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La prova de BTT, 
de 3 etapes, 
s’acabarà diumenge 
a Igualada amb 
moltes activitats

La Generalitat torna a dir que farà 
una estació nova de tren a Igualada
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Participants en una de les últimes edicions de la Volcat, al seu pas per Igualada. Foto: Ocisport/Francesc Lladó. P37
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Rosa Díez, líder d’UPD  va explicar que “En les elecci-
ons, com en la vida i en la política, a vegades es gua-
nya i a vegades es perd. El que importa és si un té força 
per seguir lluitant pels valors i els principis en què creu. 
I jo tinc aquesta força per tirar endavant”. Però les con-
sultes són per veure el suport que cadascú té i ella no 
sembla que sumi. I és que no és conseqüent portar 37 
anys en política i parlar de la regeneració política que el 
seu partit pregona dia sí, dia també.

Albert Rivera, líder de Ciutadans, es frega les mans. 
La posició de la líder d’UPD només fa que nodrir les 
seves expectatives cara a les generals. Fins i tot Espe-
ranza Aguirre, candidata a l’alcaldia de Madrid, diu que 
no li importaria que fos del PP. Ella pensa en guanyar i 
en Rivera a ser decisiu. 

Joan Piqué Vidal, reputat advocat que va ser condem-
nat en el cas del jutge Pascual Estivill, n’ha acceptat 
una altra. Ara d’un any per haver arribat a un acord 
amb la fiscal, Carmen Ballester, i declarar-se culpable 
de blanquejar diner negre del càrtel de Sinaloa. Alguns 
diuen que probablement hi hagi alguna raó, com haver 
denunciat alguna persona de més rellevància que es-
tan sent investigades per la fiscalia.

José Bono, exministre i socialista rellevant, autor del 
llibre ‘Diario de un ministro’ afirma que RTVE va pagar 
13.758.008 euros sota el concepte ‘Casament Reial’ 
entre Felip VI i Letícia Rocasolano celebrat a Oviedo. 
L’ens públic nega aquesta quantitat i diu que “només” 
van ser 4,5 milions d’euros. Escandaloses les dues xi-
fres, però vergonyosa la contradicció en aquest país de 
xauxa, farcit de corruptes i mentiders.

María Dolores de Cospedal, presidenta de Castella-la 
Manxa i secretària general del PP, se suma a les de-
claracions d’Esperanza Aguirre i Javier Tebas a l’asse-
gurar que està a favor de desallotjar de l’estadi aquells 
que xiulin l’himne nacional en la final de la Copa del Rei 
de futbol. S’està caldejant molt l’ambient i sort que es 
farà a Barcelona.

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda i Administra-
cions Públiques, s’ha queixat de que el govern català 
no es dediqui “al que s’hauria de dedicar” perquè hi ho 
fes “es notaria més en les finances de la Generalitat i  
ajudarien més a Espanya”. Com sempre els mals de 
l’estat són culpa dels esgarriacries de la perifèria del 
nord est.

Artur Mas, president de la Generalitat, li ha respost 
“Nosaltres, a la nostra. És a dir, apostar per l’economia 
i l’ocupació i per un camí per disposar de més eines, 
capacitat de decisió i recursos per fer la feina ben feta 
que mai s’ha pogut fer del tot perquè alguns que ens 
ofeguen i ens neguen el pa i la sal, i després es dedi-
quen a donar lliçons d’aquesta mena”.

Josu Erkoreka, portaveu del Govern basc, s’ha dirigit 
a Borja Sémper, dirigent del PP com a “senyor Goe-
naga”, el cognom de la seva novia, la coneguda ac-
triu Bárbara Goenaga. Malgrat que s’ha corregit imme-
diatament, ha fet indignar el parlamentari popular, fins 
al punt d’acusar el Govern basc de “buscar una gràcia 
per desviar l’atenció de casos d’irregularitats i corrup-
ció”. 

David Rodríguez, alcalde de Solsona, va lamentar la 
polèmica i el “perjudici per a la reputació de la festa del 
carnaval de Solsona i l’honorabilitat dels solsonins”. A 
més, hi va afegir que “determinats sectors han volgut 
aprofitar l’episodi per criminalitzar el procés sobiranis-
ta català i atribuir-li un suposat ambient bel·licista” I el 
ple municipal va demanar al ministre de l’Interior, Jorge 
Fernández Díaz, que es retracti de les acusacions en 
què donava per vàlid el cartell. I si no és així, que dimi-
teixi. El cartell invitava a matar espanyols, però sembla 
que no es va fer a Solsona sinó en un lloc que presu-
meixen  de mans netes.

Artur Mas, president del Govern, i Oriol Junqueras, 
president d’ERC, van expressar “el sentiment de res-
pecte per l’accident de Germanwings, un fet dolorós i 
tortuós que ha afectat la societat catalana, de vegades 
de forma molt propera”. En aquest desgraciat esdeve-
niment el govern s’hi ha bolcat i Joana Ortega, vicepre-
sidenta, sempre ha estat al costat dels afectats. Voldrí-
em que el govern sempre estigués al costat de la gent.

La plataforma d’advocats Drets va presentar una 
denúncia davant la Fiscalia de Barcelona, després de 
rebre més de 1.800 denúncies d’internautes, que els 
han fet arribar diverses captures amb 55 tuits de 38 
usuaris diferents. Segons la denúncia, els usuaris han 
incorregut en un delicte d’instigació a l’odi, la discrimi-
nació i la violència contra un col·lectiu pel seu origen. 
La querella d’aquesta plataforma compta amb el suport 
de 73 entitats. 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Arriben eleccions i, altra vegada, sorgeix 
d’algun calaix mig oblidat el vell tema de 
la supressió del pas a nivell d’Igualada. 
Aquesta setmana, per complir la tradició, 
el conseller de torn de la Generalitat tor-
na a aparèixer amb alguna imatge virtual 
feta “amb il·lusió” per assegurar-nos que 
no s’oblida dels igualadins i que, segur, 
faran les obres de supressió de les barre-
res del tren i construiran una nova estació 
ferroviària, sota terra...
No faríem aquesta frase amb un pèl de 
sorna si no fos perquè, gràcies a la nos-
tra hemeroteca, podem fer-nos memòria i 
veure com aquest tema ja se’n parlava en 
una de les nostres portades l’any 1998.... 
Fa 17 anys! 

Efectivament, la llavors diputada Flora 
Sanabra duia la petició de l’Ajuntament 
d’Igualada al Parlament de Catalunya, 
qui es va pronunciar a favor de dur a 
terme les obres necessàries per acabar 
amb el pas a nivell. Un entrebanc que, 
no ho oblidem, no és l’únic a la comar-
ca, doncs Vallbona i Masquefa també en 
tenen, però amb l’afegit que al costat del 
d’Igualada hi ha una escola... i aviat un 
institut.
Han passat quasi dues dècades, una crisi 
sencera, i governs de dretes i esquerres, 
al Parlament i a Igualada, i, més enllà 
d’algunes obres de millora, continuem 
sense tenir partides assegurades en el 
pressupost de la Generalitat, que no en-
debades és el que compta, però a canvi 
ens alimenten cada “data assenyalada” 
amb bones paraules i moltes imatges 
virtuals. Celebrem que no s’oblidin del 
tema, però lamentem la tediosa lentitud 
del govern català en aquest assumpte. 
Fa 17 anys, Igualada era una ciutat que 
ja alertava de la necessitat d’acabar amb 
aquest escull perillós, situat en un punt 
d’accés i sortida del terme municipal.  Ha 
passat molt temps i hem vist infinitat de 
propostes, fins i tot algú que dibuixava un 
metro local per tota Igualada fins arribar 
a Montbui, també hem estat testimonis 
d’absurdes baralles intermunicipals, però 
el cert és que el més calent és a l’aigüera. 
Volem que es tanqui d’una vegada aquest 
assumpte, abans que passi per davant 
una generació sencera i acabi convertint-
se en la més gran presa de pèl.

El conte de 
mai acabar

Han passat quasi dues dècades, una 
crisi sencera, i governs de dretes i 

esquerres, al Parlament i a Igualada, i, 
més enllà d’algunes obres , continuem 
sense tenir partides en el pressupost 

de la Generalitat

Laura Orgué
La igualadina Laura Orgué ha comunicat que abandona la pràc-
tica competitiva de l’esquí de fons, amb la que va aconseguir 
ser esportista als Jocs Olímpics. Això no significa que la Laura, 
que resideix a l’Alt Urgell, deixi l’esport, ans al contrari. Segur 
que ens continuarà oferint molt bones notícies en la modalitat 
de curses de muntanya, on també és un dels primer referents de 
l’esport català. 



Dimarts, el govern de les Illes Balears -Bauzà del 
PP- desconnectava els canals de TV3 tot i tenir 
sense utilitzar un dels seus multiplex (tres canals) 
propis. Fa un parell d’anys, el govern del País Va-
lencià -Fabra del PP- desmantellava els emissors 
instal·lats per Acció Cultural del País Valencià que 
permetien l’arribada de les emissions dels canals 
de TV3 al territori de parla catalana/valenciana. 
Per tant, avui la televisió en llengua catalana només 
es pot sintonitzar al Principat. D’alguna manera els 
governs del PP, estan desconnectant-nos de l’Estat 
Espanyol. 
Com a bons continuadors de la política aplicada 
a Espanya durant quaranta anys per la dictadura 
militar del general Franco, els governs del PP es 
dediquen amb entusiasme a perseguir i prohibir tot 
allò que soni a català i molt especialment a la llen-
gua catalana.
Presos de les seves ànsies aniquiladores de tot el 
que tingui significació catalana, no veuen les con-
tradiccions en les que cauen. 
Sense entrar a discriminar entre catalanisme i es-
panyolisme, és contradictori que ens diguin que 
“Cataluña es España” i fins i tot que ens obliguin a 
acceptar-ho i al mateix temps prohibeixin la llengua 
catalana al conjunt del territori espanyol. 
La premsa espanyola, sigui progre o cavernícola, 
es posa d’acord en una cosa: si es xiula l’himne 
espanyol, s’ha de suspendre el partit. Els mateixos 
“llumeneres” panxacontents que diuen això, no te-
nen inconvenient que sis jugadors del Barça i tres 
del Atletic de Bilbao defensin els colors de “la Roja”. 
A banda, és clar, que consideren que els ciutadans 
quan sona “el sacrosanto himno nacional” perdem 
els nostres drets ciutadans d’expressió. Vaig tenir 
ocasió d’assistir a la inauguració de l’estadi Saint 
Denis de París i les pitades que es varen endur els 
aleshores presidents de la República Francessa i 
del govern d’Espanya, Jacques Chirac i José Maria 
Aznar, i el seleccionador de França Raimond Do-
menech, va ser eixordadora. Tant que va afectar a 
una part del cant de La Marsellesa. I, naturalment, 
el partit entre les seleccions francesa i espanyola, 
es va jugar amb total normalitat.
El PP s’ha caracteritzat per atacar Catalunya cada 
vegada que ha volgut fer mal a governs del PSOE 
o ha volgut tapar els seus casos de corrupció. La 
desconnexió balear de TV3 coincideix amb el rebrot 
dels casos de corrupció vinculats a Jaume Matas 
-exministre d’Aznar i expresident Balear- i a la pro-
pera campanya electoral municipal i autonòmica. Si 
fossin realment patriotes espanyols, com presumei-
xen, no farien maniobres de desconnexió d’una part 
del territori que diuen considerar espanyol.
Per mi els governs del PP poden anar desconnec-
tant tot el que vulguin. De fet com més ens descon-
nectin, molt millor. La desconnexió definitiva serà 
més fàcil.

Desconnectats

JAUME SINGLA 

A peu pla.

De l’Ebola ja no se’n parla

Durant la tardor de l’any passat les notícies sobre 
l’epidèmia d’ebola, varen ser primera plana a tots els 
mitjans de comunicació, segurament per l’arribada 
d’alguns cassos l’estat espanyol i altres d’Occident. 
No és exagerat dir que el pànic a l’extensió d’aques-
ta terrible epidèmia va afectar amb força la falsa sen-
sació de seguretat dels països del primer món.
El 26 del febrer prop passat, l’exercit  americà va 
marxar de Libèria i cap nou cas en la darrera setma-
na en  el país que es considerà el més afectat per 
l’epidèmia (4.057 víctimes mortals). Episodi acabat. 
I feia mesos que l’ebola havia desaparegut de les 
portades. Tanmateix el periodista Jean-Marc Depuis, 
de la revista digital Sante-Nutrition-Innovation, no se 
n’oblida, reflexiona i treu a la llum algunes veritats. 
Es qüestiona per què es va “presentar” aquest epi-
sodi com la cosa més terrible que  passava a l’Africa, 
presentant-nos la gent morint com les mosques per 
les carreteres. Fins i tot posava en perill una forma 
de vida i unes cultures, explicant que la malaltia ma-
tava 9 de cada 10 infectats. Era el pitjor virus que 
mai havia existit. Aleshores però ja hi havia moltes 
veus d’experts, que sobre el terreny avisaven que el 
virus només es transmetia per contacte directe amb 
els fluïts corporals, sobre una ferida oberta o amb 
les mucoses. No es podia transmetre per exemple 
donant la mà a un malalt i molt menys a través de 
l’aire, com la grip.
Parlem de les dades que ha recopilat: 8,7 milions 
d’africans moren a l’any de malalties, entre d’altres 
per exemple, només  de diarrea moren a diari 2.195 
nens i el  paludisme causa entre 1 i 3 milions de 
morts a l’any. En el moment més àlgid de l’epidèmia 
entre abril i setembre del 2014 es compten 3.338 
morts d’ebola i a continuació fa una sèrie de càlculs 
i ens explica que els morts per ebola a l’Àfrica sols 
representen un 0,035 del total dels morts anuals.
Calcula que al llarg de l’episodi, el total de diners es-
merçats per Occident-governs, ONG’s, etc. - s’eleva 
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a la xifra de 2.400 milions de dòlars. I que el total les 
víctimes de l’ebola al llarg de tot l’episodi es xifra en 
uns 9.700 morts. Això li dóna un càlcul de 230.000 
dòlars per víctima. Aquesta quantitat, per persona,  
segons ell, hagués permès curar 230.000 nens de 
diarrea (el cost de guarir-la es compta en un únic do-
lar per nen). Aquesta mateixa quantitat per persona 
hagués permès cuidar 4.000 pacients de paludisme 
(el medicament antipalúdic com és ‘Atavaquone’  i 
cloratat de proguanil, que permet tractar la majoria 
dels casos i costa 17€  per nen o 45€ per adult). 
Però per aquest casos no hi ha diners.
Segons articles del New York Times, a Libèria no va-
ren ser els mitjans occidentals els qui han aturat l’epi-
dèmia, sinó els agents locals, que amb mitjans pre-
caris han fet actuacions molt eficients. Com fer servir 
sacs de plàstic, en lloc dels equipaments dits PPE. O 
amb mesures higièniques com aigua i sabó o aïllant 
els malalts. Breument, dit amb intel·ligència. A Sierra 
Leona, per exemple, les autoritats locals han criticat 
els mitjans arribats de la seva antiga metròpoli (Gran 
Bretanya). Mètodes faraònics, helicòpters, jeeps, 
construcció d’hospitals, en llocs inhòspits, que es 
revelaren lents, desproporcionats i molt costosos en 
relació a la seva utilitat. El president de Liberia Ellen 
Johnson Sirlezaf declarava irònicament “que el gran 
bé de tot aquest  desembarcament americà, era que 
els havia donat la força per lluitar en veure que per 
primer cop a la vida que algú pensava en ells” (sic).
Tot això evidencia el que fa molts anys predica la 
OMS. El que cal és ajudar econòmicament i deixar 
que els locals s’ocupin d’ells mateixos, que són els 
qui millor coneixen els problemes i per tant les solu-
cions. I sobre tot treballar per eradicar les malalties 
endèmiques amb una ajuda sistemàtica i propor-
cionada.  No cal enviar “l’aviació” que porten a fer 
malpensar dels interessos ocults d’aquelles fortunes 
que es mouen darrera les indústries de la salut al 
món occidental.

JAUME DESCARREGA

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 28/03/2015

4-9-15-19-23-47
Complementari: 41
Reintegrament: 4

· Dimecres 25/03/2015
19-21-22-30-44-45
Complementari: 33
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 26                  769  
· Divendres 27          080
· Dissabte 28        837
· Diumenge 29          796
· Dilluns 30               895
· Dimarts 31       406
· Dimecres 1      ---

ONCE
· Dijous 26              65021
· Divendres 27       13568
· Dissabte 28    97322
· Diumenge 29       73571
· Dilluns 30             84035
· Dimarts 31    38762
· Dimecres 1    -------

· Dijous 26   11-23-35-38-46-49   C: 2  R: 0
· Dissabte 28   1-2-7-17-38-49  C: 22   R: 5

· Diumenge 29   11-14-17-39-46  Núm. clau: 3 

· Dimarts 31   8-20-24-28-49  Estrellas: 8/9

ABRIL
3: Maria al peu de la creu. Nicetas. 
4: Plató; Benet de Palerm..
5: Vicenç Ferrer; Emília
6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem 
7: Joan Bta. de La Salle; Epifani; Germà, 
8: Joan d’Organyà; Macària. 
9: Maria de Cleofàs; Marcel.

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

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

Gràcies
•• GRUP DE PELEGRINS DE L’ANOIA

Un grup d’anoiencs que hem participat 
en el Pelegrinatge Diocesà, organitzat 
pel Bisbat de Vic amb motiu del 5è 
Centenari del naixement de Santa Te-
resa de Jesús.
Hem seguit les petjades de la Santa: 
Sòria, Àvila, Alba de Tormes, Sala-
manca, Medina del Campo, Burgos...
Ha estat un privilegi formar part 
d’aquest pelegrinatge, encapçalat per 
monsenyor Romà Casanova, el nostre 
Bisbe.
No tenim paraules per agrair-li el gran 
regal que ens han fet: la seva amistat. 
Bisbe Romà: ha estat un plaer. 
Gràcies i ànims per reprendre el camí: 
Segòvia, Pastrana, Toledo, Granada, 
Sevilla...
Embrutar parets
•• JOSEP MONTIEL

La setmana passada un conegut del 
barri de Fàtima es va trobar una pinta-

da a tota la paret de la seva propietat 
al centre del barri amb una frase que 
no es correspon a una societat demo-
cràtica i de llibertat i és injust embrutar 
una paret d’una persona que tota la 
vida ha treballat per tenir una propietat 
en les millors condicions possibles.
Aprofitant la nit, van cometre la gam-
berrada amb la corresponent covardia. 
Si són tan valents com per embrutar 
la paret també ho haurien de ser per 
donar explicacions al propietari del 
perquè aquesta actitud cap a la seva 
propietat i si encara són més valents 
haurien d’anar a la policia i explicar-los 
la seva “obra d’art” i tot seguit anar al 
psicòleg, ja que el seu cervell no dóna 
per més.

Agraïment dels veïns
•• VEÏNS DE L’ESTACIÓ I B. MONTSERRAT

Com a veïns de l’estació d’autobusos 
d’Igualada i en referència a les infor-
macions que han sortit publicades so-
bre que el pla que tenia previst l’alcal-

de per posar un rentador industrial i un 
assortidor per autobusos s’ha retirat 
gràcies a l’acció de partits com ERC, 
PSC o el PP hem de dir que és total-
ment cert que aquests partits han es-
coltat als veïns en aquest episodi tan 
lamentable que hem patit els veïns de 
l’estació.
Però en honor a la veritat també vo-
líem deixar clar explicitament que la 
primera persona que va posar la veu 
d’alarma de tots nosaltres en aquest 
tema al mes de novembre de 2014 va 
ser el regidor de Plataforma per Ca-
talunya, Robert Hernando que a més 
també sempre ha estat amb nosaltres 
fent costat als veïns del barri i que al 
nostre entendre va ser l’únic que li va 
dir les coses clares sobre el tema a l’al-
calde Marc Castells al ple municipal al 
que vam assistir molts veïns afectats.
Per tant els veïns hem de donar les 
gràcies i reconèixer el suport que hem 
tingut de partits com ERC, PSC o 
PP com s’ha publicat però no podem 
ser tan injustos com han sigut alguns 

mitjans de comunicació de no citar la 
gran feina feta per Plataforma per Ca-
talunya per aturar el despropòsit que 
ens volia col·locar el senyor Castells 
davant de les nostres cases.
Tot i així, els veïns del Barri volem dei-
xar clar que òbviament no tenim inten-
cions partidàries ni estem alineats amb 
cap partit polític, i per tant, manifestem 
expressament el nostre major agra-
ïment a tots aquests partits que ens 
han recolzat en aquesta lluita, però de 
tots, en honor a veritat que ha de co-
nèixer tot el poble d’Igualada. 

Dia 3: BAUSILI/ADZET/ Born, 23/Av. Barcelona, 9
Dia 4: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 5 MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 6: BAUSILI./ Born, 23
Dia 7: BAUSILI/CASAS/ Soledat, 119
Dia 8: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 9: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director

“La confluència que a continuació presentem en aquest 
manifest és un col·lectiu sorgit des de la diversitat ide-
ològica, però, també des de la unitat en els objectius a 
aconseguir.
Som un equip de persones que provenim d’organitza-
cions diverses, amb la voluntat de treballar i col·laborar 
plegats. Estem convençuts de la  riquesa que repre-
senta haver de consensuar diferents metodologies de 
treball, compartir il·lusions i esforços i trobar-nos en els 
punts comuns, que no són altres que la millora de la 
qualitat de vida dels qui vivim a Igualada. Un equip que 
treballa amb l’anhel de participar d’una democràcia 
real, assumint dubtes i errors que vindran en el futur.
Les institucions són importants per la seva capacitat 
d’incidència en la vida quotidiana i en l’esdevenir col-
lectiu; per això volem ser presents a l’Ajuntament i vo-
lem tenir la capacitat de participar-hi activament. Vo-
lem i fomentarem una democràcia directa, participativa 

i vinculant. El pacte de treball i esforç el volem convertir 
en un recurs consistent i permanent, defugint la moda 
del políticament correcte  actual i entrant en la dinàmi-
ca de l’eficàcia.
El nostre compromís és el d’aportar recursos per a es-
tablir una dinàmica de treball que ens permeti portar a 
bon port els nostres objectius:
- Participació Ciutadana. 
Establir sistemes de participació directa de la manera 
més adequada  en cada ocasió. Participació ja en el 
moment de donar forma a la candidatura, participació i 
debat obert dels temes del ple per determinar els posi-
cionaments de l’acció del grup municipal i seguiment i 
anàlisi dels impactes de l’acció del govern.
- Transparència.
Sumar esforços per garantir canals d’informació en-
tre els nostres regidors i regidores i la ciutadania. Cal 
generar una manera de treballar on la transparència 

estigui present en tots els nivells: decisió, gestió eco-
nòmica, econòmics, de coordinació, de col·laboració, 
de promoció o participatius.
- Millorar la qualitat de vida de les persones. 
Impulsar una proposta de reactivació econòmica. 
Avançar en un model de ciutat que doni resposta a 
la situació d’emergència social, desigualtat i pobresa, 
amb l’objectiu de millorar el benestar col·lectiu mitjan-
çant la creació d’ocupació sostenible, la consecució 
del bé comú i la recuperació de la gestió pública dels 
serveis bàsics.
La confluència és el camí i les eleccions del 24 de maig 
en són la primera fita, no pas el final del recorregut. 
La disciplina, l’empatia entre ideologies polítiques i els 
objectius reals són les premisses de les quals partim i 
amb les que esperem començar a caminar per fer un 
llarg recorregut de transformació social i política”.   

Manifest de Decidim Igualada

En l’edició anterior d’aquest diari, en 
una notícia sobre les propostes en 
l’àmbit de joventut  d’ERC Igualada, 
indicàvem que David Tarrida era mem-
bre de les JERC, i no és així, sinó que 
és col·laborador de la sectorial de Jo-
ventut d’ERC Igualada. 

FE D’ERRADES



05
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIJOUS

2 d’abril de 2015



06

De futbol no hi entenc ni m’interessa, i només dues co-
ses tinc perfectament clares: si juga el Barça, sigui quin 
sigui el seu contrincant, prefereixo que guanyi el Barça; 
i si juga el Madrid, amb independència de quin sigui el 
seu rival, prefereixo que perdi el Madrid. La justificació 
de les meves preferències és ben senzilla: prefereixo 
el bon ambient, i tinc perfectament comprovat que, si 
es compleixen els meus desitjos, al dia següent a Ca-
talunya hi ha més bon ambient. Només aquest fet ja és 
un argument de pes per justificar les meves preferènci-
es futbolístiques. Però fora d’això, insisteixo, de futbol 
no hi entenc un borrall.
He llegit que aviat s’hauran d’enfrontar un equip basc 
i un de català en un partit molt més important que els 
altres. Serà la final d’una competició espanyola que 
abans en deien Copa de Su Excelencia el Generalísi-

S’ha de xiular L’himne?
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

mo i ara en diuen Copa de Su Majestad el Rey. Pel que 
sembla, constitueix ja una tradició que aquestes finals 
estiguin presidides pel cap de l’Estat espanyol, abans 
Franco, després el rei Juan Carlos i ara el rei Felipe. I 
encara que no tingui gaire a veure amb el tema d’avui, 
cal recordar que cap dels tres s’ha sotmès mai al vere-
dicte de les urnes; el primer va arribar al càrrec per la 
força de les armes, el segon per haver estat escollit pel 
primer, i el tercer per herència familiar.
S’intenta que aquests partits es juguin en un camp 
neutral, que tingui molta capacitat i que es trobi equi-
distant de les seus dels dos equips que han arribat a la 
final. Diuen que per a aquest partit la millor opció hau-
ria estat que no es jugués ni a Catalunya ni a Euskadi 
sinó a Madrid (Espanya). Però les autoritats han decidit 
que el partit es jugui al camp del Barça, un dels equips 
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Mama, jo a la meva
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

L’avançament de les eleccions andaluses ha servit 
de ben poca cosa des del punt de vista de governa-
bilitat, que segurament és l’únic motiu seriós per no 
acabar una legislatura. Susana Díaz va dir que no 
s’entenia amb Izquierda Unida i no li va tremolar el 
pols per convocar eleccions anticipades abans que 
els pobres comunistes poguessin protestar, i així, 
plis-plas i a votar. Resultat: té els mateixos escons 
que abans i el pati una mica més esvalotat. Jo, però 
sóc malpensat -que ningú es confongui amb pecar 
de pensament; jo quan peco ho faig d’obra, com 
déu mana-. Sóc malpensat, deia, i em sembla que 
la noia aquesta va convocar eleccions per donar 
pel sac a algú o alguns: concretament al PP i a Po-
demos. Però sembla que no va tenir en compte el 
xicot de Barcelona, aquell que alguns insultaven 
per dir-se Albert (en català) i que va robar la majoria 
de vots que van fugir dels populars, cagum dena. 
Els de Podemos li feien més por que una piranya 
dins un bidet i va pensar que avançant els comicis 
no els donaria temps d’organitzar-se, i potser aquí 
la va endevinar, doncs tot i que van treure molt bon 
resultat per ser una formació nova, no van acomplir 
les expectatives. Ara ha dit clar i fort que governarà 
en minoria, cosa que ja podia fer abans. Conclusió, 
va organitzar tot aquest pollastre exclusivament en 
benefici propi o del partit.

MAMA, PUPA
Aquests sí que s’han fet mal de veritat. Redéu qui-
na garrotada s’han fotut els del PP a Andalusia! De 
passar a ser la força més votada l’última vegada 
a perdre 13 escons de cop. Ells ja comptaven que 
aquest avançament els perjudicava, però tant no. 
I ara què? Repassem la premsa: “Mariano Rajoy 
recepta no perdre els nervis, deixar passar el temps 
i que el missatge de recuperació vagi quallant” (que 
estrany que faci el que fa sempre: no res). “Aques-
tes eleccions no són extrapolables”. “Ni ha perdut 
Rajoy ni ha guanyat Pedro Sánchez” (aquesta és 
del Floriano). Per si les mosques, la majoria de ba-
rons del PP van optar per no anar dilluns a la reunió 
del comitè de direcció a Madrid; així es van estal-
viar de sortir en alguna foto amb Juanma Moreno, 
el candidat andalús. La que no es va estar de res 
va ser la nostra Alícia que va receptar fer dimitir al 
candidat. A veure què li passa a ella a Catalunya i 
si demanarà aplicar la mateixa medicina. 

MAMA, POR
Una altra que ha sortit ben allisada de les autonò-
miques d’Andalusia és aquesta rossa tenyida que 
va de prepotent per la vida. Rosa Díez es pensava 
que havia fet forat a la política del país. Va treure un 
diputat a les generals del 2008 i 5 al 2011, i seguint 
la projecció meteòrica-geomètrica aquesta vegada 
a les andaluses n’havia de fer un sac. Doncs ni un, 
i és clar, els que ja havien fet números i tenien els 
càrrecs coll aval, ara se la volen menjar perquè li 
van fer confiança i han vist com el seu espai a la 
menjadora l’ocuparà un altre, i això fot molt i fa mal, 
especialment al cantó esquerra que és allà on tenim 
el cor i, generalment la cartera. Se li està rebotant 
fins i tot aquell actor dolent -no com a persona, sinó 
com a actor- que sempre l’acompanyava, el Toni 
Cantó, i ara amb una pila d’eleccions a la vista, tots 
els seus seguidors ja es veuen enviant currículums 
a McDonalds. El que es deu fer un fart de riure a la 
seva esquema deu ser l’Albert Rivera.

MAMA, HOLA
Diu l’Albert Rivera, saludant a la seva mare i a tot-
hom amb les dues mans, l’una ben oberta ense-
nyant cinc dits i l’altra quasi, mostrant-ne quatre, i 
és que aquest noi que es va veure rebutjat i quasi 
humiliat per la rosa tenyida del comentari d’abans, 
ha vist com es fa veritat aquella dita: “la venjança és 
un plat que es menja fred”. Nou escons no és cap 

tonteria, jo no ho hauria dit mai, i mira que estava 
en territori comanxe. No l’esperaven tocant pande-
retes i castanyoles, més aviat li van dir de tot, com 
aquell impresentable que deixà anar: no quiero ver 
a un catalán en el gobierno de Andalucía, i encima 
que se llame Albert”. Aquest no s’havia assabentat 
que a Catalunya havien tingut un president anda-
lús. Ara, que vigili, no fos cas que faci una carrera 
tan meteòrica com la de la Rosa Díez. Els votants 
són més infidels que els homes casats (no tots).

MAMA... (?)
Dels de Podemos no sabria ni què dir. Per un cantó 
penso que han tret un molt bon resultat, però per 
l’altre, si fem cas de les expectatives que tenien 
i esbombaven a la mínima ocasió no els ha anat 
gens bé. La gent de la casta són molt perillosos, 
i em refereixo a aquesta casta de professors uni-
versitaris que fan estudis milionaris per països de 
dubtosa democràcia i després liquiden a Hisenda 
quan se’ls empaita. Haurien de fer forat perquè l’al-
tra casta -aquesta canalla ni s’imaginen quantes 
castes hi ha- l’ha fet molt grossa, però... O sigui 
que a la propera ja en parlarem.

MAMA, I JO?
Perdó, m’oblidava de parlar de Izquierda Unida, 
però què puc dir si fins i tot se’n van oblidar els 
votants...

contrincants.
Catalunya i Euskadi tenen un conflicte amb l’Estat es-
panyol. Molts bascos i catalans voldrien que els seus 
territoris es convertissin en estats independents si, per 
voluntat popular, així es decidís a les urnes. Espanya, 
però, d’això no en vol sentir parlar, ni permet que es 
pugui conèixer la voluntat política de catalans i bascos 
mitjançant urnes i paperetes. Per tant, té sentit que hi 
hagin bascos i catalans que aprofitin qualsevol oportu-
nitat que se’ls presenti per expressar el seu rebuig al 
representant de l’Estat espanyol que impedeix la vo-
tació. No sóc partidari de xiular els himnes nacionals, 
tampoc l’himne de l’Estat espanyol, però també s’ha 
d’entendre que hi hagi qui pensa que una bona xiulada 
és l’única opció que té per expressar el seu malestar.
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La supressió del pas a nivell 
d’Igualada, un dels tres que es 
mantenen a l’Anoia -juntament 
amb Vallbona i Masquefa- va 
camí de resoldre’s. Aquesta 
setmana, el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Santi Vila, 
i l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, han acordat el pro-
jecte de supressió d’un tram 
de la línia FGC al seu pas per 
la ciutat, que permetrà millo-
rar la mobilitat i seguretat de 
vianants i vehicles, així com 
la integració en l’entorn urbà 
d’aquesta infraestructura. 
L’obra suposa una inversió 
estimada en 21,3 milions d’eu-
ros. Amb tot, malgrat l’anunci 
oficial de la Generalitat, no 
s’especifica en què consisteix 
aquest acord. El 2012 es va 
iniciar el procés de licitació del 
projecte, i se’n coneixia ben 
poca cosa fins avui. L’acord 
actual, però, no delimita cap 
compromís concret amb una 
data per a l’inici de les obres.
Actualment, el ramal de la línia 
d’FGC Llobregat – Anoia que 
connecta Barcelona i Igualada 
finalitza el servei a l’estació 
situada al passeig de Mossèn 
Jacint Verdaguer, a l’altura de 
l’avinguda de Montserrat. En 
aquest àmbit hi ha un pas a ni-
vell que condiciona la fluïdesa 
i la seguretat del trànsit viari i 
a peu. 
El projecte que ara s’acorda 
té com a objectiu principal la 
supressió d’aquest pas a nivell 
tot compatibilitzant les neces-
sitats de mobilitat de vianants 
i vehicles amb el pas del fer-
rocarril. Aquests són els punts 
que inclou el projecte:

La Generalitat es compromet a invertir 21 milions 
en suprimir el pas a nivell i fer una nova estació

Vista virtual de l’entrada i sortida de la nova estació de tren, que estarà soterrada. Font: Generalitat de Catalunya.

