con 
gambo”, sobre la seva experi-
ència a Etiopia.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

JUGUEM AMB TIPS
- Piera
Amb tips de tots els colors, do-
narem forma a la primavera. 
Flors, papallones, petits anima-
lons... Mil i una creacions fàcils 
i ràpides de fer.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Bblioteca de Piera.

DIMECRES 1

DIJOUS 2

PROCESSÓ A FÀTIMA
- Igualada
Processó de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Maria Santísi-
ma de los Dolores.
Dijous a les 9 del vespre a l’av. 
Verge de la Pietat.

MÚSICA
- Igualada
Concert amb David Soler & 
Jordi Matas i Cia, una bona vet-
llada jazzística.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues

Agenda
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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 evo-
lucionant amb l’esdevenir de 
les diferents corrents literàries.
Del 6 al 31 de març a la Biblio-
teca de Piera.

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.

QUATRE MANS I VINT 
MELODIES
Gemma Tort i Laura Romero. 
Frases de cançons il.lustrades.
Del 28 de març al 7 d’abril a la 
Galeria del Passatge.

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

JOAN AMADES. LA  ME-

MÒRIA DEL POBLE
Una exposició per conèixer la 
personalitat i l’obra del folklo-
rista català. 
De l’1 al 30 d’abril a la Sala mu-
nicipal d’Exposicions d’Iguala-
da.

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.
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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)



El racó del Cineclub •  La Venus de las pieles

RICARD FUSTÉ.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de L’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
francesa del 2013 La venus 
de las pieles, dirigida per Ro-
man Polanski.
És el darrer film estrenat del 
genial autor polonès, respon-
sable de títols emblemàtics 
de la història del cinema com 
Repulsión, La semilla del dia-
blo, Chinatown o El pianista i 
conté moltes de les constants 
del seu cinema: el domini dels 
espais claustrofòbics i les at-
mosferes peculiars, les relaci-
ons de poder i submissió entre 
els personatges.
La venus de las pieles trans-
corre en un teatre i és l’adap-
tació d’una obra teatral de 
David Ives que resulta idònia 
per a les aptituds i els interes-

sos de Polanski. El text teatral 
i també la pel·lícula adapten 
des d’un punt de vista original 
l’obra homònima de Leopold 
von Sacher-Masoch.
Wanda (Emmanuelle Seig-
ner, esposa del director) es 
presenta a una audició per 
al paper femení d’una repre-
sentació teatral basada en el 
llibre. Tot i que, en un primer 
moment, no sembla la candi-
data ideal, l’adaptador (Mathi-
eu Amalric) li permet assajar 
l’obra amb ell i de seguida es 
fiquen en els personatges fins 
a confrondre-s’hi. La relació 
de poder entre l’adaptador i 
l’aspirant s’inverteix i ell passa 
a ser esclau de la noia, com 
el Severin de la novel·la del 
senyor Masoch, qui va posar 
nom a les relacions maso-
quistes i legitimació literària 
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Masoquistes

als vestits de pell o cuir de les 
“dominatrix”. Vaja, que tot això 
que sembla haver inventat en 
Grey i la seva pupil·la ja s’esti-
lava al segle XIX.
Polanski dirigeix de manera 
magistral i evita els riscos ob-

vis de la teatralitat; com hem 
dit abans, se sent còmode en 
els ambients tancats i les tra-
mes amb pocs personatges. 
Els actors estan esplèndids en 
els seus papers: tot i la seva 
edat, la Seigner resulta insul-

tantment atractiva i Amalric 
sembla un doble de Polanski, 
sobretot del Polanski indefens 
i transvestit d’El quimérico 
inquilino (un dels seus títols 
menys coneguts i potser el mi-
llor que mai ha dirigit).

Es projecta a Tous •  ¿Dios mio, pero que te hemos hecho?