- supressió del pas a nivell de 
l’avinguda Montserrat d’Igua-
lada: Per fer-ho, es modifica 
la rasant de les vies, de ma-
nera que passaran a discórrer 
sota l’avinguda Montserrat. 
Aquesta actuació comportarà 
una millora de la seguretat i la 
mobilitat a un costat i altre de 
les vies. 
- La modificació de la rasant 
comporta la substitució de 
l’estació d’Igualada per una 
de soterrada i desplaçada uns 
170 metres al sud-est de l’ac-
tual, al carrer del Carrilet. La 
coberta de l’estació quedarà 
integrada en el teixit urbà i serà 
transitable. Com a principals 
característiques, cal remarcar 
que la nova estació disposa-
rà d’un vestíbul en superfície, 
un ascensor i andana central 

i mantindrà la intermodalitat 
amb l’estació d’autobusos. El 
tram de vies entre la nova es-
tació i l’actual que quedarà en 
desús es reurbanitzarà. 
- Cobertura del tram de vies 
de 300 metres de longitud que 
es deprimeix per a suprimir el 
pas a nivell, que es configura-
rà com un nou passeig urbà. 
Així, amb la cobertura es re-
cuperarà la superfície sobre 
la línia ferroviària per a ús pú-
blic, s’urbanitzarà i s’integrarà 
en el continu urbà, amb zones 
enjardinades i mobiliari urbà.  
La Generalitat de Catalunya 
va iniciar el febrer de 2012 la 
licitació del projecte construc-
tiu de la supressió del pas a 
nivell. L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, el llavors al-
calde de Vilanova del Camí, 

Igualada

La supressió del pas 
a nivell és un tema del 
que ja se’n parlava 
l’any 1998, quan la 
llavors diputada de 
CiU Flora Sanabra el 
va portar al Parlament
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Joan Vich i el director general 
de Transports i Mobilitat, Ri-
card Font van fer una roda de 
premsa a l’estació d’Igualada.  
Des de llavors, no es coneixia 
cap pas endavant d’aquest 
projecte, fins ara.

Una llarga història
El ferrocarril va arribar a Igua-
lada a finals del segle XIX, 
concretament l’any 1893, i a 
partir d’aquell moment la ciu-
tat d’Igualada va anar creixent 
urbanísticament al seu entorn. 
El traçat dissenyat a finals del 
segle XIX va anar esdevenint 

una autèntica barrera de ferro 
que dificultava la mobilitat en-
tre diferents barris i municipis 
de la Conca d’Òdena. Fins 
l’any 1978 el ferrocarril traves-
sava Igualada d’est a oest i 
l’antiga estació es situava on 
ara hi ha la plaça Catalunya. 
Aquell any es va decidir escur-
çar en 1,5 quilòmetres l’últim 
tram de la via per tal de treure 
el ferrocarril del centre de la 
ciutat i eliminar els nombrosos 
passos a nivell que tenia la 
línia en aquest tram. La nova 
estació de trens es va situar 
en el seu emplaçament actual, 
al costat de l’estació d’autobu-
sos. 
Malgrat el canvi, la ciutat 
d’Igualada i els seus pobles 
veïns, com Vilanova del Camí, 
van seguir creixent urbanís-
ticament, fet que va provocar 
que la via ferroviària seguís 
sent una barrera important per 
la mobilitat i comunicació per 
aquests municipis. Per tal de 
solucionar aquest problema, 
el territori va iniciar una reivin-
dicació per tal de dur a terme 
les actuacions que permetes-
sin la millora de la integració 
de la línia ferroviària amb la 
ciutat. La primera en fer arri-
bar la voluntat d’Igualada de 
suprimir el pas a nivell existent 
va ser la diputada Flora Sana-
bra, l’any 1998. Fa 17 anys.
El projecte constructiu que 
s’ha redactat té en compte, 
en principi, les propostes que 
es feien a l’estudi informatiu 
realitzat l’any 2010, on ja es 
proposava el soterrament de 
la via entre Igualada i Vilanova 
del Camí i la construcció d’una 
nova estació de trens a Iguala-
da. Es calcula que el cost final 
de l’actuació és d’uns 50 M€  
-incloses les despeses fins a 
Vilanova-.  

Una altra vista virtual, aportada per la Generalitat fa dos anys, del nou passeig que es faria entre Igualada i Vilanova del Camí. Plànol aportat per la Generalitat fa dos anys, segons el projecte que ara s’ha acabat de redactar
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Com cada any, i en l’escaien-
ça de la Setmana Santa, la 
festa del Sant Crist d’Igualada 
arriba als seus actes centrals. 
El programa d’actes s’inicia 
demà, Divendres Sant, i és el 
següent:

Divendres Sant 
A les 11 del matí, a l’església 
del Roser Viacrucis en com-
memoració de la suor de sang.  
Els cants aniran a càrrec de 
la Coral de Santa Maria, que 
dirigeix Coni Torrents, amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Maite Torrents.

Dilluns de Pasqua 
A les 8 del vespre a la basílica 
de Santa Maria,
Vespres solemnes i Eucaristia 
presidida pel P. Bernabé Dal-
mau i Ribalta, monjo benedictí 
de Montserrat, amb l’acompa-
nyament en els cants del Cor 
de Vespres, sota la direcció 
musical de Carles Prat i Vives.
Acte seguit a la mateixa ba-
sílica tindrà lloc un acte d’ho-
menatge i agraïment a totes 
aquelles entitats i persones 
que al llarg d’aquests darrers 
anys han col·laborat a fer pos-
sible la nostra festa. 

Dimarts de Pasqua, Festa 
del Sant Crist d’Igualada
A les 11 del matí, a la basílica 
de Santa Maria,
Solemne concelebració eu-
carística presidida per Mons. 
Romà Casanova, bisbe de 

Processó del Sant Crist d’Igualada, l’any passat. Fotos: Joan Guasch.

Les processons 
comencen avui 
dijous i s’espera 
una alta afluència 
de públic. També 
n’hi haurà 
divendres a la nit 
i diumenge 
al migdia

Demà, Divendres Sant, comencen els 
actes de la Festa del Sant Crist

Processons a Fàtima

Vic, acompanyat per sacer-
dots i religiosos igualadins i 
forans. L’Schola Cantorum, 
amb la col·laboració de la Ca-
pella de Música de la Tossa 
d’Igualada, dirigida per Josep 
Miquel Mindán i acompanyada 
a l’orgue per Jonatan Carbó, 
tindrà cura dels cants. Dirigirà 
el poble, Florenci Oliva. Des-
prés de la comunió, la sopra-
no Ulrike Haller acompanyada 
per Daniel Mestre, autor de la 
música, ens oferiran la  inter-
pretació del  sonet verdague-
rià “A Igualada, en el centenari 
del Sant Crist”. A l’acabar, be-
nedicció solemne i cant dels 
Goigs al Sant Crist.
En sortir de l’ofici, i a la plaça 
de l’Ajuntament, exhibició del 
Ball de Bastons d’Igualada.
A 2/4 de 7 de la tarda, Pro-
cessó d’homenatge a Jesús 
Crucificat que recorrerà el se-
güent itinerari: Santa Maria, 
plaça de l’Ajuntament, carrer 
de l’Argent, plaça de la Creu, 
carrer de García Fossas, ram-
bla de Sant Isidre, rambla del 
General Vives, carrer de Sant 
Jordi, plaça del Rei, carrer del 
Roser. 
A l’església del Roser es can-
tarà el sonet, a càrrec d’Ulrike 
Haller i Daniel Mestre. Segui-
dament a la plaça de Pius XII, 
actuació de Bitrac Dansa amb 
l’escenificació reduïda de la 
Moixiganga d’Igualada, des-
prés de la qual el poble i les 
banderes gremials i d’entitats 
precediran el Sant Crist en la 
seva entrada a la Basílica de 

Santa Maria.  
Acte seguit, a la basílica, ve-
neració de la Imatge i Euca-
ristia, presidida per Mn. David 
Compte, vicari general del 
Bisbat de Vic. Els cants aniran 
a càrrec de la Coral de Santa 
Maria, dirigida per Coni Tor-
rents, amb l’acompanyament 
a l’orgue de Lluís Victori. Di-
rigirà el poble, Florenci Oliva. 

Dimecres de Pasqua, 
dia 8 d’abril
A les 8 del vespre, a la basílica 
de Santa Maria,
Eucaristia presidida per Mn. 
Josep Massana, rector de la 
parròquia de Santa Maria.  Els 
cants aniran a càrrec de la Co-
ral de Santa Maria, dirigida per 
Coni Torrents, amb l’acompa-
nyament a l’orgue de Maite 
Torrents.  Dirigirà el poble, 
Florenci Oliva.
A l’acabar, es retornarà pro-
cessionalment la Imatge a la 
seva capella.

Dilluns, dia 20 d’abril
A les 8 del vespre, Vetlla de 
Pregària a l’església del Ro-
ser, el dia que farà 425 anys 
del prodigi colpidor.

REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta setmana podeu as-
sistir, si voleu, a les participa-
des processons de la Setmana 
Santa al barri de Fàtima, que 
comencen avui Dijous Sant, 
a les cinc de la tarda, amb la 
missa de la Cena de Jesús. 
A les 9 del vespre, solemne 
processó amb les imatges de 
Jesús Nazareno i Maria Santí-
sima de los Dolores. 
Demà, Divendres Sant, a les 
11 del matí, l’església roman-
drà oberta per a la oració i el 
res personal. A les 5 de la tar-
da, celebració de la Passió del 
Senyor. Es llegirà la Passió. 
A les 9 de la nit, processó amb 
les imatges del Santo Entierro 
i Maria Santíssima de los Do-
lores. 
Dissabte Sant, a les 8 del ves-
pre, es farà la vigília pasqual. 
El diumenge de Pasqua de 
Resurrecció, a les 11 del matí, 
missa solemne. A les 12 del 
migdia, processió de Jesús 
Ressuscitat.
Les processons aniran acom-
panyades per la banda de cor-
netes i tambors de la Cofradia 
i la Banda de Música d’Igua-
lada. 

Concurs fotogràfic
La Confraria de Fàtima, junta-
ment amb el Centre Cívic de 
Fàtima d’Igualada, convoquen 
el XVI Concurs Fotogràfic Ri-
tus de Passió a Fàtima, amb 
el tema central de la Setmana 
Santa i les processons  que es 
realitzaran a Fàtima.
Cada autor podrà presentar 
de 1 a 5 fotografies  originals   
en blanc i negre o color. Les 
imatges  es podran realitzar 
amb qualsevol dispositiu foto-
gràfic. S’han de presentar en 
format digital, concretament 
en format JPG amb una reso-
lució mínima adequada.
No s’admetrà cap fotografia 
que distorsioni la realitat. En 
cap cas s’acceptaran colla-
ges, canvis de lloc, clonatges, 
muntatges i/ o fotografies pin-

tades o manipulades.
No es permetrà cap manipu-
lació llevat del canvi de mida, 
retall, il·luminació o enfosqui-
ment selectiu i la restauració 
del color original de l’escena.
Cada fotografia ha de tenir un 
títol. Anirà acompanyada amb 
el nom i cognom de l’autor. La 
dotació dels premis serà la se-
güent: 1r  premi: 250 €, segon 
de 150 € i tercer de 100 €. 
Premi Especial Confraria: 200 
€ a la millor imatge escollida 
pel Jurat Especial format per 
membres de la Confraria de 
Fàtima. 
El premi Especial escollit per 
membres de la Confraria de 
Setmana Santa, podrà ésser 
concedit a qualsevol autor, 
encara que hagi aconseguit 
un altre premi. La fotografia 
d’aquest premi ha de ser una 
imatge del Crist o la Mare de 
Déu.
El termini de presentació d’ori-
ginals finalitza el dia 30 d’abril  
a les 12 del vespre. Les obres 
que concursen s’enviaran a 
través de correu electrònic a 
l’adreça centre.civic@aj-igua-
lada.net. El veredicte del Jurat 
serà inapel·lable i es donarà 
a conèixer en la inauguració 
de l’exposició del Premi, el di-
lluns, dia 18 de maig a les 7 de 
la tarda, a la sala d’exposici-
ons La Talaia (av. de la Pietat, 
42-44, d’Igualada).
Entre totes les obres presen-
tades es realitzarà una selec-
ció que s’exposaran del  18 de 
maig al 19 de juny.

Processó de divendres Sant a Fàtima.

La processó de 
Dimarts de Pasqua 
serà  a 2/4 de 7 de la 
tarda, amb l’itinerari 
habitual
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Enguany Igualada celebra el 
425è aniversari del fet pro-
digiós del seu Sant Crist. En 
ocasió d’aquesta efemèride 
memorable, volem evocar uns 
fets que sacsejaren la ciutat

Capítol trist en la història 
d’un santcrist
Ens referim a la imatge del 
Sant Crist d’Igualada que va 
anar i venir del saló de plens 
de la Casa de la Vila. És un 
capítol que no es va escriu-
re pas en cap volum, però sí 
que figura en els diaris. A la 
premsa queden les notícies, 
els comentaris, les editorials, 
els articles, d’opinió, les car-
tes al director, les entrevistes, 
acudits, poesies, que comen-
ten favorablement, o en sen-
tit contrari, aquelles anades 
i vingudes de la reproducció 
de l’Espòs de Sang. Va pro-
duir-se una allau de partidaris 
i de detractors, participant-hi: 
polítics, periodistes, priors, 
ninotaires, lectors, entitats, 
eclesiàstics, assistents a un 
ple, ciutadans enquestats, 
gent anònima, poetes, o sia 
una àmplia representació ciu-
tadana.
Amb tot aquell material no 
sols es podria escriure un ca-
pítol sinó que, només amb la 
transcripció d’aquelles infor-
macions, hom podria endegar 
tot un llibre.
Fou un cas que va tenir -i en-
cara té- èpoques, segons el 
color polític de qui, legítima-
ment, ocupa l’alcaldia.

1992 - Primera moguda
En el mes de gener era alcal-
de d’Igualada, Ramon Tomàs 
(CIU), però una moció de cen-
sura del dia 7 d’aquell mes, 
feu que Jordi Aymamí (PSC), 
aliant-se amb ERC i IC (Ente-
sa) passi a presidir el Consis-
tori.
La seva primera actuació fou 
retirar la imatge del Sant Crist 
d’Igualada del saló de sessi-
ons i ubicar-la en el seu des-
patx. Hom va notar-ho en el 
ple del dia 10, en què s’aprovà 
el nou cartipàs municipal. El 
nou batlle dirigí un comuni-
cat exposant el seu criteri en 
aquest cas. Aquesta primera 
moguda produí una gran pol-
seguera ciutadana, provocant 
unes agres discussions a fa-
vor i en contra.
El dia 25 de gener, a la basí-
lica de Santa Maria, va notar-
se que la pintura de Sigmon 
Ribó havia estat objecte d’una 
bretolada, havent rebut un ou 
que s’esclafà en el cap del 
Crist crucificat, representant 
la seva suor de sang. Aquest 
fet enrarí, encara més, la vida 
religiosa i política de la ciutat.

Imatge del Sant Crist d’Igualada que hi havia a l’Ajuntament.

Misteriosa 
desaparició de la 
imatge del Sant 
Crist que hi havia a 
l’Ajuntament, que, 
l’any 1992, es va re-
tirar del saló de ses-
sions per espai de 
tres anys

On és el Sant Crist que hi havia a l’Ajuntament?

CIU havia demanant un 
ple  especial per l’afer del tras-
llat de la imatge i reclamava la 
seva reposició. La sessió ple-
nària va tenir lloc el dia 31. El 
Pacte de Progrés s’hi va negar 
i guanyà la votació excloent, 
amb el resultat de 10 regidors 
(CIU) a favor i 11 (PSC, ERC, 
IC) en contra i la imatge quedà 
exclosa fins al final de la legis-
lació.

1995 - El retorn
El 25 de maig van celebrar-se 
noves eleccions municipals 
amb victòria convergent, i el 
17 de juny es constituí el nou 
consistori, resultant escollit al-
calde Josep M. Susanna (CIU)
Cinc dies després, l’Igualada 
H.C.  va fer ofrena dels títols 
guanyats a la temporada, i 
després d’adorar el Sant Crist 
d’Iguada, a la basílica, la co-
mitiva anà a la Casa de la Vila, 
on les autoritats els reberen en 
el Saló de Sessions, en el qual 
-per decisió de Susanna- tor-
nava haver-hi la reproducció 
del Crist igualadí ocupant el 
lloc del qual havia estat absent 
durant uns mesos, o sia a la 
dreta de la mesa presidencial.
Aquest cop l’aliança municipal 
fou entre CIU i PP, però ja no 
es donà massa importància 
al fet, acceptant-se per nor-
mal aquesta reposició i no es 

produí massa ressò mediàtic, 
fora de la simple notícia. Com 
a molt, un periòdic va fer una 
enquesta de carrer, amb resul-
tat favorable al retorn.

1998 - Un matrimoni civil
A títol anecdòtic deixarem 
constància que en el decurs 
d’aquest any, l’alcalde Susan-
na va casar a una filla seva, 
en aquella sala municipal. Fou 
un matrimoni civil. Això motivà 
que en aquell mes d’agost, 
un periodista local opinés que 
aquella unió s’havia d’haver 
celebrat retirant la imatge del 
santcrist, donat que no tenia 
pas un caire religiós. Un altre 
columnista, li contestà que se-
guint aquest criteri, si el ma-
trimoni allí celebrat fos d’un 
republicà, s’hauria de retirar el 
retrat del rei...

1999 - Solució salomònica
13 de juny, festa de Sant An-
toni, noves eleccions, amb 
derrota de CIU i l’Entesa re-

cupera l’Alcaldia en el ple del 
3 de juliol. En aquesta ocasió, 
Aymamí, optà per una solució 
salomònica. No retirà la imat-
ge del saló, però la canvià de 
lloc i, elegantment i respectu-
osa, la ubicà en una peanya, 
feta expressament, en una 
pared lateral de la sala. Això, 
prèviament, ho comunicà a 
les formacions del tripartit, als 
Priors i a la Fundació del Sant 
Crist. Tot i així, Susanna, en el 
dia 14 de setembre, manifestà 
que aquella solució no era la 
més idònia. Aymamí li respon-
gué, que no volien polèmica 
sobre aquest tema i que ells 
guardaren silenci en l’anterior 
retorn que havia fet CIU. La 
cosa no passà a majors. Ja 
no motivà cap més rebombo-
ri mediàtic i s’acceptà aquella 
nova ubicació.

2007 - Nova sala de plens
Posteriorment, van venir les 
obres de reforma de la Casa 
Consistorial i, amb elles, l’ar-
ranjament de la sala de plens. 
Aymamí, presidí la inaugura-
ció de les obres el 14 d’abril. 
Amb aquella reforma s’efec-
tuà una total supressió del 
Sant Crist -símbol igualadí- en 
aquella renovada dependèn-
cia, sense que aquest fet aixe-
qués cap més polèmica.

2015 - On és ara aquella 
imatge?
En aquesta legislatura, que 
encapçala Marc Castells 
(CIU) hom es pregunta on 
ha anat a parar aquell cruci-
fix municipal? Sabem que un 
regidor-Prior del Sant Crist ha 
fet alguna indagació per tal de 
respondre aquest interrogant.
No està al despatx de l’Alcal-
dia; no està a l’edifici “Ameli-
or”, on encara hi resten mobles 
i utillatges de l’Ajuntament que 
provisionalment, mentres du-
raren les obres de reforma si 
va traslladar); no està a l’Ar-
xiu. Sembla que, actualment, 
estaria dipositada al Museu. 
Però allí, probablement, ro-
man emmagatzemat en algu-
na dependència no visitable.
S’èstà estudiant la possibilitat 
de fer una transferència al re-
cinte “Fulgència”, de la basíli-
ca de Santa Maria, on es guar-
den obres d’art sacre, lloc que 
sembla seria més adient per a 
conservar-lo.
Fonts municipals ens han ma-
nifestat que, per part del go-
vern de la ciutat, no hi hauria 
cap problema en cedir la peça, 
si es produís aquesta petició, 
per poder situar-lo en un lloc 
prou adequat, on pogués tenir 
més rellevància de la que té 
actualment.

Més que un santcrist!
L’Espòs de Sang forma part 
consubstancial de la ciutat. 
Des de fa quatre segles i quart 
és més que un santcrist!
Pels igualadins el record del 
prodigi que succeí al Roser, 
en el matí de divendres sant 
del 1590, s’ha convertit en un 
signe d’identitat, que mereix 
un ampli respecte ciutadà, al 
marge de creences i d’ideolo-
gies. 

L’any 2007 es van 
iniciar les obres 
de reforma de 
l’edifici consistorial 
i l’arranjament de 
la sala de plens. La 
imatge del Sant Crist 
que hi havia en un 
dels seus laterals va 
desaparèixer i mai 
més s’ha sabut on ha 
anat a parar
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A les candidatures ja sabudes 
de CiU, Socialistes d’Iguala-
da, ERC, PP, PxC i la CUP, 
una setena s’ha presentat ja 
a tots els igualadins: Decidim 
Igualada. Es tracta d’una for-
mació d’esquerres que, sota el 
paraigües de coalició, acull a 
ICV-EUiA, Procés Constituent, 
Pirates i militants de Podem. 
Divendres passat van cele-
brar una assemblea a l’Espai 
Cívic Centre i van decidir de 
presentar-se als comicis. Ara 
han obert un procés de primà-
ries per tal d’escollir el primer 
candidat de la llista. 
La reunió va congregar una 
cinquantena de persones, en-
tre elles l’exsecretari general 

Carolina Telechea, número 2 d’ERC.

La proposta acull a 
les formacions d’ICV-
EUiA, Procés 
Constituent, Pirates i 
militants de Podem

Esquerra dedicarà la seva prioritat a la 
reindustrialització i creació de treball

Decidim Igualada, nova 
candidatura per a les municipals 

de Podem a Igualada, Juan 
Manuel López, que en un de-
terminat moment de la troba-
da va aixecar-se visiblement 
molest i va marxar de la sala, 
amb un grup de persones. 
López ha estat especialment 
insistent els darrers dies en 
deixar clar que Podem no es 
presenta a les eleccions mu-
nicipals.  A l’assemblea es va 
aprovar també un manifest, 
que podeu llegir a la pàgina 4.

REDACCIÓ / LA VEU

La candidatura d’ERC a Igua-
lada ha començat a detallar 
com pretén portar a terme el 
seu compromís amb la creació 
de llocs de treball a la ciutat 
durant el proper mandat mu-
nicipal
Per als republicans, les dades 
són concloents: “La falta de 
feina a Igualada i a l’Anoia és 
una conseqüència directa de 
la desindustrialització que ha 
viscut la ciutat i la comarca 
durant els darrers anys, amb 
el tancament de moltes em-
preses dels sectors tèxtil, de la 
pell i del metall”, afirma Caro-
lina Telechea, número dos de 
la candidatura.
Segons l’equip d’ERC a Igua-
lada, cal activar un potent 
procés de re-industrialització, 
amb noves activitats empresa-
rials: “Hem recolzar el desen-
volupament dels clústers lo-
cals, hem d’atraure empreses 
de fora que es vulguin localit-
zar a l’Anoia i hem promoure 
la creació d’empreses des de 
la mateixa comarca”.
Per la seva cultura industri-
al, des de l’equip d’ERC que 
encapçala Josep Maria Palau 
es considera que “a Igualada 
tenim un potencial de reindus-
trialització en els clústers tèx-
tils, de la pell, metal·lúrgic, arts 
gràfiques i enginyeria del sof-
tware i noves tecnologies en 

La CUP vol un Ajuntament més actiu 
per combatre les desigualtats socials
REDACCIÓ / LA VEU

La CUP Igualada continua 
elaborant el seu programa 
electoral, que presentarà a 
principis d’abril. Per exemple, 
en l’àmbit de l’acció social 
proposarà “estratègies basa-
des en la prevenció i el treball 
amb col·lectius, que permeti 
detectar de forma precoç les 
noves escletxes socials”, tenint 
en compte que “cal mantenir i 
augmentar els serveis d’aten-
ció a les persones en termes 
d’alimentació, salut, educació, 
cultura i habitatge, en l’estat 
d’emergència vital i social en 
què vivim”. S’aposta per posar 
l’èmfasi en “la recuperació dels 
drets socials de les classes po-
pulars i per projectes que tre-
ballin sobre alternatives a les 
dinàmiques actuals”.
Des de la CUP es defensa que 
l’Ajuntament, com a administra-
ció més propera als igualadins 
i igualadines, hauria de tenir un 
paper més rellevant a l’hora de 
combatre les desigualtats soci-

als i de promoure els drets so-
cials de la ciutadania des d’una 
perspectiva general. És a dir, 
dotar d’un significat més ampli 
al que coneixem com a atenció 
social.
Per a la CUP “és essencial 
lluitar per a la consecució dels 
drets socials, personals i col-
lectius, dels igualadins i les 
igualadines” i “cal caminar cap 
a una ciutat informada, activa, 
lliure, solidària, justa i empode-
rada, capaç d’elaborar les se-
ves pròpies propostes d’acció 
social”. En aquest sentit, treba-
lla “per a donar veu a les per-
sones i col·lectius que atenen 
problemàtiques socials que 
s’estan patint a Igualada”.
Es considera que “només 
evolucionant cap a un model 
d’atenció a les persones co-
munitari, crític i educatiu po-
drem afrontar els quatre reptes 
de l’atenció social d’Igualada: 
identificar millor les problemà-
tiques socials d’Igualada i les 
seves possibles solucions; pro-

mocionar el treball comunitari i 
col·lectiu com a eina per fer 
front a les desigualtats socials 
així com la visibilització de les 
tasques dels moviments soci-
als; evitar l’estigmatització de 
les persones que fan ús dels 
serveis socials situant-los en 
un paper proactiu; i apoderar 
a les treballadores dels serveis 
responsabilitzant, també, a la 
resta d’agents locals”.
L’assemblea local valora que 
la crisi està provocant “greus 
desencaixos en el que hauria 
de ser el treball per a la pro-
moció de les persones que van 
als serveis d’atenció social. És 
a dir, que treballem sobre els 
efectes de l’exclusió i no sobre 
les seves causes; que existeix 
una greu estigmatització de les 
persones que fan ús dels ser-
veis i una responsabilització 
individual les pròpies circum-
stàncies; i que, en ocasions, 
es genera una dependència 
als recursos socials, entre d’al-
tres”.

general.  Sobretot si ho sabem 
vincular a la nova indústria i 
als nous sistemes de fabrica-
ció que estan transformant la 
indústria tradicional”.

Programa transversal
Una de les mesures que pro-
mourà ERC a l’ajuntament 
d’Igualada és la creació d’un 
programa transversal de re-
industrialització, amb els re-
cursos humans necessaris, 
que concentri tota l’activitat de 
l’ajuntament d’Igualada adre-
çada a atraure empreses de 
fora i a promoure la creació 
d’empreses des d’Igualada 
mateix. ERC Igualada propo-

sa que sigui el mateix alcalde 
qui en sigui el màxim respon-
sable, com a forma de posar 
de relleu, de forma explícita, 
que hi ha el compromís ferm 
de tot el consistori amb l’ob-
jectiu de reduir l’atur i la pre-
carietat laboral. 
Pels republicans, “el progra-
ma de re-industrialització ha 
de ser transversal des del 
punt de vista de l’organització 
interna de l’Ajuntament i s’ha 
de nodrir dels mitjans humans 
i materials ja existents. I s’ha 
de coordinar plenament amb 
la recentment creada Oficina 
de Captació d’Inversions de 
la Conca, complementant les 
seves línies de treball”.
Segons Carolina Telechea, 
l’alcalde “ha de dedicar la 
major part del seu temps a 
la re-industrialització d’Igua-
lada. Ha de dedicar el seu 
temps a estar en contacte on 
hi hagi oportunitats d’inversió 
i oferir la ciutat com a lloc on 
ubicar-se. Nosaltres aportem 
com a candidat a l’alcaldia 
una persona que té experi-
ència en aquesta matèria: en 
Josep Maria Palau, ha estat el 
responsable d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa a la Cata-
lunya Central al govern de la 
Generalitat de Catalunya, i ha 
compartit projectes i esforços 
amb moltes empreses del ter-
ritori”.

Solidaritat Catalana per 
la Independència també es 
presentarà a les municipals
REDACCIÓ / LA VEU

Divendres 27 al vespre es va 
celebrar l’Assemblea de So-
lidaritat Catalana per la Inde-
pendència (SI) en la qual els 
adherits i simpatitzants de 
la formació independentista 
al territori van decidir que es 
formalitzés una candidatura a 
l’Ajuntament d’Igualada que 
tingui com a objectiu princi-
pal “reactivar l’economia de la 
ciutat, que practiqui una rege-
neració democràtica real i que 
impulsi des del consistori la 
Declaració Unilateral d’Inde-
pendència (DUI) així com la 
Sobirania Fiscal que fins ara 
ha estat bloquejada pel go-
vern municipal d’ERC i CiU”.
En aquest acte es va parlar de 
la situació política actual, tan 
als diferents municipis de la 
comarca com a nivell nacional 
i, un cop analitzades les inqui-
etuds dels adherits de la ciutat 
i la preocupació pel seu estat 
actual, es va arribar a la con-
clusió que “és necessari un 
canvi de debò a l’Ajuntament”. 
La gent de Solidaritat es de-
fineixen com “Els de la DUI”, 
“els del Tenim Pressa”, els 
que “des d’un bon principi van 
optar perquè el procés d’in-
dependència fos unilateral, 
per tal que siguin els catalans 
qui prenguin les seves pròpi-
es decisions sense demanar 
permís a ningú. La llibertat 

no es negocia, es pren. És 
per aquest motiu que SI creu 
necessari pel país que surtin 
arreu del territori candidatures 
municipalistes que ajudin en la 
formació de governs nacionals 
que facin tot el que estigui a 
les seves mans per ajudar a 
avançar fermament cap a la 
independència”.

Primàries obertes
 a tothom
Solidaritat escollirà els seus 
candidats a Igualada en unes 
eleccions primàries obertes a 
tota la ciutadania, de tal ma-
nera que la confecció de la 
llista electoral la decideixin 
els ciutadans, no només els 
membres de SI. A principis del 
mes d’abril s’engegarà tot el 
procés.
Paral·lelament, Solidaritat en-
gegarà una roda de contactes 
amb membres d’altres forma-
cions descontents amb les 
actuals cúpules d’ERC i CiU 
que han posat els interessos 
de partit per davant dels del 
país, frenant i refredant el pro-
cés. “És una vergonya que en 
els últims dos anys, no hagin 
completat cap de les Estruc-
tures d’Estat que ens van 
prometre al 2012”, sentencia 
Frederic Marimon, membre de 
l’executiva comarcal de Soli-
daritat. 
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Un any després de la posada 
en funcionament del servei 
d’assessorament en teleco-
municacions per part de la 
UEA de la mà de l’assessor 
Xavi Calvet, una quinzena 
d’empreses ja han fet ús del 
servei aconseguint de mitjana 
una reducció d’entre el 50% i 
el 100% de la factura de tele-
comunicacions, telefonia fixa, 
mòbil i internet, segons que 
ha donat a conèixer aquesta 
setmana l’organització patro-
nal de la comarca.
Les empreses que s’han be-
neficiat d’aquest servei el valo-
ren de manera molt positiva ja 
que no només els ha permès 
estalviar-se grans quantitats 
de diners a l’any en telecomu-
nicacions, sinó que també han  
pogut conèixer de primera 
mà quins serveis tenen con-
tractats i per a què serveixen, 
uns serveis que massa sovint 
desconeixen tot i que els l’han 
venut en un paquet de serveis 
associats a una línia que pa-
guen cada mes.  Amb aques-
ta informació i els anàlisis de 
costos pertinents les empre-
ses poden comprendre racio-
nalitzar i gestionar de manera 
més eficient les seves teleco-

Les empreses de l’Anoia no tenen els mateixos avantatges que en d’altres zones per accedir a bones telecomunicacions. A la foto, Plans d’Àrau.

Una quinzena d’empreses de la UEA 
s’estalvien 8.500€ en telecomunicacions

L’Hospital presenta treballs 
sobre cirurgia ortopèdica en un 
congrés a Canàries

municacions.
Xavi Calvet, el tècnic asses-
sor, explica que la el problema 
de la majoria d’empreses “és 
que d’entrada estan mal situ-
ades contractualment”. Moltes 
empreses desconeixen exac-
tament si les tarifes que tenen 
responen al que necessiten 
ni si tenen un cost adequat al 
servei que se’ls ofereix. 
L’avanç tecnològic i teleco-
municatiu dels últims anys fa 
que les empreses puguin tenir 
grans serveis d’internet i tele-
fonia a un cost molt menor que 
anys enrere. Calvet explica 
però que “el problema és que 
s’han mantingut i/o encarit uns 
serveis durant una època de 
crisi en què les empreses han 
hagut d’ajustar-se i retallar 
també línies de telèfon i inter-
net sense que això suposés 
una reducció de la factura”. El 
servei d’assessorament que 
ofereix permet veure quin és 
l’estat actual d’aquests serveis 
i els seus contractes i buscar 
una solució per racionalitzar-
ne tarifes, ús i costos.

Servei gratuït 
pels associats
Aquest servei d’assessora-
ment en telecomunicacions és 
un dels serveis gratuïts que 

tots els associats a la UEA 
tenen al seu abast. El servei 
d’assessoria que s’ofereix 
està valorat en prop dels 300€ 
i no té cap cost per les empre-
ses que formen part de la Unió 
Empresarial de l’Anoia. Així 
les empreses associades po-
den tenir un servei d’auditoria 
a cost zero que proporciona la 
informació necessària perquè 
futures decisions en matè-
ria de telecomunicacions per 
l’empresa (nous serveis, tari-
fes, canvis de companyia, per-
manències,...) puguin fer-se 
amb coneixement i eficàcia, 
evitant costos innecessaris 
que a la llarga penalitzen l’em-
presa i la condicionen durant 
un mínim de dos anys amb 
serveis que no utilitza o no ne-
cessita. A banda de l’auditoria, 
que ja representa un avantat-
ge per totes les empreses que 
la sol·liciten, la diagnosi i els 
consells que es recullen en 
aquest assessorament, per-
met a les empreses optimitzar 
els seus costos en telefonia i 
internet i arribar a rebaixar les 
seves factures entre un 50 i un 
100%.
Per a més informació o sol-
licitar el servei podeu adreçar-
vos a la UEA al 938052292 o 
bé al correu uea@uea.cat

Els paradistes de la Masuca sortegen 
dissabte dues mones de Pasqua
REDACCIÓ / LA VEU

L’associació de comerciants 
i paradistes del Mercat de la 
Masuca organitza per aquesta 
Setmana Santa un nou sor-
teig amb dos premis molt dol-
ços: dues mones de Pasqua. 
L’Associació de Botiguers de 
la Masuca sortejarà aquests 
dos dolços entre totes les per-
sones que vinguin al Mercat i 
realitzin una compra en qual-
sevol botiga membre de l’as-
sociació. El sorteig es farà el 

REDACCIÓ / LA VEU

Els passats 5 i 7 de març, 
va tenir lloc a Las Palmas de 
Gran Canària, el XIIIè Con-
grés de la SECHC (Socie-
dad Española de Cirugía de 
Hombro y Codo) on es van 
presentar nombrosos treballs 
relacionats amb les fractures, 
destacant les presentades per 
la Unitat d’Extremitat Superior 
del Consorci Sanitari de l’Ano-
ia amb el Dr. Joan Miquel No-
guera, especialista en artros-
còpia i cirurgia d’espatlla. 
D’una banda el Dr. Miquel va 
fer un curs d’instrucció de frac-
tures d’húmer i que es basava 
en saber identificar les parts 
de les fractures de l’húmer 
proximal en una radiografia 
simple i entendre la situació 
en la qual queden dipositats 
cadascun dels fragments en 
cada cas i així afrontar amb 
el major èxit el tractament 
d’aquestes patologies. 
D’altra banda, es van presen-
tar dos treballs més i que van 
despertar força expectativa. 
El Dr. Miquel exposava que 
què hi ha més enllà dels tre-
balls preliminars. Les revistes 
científiques publiquen, sovint, 
treballs sobre tècniques nove-
doses i implants recents usats 
amb malalts dels quals es té 
un seguiment curt. Què pas-
sa, però, amb aquests treballs 
publicats amb el subtítol de 
“treballs preliminars” o “resul-
tats a curt termini” en el camp 

de la cirurgia d’espatlla?. En 
aquest sentit, el Dr. Miquel ex-
plicava que menys d’un 30% 
d’aquests treballs acaben es-
sent publicats com a  treballs 
a llarg termini pel mateix autor 
o grups d’autors. Tendeixen, 
doncs a sobreestimar els re-
sultats. 
En una altra exposició es plan-
tejava: per què serveix l’evi-
dència científica en el maneig 
de fractures de clavícula?. 
Recentment s’han publicat 
treballs sobre el maneig de les 
fractures de clavícula amb re-
sultats discordants. Durant el 
transcurs d’un curs nacional 
celebrat a Barcelona, es va re-
alitzar una enquesta a trauma-
tòlegs espanyols sobre les op-
cions del tractament preferits 
per les fractures de clavícula 
i els factors que els feien de-
cidir per un o altre tractament. 
La majoria de cirurgians trac-
taven de manera conservado-
ra (no quirúrgica) les fractures 
poc desplaçades, mentre que 
preferien el tractament quirúr-
gic en casos de desplaçament 
significatiu. 
En el transcurs d’aquest Con-
grés, el Dr. Miquel va ser pre-
miat amb una beca per poder 
seguir la formació en artros-
còpia d’espatlla a l’Hospital 
Humanitas de Milà amb el re-
conegut traumatòleg Dr. Ales-
sandro Castagna i respon-
sable de la Unitat Operativa 
d’espatlla i colze.

dissabte 4 d’abril a les 12h.

10 vals de compra 
de 50€ cadascun
Aquest és un sorteig que com-
plementa l’altre sorteig pro-
gramat per aquest dimarts i 
en el que es donaran 10 vals 
de compra per valor de 50€ 
cadascun. És, de fet, el sor-
teig que s’ha fet durant tot 
aquest passat mes de març. 
Les butlletes no guanyadores 
d’aquest sorteig passaran al 

sorteig de les mones, que tam-
bé comptarà amb les butlletes 
recollides des d’avui i fins el 
dissabte 4 d’abril al matí.
Les mones són dues creaci-
ons espectaculars i que faran 
la delícia dels fillols i filloles i 
de tota la família. Els dos dol-
ços estan exposats al Mercat 
i es podran recollir el mateix 
dissabte, el dia del sorteig, a 
partir de les 12h.

ANUNCI

CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
DE BAR DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL PUIG A JORBA. 

Per resolució de l’alcaldia de 26 de març de 2015, s’ha aprovat el plec de 
clàusules que ha de regir l’adjudicació del contracte menor administra-
tiu especial per a la gestió del servei de bar del complex esportiu munici-
pal del Puig de Jorba, llurs característiques principals són les següents: 

Objecte del contracte: Explotació del servei de bar del complex esportiu 
municipal, que inclou les tasques de venda d’entrades i control 
d’accessos a les instal.lacions de la piscina municipal. 

Durada del contracte: Del 6 de juny al 13 de setembre de 2015. 
Cànon d’explotació: 400,00 euros.
Garantia de�nitiva: 400,00 euros. 
Criteris de valoració de les ofertes: Import del cànon a l’alça.

Obtenció de documentació i informació: Es pot consultar el plec de 
clàusules a la pàgina web www.jorba.cat a l’apartat “Per�l del contrac-
tant”. Per a més informació, contactar amb les o�cines de l’Ajuntament 
de Jorba (c. Major, 2 – 08719 Jorba), telèfon 938094000, correu-e: 
jorba@jorba.cat . 

Presentació de les ofertes: Fins el dia 17 d’abril de 2015, a les 15’00 hores, 
al registre de l’Ajuntament de Jorba (c. Major, 2 – 08719 Jorba), en horari 
d’atenció al públic (De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, i els dijous de 
16 a 18 hores). La documentació a presentar serà la indicada a la clàusula 
9 del plec de clàusules administratives particulars. 

Jorba, 26 de març de 2015. 
L’alcalde,
Josep Maria Palau Arnau

AJUNTAMENT DE JORBA
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Segons dades transferides 
per l’Àrea de Comunicació 
de la Regió Policial Central, 
el número de delictes i faltes 
a Catalunya ha baixat però 
a la Regió Central es manté 
estable respecte l’any 2013. 
La mitjana anual ha estat de 
16.354 fets durant els darrers 
cinc anys, tot i que enguany 
s’incrementa un 3,3%. 
Pel que fa robatoris violents a 
interior de domicili baixen en 
general, i específicament un 
4,55% en concret a la Catalu-
nya central. En total, a Cata-
lunya hi va haver al 2014 un 
total de 493.609 fets penals, 
el que suposa un descens del 
2,83% respecte el 2013. Totes 
les regions policials presen-
ten una reducció excepte la 
Regió de Policia Central, que 
s’incrementa al 3,3%. Aquest 
increment s’explica per la situ-
ació de crisis actual a més del 
augment de població que va 
haver-hi fins el 2012 i després 
de decreixement fins el 2014. 
Cal destacar l’augment també 
d’estafes, que sobretot ha vin-
gut donat a un canvi de tipifi-
cació de la majoria d’aquests 
fets, ja que ara es posa en el 
lloc dels fets el domicili de la 
víctima (estafes bancàries i 
realitzades per Internet). Tam-
bé cal destacar que, arreu de 
Catalunya, un 16,36% de víc-
times d’aquests tipus de delic-
tes són més grans de 65 anys. 
Davant d’aquesta situació, el 
Departament d’Interior i la Di-
recció General de Policia fa 
anys que impulsen diverses lí-
nies d’actuació envers aquest 
col·lectiu més desafavorit, que 

Control dels Mossos d’Esquadra.

Baixa el nombre de 
robatoris amb violència a la 
Catalunya Central

inclou l’aprovació del Pla Inte-
gral de Seguretat de les per-
sones grans 2015-2018 així 
com la formació específica de 
mossos en l’atenció a perso-
nes d’edat avançada.
Tot i l’augment en aquesta ti-
pologia de delictes al interior, 
representa la segona taxa 
més baixa de les nou regions 
catalanes.
D’altra banda, cal destacar la 
important reducció en una de 
les tipologies delictives que 
més alarma social generen: 
els robatoris amb violència 
i/o intimidació, que es redueix 
un 13,32% a la Regió Policial 
Central i un 22,13% a Catalu-
nya.
Els fets contra les persones 
han tingut un increment res-
pecte el període anterior, amb 
un 1,26% més de fets. En-
guany només s’ha produït un 
homicidi, ja resolt i amb un 
detingut a presó. Per contra, 
les temptatives d’homicidi/
assassinat han pujat de 7 a 
8 fets, amb 9 detencions i el 
100% de resolució. D’agressi-
ons sexuals n’hi ha hagut 41 i 
se n’han resolt 37, que suposa 
el 90,2% de resolució.

Més delictes a l’Anoia 
Els delictes i les faltes de furt 
baixen per Catalunya, però 
augmenten al interior amb un 
1,6%. Pel que fa comparació 
entre les comarques de l’inte-
rior, a l’Anoia els delictes han 
suposat un augment del 6,3%: 
al 2013 hi va haver en total 
3.988 fets de delinqüència i, 
en canvi, al 2014 n’hi va haver 
4.240. 

57 cotxes venuts a l’Automercat, que 
manté la xifra de visitants

REDACCIÓ / LA VEU

Automercat tancava portes 
aquest diumenge amb la ven-
da signada de 57 cotxes, gai-
rebé un 20% del total dels ve-
hicles exposats durant aquest 
cap de setmana al recinte firal 
de Cal Carner. La fira de l’out-
let del cotxe de segona mà i 
quilòmetre 0 aconseguia així, 
mantenir la xifra de vendes, 
un número que espera veure’s 
augmentat en els propers dies 
quan es materialitzin els con-
tactes que es van fer durant 
aquests dos dies i que encara 
estan en la fase de valoració 
de compra.
Pel que fa a les visites, les xi-
fres també es van mantenir, i 
Automercat va cridar l’atenció 
d’unes 3.000 persones, uns 
visitants que troben en la fira 
una oportunitat de cercar un 
vehicle d’ocasió en un recin-
te de 10.000m2 i estalviar-se 
l’itinerari per diferents centres 
de venda de vehicles. Els ma-
teixos visitants destacaven el 
bon estat dels vehicles expo-
sats, valorant l’ampli ventall 
d’ofertes, amb vehicles per a 
tot tipus de butxaca i de client
Els expositors explicaven els 
diferents perfils del visitant 
d’aquesta fira, persones amb 
la decisió presa de comprar un 
vehicle, persones del sector o 
aficionades al motor i visitants 
que passegen sense la volun-
tat de compra però amb inte-
rès per conèixer les ofertes. 
Així, els quinze expositors han 
pogut constatar que aquesta 
fira acull gent majoritàriament 
de la comarca de l’Anoia però 
també del Baix Llobregat, el 

Bages i la Segarra, entre al-
tres. Tots els expositors són 
de la comarca, concretament 
han estat quinze: Anoia Mo-
tor-Seat, Garatge Montserrat 
– Fiat –Alfa Romero, Dabsa, 
Garatge Montserrat – Opel, 
Ramon Solsona, Remm Gui-
tart, Rosich Motors, Talle-
res Santi Enrique, Servisimó 
Igualada, A.M.Anoia, Sarauto, 
Anoia Motor-Hyundai, Futu-
rauto i Energy Casrs.

Sorteig de 1.000€
Com en les anteriors edici-
ons l’organització ha sortejat 
un val descompte de 1.000€ 
entre totes les persones com-
pradores d’un cotxe durant 
la fira. Enguany, l’afortunada 
ha estat Montserrat Salvador, 
que va comprar un Seat Altea 
XL en el concessionari Anoia 
Motors.
L’alcalde Marc Castells, acom-
panyat de Joan Domenech, 
president de Fira d’Igualada, 
van inaugurar la fira amb una 
passejada per tot el recinte. 
Ambdós van poder saludar 
personalment als expositors 

i conèixer les inquietuds dels 
professionals. Castells es va 
interessar per la recuperació 
econòmica del sector i va pre-
guntar sobre les xifres i indica-
dors econòmics.
La trobada va tenir lloc dissab-
te al matí, que ocasionalment 
va coincidir amb un dels mo-
ments més concorreguts de la 
fira, ja que el visitant amb inte-
rès de compra és el més pun-
tual. En aquest sentit, Joan 
Domènech va explicar que 
“aquests moments són  un 
dels pulsòmetres més fiables 
de la salut de la fira i del sec-
tor, més enllà del nombre de 
vendes que es recullen el diu-
menge, ja que moltes de les 
compres no es tanquen fins 
uns dies després de la fira”.
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.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El desgraciat succés de Ger-
manwings als Alps francesos, 
en què 149 persones han per-
dut la vida, ha tornat a posar la 
seguretat aèria en el punt de 
mira de tothom. Com sol pas-
sar sempre, els accidents ae-
ris provoquen intensos debats, 
molts d’ells producte del lògic 
desconeixement sobre el que 
es considera el transport més 
segur del món. 
Ramón Vallès és igualadí, i pi-
lot d’aviació comercial en avi-
ons de llarg recorregut d’Ibe-
ria. L’hem pogut veure aquests 
dies en moltes entrevistes a 
la ràdio i a la televisió. Poc 
després d’un dels seus vols a 
Sud-amèrica, ha respost tam-
bé algunes preguntes a La 
Veu.

Malauradament, el món de 
l’aviació torna a ser notícia 
per una catàstrofe. El que 
ningú no podia imaginar era 
la causa d’aquesta. Creu que 
marcarà un abans i un des-
prés per a aquest sector?
Bé, crec que quedarà el trist 
record d’un episodi inesperat 
per tots. És un fet aïllat, que 
no té perquè repetir-se. De fet, 
mai havia succeït a Europa.     
Ara bé, les mesures i protocols 
de seguretat que se segueixen 
dins els avions són segurs. Si 
tot es fa correctament, no cal 
canviar res. En última instàn-
cia seran les autoritats compe-
tents qui decidiran si cal intro-
duir noves mesures. 

Ara la seguretat dels avions 
i els requisits per garantir la 
“bona” psicologia dels pilots 
són en el punt de mira, però 
veient la causa de tot plegat, 
un suïcidi així es pot produir 
en molts tipus de vehicles. 
Un autobús, per exemple, o 
un tren, i en circulen milers 
cada dia... La solució és que, 
en el cas dels avions, hi hagi 
sempre almenys dues per-
sones en cabina?
La mesura de tenir sempre 
dues persones dins la cabi-
na dels pilots ja existia abans 
d’aquest episodi. Però es trac-
tava d’una recomanació. Per 
tant, les companyies aèries 
que no ho volien, no tenien 
obligació d’aplicar-la. Cal tenir 
clar que les úniques perso-
nes que poden ser a cabina 
mentre un pilot surt, son els 
auxiliars de vol. Per tant, en 
el moment que es reclama la 
seva presència a cabina, això 
implica que l’auxiliar ha de dei-
xar momentàniament la seva 
tasca comercial vers els pas-

“El que ha passat és 
un fet aïllat, que no té 
perquè repetir-se. De 
fet, mai havia succeït 
a Europa”

“Les mesures i controls de seguretat que se 
segueixen dins dels avions, són segures”

satgers del avió. Aquest fet pot 
provocar una situació de dis-
crepància entre els interessos 
econòmics i comercials d’una 
companyia aèria i els requisits 
de seguretat.
És clar que a partir d’ara, mol-
tes que no ho feien, adoptaran 
la norma com obligatòria. I tot 
seguit, l’autoritat aeronàutica, 
ho establirà com una norma 
d’obligatori compliment.

Entre els experts de l’avia-
ció, encara hi ha molta gent 
que no dóna crèdit a tot el 
que es diu, que creuen im-
possible que això pogués 
passar, i més en un avió tan 
automatitzat com l’A-320. 
És el vell debat de qui pot 
més, la màquina o la per-
sona? S’imagina avions vo-
lant “sols”, com ja passa en 
trens o metros?
L’home i la màquina són dos 
elements necessaris que es 
complementen permanent-
ment. La màquina ajuda l’ho-
me per descarregar-lo de la 
monotonia i la càrrega de 
treball que implicaria volar 
manualment un avió durant 
llargues hores de vol, l’ajuda 
per assolir objectius que l’ull 
humà no pot veure, com seria 
el cas del aterratge en condi-
cions de baixa visibilitat. No-
més cal que l’home conegui 
perfectament el funcionament 
de la màquina, per fer-ne un 
bon ús, perquè ha de quedar 
clar que, qui manipula la mà-
quina és l’home, que és qui té 
el control sobre ella. Un control 
que serà meticulós en la me-
sura que el coneixement del 
home és l’adequat. Un conei-
xement que només pot existir 
si l’home rep un bon ensenya-
ment i entrenament en l’ús de 
la màquina. Fetes aquestes 
reflexions que semblen tan 
senzilles, ara cal saber si totes 
es compleixen, és a dir, si les 
escoles d’aviació, i després les 
companyies aèries inverteixen 
el que correspon per que així 
sigui, sense entrar en el LOW 
COST dins del apartat de la 
seguretat.

No puc ni em vull imaginar un 
avió ple de persones, però cap 
pilot dins. Seria un veritable 
disbarat.
Si en el cas del avió de Ger-
manWings la investigació defi-
nitiva, que serà llarga, conclou 
que va ser el pilot qui va volar 
l’avió fins l’impacte, imaginem-
nos quanta gent des de terra, 
podria potencialment, prendre 
el control de l’avió i fer-ne el 
que vulgués.

Es parla, òbviament, molt 
aquests dies de les tripula-
cions, però la causa del que 
ha passat potser té a veure 
més en la “persona” que 
en el “professional”. Hi ha 
qui diu que s’està centrant 
molt el debat en vosaltres, 
i poc en tothom que hi ha 
dalt d’un avió o de qualsevol 
transport públic... 
El factor humà sempre és la 
part més vulnerable en la ca-
dena d’esdeveniments que 
condueixen a un accident. 
Per això, els professionals de 
l’aviació, els pilots, rebem un 
entrenament per afrontar situ-
acions adverses.
Diguem que la persona, aque-
lla que es dedica a pilotar un 
avió, es va formant com a 
professional amb el pas dels 
anys. És una professió en 
constant evolució, especial-
ment en l’apartat tècnic, però 
també humà.
La part tècnica s’aprèn i es 
perfecciona amb l’entrena-
ment dins els simuladors de 
vol.
La part humana es millora 

quan el propi pilot pren cons-
ciència del grau de responsa-
bilitat que assumeix, i per tant, 
cuida el seu entorn personal 
per evitar, o si fos necessari, 
admetre qualsevol revés emo-
cional o físic que li impedeixi 
l’exercici de la seva professió             
amb totes les qualitats que 
d’ell s’esperen.

Com és una jornada normal 
del seu treball?
Les meves jornades de treball, 
tenint en compte que jo volo un 
avió (Airbus A340) de llarg re-
corregut per fer trajectes trans-
oceànics, són principalment 
llargues. Els vols que creuen 
l’Atlàntic cap a Amèrica, així 
com els vols de tornada cap 
a Europa, poden durar entre 
8  i 13 hores de vol, segons 
el destí. Depenen de la dura-
ció, dins de l’avió hi van dos, 
tres i fins i tot quatre pilots, per 
establir uns torns de treball i 
de descans dins de l’avió. Es 
tracta de garantir sempre el 
bon estat d’alerta de les tripu-
lacions, i evitar llargues hores 
de treball sense cap mena de 
descans, cosa que implicaria 
una manca de  les habilitats 
necessàries en els moments 
mes crítics del vol. Les investi-
gacions d’accidents d’aviació, 
ha demostrat que en ocasions, 
la fatiga dels pilots, ha estat un 
dels motius determinants d’un 
accident.
Normalment, quan arribo al 
destí, hi estic unes 24 hores.  
Després del descans perti-
nent, faig el vol de tornada cap 
a Madrid, que es la meva base 

d’operacions per la companyia 
on treballo.

Què el va portar a triar aques-
ta feina? Quins estudis va 
fer, quins esculls va haver 
de superar? Se n’ha penedit 
alguna vegada, d’haver es-
collit aquest treball, sobretot 
pels casos de terrorisme?
Be, la meva feina és tremen-
dament vocacional. És una 
professió que ja desitjava 
exercir des de ben petit. I per 
fortuna, vaig poder-la assolir.    
Quan jo ho vaig estudiar, era 
una professió poc regulada, i 
podies estudiar-la seguint dife-
rents camins. En el meu cas, 
vaig començar a l’Aeroclub de 
Sabadell l’any 1987. Allà es-
tudiava les assignatures i feia 
les pràctiques de vol necessà-
ries, per després presentar-me         
a la ENA (Escola Nacional 
d’Aeronàutica de Salaman-
ca), per fer-hi els exàmens 
teòrics i pràctics. També vaig 
estudiar als Estats Units per 
obtenir les llicències america-
nes, i després convalidar-les 
a Espanya. L’escull principal 
va ser la manca de feina que 
hi havia en el període després 
d’acabar els estudis. Les com-
panyies aèries no convocaven 
places, i vaig fer feines d’ins-
tructor de vol, i també vaig vo-
lar en companyies mes petites 
fins arribar a Iberia l’any 1998.
Mai, ni en el passat, ni en el 
present, ni de ben segur en el 
futur, em penediré d’haver es-
collit aquesta feina. Forma part 
de la meva vida.

És un treball molt sacrificat, 
a nivell de compaginació 
amb la família? Pot venir so-
vint, cada mes, a Igualada?
És un treball molt sacrificat per 
molts motius (cada treball té 
les seves particularitats). Es 
una feina de 24 hores/dia i 365 
dies/any. Els avions sempre 
volen, tant se val si és Nadal, 
si és estiu... i molts cops, et 
toca ser molt lluny de la famí-
lia en dies molt assenyalats.    
Però com he comentat abans, 
tractant-se d’una feina molt 
vocacional, ho fa més supor-
table. Lògicament, entre vol i 
vol, sempre sóc amb la famí-
lia. La meva feina té uns hora-
ris peculiars, però gaudeixo de 
temps per estar amb la família.

Entrevista a Ramon Vallès, pilot igualadí d’aviació comercial a Iberia

“El factor humà 
sempre és la part més 
vulnerable en la cade-
na d’esdeveniments 
que condueixen a un 
accident. Per això, els 
pilots, rebem un 
entrenament per 
afrontar situacions 
adverses”

Ramon Vallès, pilot igualadí.
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Endesa ha retirat, tractat i 
gestionat gairebé 524 tones 
de residus durant el 2014 a la 
Catalunya Central. Es tracta 
de deixalles de tot tipus, de-
rivades de diferents obres de 
manteniment i de millora de la 
xarxa elèctrica que la Compa-
nyia realitza a les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà i Osona. La mesura és 
conseqüència de la progressi-
va implantació del Sistema de 
Gestió Ambiental i dels seus 
procediments.
Del total de material proces-
sat, gairebé 303 tones són de 
ferralla, aïlladors, runa, cable-
jat elèctric, comptadors mecà-
nics, pals de formigó, paper i 
plàstics, entre d’altres; mentre 
que al voltant de 221 tones 
corresponen a residus especi-
als, com oli aïllant, emulsions 
d’aigua amb oli i transforma-
dors.
El tractament de bona part 
d’aquests residus s’ha dut a 
terme en instal·lacions espe-
cífiques que la Companyia té 
habilitades a tal efecte a la 
subestació Congost, ubicada 
al terme municipal de Manre-
sa, al Bages. Aquestes infra-

Alguns dels residus retirats per Fecsa Endesa.

Endesa retira i gestiona 524 tones de 
residus a la Catalunya Central

estructures estan equipades 
amb un seguit de comparti-
ments amb contenidors espe-
cífics degudament etiquetats 
d’acord amb la naturalesa de 
cada residu, a més d’un ma-
gatzem tancat per a residus 
especials. Des d’aquests con-
tenidors, els residus es lliuren 
als corresponents gestors es-
pecialitzats per al seu aprofita-
ment o la seva eliminació con-
trolada quan no és possible la 
seva reutilització. 
Aquesta gestió acurada i es-
pecialitzada de residus és fruit 

Occident ha anat construint 
‘un món segur’ amb respos-
tes preparades per a la ma-
joria dels ensurts que es pu-
guin presentar. Ho fan estats, 
asseguradores, fons de ga-
rantia bancària, infraestructu-
ra sanitària, seguretat social 
i una munió de normatives 
administratives diverses. És 
una xarxa pels que fan equili-
bris i passen la maroma. Ins-
truments d’aixopluc i suport 
per pal·liar els efectes ne-
gatius de la vida. Però quan 
arriba una desgràcia, sentim 
dolor, estupor i impotència 
davant tants i tants elements 
incontrolats. I com es volen 
certeses en lloc d’interro-
gants, s’exigeix que surti algú  
que expliqui el que ha passat 
i que ens convenci que no es 
tornarà a repetir. 
Hauríem de ser capaços de 
veure la realitat amb els nos-
tres ulls i no a través del que 
ens diuen els altres. Saber 
diferenciar les dues cares de 
la mateixa moneda. Massa 
sovint s’abandona el pensa-
ment propi i el sa principi del 
dubte, per acceptar les “veri-
tats legitimades”. Per exem-
ple, es tanquen els ulls a 
l’atur, la precarietat i les misè-
ries, acceptant que la crisi ja 
ha passat, sabent que els qui 
s’entreguen no són respec-
tats. O els estalvis es guar-
den en grans entitats finance-
res “segures”, que poden fer 
fallida al igual que qualsevol 
dels vehicles d’inversió que 
es proposen. O la solidari-
tat generosa dels habitants 
d’un petit poble on habita 
gent sana, propera a la natu-
ra, que s’ha bolcat en ajudar 
als qui arribaven destrossats 
pel dolor i la incredulitat per 
haver perdut sers propers en 
un accident absurd, que es 
contraposa a una ment ma-
lalta, que acaba destruint tot 
el que l’envolta. Esperances i 
pors que arriben amb les ex-
plicacions. Només intents de 
construir murs de protecció, 
sovint de fum, que no prote-
geixen de res. Tot continua 
pendent d’un fil. 
Aquesta és una societat que 
viu de forma cada vegada 
més aïllada. La gent es mou 
en un context social i laboral 
hostil i impersonal. D’entorns 
complexos i desconeguts 
que empenyen vers terrenys 
ignots. Com dipositar els di-
ners al banc. I els banquers 
que els han de guardar diuen 
que cal posar-los en fons, 
amb tractaments fiscals ade-
quats, en estructurats, hedge 
founds i altres instruments 

PERE PRAT

que pocs poden mesurar-ne 
el risc real. I els dipositants 
d’abans són avui obligats 
agosarats inversors. I els que 
els assessoren els recoma-
nen on invertir i els serveis a 
contractar, que ells mateixos 
comercialitzen i que acaben 
sent el compte de resultats 
de la seva entitat financera. 
Els directors de sucursal se-
gueixen buscant solucions 
a cobraments d’interessos 
generats per préstecs que 
moltes vegades no s’haurien 
d’haver concedit, però que 
ara  augmenten de forma 
exponencial el deute inicial. 
I els segueixen convencent 
que cal seguir.
La pèrdua de valors profes-
sionals i humans s’amaga 
darrera d’un somriure. Del 
interès econòmic. Del de-
senvolupament fonamentat 
en la tecnologia i no en les 
persones, on les competèn-
cies tècniques ho volen ser 
tot. De l’avarícia que ha ma-
terialitzat els comportaments 
i ha afeblit la cooperació, la 
fraternitat, el  lideratge, la co-
municació i l’ètica. On les pa-
raules es rebreguen i canvien 
de significat, segons es parli 
en públic o en privat.
En l’exercici professional im-
porta la formació permanent. 
Però més encara preservar 
el sentit transcendent de 
la feina. I moltes -mestres, 
metges i pilots d’aviació, 
etc. - pateixen la pressió dels 
costos i no fan  l’entrenament 
que caldria, a causa d’un 
món on l’eficiència s’ha que-
dat en la reducció del costos 
i dels preus.
Ens hem quedat amb les 
mentides i s’ha abandonat 
el debat. Massa sovint els 
governants estan només al 
servei de l’engany i la ma-
nipulació col·lectiva. En el 
curt termini es fan polítiques 
de mínims. Així augmenta 
la precarietat, s’afebleix la 
qualitat i no s’aconsegueix 
estabilitat. Sovint la cara fos-
ca d’un discurs que pregona 
una seguretat i fiabilitat que 
en realitat no protegeix res. 
S’hauria de mirar més enllà. 
Deixar de veure només les 
ombres de la caverna i dels 
miratges il·lusos que ens fan 
creure que s’està a l’abric de 
qualsevol perill. Perquè els 
ensurts són un desafiament. 
I el risc part d’un vida que 
cadascú ha de viure. Encara 
que, per a molts, la felicitat és 
creure’s tot el que els diguin. 
Encara que sigui inversem-
blant.

Creure el que 
els diguin

de la política ambiental d’En-
desa que, entre els seus trets 
característics bàsics, destaca 
una clara aposta per la soste-
nibilitat com a projecció d’una 
empresa de futur. S’ha efec-
tuat seguint els procediments 
estipulats de la Companyia 
amb la voluntat de contribuir 
en la millora contínua del pro-
cés, mitjançant transportistes 
habilitats a tal efecte i amb 
destinació final a gestors au-
toritzats per l’Agència de Re-
sidus de Catalunya.  

REDACCIÓ / LA VEU

La biblioteca del Campus Uni-
versitari d’Igualada, situat al 
Pla de la Massa, ha ampliat  la 
seva oferta bibliogràfica amb 
una col·lecció de 300 nous 
títols cedits per la Biblioteca 
Central d’Igualada.  
Es tracta d’una col·lecció per 
a tots els públics formada per 
novel·les en català, castellà 
i anglès i també còmics. Els 
nous títols estaran a disposi-
ció dels estudiants del Cam-
pus i també de tota la ciutada-
nia, ja que des de l’obertura de 
l’equipament universitari, la bi-
blioteca del centre té l’entrada 
lliure per donar servei també a 
tots els veïns i veïnes majors 
de 16 anys. Per poder agafar-
los en préstec només cal tenir 
el carnet d’usuari de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals. 
Amb aquesta mesura es vol 
contribuir a convertir l’espai 
en un punt de referència per 
la comunitat d’estudiants i per 
la ciutadania en general. El 
seu horari d’obertura és de les 
8:30h fins les 20h ininterrom-
pudament, de dilluns a diven-
dres. 
Altres col·laboracions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada  

La biblioteca del Campus Universitari 
s’amplia amb 300 llibres més

La Biblioteca Central, que for-
ma part de l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC), té per objec-
tiu promoure la lectura entre 
tots els ciutadans en estreta 
col·laboració amb les entitats 
del territori.  
Així, a més de donar suport 
al Campus Universitari amb 
la cessió d’aquesta col·lecció 
inicial de llibres, també col-
labora amb el Casal del Pas-

seig prestant periòdicament 
lots de llibres de temàtiques 
ben variades, des de novel-
les a llibres de relats, salut o 
cuina. Finalment, també pres-
ta llibres i revistes a l’Hospital 
d’Igualada en el marc del pro-
jecte La lectura+ a prop, en 
col·laboració amb Creu Roja 
Anoia. 
 
 

La nova biblioteca del Campus Universitari, al Pla de la Massa.
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Després de les vacances de 
Setmana Santa, durant la se-
gona quinzena del mes d’abril, 
l’Ajuntament d’Igualada inici-
arà la campanya anual d’as-
faltat en diferents vies de la 
ciutat, prioritzant un cop més 
aquells carrers que requerien 
una actuació més urgent, pels 
desperfectes i dificultats que 
presenten per a cotxes i via-
nants. La quantitat destinada 
pel consistori a la millora de 
l’asfalt a la via pública aquest 
any 2015 és de 150.000 euros 
i s’actuarà en una superfície 
total de 13.179,20 m2.  
A la zona Nord de la ciutat 
s’asfaltarà el carrer del Doc-
tor Pasteur, entre l’Avinguda 
Mestre Montaner i el carrer 
Les Comes, i entre aquest ma-
teix carrer i el carrer Comarca. 
També s’actuarà en el car-
rer Sant Martí de Tous, entre 
l’Avinguda Balmes i l’Avingu-
da Andorra, i al carrer Prats de 
Rei, entre el carrer Masquefa i 
l’avinguda Doctor Pasteur. 
A la zona del Rec s’asfaltarà 
el carrer Sant Antoni de Baix, 
entre la plaça dels Blanquers i 
el carrer Misericòrdia; el carrer 
del Rec, entre el carrer Creue-

Una màquina d’asfaltar, l’any passat a l’avinguda Barcelona.

El conseller Santi Vila va visitar 
la Cooperativa Àuria

A punt una nova campanya 
d’asfaltat de carrers

ta i la rotonda de Joan Godó; 
i el carrer Joan Abad, situat al 
costat de la rotonda.  
A la zona de llevant es millo-
rarà el ferm del carrer Pau Ca-
sals, entre el carrer Dr. Coca 
i el carrer Pau Muntades; i a 
la zona del centre de la ciutat 
s’asfaltarà el carrer del Carme 
entre el carrer Sant Magí i la 
Plaça Espanya, i la Plaça Es-
panya, entre el carrer Sebas-
tià Artés i el carrer del Retir. 
A més, amb un import de 
18.000 euros, també s’enlles-
tirà l’adequació de la Baixa-
da del Carme, on recentment 
s’ha construït una escala de 
connexió amb el carrer de la 
Concepció, a més d’altres ac-
tuacions realitzades per millo-
rar l’accessibilitat en aquest 
punt. 
La durada de les obres serà 
d’un mes i els veïns dels car-
rers afectats rebran en els 
propers dies informació con-
creta de les dates previstes 
per a cada zona de treball i les 
afectacions al trànsit que se’n 
derivaran. Els dies que durin 
les tasques d’asfaltat hi haurà 
senyalització excepcional en 
aquestes vies.  
 

Santi Vila, dijous passat a les instal.lacions d’Àuria.
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El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Santi Vila, ha visitat 
la Cooperativa Àuria acom-
panyat de la diputada al Par-
lament de Catalunya, Maria 
Senserrich, la directora de 
Serveis Territorials del Depar-
tament de Territori i Sostenibi-
litat, Gemma Ruiz i del director 
general d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre, Xavier Flo-
res. La delegació institucional 
va ser rebuda per la presiden-
ta del Consell Rector del Taller 
Àuria Cooperativa, Teresa M. 
Jorba, i la vicepresidenta, M. 
Teresa Farrés, i la resta de 
l’equip directiu, encapçalat pel 
gerent de la cooperativa, Mi-
quel Canet. 
El Conseller Vila va elogiar a 
la Cooperativa de Taller Àuria 
així com a la Fundació Privada 
Àuria per la tasca que realitza 
des de fa tants anys, amb rigor 
i encert, per a la plena realitza-
ció personal de les persones 
amb discapacitat.  En parau-
les del Conseller Vila, Cata-
lunya ha fet camí de progrés 
que admira el món gràcies a 

l’esforç d’entitats i persones 
com les del Grup Àuria.  
La Cooperativa Àuria està 
realitzant els treballs de man-
teniment i conservació de les 
carreteres adscrites al Parc de 
Carreteres d’Igualada. El re-
sultat d’aquestes operacions 
ha posat en relleu la idoneïtat 
dels equips i l’adequada distri-
bució de recursos personals i 
materials, així com la planifi-
cació i els processos de segu-
retat i salut, que afavoreixen el 
bon rendiment i distribució 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.  
La cooperativa Àuria compta 
actualment amb quatre-cents 
cinc treballadors i treballado-
res, la major part dels quals 
són persones amb especials 
dificultats. 

Sis motos noves per a la Policia Local
REDACCIÓ / LA VEU

La Policia Local d’Igualada 
ha incorporat aquest mes de 
març sis noves motocicletes, 
reforçant així la renovació del 
parc mòbil iniciada l’any 2012. 
Es tracta de quatre scooters 
Yamaha X-Max i de dues 
Suzuki Burgman, que se su-
men a les sis motos i els dos 
automòbils adquirits els dos 
últims anys. 
La Policia Local d’Igualada 
compta amb tretze motocicle-
tes: onze scooters destinats al 
servei de proximitat i al servei 
ordinari i, a banda, dues mo-

tocicletes més de 700cc. Pel 
que fa als cotxes, el cos dis-
posa de tres turismes, un tot 

terreny, un furgó i diferents ve-
hicles no logotipats.