RAMON ROBERT.-

Es podrà veure al cinema de 
Sant Martí de Tous una de les 
pel.lícules més populars i més 
comercials  del cinema fran-
cès dels darrers anys. Aquesta 
comèdia va obtenir un enor-
me èxit de taquilla a França. 
Va sumar més de 12 milions 
d´espectadors,  sent allí la pel-
lícula amb més recaptació de 
l´any 2014. Un fenomen sem-
blant al del cas d´Intocable 
(2011). Als cinemes espanyols 
i catalans també esta funcio-
nant molt bé, la veritat.
      Escrita i realitzada per Phi-
lippe de Chauveron, aquesta 

Comèdia francesa d’èxit
divertida i salpebrada comè-
dia centra el seu argument en 
Claude i Marie Verneuil, un 
matrimoni catòlic i molt conser-
vador. Tenen quatre filles, a les 
quals han tractat d’inculcar els 
seus valors i principis. No obs-
tant això, les noies només els 
han donat disgustos: la gran es 
va casar amb un musulmà; la 
segona, amb un jueu, i la terce-
ra, amb un xinès. El matrimoni 
diposita totes les seves espe-
rances en la filla menor, espe-
rant que, almenys ella, es casi 
per l’església. Però els Verne-
uil molt aviat tindran una nova i 
inesperada sorpresa. 

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 VENUS DE LAS PIELES
Comèdia negra. França. De Roman Polanski. Amb Mathieu Amalric i 
Emmanuelle Seigner. Després d´un dia d´audicions a actrius per a l’obra 
que presentarà, Thomas es lamenta de la mediocritat de les candidates; 
cap té la talla necessària per al paper principal. En aquest moment arriba 
Vanda, un remolí d´energia que encarna tot el que Thomas detesta: és 
vulgar, atabalada i no retrocediria davant res per obtenir el paper. Però 
Thomas queda perplex i captivat per la metamorfosi que experimenta la 
dona: comprèn perfectament el personatge i coneix el guió de memòria.  

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.

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

CENICIENTA
USA. Fantasia. De  Kenneth Branagh. AmbLily James, Richard Madden, 
Cate Blanchett, Helena Bonham Carter. La història de la Ventafocs compte 
les aventures de la jove Ella el pare torna a casar-se després de la tràgica 
mort de la seva mare. Ella no vol disgustar al seu estimat pare així que acull 
a la seva madrastra, Lady Tremaine i les seves filles Anastasia i Drisella a la 
casa familiar. Però el pare d’Ella mor sobtadament i ara es troba a mercè 
d’una nova família gelosa i cruel..

FOCUS
USA. Comèdia De  Glenn Ficarra, John Requa. Amb Margot Robbie, Will 
Smith, Rodrigo Santoro, BD Wong, Stephanie Honoré. Will Smith interpreta 
Nicky, un consumat mestre de l’estafa, que comença un romanç amb una 
novençana en l’ofici, Jess (Margot Robbie). Mentre li ensenya els trucs de 
l’ofici, ella desitja estrènyer massa els llaços amb Nicky, i aquest trenca de 
sobte la relació.

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.. 

EL NUEVO EXOTICO HOTEL MARIGOLD
USA. Comèdia. De  John Madden. Amb   Maggie Smith, Bill Nighy, Judi 
Dench, Richard Gere, David Strathairn.  L’exòtic hotel Marigold 2 és el 
somni expansionista de Sonny (Dev Patel) i li exigeix més temps de què 
disposa, tenint en compte la seva imminent matrimoni amb l’amor de la 
seva vida, Sunaina (Tena Desae). Sonny li ha tirat l’ull a un prometedor 
immoble ara que la seva primera empresa, L’Exòtic Hotel Marigold per a 
Persones Majors i Encantadores, només té una habitació lliure.

1 CENICIENTA (apta)
Dv: 17:50/20:10/22:30
Ds.: 15:30/17:50/20:10/22:30
Dg.: 11.40/15:30/17:50/20:10/22:30
Dll a Dj: 15:30/17:50/20:10/22:30 

2 HOME en català (apta) 
Ds: 15:30
Dg.: 12:00/15:30
2 HOME 3D (apta) 
Dv a Dg: 17:30
Dll a Dj.: 15:30
2 OBSESION (16 anys) 
Dv a Dj: 19:30/21:30
2 INSURGENTE (16 anys) 
Dll a Dj: 17:30/20:00/22:30

3 FOCUS (16 anys) 
Dv: 18:20/20:40/22:50
Ds.: 16:00/18:20/20:40/22:50
Dg.: 11.40/16:00/18:20/20:40/22:50
Dll a Dj: 16:00/18:20/20:40/22:50