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura



Àmbit Penedès
Entrevista a l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull
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“Si no som capaços 
de mancomunar-
nos, sempre haurem 
d’anar a Barcelona. 
Cal que tinguem tots 
els serveis a una 
distància prudencial. 
Entre Igualada i Vila-
franca hi ha la meitat 
de temps que entre 
qualsevol de les dues 
i Barcelona”

L’alcalde de Vilafranca del Pe-
nedès -i diputat al Parlament 
per CiU- és una persona que 
coneix molt bé l’Anoia, no en-
debades és fill d’igualadina 
i cosí germà d’un exalcalde 
d’Igualada, Ramon Tomàs. 
Durant la seva joventut va pa-
tir la mala carretera entre Igua-
lada i Vilafranca. Ha estat -i 
és- ferm partidari de la Vegue-
ria Penedès. Els contraris a la 
Vegueria diuen que ho fa per-
què vol que Vilafranca en sigui 
la capital, però ell defensa una 
capitalitat que sigui simbòlica 
i uns serveis compartits entre 
Vilanova, el Vendrell, Igua-
lada i Vilafranca. L’important 
és tenir l’eina de planificació 
territorial i el poder de decisió 
proper al terreny. Compagina 
l’alcaldia de Vilafranca amb un 
escó al Parlament de Catalu-
nya. Amant dels castells, ha 
estat president dels Castellers 
de Vilafranca.  

L’obertura de l’eix de la C-15 
ha millorat els fluxos de 
contacte entre Igualada i Vi-
lafranca?
Canviar els hàbits costa molt i 
durant molts anys la comuni-
cació entre Igualada -i també 
Vilanova i la Geltrú- amb Vila-
franca era literalment infernal. 
Es va fer una primera millora 
de la carretera que ho va su-
avitzar però des de la cons-
trucció de l’eix de la C-15 les 
coses han millorat bastant, 
però encara queda molt per 
millorar. El dia que sigui una 

“Si les quatre comarques ens posem d’acord, en 
dos mesos podem tenir la Vegueria Penedès”

Pere Regull.

autovia encara serà millor. El 
que jo veig és que molts co-
merciants d’Igualada s’han 
instal·lat al centre de Vilafran-
ca i de la mateixa manera veig 
que molts vilafranquins vénen 
a Igualada quan es fa el Rec 
o els globus i molts igualadins 
vénen a Vilafranca a les nos-
tres festes.

La C-15 ens ha apropat entre 
nosaltres i els actes que fem 
a Vilafranca els orientem tam-
bé cap a Vilanova i la Geltrú 
i Igualada i els seus entorns 
respectius.

Els que hem estat vinculats 
des del primer dia a la de-
manda de la Vegueria Pene-

dès hem vist que les quatre 
comarques -Alt i Baix Pene-
dès, Garraf i Anoia- no com-
peteixen entre elles, sinó 
que són complementàries.
No solament en interessos 
econòmics, sinó tampoc com-
petim en objectius. Per exem-
ple allò que no vol l’Alt Pene-
dès, és el que vol l’Anoia. Si 
Igualada vol potenciar l’ae-
roport, tindrà tot el suport de 
Vilafranca. Tenim mentalitats 
diferents. Al Penedès tenim un 
caràcter més agrari i a Iguala-
da més industrial. El Garraf i el 
Baix Penedès tenen un mar-
cat caràcter turístic i a Vilano-
va disposen del port.  La part 
interior del Baix Penedès és 
molt igual a la part interior de 
l’Alt Penedès. Sintetitzant po-
dem dir que les quatre comar-
ques tenen un gran potencial 
de col·laboració. La part nega-
tiva és que hi ha unes inèrcies 
negatives de fa molts anys. 
Veig però que les inèrcies han 
començat a canviar.

Ho veuen així els ciutadans?
Aquest és el problema, que 
no tothom ho veu a les quatre 
comarques. Tant a Igualada 
com sobretot a Vilafranca ho 
tenim molt clar. A Vilanova 
cada vegada hi creuen més i 
al Vendrell és on ho tenim més 
endarrerit, segurament perquè 
des de Tarragona, darrera-
ment els estan mimant, preci-
sament perquè no marxin. Si 
un dia a Tarragona veuen que 
el Vendrell decidís no formar 

part de la Vegueria Penedès, 
el tornarien a deixar de la mà 
de Déu i es quedaria aïllat. En 
canvi els pobles del Baix Pe-
nedès tenen ganes de formar-
ne part. Seria molt trist fer la 
vegueria sense els pobles del 
Baix Penedès. 
Si ho analitzem fredament ens 
adonarem que junts podem 
decidir, però cadascun de no-
saltres posats una a la Catalu-
nya Central, altres al Barcelo-
nès i l’altre al Tarragonès, mai 
pintarem res. Els quaranta mil 
habitants d’Igualada o de Vi-
lafranca, són pocs en compa-
ració amb les ciutats intermè-
dies de l’àrea metropolitana i 
les solucions no es pensen 
en nostres els territoris sinó 
en les grans conurbacions. La 
millor solució és que els dos 
Penedès, el Garraf i l’Anoia 
puguem decidir per nosaltres 
mateixos.
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Perquè tothom ho pugui en-
tendre: per què necessitem 
una vegueria?
No és únicament vegueria, és 
àmbit de planificació territori-
al, és sanitat, és construcció 
d’infraestructures... arribarà 
un moment, si no som ca-
paços de mancomunar-nos, 
que sempre haure, d’anar a 
Barcelona. Cal que tinguem 
tots els serveis a una distàn-
cia prudencial. Entre Igualada 
i Vilafranca hi ha la meitat de 
temps que entre qualsevol 
de les dues i Barcelona. Si la 
presa de decisions l’hem de 
compartir amb Barcelona i el 
seu entorn, ciutats tan populo-
ses com Badalona, Sant Feliu 
o l’Hospitalet pesen sempre 
molt més que Igualada, Vila-
franca o Vilanova juntes. Si 
anem junts tenim molta for-
ça, si estem separats no ens 
tenen en compte. Les quatre 
capitals juntes podem decidir, 
en canvi si formem part d’una 
província, no pintem res. Junts 
podem ser cap de lleó però 
separats som cua de ratolí.

L’àmbit Penedès, el vuitè, 
està creat legalment, però 
de moment no disposa de 
cap estructura.
Efectivament, l’àmbit territorial 
està creat però quin és el pro-
blema? Que a Barcelona, cap 
partit s’ho creu. Quan mana 
ERC, CiU dóna suport a la Ve-
gueria. Quan mana CiU, ERC 
ens mima, però quan manen 
mai és el moment de posar-la 
en marxa. Moltíssimes vega-
des m’he sentit sol en la rei-
vindicació. L’excusa és la cri-
si i el procés sobiranista que 
quan planteges el desenvolu-
pament territorial et diuen que 
ara no es pot.
Per aconseguir la vegueria no-
més cal que les quatre comar-
ques hi posem ganes i pres-
sionem amb la mateixa força. 
Si ens posem d’acord entre 
nosaltres i pressionem, en 

dos mesos la tindrem. Així de 
clar. Tant el Garraf com l’Ano-
ia, quan els hem demanat ens 
han acompanyat. El problema 
gros el tenim al Vendrell que 
no ho acaben de tenir prou 
clar.

És un problema de capitali-
tat?
A Vilafranca mai hem parlat de 
capitalitat. Entenem que ha de 
ser una capitalitat compartida. 
La seu oficial pot ser el Caste-
llet, la Tossa, Sant Martí Sar-
roca o qualsevol lloc simbòlic. 
Després a cada ciutat hi po-
den haver les delegacions que 
millor els encaixin: a Vilanova, 
serveis de turisme, a Vilafran-
ca, serveis d’agricultura, a 
Igualada, serveis d’indústria... 
Jo el que vull és la vegueria, 
no pas la presidència de la ve-
gueria.

Tampoc s’han creat entitats 
supracomarcals.
Hi ha dues institucions que 
podem aprofitar. Una és la 
Fundació Pro Penedès que, 
com alcalde de Vilafranca 
presideixo, que estic disposat 
a fer una presidència rotati-
va entre els quatre alcaldes. 
Aquesta entitat es dedica a la 
potenciació de projectes que 
creïn llocs de treball. L’altra 
entitat podria ser la mancomu-
nitat Penedès-Garraf que tira 
endavant temes tan diversos 
com el control dels gossos, la 
recollida selectiva i altres ser-
veis. És una entitat acostuma-
da a treballar per a diferents 
municipis i els nostres plens 
duren de quinze a vint minuts 
perquè no hi ha més discussió 
que l’efectivitat del servei. 
Per part nostra, sense cap vo-
luntat de centralisme, posem 
aquestes dues entitats que 
funcionen molt bé, a disposi-
ció de les quatre comarques. 

Sense ser polítics, el que 
veiem abans de demanar 
una Vegueria Pròpia, és 
que l’Anoia estava situada 
a la Catalunya Central, l’Alt 
Penedès i el Garraf al Bar-
celonès i el Baix Penedès 
al Tarragonès. Els plans 
territorials ni coincidien ni 
tenien en compte les comar-
ques. Aquest desgavell és el 
que ha de resoldre la Vegue-
ria Penedès.
Estem parlant de quatre co-
marques que es troben als 
extrems del territori “provinci-

al” i com a territoris extrems, 
no sempre han estat entesos 
per les respectives capitals. Hi 
ha necessitat de fer els plans 
territorials que siguin eines 
d’equilibri i desenvolupament 
comarcal i això no sempre 
s’han entès des de la distan-
cia.

Parlem de la Fundació Pro 
Penedès. Què és exacta-
ment?
És una Fundació on ningú no 
cobra. Es dedica a fer plans 
estratègics al Penedès. Hi 
participa el món empresari-
al, el cultural, hi havia Caixa 
Penedès... És una Fundació 
nascuda a l’Alt Penedès i lògi-
cament és en aquesta comar-
ca on hi ha fet més projectes, 
però en la darrera reunió ja hi 
varen participar els empresa-
ris anoiencs. És un altre camí 
per trencar esquemes immobi-
listes.

Com a alcalde de Vilafranca 
del Penedès, què pot oferir 
la seva ciutat als anoiencs 
en general?
La bona comunicació fa que 
uns i altres puguem tenir un 
mercat de clients més ampli. 
Comercialment, en un món 
tan globalitzat, ben aviat tin-
drem franquícies de totes les 
marques tant a Igualada com 
a Vilafranca. El que ens convé 
a uns i altres és saber trobar 
els punts d’interès per captar 
l’atenció. Vilafranca és una 
ciutat ambientada en la cul-
tura del vi i el cava. Vilanova 
és una ciutat marítima i Igua-

Pere Regull i Riba, advocat, 
casat i amb tres fills, és alcal-
de de Vilafranca des del 20 
d’abril de 2009.  És President 
de la Fundació Pro-Penedès, 
del consorci Penedès TV, del 
Patronat del Museu de Vila-
franca, de la Fundació Amàlia 
Soler i de la Fundació Hospital 
de Vilafranca.
Esportista de vocació, és un 
corredor de fons. Ha fet mara-
tons a Barcelona i Nova Iork, 
tot i que ha deixat la pràctica 
esportiva per dedicar-se a la 
gestió política. També fa es-
quí de fons i ciclisme. Entre el 
1997 i el 2002 va ser president 

dels Castellers de Vilafranca. 
Llicenciat en dret per la Uni-
versitat de Barcelona, és tam-
bé monitor Nacional d’Atletis-
me. 
Ha treballat de pagès, d’intèr-
pret de francès assessorant 
empreses i de monitor d’atle-
tisme en escoles públiques. 
Del 1990 al 1992 ha estat se-
cretari-interventor de comptes 
de l’Ajuntament de Sant Jau-
me dels Domenys i del Jutjat 
de Pau. Ha estat assessor 
tècnic del Centre d’Iniciatives 
Empresarials, i assessor jurí-
dic de la Unió de Pagesos fins 
l’any 1994.     

Alcalde,  diputat i esportista de vocació

lada és una ciutat industrial. 
Cal que sapiguem captar l’in-
terès dels nostres ciutadans 
per compartir comerç, festes, 
serveis...  Quan fem la Fira del 
Gall a Vilafranca, no competim 
amb Igualada i el Rec no com-
peteix amb Vilafranca, en can-
vi són manifestacions que tots 
podem compartir. Vilafranca 
és una ciutat molt festiva i 
aspirem a tenir molta relació 
amb l’Anoia. 
L’important és que als vila-
franquins no ens costi venir a 
Igualada i que als igualadins 
no us costi venir a Vilafranca.
Els altres set àmbits tots 
tenen estructures funcio-
nant. No es pot tenir també 
a l’Àmbit Penedès?
El problema, insisteixo, és la 
falta de tremp de tots quatre 

“Si ho analitzem 
fredament ens ado-
narem que junts 
podem decidir, però 
cadascun de nosal-
tres posats una a la 
Catalunya Central, 
altres al Barcelonès i 
l’altre al Tarragonès, 
mai pintarem res”

ajuntaments capital de co-
marca. Els quatre hem d’estar 
convençuts de demanar-ho. 
La crisi ho dificulta perquè pot 
semblar que sigui un incre-
ment de la despesa.
Pere Regull ja ha confirmat 
que repetirà com a alcalda-
ble de Vilafranca per CiU. 
Repetirà també com a dipu-
tat?
M’ho estic plantejant.  

“A Vilafranca mai 
hem parlat de capita-
litat. Entenem que la 
capital de la Vegueria 
Penedès ha de ser 
compartida”
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ANOIA / LA VEU

El pròxim dissabte 4 d’abril, 
en el marc de l’Anoia Race 
Tour, els productors artesans 
de la comarca agrupats sota 
el distintiu L’Anoia del Camp 
a la Taula oferiran una mos-
tra de productes gastronò-
mics. La voluntat de la Fira 
l’Anoia del Camp a la Taula 
és fomentar i promocionar el 
producte de proximitat de la 
comarca amb la representa-
ció d’alguns dels productors 
artesans de l’Anoia.
La trobada firaire serà de les 
12 del matí a les 8 del vespre 
a la plaça de l’Ajuntament 
de La Pobla de Claramunt 

i participaran els següents 
productors agroalimentaris: 
Roqueta de Tous, Forn de la 
Pobla, Pastisseria Jordi, Es-
pina de Ferro, Làctics la Tos-
sa, Mas d’En Nogués, Mas 
Bonans, L’Hort de Montserrat, 
Mas Buret, La llar dels meus 
dolços i Cal Codina de Tous. 
A aquesta oferta gastronò-
mica se li sumen els menús 
especials que els restaurants 
del municipi han preparat per 
als dinars i sopars del cap de 
setmana amb preus que van 
dels 14 al 21 euros. Es po-
dran trobar a l’Hotel Robert, 
al Mas dels Vivencs, al Cau 
de l’Ais i al Camí del Castell.

La Fira l’Anoia del Camp a la Taula a l’Anoia Race 
Tour, a la Pobla de Claramunt

LA LLACUNA / LA VEU

Ben aviat, la Llacuna disposa-
rà d’un equipament modern i 
funcional des d’on respondre 
a les seves necessitats de 
promoció cultural i turística. El 
president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, 
el diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, Marc 
Castells, i l’alcalde del muni-
cipi, Josep Parera, van visitar 
diumenge les obres del Cen-
tre per al Desenvolupament 
Cultural i Turístic, finançades 
dins del programa Xarxa de 
Governs Locals 2014.
Abans de desplaçar-se fins a 
les obres, Esteve va ser rebut 
a l’Ajuntament de la Llacuna 
per l’alcalde i altres membres 
del consistori, i va signar al lli-
bre d’honor municipal.
En el torn de paraules, l’alcal-
de Parera va explicar, davant 
dels llacunencs que havien 
acudit a visitar per primer 
cop el Centre de Desenvolu-
pament Cultural i Turístic,  el 
llarg camí, des dels anys 70, 
per aconseguir l’equipament 
que ara és a punt de fer-se 
realitat, i va agrair a la Dipu-
tació de Barcelona el seu ferm 
acompanyament. El president 
Esteve, per la seva banda, va 
afirmar que el suport a aquest 
i altres projectes no és més 
que la constatació que «ser-
vim els ciutadans a través dels 
ajuntaments».

Dos edificis, un equipament, 
més serveis
L’Ajuntament de la Llacuna, 
propietari de dues finques in-
dependents situades al carrer 
Major, n’ha promogut la refor-
ma integral per aconseguir un 
edifici unitari, condicionat i mo-
dern, destinat a mantenir viva 
la història i la cultura dels lla-
cunencs, captar nous visitants 
i fer més atractiva l’estada als 
turistes. El juliol de l’any pas-
sat, el consistori va rebre de 
la Diputació de Barcelona el 
projecte executiu de les obres 

que actualment arriben al seu 
tram final. El finançament ator-
gat per aquesta corporació ha 
estat de 225.000 €.
Les dues finques en què s’han 
realitzat les obres tenien les 
característiques del nucli an-
tic, amb murs de pedra i forjats 
de bigues de fusta. Abans dels 
treballs, els edificis eren total-
ment independents i un d’ells 
allotjava l’Oficina de turisme, 
i l’altre, el Centre d’Estudis 
Llacunencs. Algunes estances 
dels edificis no tenien un ús 
assignat, en part pel mal estat 
en què es trobaven.
Les obres han consistit a uni-
ficar les dues finques per op-
timitzar-ne la superfície dispo-
nible. Per aconseguir-ho, s’ha 
realitzat un buidat interior del 
edificis i s’han construït nous 
forjats, tot mantenint exter-
nament les façanes i la volu-
metria originals. El nou edifici 
resultant allotjarà els serveis 
següents:
Planta baixa: Oficina de Turis-
me i sala d’exposicions tem-

El nou Centre de Desenvolupament Cultural i Turístic 
de la Llacuna, una realitat a tocar

Salvador Esteve, president de la Diputació, va ser a la Llacuna

porals
Planta primera: aula polivalent 
(biblioteca, espai de forma-
ció), serveis sanitaris i local de 
neteja
Planta segona: despatxos 

per a entitats i seu del Centre 
d’Estudis Llacunencs
Planta tercera: sala d’exposi-
cions permanent
D’aquesta manera, el nou 
equipament no només aug-

mentarà significativament els 
serveis que es presten a la 
ciutadania llacunenca, sinó 
que els concentrarà en un sol 
espai dotat dels recursos pro-
pis del segle XXI.

L’Anoia, del Camp a la Taula 
és una iniciativa del Consell 
Comarcal, un distintiu que re-
coneix a totes aquelles per-
sones i empreses que amb 
el seu treball diari mantenen 
vives les tradicions de la 
nostra terra i fan una aposta 
pels productes de proximitat. 
El logo de L’Anoia del Camp 
a la Taula és visible en molts 
establiments comercials que 
comercialitzin productes 
agroalimentaris elaborats o 
produïts a l’Anoia, i també a 
establiments de restauració 
que utilitzen aquests produc-
tes en l’elaboració dels plats 
de la seva carta o menú. 
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Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La reclamada connexió de Vi-
lanova del Camí amb la Ronda 
Sud per tenir sortida en direc-
ció Barcelona tirarà endavant 
per fi, i podria ser una realitat 
la propera tardor. El conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, i l’alcaldessa de Vi-
lanova del Camí, Vanesa Gon-
zález, es van reunir divendres 
27 de març per tractar el pro-
jecte de millora de la connexió 
de Vilanova del Camí amb 
la ronda Sud d’Igualada (C-
37). El Departament ha iniciat 
aquests dies la licitació de les 
obres per un import de prop de 
400.000 euros. Es preveu que 
els treballs comencin el juny 
vinent, amb un termini d’exe-
cució de tres mesos.
Les obres consistiran en la 
construcció d’un vial, a partir 
del perllongament del carrer 

dels Fusters de Vilanova del 
Camí, que connecti amb una 
de les rotondes que formen 
l’enllaç Vilanova Nord de la 
ronda Sud d’Igualada. L’ob-
jectiu d’aquesta actuació és 
millorar la connectivitat de la 
trama urbana de Vilanova del 
Camí, en concret, del barri 
de la Pau, tant amb la ronda 
com amb Barcelona. L’obra 
s’emmarca en un conveni de 
col·laboració entre el Departa-
ment de Territori i Sostenibili-
tat i l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí.

La desitjada connexió de Vilanova amb la Ronda Sud 
es farà realitat

L’alcaldessa Vanesa Gon-
zález celebra que cinc anys 
després la inauguració de la 
Ronda Sud, es posi solució a 

l’error urbanístic que va deixar 
el municipi sense enllaç amb 
un dels eixos de comunicació 
més importants de la comarca 
que a  més a més, passa pel 
terme municipal de Vilanova.
La manca de finançament 
de la Generalitat va dificultar 
l’acabament de la rotonda del 
carrer dels Fusters i va posar 
en una difícil situació a l’ajun-
tament que segons explica 
l’Alcaldessa, “no té compe-
tències ni per acabar ni per 
finançar l’obra. Els 400.000 
euros de l’obra, sortiran de les 
arques de l’ens autonòmic”
“No podíem fer res més”, ha 
dit Vanesa González, “que in-

sistir en la necessitat d’aques-
ta connexió i ser ferms en les 
negociacions i els acords que 
finalment han donat bon resul-
tat”  
El nou vial tindrà una longitud 
de 175 metres i una amplada 
de 10 metres, amb dos carrils 
de circulació de 3,5 metres i 
vorals d’1,5 metres cadascun. 
A més de la formació i pavi-
mentació d’aquest vial, les 
obres inclouran: elements per 
a facilitar el drenatge; l’ade-
quació de la senyalització ver-
tical i horitzontal; la restitució 
de camins que quedin afectats 
i l’estesa de terra vegetal i hi-
drosembra de talussos.

L’alcaldessa vilanovi-
na celebra que cinc 
anys després es posi 
solució a l’error urba-
nístic que es va fer a 
la Ronda Sud

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

En breu començaran les 
obres de la segona fase de 
la reforma integral del Casal 
de la Gent Gran que s’han ad-
judicat per un import de prop 
de 420.000 euros a l’empresa 
TEYCO, SL. Aquesta setma-
na, els arquitectes que van 
dissenyar el projecte, Gus-
tavo Silva i Marc Beltran, de 
l’empresa ONZE04, i el cap 
d’obra, Sergi Prat de TEYCO, 
van mantenir una reunió amb 
la Junta Directiva i  els usuaris 
del Casal, per tal d’explicar, 
en primera instància perquè 
s’ha demorat tant aquesta 
obra. A la reunió hi van assis-
tir també els regidors de Ser-
veis Personals, Salut i Con-
sum, Pepita Còdol i el regidor 
d’Obres i Urbanisme, Antonio 
Sánchez. L’Alcaldessa Vane-
sa González va excusar  l’ab-
sència, perquè estava en un 
acte institucional a Madrid.
Gustavo Silva va explicar que 
les obres de remodelació de 
Casal de la Gent Gran s’ha-
vien de finançar al 50% entre 
l’Ajuntament i la Generalitat 
de Catalunya, en el marc de 
la Llei de Barris. Amb l’arriba-
da de la crisi, la Generalitat 
va paralitzar aquestes sub-
vencions i l’obra es va haver 
de parar també per manca de 
finançament. 
Donat que tant l’empresa 
ONZE04 com el propi ajun-
tament estaven convençuts 
que s’havia de portar a terme 

l’obra, van iniciar un seguit de 
negociacions i readaptacions 
fins que han pogut tirar enda-
vant aquest projecte prescin-
dint del finançament de l’ens 
autonòmic. 
Silva i Beltran, van explicar 
amb tot detall i amb el suport 
de diapositives com es de-
senvoluparan les obres i com 
es distribuiran els espais. 
La planta baixa serà un espai 
diàfan òptim per utilitzar-lo 
com a centre polivalent. L’ac-
cés principal a aquesta planta 
es farà pel carrer Onze de Se-
tembre que comunica directa-
ment amb la plaça del Mercat 
però hi haurà fins a dues en-
trades més, una d’elles pel 
carrer Sant Josep.
Tota la planta baixa serà de 
vidre, i per tant, van dir els 
arquitectes, serà molt llumi-
nosa. Aquestes grans vidrie-
res de la façana principal es 
podran obrir completament 
esdevenint un espai similar al 
d’una plaça porxada. L’espai 
polivalent d’aquesta planta 
supera els 200 m2 i estarà 
equipat amb taules i cadires 
que es podran posar i treure 
en funció de l’activitat que s’hi 
celebri.
En aquesta planta també hi 
haurà una sala amb escenari 
i televisió, que també podrà 
connectar-se a l’espai poliva-
lent; uns vestuaris (de 45m2) 
els lavabos que estaran 
adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda i diferents 

magatzems. També s’instal·-
laran en aquesta planta els 
serveis d’hostaleria: el bar-
restaurant, la cuina...
A la planta baixa també hi tro-
barem l’àrea de gestió, de 50 
m2, que comprèn  una sala 
de reunions i dos despatxos 
per a l’ús de la Junta.
A la planta primera, a la que 
s’hi pot accedir per escala o 
per ascensor, hi trobem un 
ampli vestíbul de 130 m2 que 
servirà per connectar els di-
ferents espais. En aquesta 
planta està previst instal·lar 
un gimnàs de 85m2, uns ves-
tuaris, i els serveis de perru-
queria i podologia. També es 
podria instal·lar en aquesta 
planta una sala d’infermeria, 
equipada amb farmaciola.
En aquesta planta també hi 
haurà dues sales de formació 
de més de 50 m2 cadascuna, 
una sala complementària i la 
biblioteca i sala d’informàtica, 
de gairebé 60 m2.
I per últim, la coberta –solàri-
um, un espai de gairebé 300 
m2, que segons van explicar 
Silva i Beltran, serà del tot 
transitable. S’hi podrà arribar 
en ascensor i s’hi col·locaran 
bancs per poder sortir a gau-
dir de l’aire lliure.
Segons l’equip d’arquitectes, 
les obres, seran compatibles 
amb l’ús de les instal·lacions 
però caldrà fer alguns canvis, 
com per exemple desplaçar el 
bar.

Les obres del Casal de la Gent Gran s’iniciaran 
després de Setmana Santa

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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MONTBUI / LA VEU

El passat dijous 26 de març 
va tenir lloc el tradicional so-
par de cloenda del projecte 
educatiu «Fem Més Escola », 
conjunt d’activitats adreçades 
a acostar a la ciutadania els 
equipaments i serveis educa-
tius de Montbui. Per primer 
cop el sopar “Fem Més Es-
cola” d’enguany es va dur a 
terme al vestíbul del recent-
ment estrenat Espai de les 
Arts i del Coneixement Mont-
Àgora. Prop de 180 persones 
van prendre part en un sopar 
que va permetre reconèixer 
la tasca dels diferents pro-
fessionals de l’ensenyament 
al municipi. La gala va ser 
conduïda pel periodista igua-
ladí Jordi Cuadras i va estar 
amenitzada musicalment per 
la cantant Alba Pérez. 
Enguany, pocs mesos des-
prés de la seva pèrdua, Mont-
bui va retre un càlid home-
natge pòstum a la figura del 
mestre eivissenc Paco Ra-
mon, tot un referent de l’edu-
cació a Montbui. Paco Ra-
mon va ser Premi Catalunya 
d’Educació, primer director 
del Centre de Recursos Pe-
dagògics de l’Anoia, membre 
del Grup de Mestres de l’Ano-
ia, i referent dels valors cívics 
i educatius en el municipi. La 
mestra Isabel Sanjurjo va lle-
gir diferents discursos que en 
el seu moment havia pronun-
ciat Paco Ramon, una perso-
na que sempre va treballar 
per mantenir plenament actiu 
el paper dels mestres com a 
formadors de persones i crea-
dors de país. Els familiars de 
Paco Ramon van recollir la 
placa conmemorativa de rigor 
de mans de l’Alcalde Teo Ro-

mero i del regidor Josep Pa-
lacios, en un dels moments 
més aplaudits i emotius de les 
diferents edicions del progra-
ma “Fem Més Escola”.
Durant la gala també es va 
reconèixer la tasca de Juli 
Lago, qui fou mestre i director 
de l’escola Sant Maure i tam-
bé durant molts anys va rea-
litzar una gran tasca a l’Ins-
titut Montbui. Tammateix es 
va homenatjar Carles Albors, 
professor que fins el curs pas-
sat va ser un gran dinamitza-
dor cultural de l’Institut Mont-
bui. Precisament Albors va 
ser un dels grans impulsors 
del grup de tabals i del grup 
de teatre de l’Institut Montbui, 
i també va ser aconseguir di-
namitzar totes les arts escè-
niques i musicals en aquest 
centre educatiu. També es va 
fer un reconeixement a Félix 
Martínez, qui fou conserge de 
l’escola Garcia Lorca, i també 

implicat en la vida cultural de 
Montbui per la seva condició 
de rapsoda i poeta. 
En el torn de parlaments l’Al-
calde Teo Romero va valorar 
de forma molt positiva la con-
tribució de “tots els homenat-
jats a millorar l’ensenyament 
al nostre municipi”. Romero 
va lloar el paper de Paco Ra-
mon i va recordar que “per-
sones com ell dignifiquen la 
professió de mestre i demos-
tren la importància de formar 
persones”. El batlle també es 
va referir a la importància de 
l’equipament cultural Mont-
Àgora, que, per primer cop, 
va acollir el Sopar Fem Més 
Escola. Tal i com va explicar 
Romero “aquest equipament 
ha de ser referent del cinema 
escolar a la Catalunya Cen-
tral. Ben aviat començarem a 
emetre cinema per als alum-
nes aprofitant la sala de petit 
format, ja en funcionament, 

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui orga-
nitza un Concurs de Punts de 
Llibre per commemorar el seu 
20è aniversari. El concurs és 
obert a tothom i s’estableixen 
dues categories. D’una banda 
la infantil (nens i nenes fins a 
14 anys) i de l’altra la categoria 
d’adults (a partir de 15 anys). 
Per participar-hi caldrà crear 
punts de llibre en un format 
21x5’5 centímetres, sobre car-
tolina i amb un nombre il·limitat 
de tintes, a una cara i sense 
marges. Els treballs hauran 
de ser representatius de la Bi-
blioteca i inclouran el text: “Bi-
blioteca de Montbui, 20 anys, 
1995-2015”, en l’ordre i distri-
bució que vulgui l’autor/a.
Cada participant podrà presen-
tar un màxim de dos treballs, 
amb un lema o pseudònim al 
darrere per poder identificar-
los, i serà el mateix lema que 
hi haurà al sobre tancat on hi 
constaran les dades personals: 
nom i cognoms, data de naixe-
ment, edat, adreça i telèfon.
El termini de presentació dels 
treballs és el dia 15 d’abril, i les 
obres s’han de presentar a la 
Biblioteca Mont-Àgora (Pas-
seig Catalunya, sense núme-
ro).
Hi haurà un premi a cada ca-
tegoria. A la d’infantil, un val 
de compra de llibres valorat 
en 100 euros, i a la categoria 
d’adults, un premi de 200 eu-
ros. Els dos treballs guanya-
dors s’editaran en forma de 
punt de llibre i es repartiran en-
tre els usuaris de la Biblioteca. 
El veredicte i el lliurament de 
premis tindrà lloc el dimecres 
22 d’abril, a les 7 de la tarda, a 
la Biblioteca. 

La Biblioteca  
organitza un concurs 
de punts de llibre per 
commemorar el seu 
20è aniversari

Montbui va finalitzar el projecte educatiu 
“Fem més escola” amb un gran homenatge 
pòstum a Paco Ramon

i la propera estrena de la 
sala gran-auditori”. L’alcalde 
montbuienc va recordar que 
“amb Mont-Àgora Montbui 
aposta decididament per la 
formació dels seus ciutadans. 
La cultura i la formació són 
eines bàsiques per aconse-
guir ciutadans més ben pre-
parats i amb més opcions per 
accedir al mercat de treball”. 
Romero també va apuntar 
que “durant les properes set-
manes tindrem a punt la Sala 
Auditori, de quasi 500 metres 
quadrats, i amb 422 persones 
assegudes. També disposa-
rem de nous espais que per-
metran la realizació de ball, 
dansa i arts en moviment” . 
Teo Romero va cloure recor-
dant que “amb Mont-Àgora 
Montbui ha aprovat una as-
signatura pendent en l’àmbit 
cultural”. 

BICICLETES

EXPERTULTIMATE 

Finançament gratuït o equipament de regal.

PROMOCIÓ
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ÒDENA / LA VEU

Òdena Village, el pròxim cen-
tre d’activitats esportives out-
door que acollirà Òdena en 
un espai natural de més de 
140.000m2  també oferirà ac-
tivitats per a fer amb cavalls i 
rucs, esdevenint així centre de 
turisme eqüestre. Recentment 
han arribat a les instal·lacions 
quatre rucs catalans: Farcell, 
Patjllari, Mig i Misto. Els nous 
inquilins s’han adaptat perfec-
tament al nou entorn i esperen 
rebre aviat la companyia de 
més rucs i cavalls. 
El nou servei de turisme 
eqüestre amb el que treballa 
l’equip d’Òdena Village con-
templa des de sortides gui-
ades per rutes d’interès per 
l’entorn fins a activitats infan-
tils amb aquests animals. La 
voluntat del centre és oferir un 
nou servei de qualitat relacio-
nat amb l’esport i la natura. 
Els responsables del centre 
estan rebent formació espe-
cífica, i és que Òdena Village 
participa en el projecte euro-
peu Euuqüs a través del qual 

és candidat a esdevenir centre 
de turisme eqüestre europeu, 
motiu pel qual compta amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona.
A l’espera de rebre l’últim per-
mís administratiu per comen-
çar les obres de l’edifici que 
acollirà el centre, l’entorn ja 
està pràcticament condicio-
nat. En aquests dos darrers 
anys de treball, d’ençà que va 
començar el projecte, s’han 
acondicionat les trialeres, s’ha 
plantat vegetació, s’han nete-
jat els boscos i camins, s’ha 
construït el magatzem, zones 
d’esbarjo.... a banda de les fei-
nes comercials i de gestió de 
l’empresa.
I és que Òdena Village és un 
projecte que creix i evolucio-
na. A banda del servei de tu-
risme equestre,  les activitats 
esportives principals seran per 
a ciclistes i corredors. A més, 
s’hi desenvoluparan altres ini-
ciatives com el senderisme, 
les curses d’orientació i acti-
vitats amb vehicles elèctrics. 
Pel que fa a les activitats de 

Òdena Village també serà un centre de 
turisme eqüestre

natura, s’hi duran a terme ta-
llers de flora i fauna, cursos de 
supervivència i també aspec-
tes relacionats amb la nutrició. 
El centre disposarà d’un espai 
amb tendes de campanya d’úl-
tima generació, completament 
equipades. El públic potencial 
de l’’Òdena Village’ es preveu 
que siguin col·legis, famílies, 
empreses i esportistes. 
Òdena Village és una iniciati-
va privada que té com a ob-
jectiu potenciar l’esport a l’aire 
lliure i combinar-lo amb altres 
activitats de natura i benestar.  
El seu responsable, Josep 
Casanovas, es mostra impa-
cient per inaugurar el centre i 
lamenta profundament que els 
tràmits administratius estiguin 
endarrerint tant el projecte. 
Segons Casanovas “tota la 
feina que es podia avançar ja 
està feta, el centre està per-
fectament planificat i organit-
zat, només estem a l’espera 
de desencallar el darrer tràmit 
burocràtic”

ÒDENA / LA VEU

El proper dimecres, 8 d’abril, 
a les 20 h a l’Ajuntament 
d’Òdena tindrà lloc la xerra-
da “el testament vital”  orga-
nitzada pel Consell de Salut 
d’Òdena.
La primera part de la xerrada, 
serà la Sra. Maite Estrada, 
qui respondrà a la pregunta: 
Si algun dia no puc decidir, es 
respectarà la meva decisió? 
Ens explicarà què el docu-
ment de voluntats anticipades 
(DVA), és una declaració en 
què la persona explica per 
endavant el tractament mèdic 
que vol rebre en cas que al-
gun dia una malaltia la inca-
paciti per expressar-se. Per 
exemple, hi pot demanar que 
no se li prolongui inneces-
sària la vida si la malaltia és 
totalment irreversible i li pro-
voca patiments insuportables.
La segona part de la ponèn-
cia, serà la Sra. Sandra Fer-
nández qui ens explicarà que 
és un testament i els diferents 
tipus que existeixen segons 
la normativa recollida al Llibre 

Quart del Codi Civil de Cata-
lunya, incidint en la importàn-
cia que té deixar establerta la 
distribució del nostre patrimo-
ni, és a dir, poder triar quina 
o quines persones seran els 
nostres hereus, i les diferèn-
cies que existeixen si al mo-
ment de la mort del causant 
hi ha o no un document d’úl-
times voluntats. Així mateix, 
s’exposaran les implicacions 
econòmiques que comporta 
el fer o no fer testament i l’im-
post de successions.
El Consell de Salut, està for-
mat per representants de di-
verses entitats i institucions 
municipals, així com repre-
sentants del consistori i vetlla 
per la consecució del Pla de 
Salut 2013-2015, que té per 
objectiu la millora de la qua-
litat de vida i el benestar dels 
seus ciutadans, fixar els ob-
jectius per millorar la preven-
ció i garantir uns estàndards 
de salut, a més d’afavorir la 
participació ciutadana en la 
seva realització.

El Consell de Salut d’Òdena 
organitza la xerrada “el 
testament vital” 

ÒDENA / LA VEU

L’Espai Jove d’Òdena cele-
brarà la jornada de Sant Jordi 
d’enguany, entre altres activi-
tats, amb un concurs de con-
tes per a nois i noies de 12 a 
16 anys. Serà la primera edi-
ció d’un concurs amb voluntat 
de continuïtat i que té com a 
objectiu fomentar l’escriptura i 
els bons hàbits culturals entre 
el jovent.
Les bases del concurs, que 
poden consultar-se a la web 
de l’Ajuntament, demanen 
que tots els treballs han de ser 

inèdits, escrits en català i en-
capçalats amb un pseudònim. 
S’han de presentar en format 
DIN A4, cos de lletra 12, a una 
sola cara, a doble espai i per 
triplicat. El treball ha d’anar 
acompanyat d’un sobre tan-
cat. A l’exterior del sobre hi 
ha de figurar el pseudònim i 
l’edat, i a dins hi ha de cons-
tar: nom, adreça, edat, correu 
electrònic, telèfon, escola, ins-
titut, moviment o entitat. Cada 
participant només pot presen-
tar un treball, el qual ha de te-
nir entre 2 i 5 folis.

L’espai Jove d’Òdena convoca el primer concurs 
de contes per a joves

ÒDENA / LA VEU

A finals del mes de març està 
previst que el municipi d’Òde-
na estreni nova senyalització 
en els camins de la seva xar-
xa rural. L’Ajuntament, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, treballa en una 
nova xarxa de senyalització 
turística que inclou camins 
nous i camins de sempre, a 
més de nous itineraris saluda-
bles (o de salut) degudament 
senyalitzats.
Fins el dia d’avui i durant dos 
anys s’han fet els treballs de 
camp de comprovació dels 
camins, comprovació de la 
viabilitat de la senyalització, 
identificació de possibles er-
rors, definició provisional del 
lloc exacte d’implementació 
dels senyals, s’ha fet la prime-
ra comprovació de toponímia 
i altres noms, s’ha determinat 
el nombre exacte de senyals 
(pals i banderoles) i s’ha fet 
la comanda dels pals de fusta 
amb les estipulacions de la Di-
putació de Barcelona.
En la fase actual del projec-
te s’estan maquetant els se-
nyals, s’han fet les visites als 
espais per determinar el lloc 
exacte per la situació dels 
senyals i s’ha fet el marcatge 
dels punts sobre el terreny. 

Durant l’última setmana del 
mes de març està prevista la 
instal·lació de la nova senyalit-
zació en un 60%, el total està 
previst que estigui finalitzat al 
llarg d’aquest any.
Amb aquesta actuació es mi-
lloren les comunicacions per 
recórrer el municipi a peu, bici-
cleta i cavall (i fins i tot en cot-
xe en alguns trams) i la con-
nexió amb els municipis del 
voltant. També amb aquesta 
finalitat el segon objectiu de 
l’actuació ha estat identificar 
una selecció de vies i itineraris 
que apropin al màxim el patri-
moni del territori i promocionin 
el municipi.

Nova senyalització per als 
camins d’Òdena 

Un jurat qualificat en literatu-
ra dictarà el veredicte de tres 
guanyadors, el primer premi 
serà una càmera de fotos, el 
segon premi uns altaveus de 
USB i el tercer premi un lot de 
material escolar.
L’acte de lliurament de premis 
serà el dijous Diada de Sant 
Jordi a les sis de la tarda a 
l’Espai Jove. Els nois i noies 
interessats a participar tenen 
temps fins al 13 d’abril i han 
d’enviar per correu ordinari o 
bé lliurar-los personalment a 
l’Ajuntament d’Òdena.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposici-
ons de la Pobla de Claramunt 
exposarà, del 12 al 26 d’abril, 
obres de Josep M. Rosich i 
d’Àngels Cuerva. La inaugu-
ració de la mostra tindrà lloc el 
diumenge 12 d’abril a la 1 del 
migdia.
L’exposició portarà per títol 
“Nexe: cercant una emoció” i 
recollirà creacions de Rosich, 
realitzades amb diverses tècni-
ques, i de Cuerva, elaborades 
amb collage. La col·lecció es 

podrà visitar de dilluns a dis-
sabte, de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre, i els diumenges, 

Obres de Josep M. Rosich i Àngels Cuerva, a la 
Sala Municipal d’Exposicions

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una quarantena de nens i ne-
nes participen des d’ahir di-
lluns 30 de març en una nova 
edició del Juga a la Primave-
ra de la Pobla de Claramunt. 
Aquesta proposta s’organitza 
des de la regidoria d’Infància 
de l’Ajuntament i s’allargarà 
fins al dijous 2 d’abril. 
La quitxalla, d’entre 3 i 11 
anys, fa diferents activitats du-
rant aquestes quatre jornades, 
com jocs de cucanya, tallers 
de manualitats, sortides als 
parcs i equipaments munici-
pals i aprendre cançons i dan-
ses. L’últim dia els nens i les 
nenes es menjaran la mona. 
Per tirar endavant el Juga a 

la Primavera es compta amb 
quatre monitors més la direc-
tora. Les activitats es fan de 

Una quarantena de nens gaudeixen de les 
activitats del Juga a la Primavera

les 9 del matí a la 1 del migdia 
a les instal·lacions de l’escola 
Maria Borés. 

de les 12 a les 2 del migdia. La 
mostra l’organitza la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament.

JORBA / LA VEU

Aquest dissabte 28 de febrer 
va tenir lloc la inauguració de 
l’exposició sobre els 100 anys 
d’història de les Caramelles 
de Jorba (1915-2015), que es 
podrà visitar durant aquestes 
setmanes a la Sala Polivalent 
del municipi. La tradició popu-
lar catalana de la cantada de 
Caramelles té els orígens al 
segle XVI. En el cas del poble 
de Jorba, en èpoques anteri-
ors es va arribar a comptar 
amb fins a tres grups carame-
llaires que oferien les seves 
cantades a les cases del mu-
nicipi i rodalies. L’exposició re-
cull en imatges fotogràfiques, 
des de la primera instantània 
de cantaires datada del 1915, 
fet que fa assegurar que com 
a mínim és una tradició cen-
tenària fins a l’actualitat. És 

un recull d’imatges de les di-
ferents generacions que hi 
han participat, que també re-
sumeix l’evolució de la realitat 
física i humana del poble. 
La col.lecció d’imatges ha es-
tat recopilada i muntada per la 
Junta de l’Associació de Cara-
melles de Jorba, amb la col.la-
boració de molts caramellaires 
i famílies del poble, amb espe-
cial implicació de l’associació 
de gent gran de Jorba. Una 
altra novetat d’aquest any se-
ran les cantades que fes faran 
a Clariana, Argençola i Santa 
Maria del Camí, a més a més 
de les habituals a Jorba i Ru-
bió com el darrers anys. Les 
Caramelles de Jorba d’aquest 
any seran el cap de setmana 
del 11 i 12 d’abril i finalitzaran 
amb un dinar popular de clo-
enda al Centre Agrícola de 
Sant Genis

Exposició sobre els 100 anys 
d’història de de les Caramelles 
de Jorba

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El dissabte, 11 d’abril, en Marc 
Freixas i n’Albert Gàmez actu-
en a Sant Martí de Tous i ofe-
reixen el seu espectacle “Mú-
sica d’Amor i Silenci”. L’acte 
tindrà lloc al Casal de Tous, a 
les 7 de la tarda. 
Aquesta actuació és oferta 
pels “Amics de Tous”, dins de 
la programació que, sota el 
títol de “Primavera Cultural”, 
aquesta associació ofereix a 
tot aquell amb inquietuds cul-
turals. 
En Marc Freixas, poeta, i 
n’Albert Gàmez, músic, pre-
sentaran el seu disc, finan-
çat mitjançant el sistema de 
micromecenatge, “Música 
d’Amor i Silenci”, en el qual 
es musiquen texts extrets del 
poemari d’en Marc Ffreixas, 
“Amor i Silenci”. El resultat és 
un concert de música, que a la 
vegada és un recital de poe-
sia, ple de sentiment i de com-
promís. 
L’entrada és gratuïta.

Recital Amor i Silenci 
a Sant Martí de Tous
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La regidoria de Noves Tecno-
logies de l’Ajuntament ha po-
sat a l’abast de les persones 
interessades una APP (aplica-
ció per a telèfons mòbils i tau-
letes) destinada a millorar la 
relació i comunicació entre la 
ciutadania i l’Ajuntament, amb 
el propòsit de continuar avan-
çant en el camí d’una adminis-
tració més oberta i participati-
va, més dinàmica i també més 
eficaç.
Aquesta APP està disponible 
tant per a aquells telèfons que 
facin servir el sistema opera-
tiu IOS (Apple Iphone) com 
per a aquells que funcionen 
sobre Android, Blackberry o 
Windows Phone, i la descàrre-
ga és completament gratuïta i 
accessible des del web vilade-
piera.cat o des dels repositoris 
d’aplicacions de cada mòbil. 
Mitjançant la nova APP es 
podran consultar les notícies, 
l’agenda, la informació d’inte-
rès ciutadà i rebre notificaci-

ons push, per estar informats 
de les últimes novetats.
Amb aquesta nova eina, la 
nostra vila torna a ser pionera 
a la comarca en l’aplicació de 
les noves tecnologies al ser-
vei de la ciutadania al temps 
que millora els seus serveis, 
oferint, a més de noves pos-
sibilitats, una informació i una 
atenció més ràpida, major efi-
càcia i, fins i tot, un servei més 
sostenible des del punt de vis-
ta econòmic i medi ambiental.
D’altra banda, la regidoria 
d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament col·labora amb 
una iniciativa pensada per 
apropar els comerços locals 
als clients habituals i potenci-
als. Des de Comerços APP, es 
presenta una nova proposta 
per a Piera, que està dispo-
nible des de l’1 d’abril: una 
aplicació per a mòbils android, 
desenvolupada per apropar 
tant el comerç local com els 
professionals a les noves tec-

nologies. L’objectiu principal 
de l’aplicació és fer arribar la 
informació de l’establiment 
professional per donar-se a 
conèixer o promocionar els 
productes i serveis. Els pro-
fessionals es mostren orde-
nats per proximitat respecte 
del lloc on ens trobem. Amb 
aquesta aplicació es desmar-
quen de totes les propostes 
de màrqueting actuals (no és 
el client qui busca un professi-
onal, és el professional qui va 
al client).
L’empresa gestora comunica 
que, en breu, estarà disponi-
ble la versió per a telèfons Ip-
hone, un cop rebin l’aprovació 
per part d’Apple.
Qui vulgui rebre més informa-
ció sobre ambdues APPs, po-
drà adreçar-se a l’estand de 
l’Ajuntament el cap de setma-
na de la Fira del Sant Crist (25 
i 26 d’abril).

Sortida primaveral per 
conèixer la pineda del Bedorc

L’Ajuntament de Piera estrena dues 
App’s per a mòbils i tauletes

PIERA / LA VEU

El passat diumenge, Piera Tu-
risme va fer l’excursió prevista 
per al mes de març centrada 
en conèixer la pineda de Can 
Ferrer del Coll. Un grup de 60 
excursionistes van sortir des 
de la Font del Prat per anar 
amb cotxes fins al Bedorc. El 
grup va aplegar persones de 
totes les edats, petits, adoles-
cents i adults. Un cop arribats 
al Bedorc, la gent es va repar-
tir en dos grups, en funció de 
si es volia fer una caminada 
més curta o més llarga. Els 
participants a l’excursió van 

poder anar fins a la masia de 
Can Ferrer del Coll, on se’ls 
va explicar l’origen de la casa 
i van visitar a sínia, els vol-
tants i van poder gaudir de 
la bellesa monumental de la 
Pineda, amb pins blancs, els 
més alts de Catalunya. Des-
prés es van endinsar al bosc 
i la seva vegetació exuberant i 
van retornar al Bedorc per un 
altre camí diferent, deixant en-
rere el Figarot. Una caminada 
de 5-6 km molt agradable i un 
matí molt complet.

El PSC Masquefa fa pública la 
seva candidatura per les eleccions 

MASQUEFA / LA VEU

El PSC de Masquefa a fet 
pública la seva candidatura a 
través del seu web i les seves 
xarxes socials el passat di-
lluns, 30 de març.
Proposa una alternativa  ba-
sada en la regeneració neces-
sària de la política, posant de 
manifest que aquesta vindrà 
de la ma de la gent progres-
sista de Masquefa. Veïns amb 
compromís, coneixedors de la 
realitat masquefina, innova-
dors i creatius. Veïns que en-
tenen la política com un servei 
a la comunitat en el que po-
saran tot el seu coneixement 
professional i personal perquè 
Masquefa tingui el millor dels 
futurs possibles. L’equip del 
PSC representa el millor del 

municipi, un conjunt de ve-
ïns que ja amb el seu esforç 
i treball diari fan de Masquefa 
un poble millor. Veïns que es 
poden trobar col·laborant amb 
les associacions de veïns als 
barris del Maset o Can Pare-
llada i altres entitats del poble; 
posant el seu coneixement al 
servei de l’esport masquefí; 
treballant pel manteniment 
de l’entorn natural o partici-
pant del voluntariat que ajuda 
a moltes famílies masquefi-
nes. I molt important, molts 
d’aquests veïns són pares i 
mares que lluitaran per a que 
Masquefa esdevingui el millor 
poble pels seus fills i filles. La 
llista, encapçalada per Daniel 
Gutiérrez, està formada per 
Ivan Fralle, Isis Abad, Ivan Ló-

pez, Marga Rodríguez, Va-
lentí Vázquez, Cristian Fraile, 
Gemma López, Didac Fabre-
gat, Mila Abad, Carmen Ro-
mero, Julian Tejero, Ma. Tere-
sa Estruch, Xavier Cabanillas, 
Josep Duran i Dolores Espar-
tero. 16 vilatans i vilatanes 
que tenen per davant el repte 
més important de les seves vi-
des: millorar el dia a dia dels 
seus veïns.
La presentació oficial de la 
candidatura serà el proper 
dissabte, 18 d’abril a la Sala 
Polivalent del Recinte La Rojo 
a les 12h del migdia. Aquest 
acte comptarà amb la presèn-
cia del Primer Secretari del 
PSC, Miquel Iceta.

CiU Masquefa torna a confiar 
en Xavier Boquete

implantació de noves empre-
ses al municipi, i també “con-
tinuar treballant per posar al 
dia i dignificar unes urbanitza-
cions que van néixer els anys 
60 i 70 fruit de l’especulació i 
que arrosseguen importants 
dèficits a resoldre”. 
Altres qüestions pendents 
són, segons Boquete, “fer el 
nou Centre de Dia amb ca-
pacitat per a 30 places i els 
6 pisos amb serveis per a la 
gent gran, a l’edifici de l’an-
tic cinema, així com finalitzar 
el projecte de la piscina amb 
el cobriment de la instal·lació 
perquè pugui donar servei tot 
l’any i els masquefins no hagin 
de marxar fora”.

MASQUEFA / LA VEU

Xavier Boquete tornarà a en-
capçalar la candidatura de 
Convergència i Unió a Mas-
quefa en les properes elecci-
ons municipals. Boquete va 
ser elegit, per unanimitat, en 
l’assemblea conjunta de mili-
tants que CDC i UDC van ce-
lebrar dilluns. 
l candidat de CiU subratlla 
que, tot i la complexa situació 
econòmica que vivim, “hem 
aconseguit portar l’Ajuntament 
a una situació d’estabilitat eco-
nòmica, millorant notablement 
la seva solvència, i reduint el 
deute que ens vam trobar”.
Xavier Boquete afronta l’elec-
ció com a candidat amb un 
projecte de futur per continuar 
transformant Masquefa: “s’ha 
fet molt, i hi ha molt per fer 
encara”, afirma. Encapçalarà 
un equip format per persones 
arrelades i implicades amb el 
municipi des de diferents àm-
bits.
Entre els grans reptes que es 
planteja CiU Masquefa hi ha 
l’ampliació del polígon del Clot 
de Xarel·lo per facilitar la
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El passat dijous dia 26, l’Agru-
pació del PSC de Piera va con-
vocar una Assemblea Oberta 
a la sala d’actes del Casal de 
Joves i Grans. La intenció, per 
part del PSC, era la de copsar 
les inquietuds, les propostes 
cara al futur, les qüestions 
pendents i urgents que hi ha 
a la vila, etc. i de retruc poder, 
amb les intervencions que es 
fessin, prendre nota cara el 
programa electoral a presen-
tar als vilatans a les properes 
eleccions municipals.
En un bon ambient i molta 
participació, el cap de llista del 
PSC, en Javier Perellón. va 
explicar en un principi aquesta 
voluntat consistent en que la 
ciutadania s’expressi, ja que 
d’aquesta manera el resul-
tat final, es a dir el programa 
electoral, podria ser més fiable 
i es tingués com una cosa més 
propera als desitjos d’una ma-
jor part dels vilatans.
Varen sortir diversos temes 
que es creia que podrien dina-
mitzar l’activitat econòmica del 
municipi: atreure indústria per 
al polígon (àmbit de comerç), 

buscar propostes suficient-
ment atractives per tal que 
fossin un reclam per passar 
per Piera, millorar les que ja 
tenim com la fira del s. Crist, 
la festa major, el concurs de 
teatre, noves iniciatives, etc. 
i que s’emmarcarien dins de 
l’àmbit de promoció econòmi-
ca i turisme.
Bona part de les intervencions 
a partir de la meitat del temps 
que durà l’Assemblea, fous un 
repàs de les diferents situaci-
ons, algunes problemàtiques, 
a rel de la dispersió que con-
formen els barris perifèrics. 
Es va parlar del seu origen, 
de la seva situació precària 
en quant a serveis fonamen-
tals, com el clavegueram, 
l’abandó en termes de segu-
retat, la mala mobilitat donat 
el nombre de barris existents  
(19 en total); problemes que 
s’han agreujat amb el pas del 
temps. Al final va quedar clar 
que s’hauria de fer, amb con-
sens dels interessats i per es-
crit, un full de ruta de tots els 
barris i mirar de trobar soluci-
ons en aquells problemes més 
urgents.

Finalment també es comen-
tà la manca total de previsió 
sobre el futur del creixement 
de la població escolar de pri-
mària i secundària, la poca o 
nul·la sortida en formació i la 
problemàtica que comporta 
ja que en pocs anys queda-
rà col·lapsat el sistema de la 
secundària obligatòria, sense 
tenir sortida en cicles forma-
tius o accés a universitat. El 
problema que es crearà és 
urgent, però a més es tracta 
d’una gravetat imperdonable 
al constatar que hi ha mitjans 
per preveure aquesta situació 
futura, i a hores d’ara encara 
no s’ha fet res.
L’Assemblea es va donar per 
acabada cap a quarts de nou. 
La impressió fou positiva ja 
que es va parlar de temes que 
importen a tota la ciutadania 
i, en aquest sentit, els assis-
tents del PSC varen presenci-
ar la gravetat dels problemes 
exposats, cosa que farà mes 
planer el posar-hi fil a l’agulla 
i donar una empenta a proble-
mes que, segons es va posar 
de manifest, s’eternitzen en el 
temps.

Molta participació en l’assemblea oberta del 
PSC a la ciutadania a Piera

MASQUEFA / LA VEU

Després de la tradicional be-
nedicció de rams i la missa de 
diumenge passat, Masquefa 
es prepara per viure el gruix 
d’activitats d’una Setmana 
Santa que arriba amb nove-
tats. Així, a més dels actes 
tradicionals, com el viacru-
cis, l’ofici de Divendres Sant, 
la processó de la Cofradía, i 
l’Aplec al Cementiri Vell del Di-
lluns de Pasqua, l’agenda in-
clou aquest any novetats des-
tacades, com ara una cantada 
infantil de caramelles -una tra-
dició que es recupera després 
de molts anys-, i un sopar de 
carmanyola al Cementiri Vell 
amb una posterior observa-
ció de les estrelles, totes dues 
activitats el Diumenge de Pas-
qua.

Divendres 3 d’abril (Divendres 
Sant )
- 10h: viacrucis
- 18h: ofici de Divendres Sant
- 20h: processó de Setmana 
Santa
Amb la Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores i la Banda de 
Tambors i Cornetes de Can 
Parellada

Diumenge 5 d’abril (Diumenge 
de Pasqua)
-D’11h a 12.30h
Cantada infantil de caramelles
(Pels carrers Serralet, Crehu-
eta, Sant Pere i Major, i fins a 

l’Ajuntament)
Organitza: L’Aula Musical de 
l’Alzinar i Ajuntament de Mas-
quefa
- A les 20h al Cementiri Vell
Sopar sota les estrelles
Sopar de carmanyola i obser-
vació del cel de nit.
A càrrec del científic Dr. Grant 
George Buffett
(La beguda i les postres van a 
càrrec de l’Ajuntament)
Organitza:Ajuntament de 
Masquefa

Dilluns 6 d’abril (Dilluns de 
Pasqua)
Aplec al Cementiri Vell
- 10h: esmorzar popular
- 11h: celebració de la missa
- 12h: ballada de sardanes 
amb la Cobla Sant Jordi – Ciu-
tat de Barcelona
Organitza: Ajuntament de 
Masquefa

Masquefa es capbussa en els 
actes de Setmana Santa

MASQUEFA / LA VEU

Des de fa aproximadament 
tres anys, l’Ajuntament de 
Masquefa està treballant per 
adquirir les finques cone-
gudes com ‘Ca l’Adroguer’. 
Aquestes finques, propietat 
d’un veí de Masquefa malau-
radament desaparegut, Jordi 
Bonastre i Martínez, estan 
ubicades al carrer Montser-
rat números 4 i 6, i al Passeig 
de la Via 4-8. Formen part de 
l’herència intestada del finat 
i, d’acord amb la normativa, 
la Generalitat n’és actual-
ment la successora.
Per això l’Ajuntament ha sol-
licitat l’adquisició onerosa 
-és a dir, la compra- de les 
finques a la Junta Distribu-
ïdora d’Herències de la Ge-
neralitat. Al mateix temps, 
el Consistori demana que 
les quanties que s’acabin 
abonant a la Generalitat per 
l’adquisició de les finques de 
‘Ca l’Adroguer’ reverteixin en 
el municipi i es destinin a les 
polítiques d’habitatge prote-
git que impulsa l’Ajuntament, 
en concret a la construcció 
de 6 pisos socials en l’edifici 
on es farà el nou Centre de 

Dia, a l’antic cinema.
D’altra banda, a les finques 
de ‘Ca l’Adroguer’ l’Ajunta-
ment vol fer-hi diferents equi-
paments culturals, com ara 
un hotel d’entitats, respec-
tant els drets reconeguts que 
una propietària té sobre part 
d’alguna de les finques.
Després de les gestions fe-
tes, la petició de l’Ajunta-
ment està sent analitzada 
actualment per la Junta Dis-

L’Ajuntament vol adquirir les finques de ‘Ca 
l’Adroguer’ per fer-hi un hotel d’entitats i altres 
equipaments culturals

tribuïdora d’Herències, que 
s’espera que respondrà en 
breu. Un dels requisits en els 
tràmits per a l’adquisició de 
les finques és donar a conèi-
xer aquesta voluntat a totes 
les entitats de caràcter as-
sistencial o cultural del mu-
nicipi, cosa que l’Ajuntament 
ja està fent personalitzada-
ment, i també amb aquesta 
notícia per informar-ne a tots 
els vilatans.
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Fins al 15 d’abril són obertes 
les inscripcions per apuntar-
se al curs de fotografia de 
viatges.
Aquest nou curs també anirà 
a càrrec de la fotògrafa Ro-
sina Ramírez, qui des de la 
vessant periodística cerca-
rà la relació entre la imatge 
i el text, des de la temàtica 
de la fotografia de viatges. 

Les sessions es faran sem-
pre en divendres, excepte un 
diumenge al matí (26 d’abril 
de 10 a 12:30). Les altres 
sessions seran de 7 a 9:30 
els dies 17 d’abril, 15 i 29 de 
maig i 12 i 26 de juny.  Les 
inscripcions, a 50 euros, es 
poden fer els matins de 9 a 
14 hores a l’Àrea d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament de Ca-
pellades.

Inscripcions obertes per a 
un nou curs de fotografia a 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquest és el darrer cap de set-
mana per visitar l’exposició de 
joguines antigues que s’està 
fent aquests dies a Casa Bas.
La mostra recull diferents tipus 
de joguets que estan portant 

molt bons records als qui un 
dia en van poder disfrutar.
Casa Bas obre els divendres 
de 6 a 8 del vespre i els dis-
sabtes i diumenges també els 
matins de 12 a 14 hores.

Exposició joguines a Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU

La propera visita del bus d’in-
formació i atenció al consu-
midor a Capellades serà el 
proper dimecres 8 d’abril. Tal 
i com és habitual, es respon-

A l’abril el Bus de Consum 
vindrà el dimecres 8

drà tots els dubtes relacionats 
amb qüestions relatives a 
compres i serves, des del bus 
que s’instal·larà a la plaça Ver-
daguer, el matí de 10 a 12:30.

LA TORRE DE C. / LA VEU

Mossos d’Esquadra de la 
Unitat d’Investigació d’Igua-
lada van detenir el 17 de 
març un home, de 39 anys, 
de nacionalitat espanyola i 
veí d’Igualada, com a pre-
sumpte autor d’un delicte 
contra la salut pública i un 
delicte de defraudació de 
fluid elèctric.
Els fets es remunten al ma-
teix dia 17 quan dos vigilants 
de la Torre de Claramunt 
(Anoia), van ser alertats que 
en una finca abandonada hi 
havia un escapament d’ai-
gua. Al fer les comprovacions 
van observar que a l’interior 
de la finca hi havia una gran 
quantitat de plantes de ma-
rihuana, motiu pel qual van 
avisar els Mossos d’Esqua-
dra.
Quan els agents van arribar 
a la finca van veure un home 
que hi intentava accedir. 
Després de fer les gestions 

pertinents, el van detenir per 
la seva presumpta relació 
amb el cultiu de la plantació.
Acte seguit, els mossos amb 
una autorització judicial, van 
entrar a la finca i van comis-
sar un total de 566 plantes de 
marihuana de diferents mi-
des, així com estris i produc-
tes químics pel seu cultiu. 
A més, també van localitzar 
onze peces d’haixix envasa-
des al buit d’un pes aproxi-
mat de 100 grams cadascu-
na i una balança de precisió.
A banda, els agents van de-
tectar que l’electricitat estava 
connectada de forma il·legal 
directament a l’enllumenat 
públic, sense comptador, per 
la qual cosa també se li im-
puta un delicte de defrauda-
ció de fluid elèctric.
El detingut, amb antece-
dents, va passar el dia 20 a 
disposició del jutjat d’instruc-
ció en funcions de guàrdia 
d’Igualada.

Els Mossos d’Esquadra detenen 
un home que cultivava 566 
plantes de marihuana en una 
finca de l’Anoia

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El proper diumenge de Pas-
qua, el dia 5 d’abril, Sant Martí 
de Tous tornarà a vibrar amb 
les  tradicionals caramelles, 
que cada any animen places i 
carrers del poble de la mà de 
cantaires de totes les edats i 
dels joves músics del poble. 
No hi faltaran, com mana 
la tradició, els nens i nenes 
d’ entre sis i set anys vestits 
d’hereus i pubilles, els balles-
ters i les lloques i les toies i els 
clavells.
A dos quarts de deu del matí 
els caramellaires, precedits de 
l’ abanderat que aquest any és 
el Joan Morera, començaran 
les cantades a l’entrada del 
poble. Després de la Missa 
Major, cap a les 12 del mig-
dia, continuaran les cantades, 
de les quals destaquen la que 
es fa a la Plaça de l’Església i 
la de davant de l’Ajuntament. 
Les cançons que sonaran 
aquest any són l’ havanera La 
Gavina, la sardana La Mari-

nada, i la caramella Surt a sa 
finestra, entre d’altres. 
La Comissió de Caramelles 
de Tous vol seguir contribuint, 
així, any rere any, al manteni-
ment d’una de les festes més 
viscudes i arrelades al poble, 
esperant celebrar el centenari 
l’ any vinent.
El dilluns de Pasqua, se ce-
lebrarà el tradicional aplec al 

Per Pasqua, caramelles a Sant Martí de Tous

santuari de Sentfores. Allà es 
podrà participar de l’eucaristia 
a les 11 del matí, gaudir del 
tradicional joc de bitlles i ballar 
sardanes al so de la cobla.
Recordar que el diumenge 26 
d’abril es farà la tradicional 
arrossada que organitza la 
Comissió de Caramelles i que 
està oberta a tothom que ens 
vulgui acompanyar.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El republicà i actual alcalde de 
Sant Martí de Tous, David Al-
quézar, ha estat reelegit com 
a candidat d’ERC Tous per 
a encapçalar les llistes a les 
eleccions municipals del mes 
de maig. 
Amb un equip renovat, format 
per persones vinculades al 
teixit associatiu del municipi i 
amb l’objectiu de treballar en 
positiu per al poble, ERC Tous 
continua amb les ganes de 
treballar per tots els veïns del 

municipi.
En aquest sentit, la participa-
ció veïnal és un dels principals 
eixos de treball de la candida-
tura republicana, que té com 
a objectiu treballar i escoltar 
tothom qui forma part del mu-
nicipi, ja que la seva opinió és 
clau per a gestionar el poble. 
En les properes setmanes, la 
candidatura farà la presenta-
ció pública de l’equip, encap-
çalat per Alquézar, que opta a 
reelecció a l’alcaldia.   

David Alquézar es presenta a la reelecció a 
l’alcaldia amb ERC Tous

LA LLACUNA / LA VEU

Els propers dies 4 i 5  d’abril, 
Dissabte de Glòria i Diumenge 
de Pasqua, la centenària coral 
La Cuitora de La Llacuna, sota 
la direcció de la Maria Teresa 
Costa, ens oferirà la tradicio-
nal cantada de caramelles. 
Els cantaires, iniciaran el re-
corregut el dissabte a la tarda  
pels carrers,  places  i  ravals 
de La Llacuna, arribant així 
també als pobles del seu vol-
tant.
Es podrà escoltar i gaudir  
d’un divers repertori;  des de 
les tradicionals cançons de 
caramelles, passant per les 
conegudes havaneres, sense 
deixar de banda les clàssi-
ques catalanes.  
Al diumenge de Pasqua al 
matí, en acabar l’esperat es-

morzar de germanor que, 
any rere any cantaires i col-
laboradors gaudeixen,  re-
prendran el seu recorregut, tot 
entonant el repertori escollit 
fins arribar a la Plaça Major. 

Cantada de caramelles de la Coral la Cuitora

Una vegada a la plaça al  vol-
tant de la una del migdia, amb 
els últims cants de  caramelles 
es conclourà la cantada.
Bona Pasqua!
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CALAF / LA VEU

L’historiador Lluís Ferran To-
ledano va explicar divendres 
passat a Calaf quin paper 
havien jugat el municipi i els 
seus habitants en les guerres 
carlines del segle XIX. Davant 
d’un nombrós auditori, el po-
nent va parlar de l’abast del 
carlisme i va dir que no és del 
tot cert que tot l’entorn rural en 
fos partidari (en contraposició 
a les ciutats, tingudes per libe-
rals); per exemple, Calaf fou 
un nucli liberal enmig d’una 
zona carlista, però això tam-
poc no significa que hi hagu-
és unanimitat d’opinions entre 
els seus habitants. Segons 
Toledano, el carlisme defensà 
valors inalterables com “Déu, 
la pàtria, el rei”, però també 
evolucionà al llarg dels anys. 
Com a episodis destacables a 
la zona, l’historiador va parlar 
de la destrucció total del poble 
de Castellfollit de Riubregós 
per part dels liberals, com a 
represàlia. En aquest sentit, 

Calaf també va patir alguns in-
cendis durant la primera guer-
ra carlina; algunes fonts par-
len d’entre un terç i un quart 
de les cases del poble destruï-
des. L’historiador també va fer 
referència a famílies benes-
tants que van militar amb els 
carlistes, com és el cas dels 
Tristany d’Ardèvol i els Ri-

Una nova conferència del Mil·lenari 
retrata Calaf durant les carlinades

quer. Així, l’artista modernista 
Alexandre de Riquer fins i tot 
arribà a combatre per la causa 
carlista, tot i que durant poc de 
temps perquè el seu pare va 
fer-lo tornar a casa. Després 
de la interessant conferència, 
el jove calafí Eloi Estany va 
oferir un aplaudit concert de 
piano.