4 ANNIE (apta)
Dg: 11:50
4 CENICIENTA (apta) 
Dv: 19:00/21:20
Ds. a Dj: 16:30/19:00/21:20 

5 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.: 16:00/18:00/20.00
5 50 SOMBRAS DE GREY (18 
anys) 
Dv.  a Dj: 22:00

6 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
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Dll a Dj: 15:50/18:10/20.20/22:40

7 INTO THE WOODS (7 anys)
Dg.: 11:50
7 BOB ESPONJA (apta)
Ds a Dj: 15:30
7 CHAPIE (16 anys) 
Dv a Dj.: 17:30
7 EL FRANCOTIRADOR (16 anys) 
Dv a Dj.: 20:00
7 KINGSMAN (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:40
7 OBSESION (16 anys) 
Dll a Dj.: 22:40

8 EL NUEVO EXOTICO HOTEL 
MARIGOLD (7 anys)
Dv: 19:15/21:45
Ds.: 16:45/19:15/21:45
Dg.: 11:30/16:45/19:15/21:45
Dll a Dj.: 16:45/19:15/21:45

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
LA VENUS DE LAS PIELES 
Divendres: 22:30

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 62 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
BIRDMAN (16 anys) Guanyadora 
de 4 Oscar, inclòs millor pel.
lícula i millor director 
Diumenge: 18:00
DIOS MIO PERO QUE TE HEMOS 
HECHO? (apta) 
Diumenge: 20:00
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ROMÀ CASANOVA

Quaresma amb Santa 
Teresa.  Les vocacions 
sacerdotals

Bisbe de Vic

Igualada, març de 2015

12è aniversari de

Joaquim Solé i Llorach
que morí el dia 27 de març de 2003

Esposa i família demana a tots els qui el coneguéreu,
una pregària en el seu record.

 
Els qui t’hem estimat mai t’oblidarem.

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

Josep Badia Enrich

Pieles y Cueros Badia, S.L.
(Baixada Sant Antoni, 102 Igualada)

La direcció, empleats i col·laboradors preguem que
el tingueu present en el vostre record.

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

En record de

Josep Badia Enrich
que morí cristianament el passat diumenge dia 22 de març

a l’edat de 84 anys

Els teus estimats: el pare Josep(  ); la mare Concepció(  ); els germans Anna(  ), Rosa(  ),        
Jordi(  ) i Fredy(  ); la teva esposa Marina; els �lls Eva i Joan, Josep, Xavier i Sandra; els néts 
Andrea, Xavi i Pol, Tina i Mar; cunyats Jose�na, Pol i Mayumi i demés familiars ho fem saber 
a llurs amics i coneguts.

La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc 
el passat dilluns dia 23 a l’arxiprestal basílica de Santa Maria.

En la vida de santa Teresa 
tenen un paper molt impor-
tant els sacerdots, tant en 
la infància i joventut, com 
després en la vida religiosa 
i de fundadora, quan va te-
nir un tracte constant amb 
els confessors i consellers 
per tal de discernir la volun-
tat de Déu. Ella sabia com 
és de gran el ministeri del 
sacerdots en l’Església de 
Crist i el que això demana:
«Entendí bien cuán más 
obligados están los sacer-
dotes a
ser más buenos que otros» 
(Libro de la vida, 38, 23).
Santa Teresa, inspirada pel 
Senyor, veia clar, en aquells 
«tiempos recios» -tan sem-
blants en molts aspectes 
als nostres-, que calia vida 
intensa i humil de pregària i 
sacrifici per a ser en el cor 
de l’Església ferment d’uni-
tat i de caritat. Per això deia 
a les seves filles: «Lo que 
hemos de pedir al Señor 
(es que) a los capitanes de 
este castillo o ciudad los 
haga muy aventajados en 
el camino del Señor» (Ca-
mino de perfección, 3, 2). 
Perquè el sacerdoci dema-
na donació total: «Y si en lo 
interior no están fortaleci-
dos en entender lo mucho 
que va en tenerlo todo de-
bajo de los pies y estar de-
sasidos de las cosas que 
se acaban y asidos a las 
eternas, por mucho que lo 
quieran encubrir han de dar 
señal» (ibídem, 3, 4).
La fundació de les Carmeli-
tes Descalces que fa santa 
Teresa té, doncs, aquesta 
finalitat ben clara de pregar 
pels sacerdots, perquè ella 
estava ben convençuda, 
pensant com pensa l’Esglé-
sia de tots els temps, que la 
clau de la collita de l’evan-
gelització són els sants sa-
cerdots. «Para estas dos 
cosas os pido yo procuréis 