Calaf viurà diumenge la Pasqua estrenant les 
“Caramelles del Mil·lenari”
CALAF / LA VEU

Més d’un centenar de calafins 
de totes les edats participaran 
aquest diumenge 5 d’abril en 
les danses i els cants de les 
caramelles, que enguany or-
ganitza l’AMPA de l’Escola 
Alta Segarra. Durant tot el 

matí, els caramellaires recor-
reran diversos punts del mu-
nicipi per fer arribar els seus 
cants i balls a tothom. En sor-
tir de missa, al voltant de dos 
quarts d’una, actuaran a la 
plaça Gran; després ho faran 
a la plaça dels Arbres, on se 

VECIANA / LA VEU

 La Pasqua Florida ja està aquí 
i com ja es tradició al municipi 
de Veciana ve acompanyada 
de les tradicionals caramelles.
Les cançons triades per 
aquest any són “Surt a sa fi-
nestra”, “Flabiol i tamborí”, 
“Oreneta gentil” i “La Pepeta”. 
Pel que fa a les danses el grup 
dels petits oferiran els balls de 
“Marieta Cistellera” i “Patatuf” i 
el grup dels grans les jotes de 
“Majorales”.
Seguint la línia iniciada fa dos 
anys les cantades i ballades 
d’aquesta edició es concen-
traran totes durant el diumen-
ge al matí i es faran en quatre 

punts del municipi. El diumen-
ge de Glòria començarà a 
les 10 del matí amb la missa 
a l’església de Sant Pere del 
Vim. L’acte, oficiat per mossèn 
Carles Riera, estarà acom-
panyat per les veus del grup 
de caramellaires. En sortir de 
l’ofici es cantarà i ballarà a la 
plaça de mossèn Esteve Prat 
del mateix nucli. A continuació 
el grup es desplaçarà cap al 
Casal dels Germans de la Sa-
lle i als nuclis de La Rubiola i 
de Veciana on hi arribaran a 
¾ de dotze, ¾ d’una i 2/4 de 
dues de la tarda respectiva-
ment.

Arriba la Pasqua i les 
Caramelles a Veciana

VECIANA / LA VEU

El passat dimarts 24 de març 
aquest ajuntament va signar 
un conveni amb l’empresa 
SIMA (Societat Igualadina Mu-
nicipal d’Aparcaments, S.L.U) 
per tal de que els veïns i veï-
nes de Veciana que hagin d’in-
gressar, en alguna ocasió, a 
l’Hospital d’Igualada disposin 
de 25 hores d’estacionament 
gratuït a l’aparcament subter-
rani que hi ha dins de la matei-
xa instal·lació sanitària.
Segons aquest conveni quan 
un veí/veïna de Veciana quedi 
ingressat a l’Hospital o acom-
panyi una persona que quedi 
ingressada, podrà sol·licitar a 
la seva arribada un document 
que, posteriorment, haurà 
de bescanviar a l’oficina de 
l’aparcament per una targe-
ta prepagament de 25 hores. 
Aquesta targeta serà gratuïta 
per a l’usuari i permetrà les 

entrades i sortides necessàri-
es fins a esgotar les 25 hores 
en el termini màxim d’un mes. 
L’Ajuntament de Veciana serà 
qui, posteriorment, assumi-

Veciana signa conveni per les 25 hores gratuïtes 
al pàrquing de l’Hospital d’Igualada

rà el cost de les targetes que 
mensualment hagin sol·licitat 
els vecianencs i vecianen-
ques.

celebrarà la ballada de sarda-
nes amb la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt. La celebració de 
la Pasqua a Calaf continuarà a 
les 19.30 h a la Unió Calafina, 
amb el ball amb el grup Yas.

CALAF / LA VEU

Per tal de donar resposta 
a l’augment de visitants en 
aquestes dates, l’Oficina de 
Turisme de Calaf ofereix un 
horari especial aquests dies 
de Setmana Santa. Així, el 
punt d’informació restarà obert 
des del dimarts 31 de març i 
fins el divendres 3 d’abril in-
clòs de 10.00 h a 14.00 h, el 
dissabte 4 d’abril de 9.00 h a 
14.30 h i el diumenge 5 d’abril 
d’11.00 h a 14.00 h. Pel que 
fa a les tardes, l’horari serà els 
dies 31 de març i 1 d’abril de 
17.00 h a 19.30 h.
A més de l’horari especial, 

l’Oficina de Turisme també 
ha programat dues visites al 
castell: la primera serà el Di-
vendres Sant, 3 d’abril, amb 
sortida a les 12.00 h des de 
la plaça dels Arbres. El tiquet 
costarà només un euro per 
persona i els visitants rebran 
un petit obsequi. L’endemà 
dissabte 4 d’abril es farà la vi-
sita guiada i gratuïta de cada 
primer dissabte de mes; se 
sortirà a les 11.00 h des de la 
plaça dels Arbres. Per a més 
informació podeu trucar a l’Ofi-
cina de Turisme (938680833) 
o enviar un correu electrònic a 
turismecalaf@diba.cat. 

L’Oficina de Turisme de 
Calaf amplia l’horari aquesta 
Setmana Santa



ELS GUANYADORS de la 
portada són la classe de P5 
que es diuen Brasil de La 
Torre de Claramunt. Aquests 
alumnes han fet un dibuix de la 
primavera i la tutora ha fet un 
collage amb un element de cada 
alumne.
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Mestral, Acadèmia Igualada, Esco-
làpies, Monalco, Maristes, Escola 
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Martí, Col.legi Jesús Maria, Escola 
Pompeu Fabra, Escola P. Ramon 
Castelltort, Escola Garcia Lorca, 
Escola Mowgli, escola bressol de 
Carme   

El gos d’atura català



       

LES PAPARRES

Comença la primavera i amb 
ella “l’època de paparres”. 
Cal tenir present els riscos 
sanitaris potencials d’una 
infestació de paparres tant 
per a les nostres mascotes 
com per a nosaltres matei-
xos, ja que les paparres són 
vectors de moltes malalties 
dins de les quals n’hi ha que 
són zoonosi  és a dir que es 
poden transmetre des de 
l’animal a l’espècie humana.
Les paparres es poden 
trobar a qualsevol lloc de 
l’animal però amb predilec-
ció per zones : interdigitals, 
orelles, axil.les, cara, ango-
nals i perianal. Un cop loca-
litzades s’han d’extreure el 
més ràpidament possible i 
cal utilitzar guants i estris 
per extreure-la, s’ha d’evitar 
que quedi part de la paparra 
a dins la pell ja que això farà 
que es produeixi una reacció 
inflamatòria anomenada 
“granuloma”.
Tenim a la nostres disposició 
multitud de productes que 
ens ajudaran a la profilaxi 
d’aquest paràsits externs. 
Tenim productes en forma 
d’esprai, collar, comprimits, 
pipetes, etc…, per tal de 
triar la forma més eficaç de 
tractament per a la mascota 
cal anar al veterinari que 
li informarà dels productes 
més adients.

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629
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El gos d’atura català
És una raça de gos pròpia de Catalunya. És un 
gos pastor que es feia servir sobretot per vigilar 
els ramats durant el dia a la zona del Pirineu i a 
l’ocupada per la transhumància relacionada amb 
aquesta zona.

El gos d’atura té un punt d’independència, d’ale-
gria, de murrieria pagesa deliciosa. Pren la inici-
ativa, fa el que creu més convenient i després, 
sorneguer, ho explica a l’amo. Gos de pastor. 
S’ha escrit molta literatura sobre que el nostre 
no és un “gos de pastor” sinó un “gos pastor”, vo-
lent donar a entendre que, més que rebre ordres, 
és un gos amb un gran instint per comprendre i 
prendre decisions. I quelcom de veritat hi ha en 
això. Els pastors expliquen que el gos d’atura és 
un gos que treballa més pel seu instint. Diuen 
que d’altres races magnífiques de pastor com el 
border collie, si les treballes malament, acaben 
donant el gos més dolent que hi ha al món, però 
que el gos d’atura, si el pastor s’equivoca o no té 
les idees prou clares, se’n sortirà més bé. Diuen, 
que d’altres races treballen més finament, se-
gueixen fil per randa les ordres, però que molts 
pastors que participen en els concursos farien 
més bona feina si treballessin amb un bon gos 
d’atura, perquè treballen més per iniciativa prò-
pia. Els pastors coincideixen, també, en que el 
gos d’atura és un gos incansable, un gos per por-
tar un ramat gros, un gos per fer vores del matí a 
la nit. Un gos d’atura que fa dies que no treballa 
surt boig fins que s’ha esbravat. Llavors sí, quan 
s’ha cansat comença a treballar bé. És un gos 
per fer-lo treballar cada dia.

Gos de família. En família, el gos d’atura català 
és un gos alegre, que s’apunta a tot, que està 

sempre enmig, que fa una gran companyia, que 
es guanya en poc temps un lloc entre la gent. 
És un gos vigilant, mogut, incansable i una mica 
desconfiat. És una raça intel·ligent i obedient, 
un d’aquests gossos que pots treure sense lligar 
perquè sempre està pendent de tu, que amb un 
xiulet ve de seguida. El gos d’atura, ja ho hem 
dit, és una alegria permanent, té una mirada que 
sempre pregunta, que sempre demana. Un gos 
d’atura és fidel però té una personalitat pròpia 
que en algun moment exaspera però que és una 
vertadera delícia. A molta gent indiferent davant 
els gossos, la nostra raça li desperta simpaties 
i segurament és perquè no és un animal trist, 
perquè no és un autòmat, perquè és ell.

Més que un gos. D’altra banda, el gos d’atura 
català, per a la gent d’aquest racó de món en-
tre els Pirineus i la Mediterrània, és més que un 
gos, és un bocí de la terra, una part de les nos-
tres arrels més profundes, una joia rústica i anti-
ga enmig la vida moderna. Quan un gos d’atura 
et mira no et mira només un gos bonic, de pèl 
meravellós i mirada noble. Quan un gos d’atu-
ra et mira, milers d’anys de companyia i fidelitat 
en la soledat de les muntanyes et miren. El gos 
d’atura és el company ideal per fer un bocí del 
gran camí de la vida. No us perdeu un company 
així.
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Tal i com estava programat, del 
23 al 27 de març, els alumnes 
de 4t d’ESO del col·legi Monalco 
van poder gaudir del seu tan es-
perat viatge a París-Eurodisney.
A París van poden visitar llocs 
d’interès turístic, admirar joies  
artístiques com la Gioconda, pas-
sejar pel pintoresc barri de Mont-
martre i deixar-se encisar per la 
impressionant  torre Eiffel.  A Eu-
rodisney,  van entrar en un món  

Col·legi Monalco:  Viatge final 
de curs 4t d’ESO

ple d’emocions, de màgia i d’il.
lusió tot gaudint d’espectacles i  
d’atraccions.  A més, els alumnes 
que estudien francès van poder 
demostrar el seu bon nivell en 
aquesta llengua .
Van ser uns fantàstics dies cultu-
rals i lúdics, en els quals la bona 
convivència i el saber estar i com-
partir van ser  una constant.  Un 
viatge inoblidable.  
“Au revoir”, París!

Des de sempre, a l’Escola Ateneu 
Igualadí, el compartir experièn-
cies entre infants de diferents 
edats ha estat un fet motivador, 
engrescador i enriquidor per als 
nostres alumnes. Es compartei-
xen estones de lectura, de jocs de 
taula, de confecció de disfresses i 
és clar, en aquestes dates, també 
vam compartir la decoració dels 

ous de Pasqua.
Les aules de la nostra Escola es 
van transformar en tallers, on 
la imaginació i la col·laboració 
entre alumnes de totes les edats 
van ser trets molt importants. 
Cadascú s’emportà cap a casa els 
ous guarnits i la vivència d’haver 
intercanviat idees, habilitats, con-
sells, experiències, …

Compartir és donar i rebre a les 
Escoles de l’Ateneu

Aprofitant que Ràdio Igualada va 
proposar una activitat de lectura 
(sortir llegint en antena) a les es-
coles de la ciutat, els alumnes de 
tercer van fer un petit projecte de 
llenguatge oral.
Prèviament a la gravació del pro-
grama,  entre tots a la classe van 
escollir unes lectures en català, 
castellà i anglès. Vam treballar-
ne la línia melòdica, l’entonació, 
la comprensió, …  mentre assaja-
ven les lectures orals que els vin-
drien a gravar.
I el dia  va arribar. Un tècnic de 
so de Ràdio Igualada va entrar a 

la classe amb cables, micròfons i 
taules de so. Mentre ho anava 
preparant els anava explicant per 
a què servia aquest material tant 
especialitzat.
Després de la lectura d’uns conte 
en català, un conte en castellà i 
un recital de poemes en anglès, 
van concloure l’activitat cantant 
la cançó del Patge Faruk que tant 
els agrada.
Uns dies més tard es van poder 
escoltar per la ràdio i es van im-
pressionar sentint les seves veus 
en aquest medi de comunicació.

Els alumnes del col·legi Jesús-
Maria surten a Ràdio Igualada

El passat divendres 20 de març, 
els nens i nenes de la llar d’infants 
de Carme hem construït una cai-
xa fosca per a poder veure l’eclip-
se solar. Varem anar fins cap a la 

pista poliesportiva per veure’l. 
Sortir al carrer, passejar i fer una 
activitat a l’aire lliure els ha agra-
dat molt i s’ho han passat d’ allò 
més bé.

L’escola bressol de Carme 
observa l’eclipsi solar

       

PASSEJAR 
AMB EL TEU GOS
El passeig és un dels moments 
més importants que compar-
teixes amb el teu gos, aquestes 
cinc pautes bàsiques t’ajudaran.
Crea un moment de tranquil-
litat a l’hora de passejar. Si 
estem ansiosos el nostre gos 
pensarà que aquesta és la 
manera adequada d’interac-
tuar amb el medi que el rodeja.
Dóna-li sempre la mateixa 
ordre perquè camini al teu 
costat. Per exemple “costat” o 
“junt”.
No el cridis, et farà cas perquè 
ets el seu líder, no perquè li 
diguis més fort.
Comunica’t amb el teu gos a 
través de la corretja serà molt 
més efectiu que no pas parlar-li 
contínuament. Utilitzar bé la 
corretja és imprescindible i et 
lliurarà de moment complicats, 
com que el gos surti corrents 
darrera una bicicleta o bordi al 
veure un altre gos, etc.
Utilitza els estris adequats: 
Un collar de cuir o nailon. Una 
corda llarga de 1,20m o 2m, en 
què el gos es pugui sentir lliure 
i tu també. I premis per incenti-
var positivament al gos mentre 
duri l’aprenentatge del passeig.
Aquestes pautes s’han d’inte-
grar com a una rutina, si tens 
cap dubte el millor és consul-
tar amb el teu educador caní 
que t’ensenyi com portar-les a 
terme correctament.

Escola canina Rivalcan, camí 
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de 
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/
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Aquesta darrer cap de setmana 
de març 20, 21 i 22,  l’Escola Pia 
d’Igualada es va submergir en 
unes jornades festives i solidàries.
El divendres al matí els alumnes 
d’infantil, primària, secundària i 
batxillerat van realitzar uns sèrie 
d’activitats i a la tarda la festivi-
tat va seguir amb diferents actes, 
una petita cercavila pels carrers 
del voltant de l’escola i una sessió 
de diferents tallers, sense oblidar 
en cap moment el punt de dona-

Festa Solidària i Familiar a 
l’Escola Pia

ció de sang que va estar present 
a l’escola durant tota la jornada.
Dissabte el temps no ens va per-
metre fer les activitats programa-
des, com el torneig de pàdel soli-
dari, el basquet 3×3, ni la cursa 
solidària.
El diumenge vam posar punt i fi-
nal a la Festa Solidària i Familiar, 
amb una calçotada que va con-
cloure amb una animació per als 
més petits.

Les caramelles permetien anun-
ciar l’arribada de la Pasqua Flori-
da i la primavera. És una tradició 
arrelada a l’Acadèmia des dels 
anys 50, quan es van formar els 
primers grups infantils de cara-
melles, vestits amb la indumen-
tària tradicional catalana. Una 
tradició mantinguda fins a l’actu-
alitat i protagonitzada any rere 
any pels alumnes del Cicle Infan-
til. Després de més de 60 anys, 
només ha canviat l’escenari. Els 
primers anys les nostres carame-
lles, seguint la tradició popular, 
passejaven pels carrers d’Iguala-
da entonant les cançons popu-
lars mentre a dalt d’un pal duien 
un cistell que posaven davant 
les balconades, tot esperant que 
des de les cases els obsequiessin 
amb algun present –aquells anys 
50, eren sobretot ous–. Anys més 
tard, el creixement urbanístic i la 

petita edat dels nostres cantants 
–alumnes de P-5–, va obligar a 
cantar dins de l’escola, però amb 
la presència de pares i familiars. 
Actualment continuem amb la 

celebració d’aquesta festa. La 
passió i la il·lusió que desperta 
aquesta diada entre els joves 
cantaires ens augura una conti-
nuïtat en els propers 75 anys.

Les caramelles, una tradició arrelada a 
l’Acadèmia Igualada

Al barri dels Set Camins tenim una 
nova zona per gaudir dels aromes 
de diferents plantes aromàtiques. 
Aquesta zona la trobem a l’Escola 
Pare Ramon Castelltort i està ubi-
cada a una part del pati que dóna 
al C/Masquefa. S’hi ha creat un 
JARDÍ BOTÀNIC
En aquest jardí hi podem trobar 
menta, sàlvia, romaní... i moltes 
altres herbes aromàtiques que 
s’utilitzaran per cuinar i realitzar 
treballs i projectes que ens per-
metran aprofundir en el camp 
dels éssers vius i les plantes.
Els alumnes de l’escola van ser 

els encarregats de plantar i regar 
amb l’ajut de diferents membres 
de l’AMPA : avis, mares i pares, els 
quals volem agrair la seva gran 
tasca en l’adaptació del terreny, 
col·locació de la balla d’accés 
des del pati, obtenció de les plan-
tes, cartells... i entre tots l’esforç 
i hores dedicades perquè aquest 
jardí sigui una realitat pel barri i 
per l’escola. 
Ara toca treballar en equip per-
què aquest jardí vagi creixent i 
donant els seus fruits i sigui una 
zona realment agradable quan es 
passeja pel voltant de l’escola

Jardí Botànic a l’escola P. 
Ramon Castelltort

El darrer divendres 20 de març 
es va celebrar l’acte del 25è ani-
versari de Jornades Ecològiques a 
l’Escola Pompeu Fabra de Vilano-
va del Camí.
Al llarg de 25 cursos escolars, des 
del 1990 fins al 2015, l’alumnat 
del centre ha pogut gaudir del 
projecte per tal de treballar la 
conscienciació mediambiental 
i el respecte per l’entorn. Molts 
han estat els temes tractats i de-
senvolupats en propostes educa-
tives durant tots els anys: treball 
de l’energia renovable, el canvi 
climàtic, els animals i plantes en 
vies d’extinció, la flora i la fauna 
de l’Anoia, els sons que ens en-
volten... Un recull de temes eco-
lògics seleccionats per apropar a 
l’alumnat el coneixement sobre 
la realitat del nostre entorn i la 
necessitat de l’estalvi i la cura per 
aconseguir un planeta més net i 
bonic. 
El passat divendres es va realit-
zar aquest acte commemoratiu 
que va evidenciar la feina feta 
al llarg de 25 anys de vida del 
centre escolar. Una tasca que 
continuem duent a terme, fins 
i tot, amb els mateixos fills/es 
d’exalumnes que van gaudir dels 
inicis d’aquest projecte. La Direc-
tora del centre, Carme Àvila, va 
obrir l’acte amb la presentació i 
la benvinguda a representants 
de l’Ajuntament i d’altres institu-
cions educatives: la Vanesa Gon-
zález, alcaldessa de Vilanova del 
Camí; Jordi Barón i Marta Trullols, 
regidor de Medi Ambient i regido-
ra d’Ensenyament; i Joan Ramón, 
exdirector del centre i represen-
tant del Centre de Recursos Peda-
gògics de l’Anoia. 

Tant la Vanesa com el Joan Ra-
mon, van tenir unes paraules cla-
res i directes pels presents a l’ac-
te. Alumnat, professorat i famílies 
que hi van assistir van poder re-
cordar aquests 25 anys de tasca 
educativa i van ser conscients de 
la necessitat d’aquest projecte de 
centre i de la seva trajectòria des 
del 1990. 
Posteriorment, l’alumnat que 
forma el Comitè Ambiental, els 
delegats/des verds de cada grup-
classe, van aparèixer a l’escenari 
amb un dels 25 plafons de cadas-
cuna de les Jornades Ecològiques 
i van expressar el perquè del tre-
ball de totes elles. Després, alum-
nes de P3 van plantar un arbre, 
com a acte simbòlic. L’arbre era 
un cirerer de 3 anys que simbolit-
zava l’edat del l’alumnat que el va 
plantar, ells mateixos serien els 

L’Escola Pompeu Fabra celebra el 25è aniversari 
de Jornades Ecològiques

encarregats de cuidar durant tota 
la seva escolaritat al centre. 
L’acte va finalitzar amb l’entrega 
d’un planter d’enciam a tots els 
present i a totes les famílies del 
centre, amb l’objectiu de simbolit-
zar la responsabilitat i  la cura del 
Medi Ambient: “Viu la màgia de 
fer-me créixer”.
Des del centre es valora molt po-
sitivament el treball realitzat al 
llarg dels 25 anys de Jornades 
Ecològiques i els fruits obtinguts 
en les accions de conscienciació 
i respecte del propi alumnat i de 
les seves famílies. 
Podeu veure els vídeos a la web 
de l’escola: 
http://agora.xtec.cat/ceippom-
peufabravilanovadelcami/intra-
net/
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” 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 “Les deus aventura”, així com de les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD). 

El guanyador
d‛aquest mes és:

OVIDI CLARAMUNT 
D‛IGUALADA

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

SORTEGEN:
UN FORFAIT CIRCUIT PER  A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

moltes felicitats!

Aquest dijous passat, dia 19 de 
març, emmarcat en el Projecte de 
Creixement Personal i Familiar, 
els alumnes de 4t d’ESO i de PFI,  
van rebre la visita de vuit dones 
del centre de Can Brians.
Aquest projecte, vinculat també 
amb el voluntariat de l’escola, 
compta amb una borsa de pares 
i mares que volen compartir els 
seus coneixements amb la resta 
de membres de la comunitat edu-
cativa. En aquesta ocasió és  la 
Mar Coderch, mare de la Jana  i 
el Carles Sanlleí de 4t ESO i Bat-
xillerat que treballa allà  i ens va 
oferir la possibilitat  de compartir 
una estona tots junts.
Aquestes dones formen part d’un 
exclusiu grup d’un total de 15 do-
nes internes que estan en un pro-
cés final de desintoxicació de les 
drogues. Van venir acompanyes 
de la responsable, del seu psicò-
leg  i la seva educadora.

Els alumnes van poder conèixer 
les crues experiències d’aquelles 
dones en relació amb el consum 
de drogues i les greus conseqüèn-
cies que aquestes han patit du-
rant la seva vida.
L’objectiu de la xerrada era de 
fer-nos conscients de l’espiral pe-

rillosa a on porta el consum de 
drogues i la dificultat de sortir-ne 
quan un adolescent s’hi inicia.
Els alumnes de 4t d’ESO i PFI vo-
len agrair a la Mar l’oportunitat 
que se’ls ha donat de  participar 
en aquesta taula rodona.

L’espiral de les drogues, xerrada a 4t d’ESO de 
l’Escola Pia

El dimecres, 11 de març, els alum-
nes d’Educació Infantil de l’esco-
la Divina Pastora de Capellades 
ens van venir a visitar. Al mig-
dia van dinar al pati de l’escola 
i aprofitant que feia un bon dia, 
van jugar una bona estona al 
sorral i a la pista. A la tarda vam 
trobar-nos tots a la sala d’actes 
de l’escola i després de fer les 
presentacions vam gaudir de la 
música tot cantant i ballant. Se-
guidament vam anar per cursos a 
les diferents aules on ens vam in-
tercanviar un petit obsequi com 
a record d’aquest dia. 

Trobada dels alumnes d’educació infantil a 
l’escola MDP d’Igualada

L’Art en totes les seves vessants: 
pintura, escultura, cinema i fo-
tografia ha innundat l’ escola 
aquets darrers dies. Cada cicle 
educatiu ha treballat a fons  un 
tema. Des de la pintura de Picas-
so en totes les seves vesants a les 
escultures de Teresa Riba, la qual 
va fer un taller amb els alumnes a 
la mateixa escola.
Del gran cinema musical a mun-
tar una petita pel·lícula o fer 
una visita al cinema de Tous.  
Una càmera fosca fent foto-
grafies del pati de l’escola, els 
alumnes fotografiant paisatges 
en una sortida a la Tossa, en el 
fotocall de les abraçades o fents 
fotofingers.... 
Multitud d’idees artístiques i cre-
atives han treballat els nens i ne-

nes i els mestres del centre.
Un matí es van portar a terme 
uns tallers on els diversos grups 
d’alumnes, amb  nens i nenes de 
totes les edats, treballaven per un 
sol projecte, tot ajudant-se grans 
i petits. 
Els pares i mares també van col-
laborar portant a terme tallers 
amb els alumnes i preparant un 
berenar saludable per  a la festa 
de cloenda.
En els passadissos i classes s’ex-
posen les diferents obres artísti-
ques que s’han fet i al pati, dalt 
de la teulada, es pot veure la gran 
escultura d’un gat, elaborat amb 
material reciclat, el qual evoca  
l’estimació pels gats que va tenir 
el poeta Federico García Lorca, 
del qual l’escola en porta el nom.

VAD’ART a l’escola García Lorca

Per quart any consecutiu, els 
alumnes de 3r d’ ESO de l’escola 
Maristes – Igualada, han partici-
pat en el projecte de voluntariat  
“CONTES PER TREBALLAR LES 
EMOCIONS” adreçat als alumnes 
més petits de l’escola. 
Aquest projecte ha consistit en 
preparar i adaptar uns contes 
que parlen de la tristesa, l’alegria 
i la ràbia i escenificar-los davant 
els alumnes d’infantil.
Per tirar endavant aquest pro-
jecte, els alumnes voluntaris han 
dedicat unes hores del seu temps 
personal a preparar els diàlegs, la 
posada en escena, el vestuari i la 
reflexió que es faria després amb 

els alumnes més petits.
Els nens i nenes de peixets, ocells 
i tortugues han gaudit d’aquests 
contes i han tingut l’oportunitat 
d’interactuar amb els més grans 
de l’escola, tot afavorint l’auto-
reflexió entorn a aquestes emo-
cions.
L’estrella de l’alegria, el cofre dels 
tresors i la cua de drac, han estat 
els regals que ens serviran com 
a recordatori d’aquests contes i 
emocions. I després, a les aules 
d’Infantil, es crearà un llibre-
recull de dibuixos i expressió de 
les diferents situacions diàries 
en que apareixen aquestes emo-
cions.

Treballem les emocions grans i 
petits
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El passat 12 i 13 de març, tots 
els alumnes d’Educació Infantil 
de l’Escola Les Passeres de Caste-
llolí i de l’Escola Serra de Coll Bas 
de Carme vam anar de colònies 
junts a “Can Diable” de Pontons.
Després de tant temps esperant, 
el dia ja havia arribat. 
A les 9 h del matí ens vàrem tro-
bar nens/es, pares i mestres a la 
plaça de l’escola vella de Caste-
llolí per esperar l’autobús. Està-
vem molt emocionats, mostrant-
nos uns als altres les nostres 
motxilles plenes i els nostres sacs 
de dormir de coloraines.
Els pares i mares ens van ajudar a 
carregar l’equipatge a l’autobús i 
ja un cop a dalt vam saludar als 
nostres amics de Carme i  vam dir 
adéu als  papes amb un petonet 
volador.
Allí a “Can Diable” ens espera-
ven els monitors que van passar 
els dos dies amb nosaltres. Ens  
explicaven les normes de la casa i 
tot el que tenien preparat per fer. 
Després ens van ensenyar la casa 
i tots els seus espais: el menjador, 
habitacions, lavabos,  camp de 
futbol i zones de joc...
Ja fetes les presentacions, vam 
anar amb les nostres mestres a 
les habitacions per instal·lar-
nos. Quan portàvem una estona, 
ja ens sentíem com a casa.
A la tarda, i amb la panxa plena, 
vam començar les activitats. Els 
nens i nenes de P3 vam fer un 
taller de  galetes i quan vam aca-
bar vam fer una visita a la gran-

ja i als seus animals. Va ser molt 
emocionant, perquè primer vam 
buscar herbes  i després vam po-
der donar  menjar a les cabretes, 
gallines i també als ponis.
Els infants de P4 i P5 ens en vam 
anar d’excursió pel bosc a conèi-
xer l’entorn i observar d’aprop 
la natura. Vam aprendre moltes 
coses sobre els arbres i les plan-
tes aromàtiques. A més a més 
vam trobar una petjada de porc 
senglar i en vam fer un motlle de 
guix per emportar-nos a l’escola.
També vam poder creuar un rie-
rol, pintar-nos d’indi i jugar amb 
unes cabanes de troncs. Quina 
tarda més completa!!!
Cap al vespre, vam jugar una es-
tona, sopar i fer un joc de nit amb 
llanternes, on vàrem demostrar 
que som molt valents. Després 

Els alumnes d’Educació Infantil de l’Escola les 
Passeres de Castellolí van de colònies

de tantes emocions i de no parar 
amb tot el dia, ens vam posar el 
pijama i a dormir, estàvem cansa-
díssims.
L’endemà, ens vam intercanviar 
les activitats del dia anterior. Ara, 
els de P3 vam anar al bosc i P4 i 
P5 ens vam quedar a fer galetes i 
a la granja.
Els menús que hem degustat en 
els àpats ens han encantat i ho 
hem demostrat repetint quasi 
sempre.
Va arribar el moment d’acomi-
adar-nos dels monitors i pujar a 
l’autobús per tornar a casa. 
Quan vam veure els nostres pares, 
teníem moltes ganes d’explicar 
les nostres aventures d’aquells 
dos dies tan intensos. Segur que 
ho recordarem molt temps. 

El passat dimecres 11 de març, 
Mestral i Montclar van organit-
zar la darrera de les conferènci-
es que han preparat per aquest 
curs escolar. En aquesta ocasió el 
conferenciant convidat va ser en 
Ramon Moix Segura, pedagog, 
orientador familiar i ponent e
Sota l’acull de la Sala Can Pas-
qual d’Esparreguera en Ramon 

va parlar sobre el joc, assegurant 
que és la manera natural d’apren-
dre i que moltes activitats del dia 
a dia les podem convertir en joc. 
També va incidir en que les mares 
i els pares hem de dedicar temps 
als jocs dels fills i hem de conèixer 
els gustos dels nostres fills a fi de 
tenir fills més feliços i autònoms.

Mestral i Montclar donen 
una nova conferència a 
Esparreguera

El passat divendres dia 20 de 
març, tots els alumnes de l’es-
cola Jesús-Maria, des dels més 
grans fins als més xics, van poder 
gaudir d’una de les meravelles 
que sovint ens ofereix la natura, 
observant l’eclipsi parcial que es 
va produir, fent ús d’unes ulle-
res especials per poder observar 
aquest fenomen tan espectacu-
lar. 
Els més grans van utilitzar dos 
mètodes diferents per observar-
lo: Les ulleres especials per mirar 
el sol que hi havia a l’escola, però 
també es van construir un aparell 
fabricat amb les seves pròpies 
mans, concretament es van fa-
bricar una cambra fosca amb una 
capsa de sabates.
Prèviament a l’observació de 
l’eclipsi, el dilluns dia 16 de 
març, els alumnes de Cicle Mitjà 

i Superior d’Educació Primària, 
varen realitzar un taller, que es 
va dur a terme a l’escola, a càr-
rec del Sr. Albert Borràs, direc-
tor de l’Observatori de Pujalt. El 
taller va consistir en conèixer 
aspectes importants relacionats 
amb l’eclipsi, com per exemple, 
aprendre conceptes imprescin-
dibles per entendre el fenomen, 
descobrir-ne curiositats, observar 
el sol a través d’un telescopi amb 
un filtre de protecció i a través de 
les ulleres especials i, també molt 
important, conèixer les mesures 
de seguretat imprescindibles per 
poder observar correctament un 
eclipsi de sol. Finalment, va arri-
bar el dia tant esperat, el diven-
dres 20 de març, i vàrem tenir 
la gran sort de poder observar 
l’eclipsi perfectament bé!

L’eclipsi de sol a l’escola Jesús-
Maria

Dos alumnes del nostre centre 
han guanyat el premi Sambori 
Demarcació de narrativa en ca-
talà i passen a la final nacional: 
Beth Carol (2n de Primària) i Edu-
ard Torres (3r d’ESO).
Aquest dijous 19 de març va te-
nir lloc a Sant Sadurní d’Anoia 
el lliurament del Premi Sambori 
de les seus territorials d’Òmnium 
de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf. 
L’edició d’enguany va comptar 
amb la col·laboració d’un total 
de 24 centres educatius perta-
nyents a les tres comarques; amb 
la participació de prop de 3.600 
alumnes de primària i secundària; 
dels quals s’han seleccionat més 
d’un centenar de treballs que se-
ran avaluats pel jurat d’aquesta 
edició del premi.
El Premi Sambori abasta el con-
junt de territoris de parla catalana 
i té com a objectius promoure la 
participació en un projecte comú 
d’alumnes i centres, fomentar l’ús 
i prestigi del català en l’àmbit es-

colar tot incentivant la imagina-
ció, la creativitat i aquells valors 
pedagògics que es treballen en 
cadascun dels centres.
La festa de lliurament es va cele-
brar al Centre d’interpretació del 
cava de Sant Sadurní d’Anoia. Va 
comptar amb l’Anna Roig com a 
presentadora i l’actuació de l’es-

Dos alumnes del col·legi Monalco guanyen el 
Premi Sambori demarcació Òmnium 2015 i estan 
seleccionats per al premi nacional 

cola de música de Sant Sadurní. 
També es va oferir una visita gui-
ada a l’Espai Xocolata de Simón 
Coll. 
Des d’aquí volem felicitar a tots 
els participants i, especialment, 
els guanyadors. El proper mes de 
maig sabrem si guanyen la gran 
final. Molta sort a tots dos! 
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La classe de les Aranyes de les Es-
coles de l’Ateneu va visitar les ins-
tal.lacions de La veu de l’Anoia. 
Els nens i les nenes van aprendre, 

de primera mà, quin és el procés 
que se segueix perquè el diari sur-
ti cada divendres a la venda.