ser tales que merezcamos 
alcanzarlas de Dios: la una, 
que haya muchos (sacerdo-
tes), y a los que no estén 
muy dispuestos, los dispon-
ga el Señor, que más hará 
uno perfecto que muchos 
que no lo estén. La otra, 
que después de puestos en 
esta pelea, que -como digo- 
no es pequeña, los tenga 
el Señor de su mano para 
que puedan librarse de tan-
tos peligros como hay en el 
mundo y tapar los oídos en 
este peligroso mar del canto 
de las sirenas» (ibídem, 3, 
5).
Santa Teresa de Lisieux, fi-
lla i deixebla de santa Tere-
sa d’Àvila, expressava amb 
molta clarividència el per-
què de la seva vida al mo-
nestir: «Jo he vingut per sal-
var les ànimes i sobretot a 
fi de pregar pels sacerdots... 
Oh mare meva! Que n’és, 
de bonica, la vocació que 
té per finalitat conservar la 
sal destinada a les ànimes! 
Aquesta vocació és la del 
Carmel, ja que l’única fina-
litat de les nostres pregàries 
i dels nostres sacrificis és la 
de ser apòstol dels apòstols, 
pregant per ells, mentre que 
ells evangelitzen les ànimes 
amb les seves paraules i so-
bretot amb els seus exem-
ples» (Manuscrit A, 5)



   

              

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

 
CENTRE DE SALUT

Núria Rosich
Domènech

Dietista-Nutricionista

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

Hàbits saludables
en edat infantil

Per què és tan important parlar 
dels hàbits dels nens?  Perquè és 
quan creixen i es desenvolupa 
el seu organisme, no tant sols 
físicament parlant, sinó també 
com a persones (personalitat i 
autoestima). L’adquisició d’uns 
hàbits saludables els farà estar 
més sans i sentir-se més feliços. 
Els hàbits es comencen a adqui-
rir a partir dels tres i quatre anys 
i queden fixats i establerts entre 
els deu i dotze anys, per tant tot 
el que els haguem ensenyat 
durant aquests període quan 
arribin a l’edat adulta ho conti-
nuaran respectant i aplicant.
Un dels hàbits més importants 
per aquesta etapa són els hàbits 
alimentaris. Quines serien les 
principals pautes a seguir per 
aconseguir uns bons hàbits ali-
mentaris:
- Fer 5 àpats al dia (esmorzar, 
mig matí, dinar, berenar i sopar).
- Promoure una alimenta-
ció variada quant a aliments, 
sabors, colors, textures i gustos.
- Potenciar el consum de l’aigua 
com a millor beguda.
- Convertir l’hora de menjar en 
un espai de relació familiar on 
es permeti als nens explicar les 
seves coses i sentir-se escoltats i 
estimats.
- No utilitzar el menjar com a 
premi ni com a càstig.
- A la taula tota la família menja 
el mateix, no si val “és que no 
m’agrada”.  Quan un aliment s’ha 
provat unes quinze vegades ens 
comencem a acostumar al gust 
de l’aliment en qüestió. 
- Els pares són els que deci-
deixen què es menja, però és 
important deixar participar als 
nens a l’hora de fer la compra i 
cuinar, així coneixeran millor els 
aliments i com els podem ela-
borar.
- La millor eina i la més efectiva 
per adquirir uns bons hàbits és 
predicar amb l’exemple: el que 
fan els pares faran els nens.
No oblidem mai que uns hàbits 
saludables en alimentació 
sempre van lligats a uns hàbits 
saludables d’activitat física.
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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

�E�T�	�P�O�R�T�E�M�	�A�M�B�	�A�U�T�O�B�Ú�S�	�A�	�L�A�	�P�A�S�S�I�Ó�	�D�’�E�S�P�A�R�R�A�G�U�E�R�A

�N�o�m�é�s�	�e�s�p�e�c�t�a�c�l�e

�D�i�a�	�s�e�n�c�e�r

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

3242

2x1 Tots els
subscriptors
de LA VEU

Reserva la teva plaça a:
La Veu de l’Anoia

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

info@xptours.cat 
C/Retir 40, Igualada Tel. 669 485 500

descomptes
familiars

(mes info www.lapassio.net)
+



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:

Conill amb Salsa Blanca
Primer de tot trossegem, netegem i escorrem bé el 
conill. En una paella amb una mica d’oli, daurem els 
trossos de conill per tots dos costats.