La classe de les Aranyes de 
l’Ateneu visita La Veu

Era el primer divendres de febrer i  
el dia es presentava fresquet però 
assolellat;  bellugadissa de peuets 
inquiets a l’ autocar, nervis  i desig 
d’ arribar  ben aviat  a Cosmocaixa, 
un museu molt especial, adreçat a 
petits científics que tenen la mida 
curta i la imaginació molt llarga; 
aquest indret, ubicat a la falda del 
Tibidabo esdevé un paradigma de 
descobertes molt serioses i diver-
sió garantida. Després de recupe-
rar forces amb un bon esmorzar, 
vam passejar pel museu amb ulls 
i orelles oberts de bat a bat: dava-
llant la rampa espiral i endinsant-
nos a la planta baixa del museu, 
on la curiositat es mantenia ben 
desperta en contemplar “tresors” 
inesperats: expositors amb vitri-
nes de cervells d’humans, de petits 
mamífers i peixos, diorames repre-
sentatius d’estils de vida dels nos-
tres avantpassats, i el sorprenent 
“bosc inundat”, un ecosistema 
real, exemple de la rica biodiversi-
tat de la selva amazònica on con-
viuen múltiples espècies vegetals, 
i animals i quan menys t’ ho espe-
res, fa acte de presència la pluja 

sobtada, tant habitual en aquelles 
latituds...;  observar de ben a prop 
els peixos  i els arbres immensos fa 
encara més llaminer l’ espectacle 
de la ciències naturals....!
Després de dinar tots plegats i 
jugar una estona, teníem cita al 
més exclusiu dels “clubs científics”: 
el CLIK, on vam participar d’ us 
tallers experimentals molt diver-
tits: el túnel del vent, la pantalla 
d’ ombres xineses, la  sorprenent 
banda instrumental, desafiant 

la gravetat vam lliscar per tobo-
gans especials, ens contemplàvem 
en miralls esbojarrats i fins i tot,  
posseïts d’ una força de” Popeye”, 
podíem alçar hipopòtams sense 
esbufegar.... va ser una estona di-
vertida i seriosa, a l’ hora, que ens 
va reforçar el compromís amb la 
ciència i el saber.
La setmana següent, teníem no-
vament cita amb la ciència, en 
commemorar aquest 2015,  “l’any 
internacional de la llum” bo i par-
ticipant a Infantil, de 8  propostes 
de “tallers de la llum”, organitzats  
en motiu del monogràfic “Llum, 
càmera, acció!!” un enginyós ma-
ridatge de ciència i cinema que va 
culminar la tarda de Carnaval on 
vam desfilar amb molta energia 
disfressats de Super herois i Super-
heroïnes de totes les fonts llumi-
noses: bombetes, estrelles, llamps, 
llanternes, espelmes,...precedits 
d’enigmàtics personatges com 
Xarlots, Doraemon, Mary Poppins,  
Frozen,... escapats per art de mà-
gia de les càmeres del setè art.

Ciència, diversió i descobertes a Cosmocaixa per 
l’escola Dolors Martí Badia

Els passats 26 i 27 de febrer, els 
Mowglis i els Akeles (5è i 6è de 
Primària) vam fer la segona part 
de l’intercanvi amb l’Escola Casa 
Nostra de Banyoles. Després de 
més de 4 mesos d’espera, el retro-
bament a Banyoles va ser magní-
fic.
Encara amb les lleganyes als ulls 
vam sortir ben d’hora al matí cap 
a les Coves Prehistòriques de 
Serinyà, primera parada abans 
d’arribar a Banyoles. A Serinyà 
vam veure un vídeo explicatiu 
sobre el Paleolític i del pas de 
l’home de Neandertal a l’home 
modern. Després ens vam dividir 
per grups. Uns vam anar a veure 
tres coves: la de l’Arbreda, la de 
Mollet i la del Reclau Viver, i els 
altres van fer d’arqueòlegs i des-
prés vam fer canvi.
Al migdia vam arribar a l’escola 
Casa Nostra on ens esperaven els 
amics i companys amb qui haví-
em fet l’intercanvi durant el mes 
d’octubre. Després de les abraça-
des i de l’emoció inicial, vam dinar 
tots junts a l’escola.
A la tarda vam començar les acti-
vitats per conèixer Banyoles i els 
seus elements històrics i culturals 
més importants. A les 5h ens van 

venir a buscar les famílies per 
conviure amb elles fins l’endemà 
al matí, quan vam continuar amb 
l’itinerari d’activitats.
Durant l’estada vam poder visi-
tar el Museu Darder, on vàrem 
veure una col·lecció important 
d’animals dissecats i el museu 
Arqueològic, un dels museus més 
importants per l’exposició de res-
tes de la prehistòria. També vam 
anar al Parc Neolític de la Draga, 
on vam veure tres cabanes que 
estaven fetes tal i com ho feien 
els homes fa uns 7.000 anys. Ens 
van explicar com vivia la gent i 
quines restes arqueològiques ha-
vien trobat. Finalment vam tenir 
l’oportunitat de fer un tomb amb 
la “Tirona” per l’Estany, l’element 
més significatiu de Banyoles.
Aquest intercanvi escolar fa més 
de 30 anys que es realitza i té 
com objectiu que els alumnes vi-
sitants comparteixin unes hores 
amb la família i el company o 
companya amb qui fan l’intercan-
vi, tot adaptant-se als costums i 
diferents maneres de ser i de fer 
de cadascú. Una vegada més la 
valoració dels Mowglis i Akeles 
va ser molt bona i com diuen ells 
“s’ha fet molt curt”. 

Intercanvi de l’Escola Mowgli 
amb l’Escola Casa Nostra de 
Banyoles

Un dels objectius de pla estratè-
gic del centre és l’impuls de noves 
metodologies didàctiques que 
permeten millorar l’aprenentat-
ge dels alumnes del centre. En 
aquesta línia, cada trimestre re-
alitzem una experiència d’APRE-
NENTATGE COOPERATIU en tots 
els cursos del centre. Ja portem 
tres anys aplicant aquesta me-
todologia. Els alumnes estan dis-
tribuïts a l’aula en grups de 3 o 4 
alumnes.
L’objectiu és millorar l’assimilació 
dels continguts per part de cada 
alumne gràcies a les aportacions 
que els alumnes es fan entre sí, 
en el grup. És important no con-

fondre l’aprenentatge cooperatiu 
amb el treball en grup. Volem 
que cada alumne desenvolupi els 
aprenentatges que li correspo-

Experiències d’aprenentatge cooperatiu a 
Mestral

nen i, per a això, la interacció en 
el grup és una ajuda que reforça 
l’explicació del professor i millora 
el treball individual de l’alumne.

Dimecres 11 de març els alumnes 
de 2n de l’escola Ramon Caste-
lltort van rebre la visita d’uns 
membres de l’Associació de De-
fensa dels Animals (ADEFAN)  de 
la qual són presidents dos alum-
nes de l’escola els germans Ivan 
i la Aida Carrasco.  Interactuant 
amb una parella de gossos van 
explicar moltes coses i sobretot 
van voler conscienciar de la ne-
cessitat de cura i estima de tots 
animals de forma responsable.
A les protectores hi ha molts ani-
mals que esperen ser adoptats. 
Animeu-vos! Salvareu una vida i 

guanyareu un amic!
Us recomanem que visiteu l’adre-
ça  adefanpetjades.wix.com on 

podreu trobar molts recursos per 
divertir-vos i aprendre moltes co-
ses dels animals.

L’escola Ramon Castelltort amb l’Associació de 
defensa dels animals (adefan)
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Com cada any, els divendres, hem 
seguit les divertides consignes de 
la Vella Quaresma.
Aquesta última setmana ha estat 
plena d’activitats, treballs, tallers, 
sortides...
Els nens i les nenes d’Infantil van 
visitar la peixateria i la pesca sa-
lada del barri, els petits de P2 van 
fer una petita excursió fins al forn 
a veure les Mones  i els de P3 va 
anar a buscar ous de Pasqua al 
bosquet de l’escola.
Tots els nens i les nenes de la 
Llar i d’Infantil van elaborar una 
Mona per a la classe i una de pe-

tita per endur-se-la a casa.
Els padrins de 6è de Primària van 
obsequiar els seus fillols amb una 
Mona petita i els fillols els van fer 
galetes.
Els alumnes de Cicle Inicial van 
realitzar un taller de paper maixé 
tot elaborant uns ous de Pasqua.
El divendres al matí els més petits 
de la Llar van fer un esmorzar i, a 
la tarda, els d’Infantil van fer un 
berenar tots plegats compartint 
les Mones.
Ja veieu quina setmana més plena 
d’activitats!

Activitats de Pasqua al col.legi 
Monalco

Un any més, els alumnes de 5è 
i 6è de l’escola Jesús-Maria han 
anat a les pistes d’esquí nòrdic de 
Sant Joan de l’Erm, al vell mig del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. Tots 
sabem que aquest és un entorn 
privilegiat, i aquest any han gau-
dit d’unes condicions excel·lents,  
combinació de bones temperatu-
res i bon gruix de neu.
Han estat quatre dies de convi-
vències plenes d’emocions, relaci-
ons especials amb els companys, 
mestres i monitors, aprenentat-
ges de noves rutines, hàbits de 
treball, noves responsabilitats, 
creixement de la nostra autono-
mia, .......
El primer dia van descobrir l’es-

quí nòrdic tot jugant, ja que per a 
molts d’ells era el primer contacte 
amb els esquís. A l’endemà ja van 
poder fer petites rutes marcades 
per la muntanya seguint tots als 
monitors. El tercer dia van gaudir 
fent una excursió amb raquetes 
de neu per dins del bosc, que els 
va servir per a conèixer i saber 
diferenciar les diferents espèci-
es d’arbres de la zona com el pi 
roig i l’avet. A la tarda cada curs 
va construir un iglú res a envejar 
al dels esquimals. L’últim dia a la 
neu va finalitzar amb una esquia-
da i una cursa que els va deixar a 
tots amb moltes ganes de tornar-
hi el curs vinent. 

Convivències a la neu del cicle 
superior col·legi Jesús-Maria

Durant el mes de febrer l’alumnat 
de primer, quart, cinquè i sisè han 
realitzat un taller de convivència 
organitzat per la Fundació Atlas 
englobat dins del programa AIRE 
ofert per l’ajuntament d’Igualada.
L’objectiu del mateix és dotar als 
nens i nenes d’estratègies, eines i 
recursos per a poder gestionar les 
seves emocions i relacions davant 
de qualsevol situació.
Així doncs al llarg d’una hora han 
realitzat diferents activitats  se-
gons el curs. S’han tractat temes 
com la resolució de conflictes, la 
diversitat, la pertinença al grup i 
la importància d’una bona comu-
nicació.
Aquesta ha estat una activitat 
més del nostre projecte d’escola 
“Saber Viure, Saber Conviure“, el 
qual ja fa deu anys que es duu 

a terme per ajudar l’alumnat a 
créixer com a persones perquè 
pugui arribar a un grau òptim de 
benestar social i emocional doncs 
les competències emocionals i 

socials, com totes les altres com-
petències, s’aprenen. Com diu la 
Jannet Patti “Educar el cor és tan 
important com educar la ment”.

Escolàpies: tallers de convivència “canvia el xip”

Els alumnes de 2n de Batxille-
rat vam emprendre ruta cap a 
una de les ciutats amb més his-
tòria que hem trepitjat mai, des-
prés de mesos, i mesos escollint 
quin seria el destí del nostre vi-
atge… Roma va ser la ciutat es-
collida, i no va ser pas una mala 
elecció.
En arribar a Roma, després de 
deixar les coses a l’hotel, va co-
mençar la visita per la ciutat. 
Vam estar al Colisseu, al Fòrum 
Romà, al Palatí, a plaça Espanya, 
als Museus Vaticans i a la Capella 
Sixtina, a la Basílica de Sant Pere 
del Vaticà, a les Catacumbes de 
Sant Calixte, a la Via Appia Anti-
ca, al Panteó, al Campidoglio, al 
Trastevere.
Malgrat el temps no va acom-
panyar gaire, van ser cinc dies 
inoblidables, plens de cultura, de 
diversió i, sobretot de bellesa; les 
hores passaven volant, perdíem 

la noció del temps i quan menys 
ens ho esperàvem ja havíem de 
tornar cap a Igualada, sens dubte 

haguéssim allargat el viatge uns 
quants dies més.
A reveure Roma!

Viatge a Roma de 2n. de Batxillerat de 
l’Acadèmia

La setmana passada els alumnes 
Llar 2, del parvulari i les alumnes 
de 1r i 2n de primària van poder 
passar una tarda entranyable 
amb els seus avis. La ja tradicio-
nal festa dels avis és tot un èxit 
en tots els sentits.
Els avis dels alumnes de Montclar 
visiten l’escola i poden gaudir de 
les cançons (en català, castellà i 
anglès), poemes, endevinalles i 
balls que els seus néts i nétes els 
hi han preparat. A tots els agrada 
que els avis els visitin i coneguin 
les professores i el col.legi: ells són 
amb la seva saviesa i experiència 
una peça clau en l’educació dels 
alumnes de Montclar.

Montclar celebra un any més la festa dels avis
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El dimarts passat, 10 de març, 
els Monturiols i Monturioles de 
cinquè de Primària de l’Escola 
Pia vam visitar el Parlament de 
Catalunya. En arribar, vam veure 
tres edificis que formaven part 
d’una antiga ciutadella. Un ara és 
el Parlament, l’altre és un institut 
i l’últim és una església. Al segle 
XVIII eren l’arsenal, casa del go-
vernador i l’església de la ciutade-
lla militar.
Un cop a dins ens van guiar a 
l’hemicicle (Saló de Plens) on vam 
ser rebuts pels tres diputats de la 
comarca de l’Anoia: Maria Sen-
serrich (CIU), Alba Vergés (ERC) i 
Pere Calvó (PP). En aquest espai 
tan especial i representatiu, ens 
van explicar la seva feina com a 
representants de la Comarca i en 
el Parlament de Catalunya. Des-
près vam fer un petit col·loqui i 
ens van resoldre molts dubtes so-
bre la seva feina, el Parlament i la 
vida política.
Després del col·loqui, ens van 
portar al Saló dels Canelobres, 
que comunica l’escala noble amb 
la Rotonda. Després vam anar al 
Saló Rosa que, quan havia de ser 
un palau,  estava destinat a ser 
sala de ball. A continuació vam 
veure el Saló Gris, que estava des-

tinat a ser el menjador. Finalment 
vam veure el Saló de Sessions, 
que estava destinat a ser el Saló 
del Tron on la reina podria fer les 
seves audiències.
Vam aprendre que el Parlament 
va servir per a moltes coses abans 
de ser Parlament de Catalunya, 
que l’actual parc de la ciutadella 
era una Ciutadella militar, que el 
parlament el formen 135 dipu-
tats, que la seva presidenta és la 
senyora Núria de Gispert, que els 
diputats són escollits cada 4 anys, 
que els diputats escullen el Parla-
ment de Catalunya, el President 
de la Generalitat de Catalunya, 

fan lleis i controlen el govern, que 
hi ha una sala molt gran anome-
nada hemicicle on es fan les vota-
cions, que els grups representats 
en el Parlament són CIU, PSC, 
ERC, PPC, IC, Cs i CUP, la dife-
rència entre els diferents poders 
(executiu, legislatiu i judicial)… i 
molta més informació.
Va ser una visita genial i per aca-
bar-ho d’arrodonir vam gaudir 
d’un sol radiant tot dinant al Parc 
de la Ciutadella. Ens ho vam pas-
sar molt bé i vam aprendre moltes 
coses que ens donaran peu per 
treballar-ho una mica més a l’es-
cola.

Els alumnes de 5è de primària de l’Escola Pia 
visiten el Parlament

Les dues Akeles (6è de primària) 
s’han classificat per a la final de 
Catalunya d’aquest important 
premi de narrativa escolar en 
català que organitza Òmnium 
Cultural.

Aquest passat dijous les dues 
alumnes, acompanyades per fa-
miliars i mestres, van recollir el 
premi en l’acte celebrat a Sant 
Sadurní d’Anoia.

Núria Quílez i Lia Vidal (Escola 
Mowgli) guanyadores del 9è 
Premi Sambori de la demarcació 
Anoia, Penedès i Garraf

Divendres a primera hora de la 
tarda, fem el dia del convidat a la 
classe de les Puputs (8 i 9 anys). 
Esperem amb il·lusió aquesta 
estoneta perquè pares i mares, 
germans i germanes i tothom 
qui ho desitgi vingui a oferir-nos 
una estona de lectura. Una esto-
na on gaudim del plaer de sentir 

com ens llegeixen un conte, unes 
endevinalles, o el fragment d’una 
novel·la ... Tot s’hi val, el que al 
lector li faci il·lusió compartir 
amb nosaltres. Aquesta és una de 
les activitats d’impuls a la lectura 
que enguany hem iniciat sistemà-
ticament a la nostra Escola i que 
ens ve de gust fer-vos conèixer.  

Pla d’impuls a la lectura a les 
Escoles de l’Ateneu

Al llarg de la setmana passada i 
aquesta, a l’escola Maristes Igua-
lada, hem anat duent a terme 
diferents activitats de tot tipus. 
Divendres 27 de febrer, vam ce-
lebrar el Festival LEMART  on els 
alumnes de 3r fins a 6è de Primà-
ria van poder fer una mostra mu-
sical, plàstica i corporal a partir 
del lema de l’any: “Obrint Portes”.  
Ahir dijous 5 de març, tots els 
alumnes des d’I3 fins a 4t d’ESO, 
vam celebrar el dia de la Pau, un 
mes més tard del dia oficial ja 
que les condicions climatològi-
ques d’aquell dia no ens ho van 
permetre. Va ser un acte senzill 
i curt a la plaça de l’Ajuntament 
però molt ric en significat. Música 
i silenci, alegria i recolliment, re-
cord i festa. Un gran llaç blanc va 
expressar el desig de tota l’escola 
que la PAU s’escampi per tot el 
món. Finalment, avui divendres 6 
de març, hem fet la clausura i cul-
minació de la Setmana de la So-
lidaritat. Aquesta ha girat al vol-
tant del projecte de SED ubicat a 
Mazonga (Tanzània):  “Maalum, 
escola per a tots”. Els d’Infantil i 
Primària ens hem aproximat a la 
vida africana mitjançant contes, 
xerrades, tallers, gimcanes i jocs 
de rol. Els alumnes de Secundària 
han reflexionat sobre el projec-
te, han visitat diferents entitats 
de la ciutat i han fet també uns 

jocs de cooperació. Al migdia, 
una vegada més, hem fet el di-
nar solidari i hem acabat la tarda 

Vivència i compromís als Maristes

amb diverses activitats i l’acapte 
de Sang. En definitiva, tres grans 
moments per compartir.

Els passat divendres 20 de març, 
coincidint amb el final de l’hivern, 
els alumnes d’Educació Primària 
vam dirigir les mirades al cel per 
tal de gaudir del fenomen meteo-
rològic de l’any. Previstos del ma-
terial necessari per visualitzar-lo 
sense danys oculars, hem pogut 
observar l’eclipsi Solar, tot i que 
ens hem trobat amb els núvols i 
el mal temps com a inconvenient.
Aquest fenomen s’ha pogut ob-
servar en la seva totalitat als 
arxipèlags àrtics de Feroe y Sval-
bard.  A Igualada en canvi, vam 
poder observar el seu màxim a  

un quart d’onze del matí, quan 
l’ocultació del Sol era parcial, al 
voltant d’un 60%.
Ara ens tocarà esperar fins al 12 
d’agost del 2026 per poder repe-
tir l’experiència! 

L’eclipsi solar a l’Acadèmia
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La Plaça de Pius XIIè és 
l’emplaçament on tots els docu-
ments apunten que va ocórrer el 
naixement de la ciutat d’Igualada. 
Aquí, en aquest indret, considerat 
d’antuvi com a una autèntica cruï-
lla de camins dels quatre punts 
cardinals de les antigues fronteres 
de la Marca, en temps de la Ca-
talunya Vella; fa més de mil anys, 
van convertir-se en igualadins els 
primers vilatans. 
L’interès tàcit d’aquesta localitza-
ció resultava avantatjós no sola-
ment pel fet d’enllaçar Barcelona 
i Lleida i Manresa i Montbui, sinó 
per tractar-se d’un territori força 
fecund a la llera d’un riu (L’Anoia), 
tant a efectes agraris com indus-
trials; a més de ser una plaça prou 
idònia  per a la instal·lació d’un 
mercat. Efectivament, aquesta 
posició tan cèntrica, dins del marc 
de la Conca d’Òdena, va facilitar 
els primers assentaments d’una 
població a l’abric de la Fortificació 
o Castell de la pròpia Conca; un 
poblat que de seguida a part del 
proteccionisme senyorial, va veure 
un primer auspici religiós amb 
la construcció d’un petit santua-
ri: l’anomenada primera Capella 
de Santa Maria (i també de Sant 
Pere) depenent de la patrística de 
l’Abadia de Sant Cugat del Vallès. 
Aquest temple, en segles futurs, 
havia d’esdevenir la gran Basílica 
que avui coneixem.
Des d’un vessant polític, una vega-

La Plaça de Pius XIIè 
da conformat aquest primer nucli 
habitat de l’antiga Vila d’Igualada, 
en temps del regnat de Jaume I, 
van començar a escriure’s les pà-
gines d’una inaugural administra-
ció municipal; fins a configurar-se 
aquesta vila com a un inqües-
tionable Carrer de Barcelona, 
ja sota el regnat de Pere III.  En 
conseqüència, des del segle XIII, 
ja va ser possible de parlar d’una 
autèntica autonomia municipal, 
amb un progressiu creixement 
demogràfic, a un pas de conver-
tir-se el centre més determinant i 
influent de la Conca d’Òdena.   
La Igualada que als nostres dies 
trepitgem ens regala una Plaça 
de Pius XIIè en la qual una placa 
documenta els seus orígens com 
a ciutat, alhora que la seva exis-
tència d’ençà el segle XV amb el 
nom de Plaça del Tany, un con-
cepte relacionat amb l’escorça 
arbòria que servia per a adobar 
les pells. Tanmateix, val a dir 
que, fins a les acaballes de la da-
rrera dècada dels cinquanta, tot 
aquest espai trapezoïdal que ara 
veiem obert era inexistent, ja que 
un illot d’edificis ocupava tota la 
Plaça, a banda i banda dels ca-
rrers de Santa Maria i el de la 
Verge de la “O” i davant del ca-
rrer de Custiol. De retruc, a peu 
de placa, és del tot espectacular 
la monumental silueta de la faça-
na llevantina de la Basílica, que 
mirava al vell Portal de Soldevila.

Visió d’alçada de la façana est de Santa Maria

Placa del naixement de la ciutat

Placa de la Plaça
© Carmel·la Planell



Igualada i la Pobla de Claramunt acullen dissabte 
i diumenge dues de les etapes de la VolCat
CICLISME / LA VEU

Igualada serà diumenge la seu 
de l’etapa final de la Volcat i 
permetrà gaudir de tot l’espec-
tacle de la millor BTT en direc-
te amb sortida i arribada a més 
de l’eliminator, la mítica prova 
en què els 25 millors homes i 
les 10 millors dones disputa-
ran una cursa per eliminació 
fins a coronar als més forts. A 
més, demà dissabte, coincidint 
també amb l’Anoia Race Tour, 
la Pobla de Claramunt viurà 
plenament la segona etapa 
d’aquesta cursa.
L’avinguda Catalunya serà 
l’epicentre de la gran festa del 
Mountain Bike i un lloc de visita 
per a tot aficionat a la BTT con-
centrant tota l’activitat d’una 
cursa trepidant. L’última etapa 
serà la més curta amb 42 km 
i 1085 metres de desnivell po-
sitiu barrejant pistes i senders 
fins al quilòmetre 27. Un cop a 
l’Òdena Village s’atacarà l’últi-
ma pujada de la Volcat fins al 
Puig d’Aguilera per iniciar un 
ràpid descens per sender fins 
a meta.
La VolCat reunirà 600 ciclistes 
i comptarà amb els millors bi-
kers del panorama internaci-
onal de 15 nacionalitats entre 
els quals destaquen el vigent 
campió Thiago Ferreira; els 
francesos Sorrou, Tempier, 
Marotte Koretzki i Drechou; 
els belgues Von Hoovels i 
Michiels; els russos Medvé-
dev i Akhmadulina; a més de 
Konvisanova, Vastaranta, Ilias, 
Randalainen, Balgabaev, Fe-
derspiel i Gehbauer. La VolCat 
comptarà també amb la par-

La Volcat assegura ciclisme de muntanya d’altíssima qualitat per dissabte, a la Pobla, i diumenge, a Igualada.
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ticipació del tricampió de les 
Skyrunner Wold Series Agustí 
Roc Amador.
La internacionalització de la 
VolCat i l’arribada d’equips, 
ciclistes i acompanyants a 
Igualada ha permès al sector 
hoteler de la ciutat assolir la 
màxima ocupació, així com en 
altres municipis de la comarca 
de l’Anoia. La VolCat estrena 
en aquesta edició categoria 
UCI XCS S2 entrant en el se-
lecte grup de curses internaci-

onals amb la millor participació 
i prestigi del ciclisme de mun-
tanya. A més la prova compta-
rà amb un espai a Teledeporte 
que posarà la cursa a l’abast 
tots els aficionats al ciclisme.

Tres etapes
La VolCat es disputarà entre 
demà divendres dia 3 i el 5 
d’abril i constarà de tres eta-
pes circulars que totalitzaran 
185 quilòmetres de pura BTT. 
La primera etapa tindrà sortida 
i arribada a Vilanova i la Geltrú 
i transcorrerà en bona part pel 
Parc Natural del Garraf al llarg 
de 58 quilòmetres amb 1.464 
metres de desnivell positiu. 
La segona etapa serà la més 
llarga i es disputarà a la Pobla 
de Claramunt de 85 quilòme-

tres i 2.916 metres de desnivell 
positiu, mentre que l’etapa final 
se celebrarà a igualada amb 
42 quilòmetres i 1.085 metres 
de desnivell positiu. Un cop 
finalitzada la cursa, els 25 mi-
llors homes i les 10 millors do-
nes disputaran la prova d’elimi-
nació.
La Volcat es disputa des de 
2004 i és considerada una de 
les proves mítiques del ciclis-
me de muntanya per la seva 
duresa, nivell i qualitat. Aquest 
any i com a novetat, els partici-
pants rebran un mallot d’obse-
qui Four Factors, patrocinador 
de la VolCat.
És una prova de BTT que du-
rant 3 dies recorre paratges de 
Catalunya, passant per territo-
ris de grans recursos naturals 

i turístics, on els corredors i 
acompanyants podran gaudir 
de tot l’esplendor de la natura. 
Aquest any els ciclistes recor-
reran part de les comarques 
del Garraf i l’Anoia, amb una 
primera etapa amb vistes al 
mar.
La VolCAT és una volta per a 
tothom, cada un d’ells al seu 
ritme, amb les seves pròpi-
es expectatives i al seu nivell 
(PRO-OPEN). La prova pre-
senta dues novetats impor-
tants. A nivell PRO, informar 
que aquesta edició de la Vol-
CAT serà Categoria UCI S2 
XCS, de manera que els corre-
dors podran sumar punts UCI. 
L’altra novetat fa referència a la 
modalitat OPEN, on per prime-
ra vegada, es podrà participar 
per parelles.
Com és habitual, la VolCAT 
es disputarà en 3 etapes, i a 
més, recupera l’Eliminator, que 
ja s’havia disputat en edicions 
anteriors i que està gaudint de 
molt èxit en les proves de la 
Copa i Campionats del Món de 
MTB. Només podran participar 
en l’Eliminator els 25 millors 
ciclistes de la classificació ge-
neral.
Etapa 1. Vilanova i la Geltrú - 
Vilanova i la Geltrú. 50 km
Etapa 2. La Pobla de Clara-
munt - La Pobla de Claramunt. 
85 km
Etapa 3. Igualada - Igualada. 
40 km
Eliminator. Igualada (25 corre-
dors competició masculina  / 
10 corredores competició fe-
menina).

La VolCat reunirà 
600 ciclistes 
representants 
a 15 nacionalitats 
diferents

Paula Blasco i Èlia Ibarra, terceres 
al campionat d’Espanya de cros

ATLETISME / IGNASI COSTA

Les atletes Cadet del C.A. 
Igualada Petromiralles Paula 
Blasco i Èlia Ibarra,  van as-
solir una gran 3a. posició i la 
medalla de Bronze correspo-
nent amb la selecció catalana, 
als Campionats d’Espanya de 
Cros CSD per seleccions auto-
nòmiques, disputats diumenge 
passat a Guadalajara, en una. 
Hi van participar 3 atletes del 
CAI Petromiralles, assolint el 
Juvenil Guillem Carner una 
molt destacada 6a. posició per 
equips, també amb la selecció 
Catalana, amb un total de 92 
punts, entrant 42è general i 4t  

atleta català en la cursa Juve-
nil, amb 21m. 00s., imposant-
se Andalusía amb 40 punts, 
entre un total de 18 seleccions.
Paula Blasco feia la 5a. posició 
general i primera atleta cata-
lana, amb 11 m. 21seg., en la 
cursa cadet.  La seva compa-
nya Èlia Ibarra, era  33a. amb 
11 m. 52seg., entrant  5a. atleta  
de l’equip català. Les catalanes  
assoliren 59 punts, darrere  de 
Madrid, campiones amb 35 
punts, i de Castella-Lleó, sots 
campiones amb 40 punts, en-
tre un total de 17 sel·leccions 
autonòmiques classificades.

Molts participants a la trobada de llançaments i 
relleus del Club Atlètic Igualada

ATLETISME / IGNASI COSTA

Amb considerable participació, 
es va dur a terme diumenge la 
Trobada de Llançaments llargs 
de Promoció i Control de Re-
lleus, a l’Estadi, amb organit-
zació del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles. Hi participaren 
el Lleida U.A., U.A. Terrassa, 
C.A. Gavà, Muntanyenc St. 
Cugat i del CAI Petromiralles.

Actuació dels 
atletes del CAI
Pel que fa a l’actuació del club 
igualadí, destacar la victòria en 
el disc masc. d’Alex González 
en Infantils, amb 16,26 m., i en 

javelina, amb 21,78 m.. Tam-
bé Sergi San José en Juve-
nils,  amb 22,01 m..  El martell 
masc. va ser dominat per Alex 
González (CAI Petromiralles)
en Infantils.
En categoria femenina gua-
nyava en el disc Paula Rodrí-
guez en Infantils, amb 17,74 
m., i en javelina Anna Torras en 
Infantils, amb 15,25 m., Marta 
Garrido en Cadets, amb 27,18 
m.
El martell va ser dominat per  
Marta Garrido en Cadets amb 
22,93 m.
Pel que fa al Control de re-
lleus, en 4 x 60 m. Alevins fem. 

s’imposava el conjunt del CAI 
format per Nuria Moix - Alba 
López - Carla Bisbal i Francina 
Massagué, amb  36”6, mentre 
en Alevins masc. s’imposava el 
quartet del CAI format per Mo-
hamed Ayyad - Marc Balcells 
- Arnau Cos i Nil Sanz, amb 
36”8.  
En 4 x 80 m. Infantils fem. 
s’imposava el conjunt del CAI 
format per Júlia Solé - Marcel-
la Solé - Berta López i Carlota 
Díaz-Guerra, amb 45”1, men-
tre els mes rapids en Infantils 
masc. eren Gerard Farrés - 
David Muñoz - Pol Roca i Aitor 
Caldito, amb 43”4. 



L’Igualada no va poder treure cap punt de Galícia. Foto: D. Figueras.

BÀSQUET / LA VEU

El Physic CB Igualada A ne-
cessitava la victòria per poder 
estar més a prop de les fases 
d’ascens, en la difícil pista del 
Círcol Catòlic Badalona A.
El partit va començar amb 
molt poca anotació per part 
dels dos equips. Un joc lent i 
caracteritzat per molt poques 
ocasions de bàsquets fàcils, 
amb moltes pèrdues de pilotes 
i una defensa poc tensa per 
part dels dos equips. El parcial 
del primer quart era de 11-11.
En el segon quart, les coses 
van seguir bastant igualades 
en el marcador, amb un gran 
intercanvi de bàsquets i triples 
per part dels dos equips que 
no feia dominar el joc a cap 
d’aquests. No va ser fins al mi-
nut 9, quan els igualadins van 
començar a despertar, trobant 
situacions de bàsquet fàcil, i 
sent agressius en atac, traient 
així dues faltes personals que 
els portaven a la línea de tir 
lliure. El resultat del parcial va 
ser de 11-13, que situava als 
blaus dos punts per davant en 
el marcador, 22-24.
A la represa del partit, els lo-
cals seguien per darrera en 
el marcador, i els jugadors de 
Raül Caballero mostrant tot el 
seu potencial, robant pilotes i 
acabant anotant amb facilitat. 
En el minut 4 del quart, un par-
cial de 0-10 els col·locava a 13 
punts per davant en el mar-
cador. Els locals responien 
amb l’anotació de dos triples, 

El Bàsquet Igualada, molt a prop 
de les fases d’ascens a la Lliga EBA

L’IHC cau a la pista del Liceo 
tot i fer un bon partit
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IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus IHC va fer millor 
partit a Riazor del que indica 
el marcador, una golejada per 
5-1. A la primera meitat els ar-
lequinats, amb un gran Elagi a 
la porteria) van aguantar bé un 
Liceo que va aprofitar el seu 
descomunal poder ofensiu per 
anar-se’n 3 a 0 en el marca-
dor. A la segona l’Igualada va 
aconseguir reduir diferències, 
amb un golàs de vaselina de 
Sergi Pla assistit en una contra 
per Mjntané, però una vegada 
més els herculins van ser més 
efectius i van acabar ampliat 
diferències. L’IHC podria ha-
ver marcat en una FD de Mo-
las però l’Elagi va estar un cop 
més insuperable aturant també 
una FD i un penal.
Més enllà del resultat, clara-
ment negatiu, l’equip va trans-
metre rebeŀlia davant de les 
adversitats i va saber superar 
l’handicap de les baixes (amb 

Jornada 26
Reus Deportiu - FC Barcelona   3-4
Coinasa Liceo HC - Monbus Igualada HC   5-1
Club Patí Vic - Enrile PAS Alcoi   6-6
CE Noia Freixenet - ICG Software Lleida   4-5
Mis Iberica CH Mataró - CP Tordera   8-4
CE Moritz Vendrell - CP Manlleu   7-1
Cafè Crem CP Calafell Tot l’Any - Voltregà   6-4
CP Vilafranca - Hockey Cerceda   5-5

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  73  26  24  1  1  143  44
2. Coinasa Liceo  68  26  22  2  2  149  71
3. Club Patí Vic  53  26  16  5  5  106  68
4. Reus Deportiu  45  26  14  3  9  94  81
5. Moritz Vendrell  44  26  13  5  8  102  102
6. Cerceda  41  26  11  8  7  97  103
7. Voltregà  37  26  10  7  9  84  73
8. Vilafranca  34  26  9  7  10  87  97
9. Enrile Alcoi  34  26  10  4  12  92  110
10. Igualada HC  30  26  8  6  12  81  82
11. ICG Lleida  28  26  7  7  12  95  104
12. Calafell  28  26  8  4  14  72  104
13. Noia Freixenet  27  26  7  6  13  66  87
14. Mataró  20  26  6  2  18  81  110
15. Manlleu  17  26  4  5  17  61  94
16. Tordera  8  26  2  2  22  62  142

OK Lliga masculina

Jornada 27 (11-12 d’abril)
Cerceda-Reus Deportiu
FC Barcelona-Liceo
Monbus Igualada-Vic
Enrile Alcoi-Noia Freixenet
ICG Lleida-Ibèrica Mataró
Tordera-Moritz Vendrell
Manlleu-Calafell
Voltregà-Vilafranca

intentant així la remuntada. 
Finalment el parcial va ser de 
22-26, que col·locava 44-50 
en l’electrònic. En l’últim quart, 
un intercanvi de bàsquets 
mantenia la diferència a favor 
dels visitants, fent així difícil la 
victòria del Círcol Catòlic Ba-
dalona A.
Va ser en el final del partit, on 
la diferència va ser més ajus-
tada, tot i que l’anotació de tirs 
lliures per part del Physic CB 
Igualada A, els feia forts per 
aconseguir la victòria. El par-
cial va ser de 18-17. Finalment 
el matx va acabar amb un re-
sultat de Círcol Badalona A 62 
– Physic CB Igualada A 67.