Tallem en quadradets els �lets de bacó i els afegim en 
una olla de fang al foc junt amb una fulla de llorer, una 
branqueta de romaní, 2 cullerades de mantega i un 
rajolí d’oli i ho deixem uns 2 minuts.

Hi afegim el conill amb sal i pebre. Ho removem tot bé 
i ho reguem tot amb cava. Ho deixem coure a foc molt 
suau durant uns 45 minuts.

Comprovem el punt de cocció i hi afegim la nata 
deixant-lo 20 minuts més perquè es redueixi.

Un cop acabat, el servim i afegim julivert picat.

Ingredients (4 persones)

1 conill trossejat
75 g de bacó en làmines
200 ml de nata líquida
500 ml de cava semisec
2 cullerades de mantega
1 fulla de llorer
1 branqueta de romaní fresc
Julivert fresc picat
Oli d’oliva
Pebre i sal

Utensilis

Paella
Olla de fang
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Lluís Mir Pardo és advocat 
amb despatx a Barcelona i 
també a Igualada. És especia-
lista en dret mercantil, adminis-
tratiu, penal, laboral i processal. 
Fill de metge, es va fer advocat 
per vocació. És dels que creu 
més en l’acord extrajudicial que 
en llargs processos “que mai 
saps quan, ni com, acabaran.” 
Ha viscut des de dins proces-
sos concursals i potser per 
això, recomana a les empreses 
posar mesures que evitin arri-
bar al concurs. 
Dedicar-se al dret concursal 
és el que l’ha motivat a obrir 
despatx a Igualada?
El que m’agrada és la proximi-
tat amb el client i la gestió per-
sonal. El principi de lletrat les 
vint-i-quatre hores i la voluntat 
de ser proper al ciutadà és el 
que em fa tenir despatx a Igua-
lada i mantenir el de Barcelona. 
Una empresa que entri en 
concurs se’n pot sortir?
Des que es va fer la nova llei 
concursal s’ha anat modifi-
cant per facilitar la presa de 
mesures abans d’arribar al 
concurs. Es necessita trobar 
fonts de finançament i acords 
amb els creditors per tal d’evi-
tar precisament el concurs. El 
problema molt sovint és que 
les empreses han tardat molt 

a prendre mesures i han arri-
bat tard. Quan s’ha presentat 
el concurs s’han perdut força 
eines per salvar l’empresa. El 
que m’agrada d’aquest apartat 
de la meva feina és quan es 
poden salvar llocs de treball.
L’administrador concursal 
qui l’elegeix?
El jutge a través d’un registre 
oficial d’advocats formats i amb 
experiència.
Quan una empresa entra en 
concurs, l’actiu és més gran 
que el passiu, però sovint 
hem vist que l’actiu va bai-
xant més ràpidament del 
que decreix el passiu, fins 
arribar a la fallida.
Abans era més fàcil però ara 
els balanços estan molt ben 
auditats i no es pot “enajenar” 
res sense el permís del jutge. 
Hi ha molt control tant judicial 
com dels creditors.
La situació d’estafes ban-
càries, preferents, desno-
naments, targetes black... 
sembla una època daurada 
per als advocats mercanti-
listes.
La veritat és que ha crescut 
el nombre de casos judicials, 
però també ho és que som 
molts els professionals que 
ens hi dediquem. La situa-
ció però també ha fet créixer 
altres àmbits judicials dins de 

la responsabilitat empresarial, 
social, professional... 
Veurem algun banquer a la 
presó?. 
Hi ha més de dos mil proce-
diments per casos de corrup-
ció. Confio molt en la Justícia i 
penso que s’hi n’hi han d’anar, 
n’hi aniran, encara que tardem 
a veure-ho.
En un país amb més de cent 
vint mil lleis, es fàcil moure’s 
en el camp del Dret?. 
L’experiència i mantenir-se al 
dia de les lleis, ajuden a mou-
re’s amb soltesa en l’àmbit pro-
cessal. Potser per a un advocat 
jove, sigui més dificultós.
Vostè té, des fa molts anys, 
un despatx a la Gran Via de 
Barcelona. Què l’ha portat a 
obrir-ne un a Igualada?.

La rectificació del govern muni-
cipal d’Igualada respecte les 
peticions de Monbus La Hispano 
Igualadina d’instal.lar un assor-
tidor de gasoil, un rentador i un 
aparcament “gratis” a l’estació 
pública d’autobusos ha estat 
motiu de conversa en molts 
àmbits politicosocials de la 
ciutat durant aquesta setmana... 
És curiós que el cunyat de l’al-
calde, alhora regidor d’Urba-
nisme, digués “Digo” la setmana 
passada, i l’alcalde digui “Diego” 
aquesta setmana. Naturalment, 
rectificar és de savis, quelcom 
que haurien de fer molts que 
sempre critiquen i mai aporten 
res de res... Això sí, la decisió 
diametralment oposada dels 
“cunyats” ha estat també motiu 
de més d’un acudit, no en va es 
tracta de parents “polítics”, i mai 
millor dit...
Es veu que l’alcalde va obrir els 
ulls després de parlar amb ITV’s 
(Igualadins de Tota la Vida) i 
també d’apropar-se a l’estació 
ben d’hora, mig d’amagatotis per 
allò de no ser descobert, i veure 
com algun mecànic ja era sota 
un dels autobusos a punt per 
fer el canvi d’oli... I tampoc ha 
agradat gaire, tot sigui dit, veure 
“l’amo” de Monbus detingut a 
Galícia per obscures raons...

El desig de donar servei als 
ciutadans particulars en els 
petits problemes del dia a 
dia: comunitats de propieta-
ris, associacions, testamen-
taria... També a les petites i 
mitjanes empreses. M’agrada 
molt fer assessorament 
preventiu precisament per 
estalviar problemes, tant als 
particulars com a les empre-
ses. 
Què és l’assessorament 
legal preventiu?
És un instrument per a la 
presa de decisions. Abans 
d’una venda, d’una inversió, 
per posar en ordre herències 
no acceptades, finques que 
no tenen registrada la tota-
litat de la superfície, acords 
de comunitats de propieta-
ris.... Molt sovint una consulta 
a l’advocat et pot evitar un 
procés judicial.
I l’assessorament als joves 
emprenedors?
M’he especialitzat en asses-
sorar a joves que volen 
fundar una empresa o una 
associació. És convenient ori-
entar-los en la complexitat de 
tràmits legals i bancaris que 
cal fer. Aquest és un servei 
que m’agrada molt perquè és 
útil als que més ho necessi-
ten. 

4 paraules amb... Lluís Mir Pardo

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attracted 86CV
OFERTA: 17.070 EUR

PVP de nou: 20.381 EUR

Audi A4 TDI Line Edition 150CV
OFERTA: 28.070 EUR

PVP de nou: 36.060 EUR

Audi TT 2.0 TFSI S-Tronic 211CV
OFERTA: 23.900 EUR

PVP de nou: 42.148 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF 143CV
OFERTA: 14.000 EUR

PVP de nou: 37.546 EUR

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Ambiente 105CV
OFERTA: 14.570 EUR

PVP de nou: 28.892 EUR

Audi A3 Sedan 1.6 TDI Attraction 105CV
OFERTA: 20.000 EUR

PVP de nou: 28.648 EUR

Audi Q3 2.0 TDI Ambition 140CV
OFERTA: 24.430 EUR

PVP de nou: 36.277 EUR

Audi Q3 2.0 TDI Line Edition 140CV
OFERTA: 27.900 EUR

PVP de nou: 36.841 EUR

El seu Audi,
dues vegades nou
Finança el teu audi selection plus 
des de 145€ al mes

-110 punts de revisió certificats  -Garantia 24 mesos  -Quilometratge certificat -Assistència 24 hores amb cobertura europea -Vehicle substitutiu 
-Finançament i Opció Futur a la seva mida -Opció de canvi o devolució -Prova sense compromís -Lliurament del seu vehicle a canvi
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