Circol Badalona A: A. Rodrí-
guez (0), A. Fortaleza (2), Q. 
Fortaleza (10), A. Lladó (8), E. 
Nogales (12), A. Medio (11), J. 
Temprano (12), F. Gotzens (-), 
R. Castillo (1), M. Callau (5), 
A. Rubio (-), R. Castillo (1).
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (0), R. Riu (16), E. Burgès 
(2), M. Moliner (6), J. Torres 
(6), C. Fons (11), A. Gual (9), 
A. Roca (-), E. Tejero (15), S. 
Laguarta (1), G. Vilaginés (1).
Parcials: 11-11, 11-13 (22-24), 
22-26 (44-50), 18-17 (62-67).
Àrbitres: F. Ponce, D. Peries.

Tercera victòria 
consecutiva del femení
El Depimés CB Igualada A va 
aconseguir una nova victòria, 
la 3a. consecutiva i la 15a. 
de la temporada, davant un 

combatiu CB Cornellà per un 
resultat final de 51 a 42. El pri-
mer quart va ser igualat i dis-
putat i només els errors sota la 
cistella va fer veure un pobre 
marcador a favor local , 9 a 8. 
En el segon quart tot i el bon 
inici igualadí on gràcies a una 
bona defensa que va deixar 
sense anotar durant els pri-
mers 5 minuts, les visitants 
amb talent va capgirar el mar-
cador arribant al descans amb 
el resultat de 21 a 22. A la re-
presa primers minuts clars de 
domini igualadí però sense 
contundència ofensiva.
A falta del darrer minut per 
acabar el quart el resultat era 
d’empat a 30. Però aquest 
darrer minut més els primers 
4 minuts del darrer quart van 
ser espectaculars per part 
igualadina. Parcial de 17 a 0, 
que deixava un marcador de 
47 a 30 a falta dels darrers 4 
minuts. 
Els darrers minuts van ser llui-
tats i amb encert visitant que 
va deixar un resultat final de 
51 a 42. Propera jornada di-
jous dia 16 abril a les 21.30h a 
la pista del segon classificat el 
CB Tarragona.

Parcials: 9-8, 21-22, 36-30, 
51-42
C. Carner (3) M. Quintana (4), 
Soler (4), J. Salanova (2), E. 
Compte (7), Amatlle baixa per 
lesió greu, A. Acevedo (14), B. 
Sellarès (8)C.Bargalló (2), J. 
Fuertes (4), J. Lamolla (2)

Jassel que ja no va entrar a la 
convocatòria i Dani López que 
no va arribar a jugar ni un mi-
nut per prevenció). Una vega-
da més els joves van disposar 
de molts minuts (Nil Garreta va 
ser titular per primera vegada a 
la temporada i Teti Vives va ju-
gar 25 minuts(11/14)). I una ve-
gada més els van saber aprofi-
tar. Els últims partits han deixat 
un pobre balanç de punts però 
una gran inversió pel futur.
El proper partit dels arlequinats 
serà a casa davant el Vic, la 
setmana que ve. Els nostres 
són molt a prop de la salvació 
matemàtica, però també d’as-
segurar-se un lloc a la CERS 
la propera temporada.
LICEO 5 (3/2) Grimalt, 
J.Bargalló (1), P.Bargalló (2), 
J.Lamas, T.Pèrez (2), equip ini-
cial. Casballeira, E.Lamas (1), 
Oriol Vives.
MONBUS IHC 1 (0/1) Elagi, 
Ton Baliu, Met Molas, Sergi Pla 
(1), Nil Garreta, equip inicial. 
Teti Vives, Joan Muntané. Dani 
Lòpez i Àlex Ferrer.
GOLS: 1-0 Perez (m.7), 2-0 
J.Bargalló (m.17), 3-0 E.Lamas 
(m 22). SEGONA PART. 
3-1 S.Pla (m 1), 4-1 Perez 
(m.16.30), 5-1 J.Bargalló (m 
22).
Més info a http://ihc.blog.cat

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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FUTBOL / ELENA ALERT/REDACCIÓ

La visita del CFI al Torreforta, 
cuer de la categoria, havia de 
servir sens dubte per aconse-
guir que els blaus sumessin 
els 3 punts. Coneixedors de 
la importància d’aquest partit, 
l’Igualada va sortir amb una 
intensitat i un domini total del 
joc, que els van permetre su-
perar dues vegades la porteria 
del Torreforta en tant sols 20 
minuts. El primer gol va arri-
bar al minut 10 de les botes de 
Jonny, i el davanter igualadí va 
tardar tant sols 10 minuts més 
per aconseguir el segon gol 
de l’Igualada i del seu compte 
particular. 
Amb el 0-2 favorable, el rit-
me de l’Igualada va baixar i 
el Torreforta ho va aprofitar 
per posar l’1-2 al marcador 
que tornava a deixar el partit 
completament obert. Però el 
CFI arribava al descans amb 
un resultat favorable i amb 45 
minuts per davant per aconse-
guir mantenir aquest resultat.
Si bé la primera meitat es va 
caracteritzar per un joc molt 
vistós i moltes ocasions de gol, 
la segona part va ser més tra-
vada per part dels dos equips: 
poques ocasions i poc joc, van 
portar a uns minuts d’incerte-
sa en el control i el domini de 
la pilota. L’Igualada buscava 
evitar encaixar cap gol, però 
també va buscar amb insis-
tència el 3r gol que els donés 
la tranquil·litat, i va arribar, al 
minut 84. Palet va posar una 

El CFI suma tres punts vitals, 
i Martí Alavedra plega

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell 52 26 15 7 4 38 29
2 Santboià 51 26 15 6 5 53 25
3 El Catllar 50 26 15 5 6 42 31
4 Sant Ildefons 41 26 11 8 7 44 33
5 Amposta 39 26 9 12 5 45 34
6 Torredembarra 39 26 10 9 7 43 33
7 Rapitenca 37 26 10 7 9 39 30
8 Reddis 37 26 11 4 11 37 28
9 Vilanova Geltru 37 26 10 7 9 32 29
10 Viladecans 35 26 10 5 11 33 33
11 Balaguer 34 26 8 10 8 33 32
12 Lleida  “B” 34 26 8 10 8 22 37
13 Almacelles 30 26 8 6 12 30 41
14 Tarrega 27 26 5 12 9 25 32
15 Igualada 27 26 7 6 13 27 42
16 Juventud 25S 25 26 7 4 15 26 41
17 Mollerussa 24 26 6 6 14 31 45
18 Torreforta 18 26 4 6 16 37 62

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 26
Morell CD - Reddis CF   0-3
Lleida E. Terraferma “B” - Tarrega UE  1-1
Juventud 25 Septiembre - Torredembarra  0-4
El Catllar CE - Viladecans UD  2-2
Torreforta CDC - Igualada CF  2-3
Sant Ildefons UE - Mollerussa CFJ  2-1
Rapitenca UE - Santboia CF  2-4
Amposta CF - EFAC Almacelles CF  3-1
Vilanova Geltru CF - Balaguer CF  2-3

   PT. p j e p gf  gc 
1 Vista Alegre 55 26 17 4 5 53 29
2 U. Bellvitge 53 26 16 5 5 45 22
3 Suburense 50 26 14 8 4 55 33
4 Marianao P. 50 26 15 5 6 36 24
5 Can Vidalet 49 26 15 4 7 47 29
6 Gornal 48 26 14 6 6 51 29
7 Begues 34 26 9 7 10 39 42
8 San Mauro 33 26 9 6 11 30 34
9 Prat “B” 31 26 9 4 13 28 38
10 Sant Cugat 30 26 8 6 12 30 30
11 Moja 30 26 8 6 12 43 49
12 Júnior 29 26 8 5 13 37 38
13 Sant J. Despí 29 26 6 11 9 28 37
14 Olivella 29 26 7 8 11 36 48
15 Sant Andreu B. 29 26 8 5 13 32 51
16 Espluguenc 28 26 8 4 14 36 42
17 Martorell 27 26 7 6 13 35 46
18 Pª Màlaga 16 26 4 4 18 33 73

Jornada 26
Moja AE - Unificación Bellvitge UD  1-2
Prat AE “B” - Begues CF   1-0
Pª Unión Màlaga Club - Sant Andreu Barca  2-5
Júnior CF - Martorell CF   4-1
Gornal UD - Olivella CE   4-1
Espluguenc FA - San Mauro UD  2-0
Can Vidalet CF - Sant Joan Despí UE  1-1
Sant Cugat Esport FC - Marianao Poblet UD  1-2
Suburense CF - Vista Alegre UD  1-2

   PT. p j e p gf  gc 
1 Òdena 66 26 20 6 0 88 32
2 At. Vilafranca 60 26 18 6 2 69 28
3 Piera 58 26 19 1 6 64 33
4 Cubelles 49 26 14 7 5 58 34
5 Anoia 46 26 14 4 8 68 42
6 Calaf 45 26 14 3 9 71 53
7 La Granada 41 26 12 5 9 62 40
8 Montserrat 37 26 9 10 7 38 38
9 Sitges 30 26 8 6 12 41 47
10 Sant Pere M. 30 26 7 9 10 48 38
11 St Cugat Ses. 29 26 8 5 13 44 63
12 Riudebitlles 28 26 7 7 12 46 57
13 Les Roquetes 28 26 6 10 10 38 51
14 Ribes 25 25 7 4 14 34 50
15 Carme 21 25 6 3 16 37 74
16 Pª Jove R. 20 26 6 2 18 34 84
17 La Munia 19 26 4 7 15 34 82
18 Espirall 18 26 5 3 18 38 66

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 26
Cubelles CF - Sant Pere Molanta CFP  1-1
St Cugat Sesgarrigues - Sitges UE  2-0
Montserrat Igualada UD - Anoia CE  2-0
La Munia AE - Odena CE   0-0
Calaf UD - Pª Jove Les Roquetes  6-2
Base Espirall-Les Clotes - Riudebitlles CE  1-4
Ribes CD - Fund.PE At. Vilafranca  1-4
Les Roquetes CF - Carme CE  1-1
Piera AE - La Granada CF  2-1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 27 (12 d’abril)
Torredembarra UD - El Catllar CE
Reddis CF - Juventud 25 Septiembre
Santboia CF - Morell CD
Viladecans UD - Amposta CF
EFAC Almacelles CF - Lleida E.  “B”
Tarrega UE - Vilanova Geltru CF
Balaguer CF - Torreforta CDC
Igualada CF - Sant Ildefons UE
Mollerussa CFJ - Rapitenca UE

Jornada 27 (12 d’abril) 
Olivella CE - Espluguenc FA
Marianao Poblet UD - Pª  Màlaga Club
Unificación Bellvitge UD - Prat AE “B”
Begues CF - Júnior CF
Martorell CF - Gornal UD
San Mauro UD - Can Vidalet CF
Sant Joan Despí UE - Suburense CF
Vista Alegre UD - Sant Cugat Esport FC
Sant Andreu de la Barca - Moja AE

Jornada 27 (12 d’abril) 
Odena CE - Cubelles CF
Sitges UE - Ribes CD
Fund.PE At. Vilafranca - Les Roquetes CF
Anoia CE - La Munia AE
Sant Pere Molanta CFP - Calaf UD
Pª Jove Les Roquetes - Base Espirall-Les Clotes
Riudebitlles CE - St Cugat Sesgarrigues
Carme CE - Piera AE
La Granada CF - Montserrat Igualada UD

pilota a Fran que va ser tom-
bat a terra pel porter rival, 
provocant penal. Jonny trans-
formava el penal aconseguint 
l’1-3 i un hat-trik personal. 
Aquest gol donava tranquil-
litat als igualadins, però, a 
les acaballes del partit, el 
Torreforta va posar el 2-3 al 
marcador rematant una falta 
dins l’àrea igualadina. Amb el 
temps complert, no hi va haver 
temps de més i els igualadins 
es van endur els tres punts 
cap a casa sumant una victò-
ria vital per poder seguir llui-
tant per mantenir la categoria. 
El proper partit serà passat 
Setmana Santa, a Les Co-
mes. Els blaus s’enfrontaran 
al quart classificat, el Sant Il-
defons. 
TORREFORTA: Miquel Cla-
vero, Juan Jose Alias, Oscar 
Botero, Oriol Roca (Daniel Pe-
rez 79’), Ferran Alaman, Joan 
Maria Campanera (Joan Go-
mis 46’), Agustin Gene (Jose 
Oliva 66’), Richard Alvarez, 
Sergi Martinez (Eder Araujo 
46’), Antonio Cornejo, Claudio 
Lopes (Carlos Torres 58’). 
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Roger Peña (Ton Casas 
66’), Robert Palau, David Ba-
raldes, Fran Arevalo, Martí 
Just, Enric Palet (Frank Marti-
nez 87’), Eloi Jimenez, Jonat-
han Fernandez, Carles Güell 
(Jordi Castellano 55’), Bacha-
na Lominadze.  Entrenador: 
Martí Alavedra
GOLS:  0-1 Jonathan Fer-

nandez (10’), 2-0 Jonathan 
Fernandez 20’, 2-1 Ferran 
Alaman (38’), 1-3 Jonathan 
Fernandez (84’), 2-3 Jose L 
Oliva (89’)
ÀRBITRES: Marc Padros, Xa-
vier Polo, Paula Lindez. Gro-
gues a Joan Maria Campa-
nera (44’), Oscar Botero 72’), 
Richard Alvarez (81’), Miquel 
Clavero (84’), Juan José Alias 
(89’) pel Torreforta CD i Ro-
bert Palau (37’), David Baral-
des (52’), Frank Martinez (89’) 
Eduard Morera (89’).

Plega l’entrenador
Martí Alavedra tampoc acaba-
rà la temporada. El segon en-
trenador que té el CFI aquesta 
temporada va decidir plegar 
aquesta setmana. El fet que la 
directiva pogués estar buscant 
ja un entrenador diferent per a 
la propera temporada ha pro-
vocat l’adéu d’Alavedra, amb 
42 anys d’experiència a les 
banquetes del futbol català.
En un comunicat, la directiva 
agraeix el treball d’Alavedra 
“i vol subratllar que tenia la 
màxima confiança i donava 
suport al seu plantejament 
esportiu. Prova d’això és que 
mai s’ha posat en dubte la 
seva feina, especialment en 
els moments complicats de-
rivats dels resultats negatius, 
ni s’ha qüestionat cap decisió 
presa en relació a l’equip. 
L’actual segon entrenador, 
Ton Major, agafarà l’equip pel 
que resta de temporada.  

Amb 28 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  26
Amb 26 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
Isidre Marsiñach  Calaf  18
Amb 17 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  17
Gerard Jorba  Òdena  17
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
Edgar Rodríguez  Piera  14
Gerard Márquez  Rebrot  14
Amb 13 gols:
Xavi Mas  Piera  13
Cristian Martínez  PM Tossa  13
Amb 12 gols:
Jonathan Luque  Fàtima  12
Ricard Márquez  Anoia  12
Amb 11 gols:
Edgar Maldonado  San Mauro B  11
Ivan Copoví  San Mauro B  11
Jordi Jabalera  Hostalets   11
David Martínez  Anoia  11

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fatima FC 63 24 21 0 3 71 16
2 Pobla Clar. 57 24 19 0 5 76 27
3 PM Tossa 57 24 18 3 3 79 19
4 Masquefa 55 24 17 4 3 68 17
5 Ateneu PBI 45 24 14 3 7 66 36
6 Hostalets P. 44 24 13 5 6 54 26
7 San Mauro B 41 23 13 2 8 61 33
8 Capellades  32 24 8 8 8 41 38
9 La Llacuna  27 23 7 6 10 44 47
10 Tous  27 24 8 3 13 38 52
11 Rebrot 21 24 6 3 15 42 70
12 La Paz  21 24 7 0 17 30 81
13 Jorba  19 24 5 4 15 38 65
14 Cabrera Anoia 18 24 4 6 14 33 83
15 Vilanova Camí 13 23 3 4 16 28 56
16 Torre Clar. 4 23 1 1 21 13 116

Jornada 24 
La Paz CF - La Llacuna CF  1-0
Hostalets Pierola CF - Jorba UD  5-1
La Pobla Claramunt CF - Pª Ma .Tossa M.  0-2
Ateneu P B Igualadí SEF - Capellades CF  2-0
Fatima FC - Cabrera Anoia CE  7-0
San Mauro UD “B” - Vilanova Cami CF  ajr
Tous UE - Masquefa FC   0-2
Rebrot UD - La Torre Claramunt UE  3-0

Jornada 25 (12 d’abril) 
La Torre Claramunt UE - 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

El femení del CFI remunta i guanya
FUTBOL / CFI

Amb el camp força ple d’afi-
cionats, l’Igualada Femení va 
fer els deures aquesta jorna-
da davant d’un Vic amb molta 
necessitat de puntuar per evi-
tar un descens que encara té 
massa proper.
L’Igualada va sortit fluix i des-
pistat i això ho van aprofitar 
les osonenques per avançar-
se al marcador quan només 
es portaven 7 minuts de joc 
disputats.
El que podia haver estat un 
gerro d’aigua freda, va espe-
ronar a les locals que, a partir 
d’aquest moment, van anar 
agafant les regnes del partit i 
creant ocasions.
Només va haver d’esperar 10 
minuts el públic assistent per 
veure com la Judit, pujant per 
la banda dreta, aconseguia 
el gol que tornava a deixar el 
marcador igualat.
Malgrat ser un partit travat, 
amb molts nervis per part de 
tots dos equips, l’Igualada va 
fer més mèrits i, pocs minuts 

després, la Mariona va lluitar 
una pilota contra diverses ri-
vals fins que va aconseguir 
engaltar un fort xut que va en-
trar per tot l’escaire. Amb, el 
resultat favorable de 2-1 es va 
anar al descans.
A la segona part, l’Igualada 
va ser l’amo i senyor del par-
tit, només inquietat per les 
blanc-i-vermelles en compta-
des ocasions. El partit, però 
va continuar travat, més llui-
tat que jugat, i a mesura que 
avançaven els minuts, el Vic 
que s’anava arriscant més i 
més. En aquests compassos 
és on l’Igualada podia haver 
rematat el partit, amb fins a 4 
ocasions clares de gol, però 
els pals i la portera van fer 
patir fins al darrer alè. Al final, 
els tres punts van quedar-se a 
casa i la tranquil·litat també.
El proper partit es dispu-
ta d’aquí a quinze dies pel 
descans de Setmana Santa. 
L’Igualada es desplaçarà a 
Saragossa en un partit que pot 
ser agònic per les aragoneses 

de cara a mantenir la catego-
ria.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert (Est-
her Soler 72′), Araceli Bar-
roso, Marta Cuadras, Janet 
Mendoza (defenses), Jèssica 
Pablos (Marta Sáez 46′), Nú-
ria Miquel, Míriam Solias (mig-
campistes), Mariona Marsal, 
Judit Pablos, Marina Salanova 
(Aitana Hornas 80′) (davan-
teres). Entrenadors Santi Ra-
mos i Paco Pablos.
U.E. VIC: Sheila Artigas, Jú-
lia Casademont, Aina Badia, 
Queralt Torradeflot, Ester Ser-
rano (Olga Castaño 68′), Júlia 
Roca, Carla Ventura, Carla 
Martínez (Judit Rivero 58′), 
Marta Líria (Maria del Mar 
Puig 37′), Maria del Mar Ma-
zuecos, Ester Arnaus. Entre-
nadora: Ivet Martínez
GOLS: 0-1 Aina (7′), 1-1 Judit 
(17′), 2-1 Mariona (22′)
ÀRBITRES: Edgar Carmona 
– Antoni Garcia – Pol Bosch. 
Grogues a Mariona (32′), 
Sáez (46′), Queralt (51′).

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1  Barcelona B  58  23  18  4  1  76  12   
2  Levante LP  58  23  19  1  3  72  20   
3  Seagull  42  23  12  6  5  40  33   
4  Europa  38  23  11  5  7  46  37   
5  Espanyol B  35  23  9  8  6  36  21   
6  L’Estartit  34  23  10  4  9  34  28   
7  Son Sardina  32  23  9  5  9  45  42  
8  Igualada  31  23  8  7  8  30  30   
9  Sant Gabriel B  26  23  6  8  9  35  41   
10  Aem Lleida 25  23  6  7  10  34  38   
11  Vic   25  23  7  4  12  31  40   
12  Tr. Alcaine  24  23  7  3  13  29  57  
13  Sant Andreu  13  23  4  1  18  23  59   
14  Lloret  10  23  3  1  19  25  98

Jornada 23  
Son Sardina-St. Andreu   4-1
Barcelona B-AEM Lleida   2-0
Levante las Planas-St. Gabriel B  2-1
Europa-Espanyol B    2-0
Seagull-L’Estartit    1-0
Igualada-Vic    2-1
Lloret-Transportes Alcaine  0-3

Jornada 24 (12 d’abril)  
AEM Lleida-St. Andreu
St. Gabriel B-Barcelona B
Espanyol B-Levante las Planas
L’Estartit-Europa
Vic-Seagull
Tr. Alcaine-Igualada
Lloret-Son Sardina



Activitat de l’Hoquei 
Club Montbui

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada s’ha imposat diu-
menge passat a Les Comes, 
en un partit molt treballat, a 
l’equip madrileny del CP Alcor-
con. L’equip visitant, entrenat 
per Èrick Nàser, és un equip 
molt lluitador i que tira molt a 
porteria. Les igualadines van 
fer un bon treball en defensa i 
van ser molt efectives de cara 
a porteria. Així, el partit ha ser-
vit per deixar enrere el partit 
de Gijón i encarrilar una nova 
dinàmica positiva.
Les noies de Harry Mora i 
Raül Ramírez van començar 
el partit molt centrades i amb 
ganes d’emportar-se el par-
tit de bon començament. Les 
possessions eren llargues 
però la bola no tenia un domi-
nador clar. Les ocasions eren 
per les visitants que provaven 
el llançament a porteria des de 
qualsevol posició aprofitant el 
mínim espai i forat. En canvi 
les igualadines maduraven 
molt el llançament i preferien 
conservar la bola.
Al minut 9 la Laura Salvador 
penetrava amb bola a l’àrea 
madrilenya i marcava el pri-
mer gol del partit en un potent 
xut que la portera visitant no 
va poder evitar (1-0). L’Alcor-
con no va afluixar i va seguir 
amb la seva lluita i creant oca-
sions i xuts que resolia amb 
eficiència la defensa igualadi-
na i la portera Laia Navarrete. 
Un altre bon partit de la jove 
portera.

Treballada victòria de l’Igualada Femení 
d’hoquei davant l’Alcorcón (3-1) DSènior 2a Catalana grup 1

CP SITGES, 4-HCM Nolor, 8
Pep Ferrer, Ivan Rica, Carlos Mo-
rales, Edu Cassadó, Marcel Mon-
clús, Albert Vidal, Daniel Gual, 
Isaac Gual, Bernat Perelló i Roger 
Madrid.
Prebenjamí In. Comarcals
HCM, 0-CP CALAFELL, 3
Aleix Aguilera, Gabriel Jorquera, 
Pau Sanchez, Ramon Poncell,  
Nil Salas, Joel Garcia, Pau Parera 
i Jan Ticó.  
Prebenjamí Iniciació
HC SANT JUST, 3-HCM, 1
Pol Ticó, Pau Martín, Lluc Cas-
tells, Adrian Bueno, Oriol Carrero, 
Pol Andreu i Pol Izquierdo.  
Prebenjamí
ARENYS MUNT, 3-HCM, 0
Alejandro Luque, Andreu Saurí, 
Oriol Malet, Manel Saurí, Daniel 
Iglesias, Pol Ruiz, Eloi Codina, 
Martí Pons i Ariadna Busqué.  
Benjamí
CP VILANOVA, 9-HCM, 0
Marc Serra, Liu Capdevila, Ona 
Vidal, Vadim Puig, Ariadna Bus-
qué, Judit Llobet, David Ruiz i Pau 
Torilo. 
Aleví B
TARREGA HPC, 3-HCM, 9
Zoe Torras, Andrés Pérez, Pau 
Bars, Arnau Bosch, Pere Subi-
rana, Marc Lastre, Àlex Molero, i 
Guillem Ribas.
Aleví A 
HCM, 7-CLUB OLESA PATÍ, 0
Biel Llobet, Maure Madrid, Àlex 
Rica, Adrià Torras, Marc Bacardit, 
Gerard Bacardit, i Arnau Segura.
Juvenil
HCM, 2-CPH OLOT, 6
Roman Arribas i Sergi Ribas, 
Víctor Bossa, Dimitri Rosich, Eric 
Garcia, Oriol Ricard i C. Morales.
Júnior
HCM, 4-CE NOIA B, 4 
Roger Madrid, Carlos Morales, 
Ivan Rica, Ricard Perez, Pau Tor-
ras, Oriol Ricard i Víctor Bossa.
Veterans
HCM, 0-CERDANYOLA CH, 4
Josep Mir i Gabri Ramírez, Jofre 
Torra, Xavi Massana, Albert Pi-
nyol, Albert Parera, David Comp-
te, David Bars, Moisès Cervera, i 
Carles Povill.  
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A cinc minuts del final, l’àrbitre 
ensenyava la targeta blava al 
tècnic xilè de l’Alcorcon. Això 
suposava jugar amb supe-
rioritat numèrica durant dos 
minuts per l’exclusió tempo-
ral d’una jugadora de pista. 
Les igualadines no van saber 
aprofitar aquesta superioritat 
i s’arribaria al descans sense 
canvis en el marcador.
Només començar la segona 
part, i fruit d’una pèrdua de 
bola, l’Alcorcon empatava el 
partit (1-1). Les madrilenyes 
encara van apretar més i van 
posar la defensa local al límit, 
forçant errors i precipitacions 
a les jugadores igualadines.
Però quatre minuts més tard, 
la Raquel Bernadas tornava 
a posar a l’Igualada per da-
vant en un u contra u amb la 

portera Marianna Vélez (2-1). 
En cap moment l’Alcorcon es 
va rendir. Al contrari, la seva 
pressió era cada cop més in-
còmode i alhora més perillo-
sa per a l’Igualada. Les faltes 
anaven molt igualades, però 
les locals es posaven amb nou 
a falta de quatre minuts pel fi-
nal i les visitants amb 7.
L’Alcorcon enviava una bola al 
pal i es veia molt aprop l’em-
pat de l’equip d’Èrick Nàser. 
En el darrer minut les madri-
lenyes arribaven a les 10 fal-
tes i l’Igualada tenia l’opció de 
matar el partit. La falta directa 
la llançaria la Raquel Berna-
das. Després del refús de la 
portera madrilenya la número 
deu igualadina enviava la bola 
al fons de la porteria i deixava 
sentenciat el partit (3-1).
A 15 segons d’acabar el par-
tit però, l’Igualada feia la falta 
deu i l’Alcorcon tenia l’opció 
de marcar el seu segon gol 
gràcies a la falta directa. Però 
Oara Bautista va enviar la bola 
fora després de fer una volta 
sobre si mateixa per amagar 
el xut.
Partit molt treballat i una me-
ritòria victòria que puja a les 

igualadines a la 7a posició a 
la taula i posa a les noies de 
Harry Mora i Raül Ramírez 
en una dinàmica positiva. Les 
claus del partit han estat sens 
dubte el treball de la defen-
sa i l’eficiència en els llança-
ments a porteria. Han estat 
pocs llançaments però han 
entrat dos gols en jugada. En 
aquest apartat també destaca 
el gol -en aquesta ocasió de 
jugada- de la capitana Laura 
Salvador. Amb el gol d’avui, la 
de Sant Sadurní, porta 11 gols 
en 9 partits consecutius. Sens 
dubte un actiu important per 
l’equip.
El pròxim partit serà el pro-
per 11 d’abril a Madrid, contra 
l’equip de la igualadina Maria 
del Moral, el Sta. Maria del 
Pilar. Un enfrontament que 
recordarà, sens dubte, al de 
la darrera jornada de la tem-
porada passada, on ambdós 
equips es jugàven la catego-
ria. Les madrilenyes la van 
perdre. Però com que no teni-
en alternativa dins la federació 
madrilenya es van matenir a 
l’OK lliga.

Igualada FHCP 3
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta, Clara Ferrer, Laura Tor-
res i Marta Soler.
També Sílvia Borràs -P-, Lau-
ra Salvador (1), Meritxell Mar-
tínez, Judit Baldris i Raquel 
Bernadas (2). Entrenador: 
Raül Ramírez i Harry Mora
CP Alcorcon 1
Marianna Vélez -P-, Dolores 
Cancelas, Oara Bautista, Lu-
cia Martínez i Marta Vente-
pan. També Silvia López -P-, 
Ana Asensi, Sara Alonso i Zoe 
González.
Entrenador: Èrick Nàser.
Àrbitre: Eloi Castellnou. Ir-
regular. Alternava moments 
on era molt estricte i d’altres 
menys.
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Es poc habitual veure a Toni Bou en el tercer lloc del podi.
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La segona prova del campio-
nat estatal de ral·lis de terra va 
tenir per marc els voltants del 
circuit de Navarra i en el que hi 
van participar el pilot osonenc 
Nani Roma copilotat per l’ode-
nenc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada amb un Mini preparat 
per PCR Sport.
Si al ral·li de Lorca, Roma i 
Haro es van classificar en la 
segona posició, aquesta ve-
gada van aconseguir una molt 
treballada victòria que no es 
va decidir fins el darrer tram 
cronometrat.
Nani Roma i Àlex Haro molts 
contents per aquest triomf co-
mentaven al final del ral·li:  “Un 
ral·li estupend, el fet d’estar si-
tuat en el Circuit de Navarra 
amb unes instal·lacions estu-
pendes i tan prop dels trams 
és magnífic. Hem tingut unes 
dificultats al principi però que 
hem sabut solucionar. De ve-
gades els ral·lis es guanyen 
no per ser el més ràpid sinó 
per ser constant. No hem 
abandonat mai, lluitant fins al 
final. Una carrera molt lluitada, 

Treballat triomf de Roma i Haro a Navarra.

L’odenenc Àlex Haro i Nani Roma, 
guanyadors del ral·li de Navarra

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Per l’entorn de la població ma-
llorquina de Sant Joan es va 
disputar la primera prova pel 
campionat estatal de trial a 
l’aire lliure i en el que i parti-
cipà el pilot pierenc Toni Bou 
amb Montesa.
Va ser un trial dur i molt exi-
gent en el pilotatge. Toni Bou 
va ser el primer pilot en sortir 
i va cometre algunes errades 
que van permetre que fos el 
pilot Àdam Raga amb Gas 
Gas el guanyador, seguit de 
Jeroni Fajardo amb Beta, ocu-
pant el pilot anoienc la tercera 
posició.

Toni Bou va punxar 
al Trial de Mallorca

felicitar a Nil Solans i a Alex 
Villanueva, també als nostres 
col·legues de taula, José Ma-
ria López i Luciano Emanuel, 
i que de vegades ens oblidem 
de la gent de l’organització, en 
els trams, a peu de pista, que 
ajuda. Creiem que ha estat un 
ral·li super bonic, amb trams 
molt ràpids i divertits, eren 

A l’acabar el trial mallorquí, 
Bou deia:”Al final ha estat un 
trial de pocs punts; semblava 
més complicat ahir quan vam 
reconèixer les zones. He tirat 
un parell de fletxes i a una 
altra zona m’he equivocat de 
traçada, així que he perdut 
massa punts. Anava sol al  da-
vant i això ha passat factura. 
És un inici dolent de campio-
nat que intentarem recuperar 
en la propera carrera”.
El segon diumenge d’aquest 
mes d’abril, la població ma-
drilenya de Lozoyuela serà 
l’escenari del segon trial pun-
tuable. 

trams de conduir, amb rectes 
però amb un pis canviant i 
amb sorpreses”
Després de dues proves dis-
putades, Roma i Haro ocupen 
el primer lloc del campionat 
empatats a punts amb els 
guanyadors del ral·li de Lor-
ca, Àlex Villanueva i Oscar 
Sánchez. 

Laura Orgué, segona en el seu debut a la Copa del Món d’esquí 
de muntanya dies després d’anunciar que deixa l’esquí de fons
MUNTANYA / LA VEU

La igualadina afincada a l’Alt 
Urgell Laura Orgué ha debutat 
en una prova de la Copa del 
Món d’Esquí de Muntanya en 
modalitat vertical amb una no-
table segona posició, a la cur-
sa de la regió italiana del Pie-
mont. La victòria ha estat per 
Laetitia Roux que, d’aquesta 
manera, amplia la ratxa amb 
el novè or en nou curses. El 
podi femení l’ha completat 
l’espoir Axelle Mollaret. Cal 
recordar que la igualadina  va 
anunciar fa pocs dies que es 
retirava de l’esquí de fons, ha-
via guanyat les quatre úniques 
verticals que havia disputat en 
la seva carrera.
Laura Orgué va anunciar la 
setmana passada oficialment 
que es retira de la competició 
d’esquí de fons. No és una 
decisió sorprenent ja que ella 
mateixa havia anunciat l’any 
passat que ho deixaria des-
prés dels Jocs de Sotxi. Tan-
mateix, aconseguir un TOP-
10 olímpic va fer que decidís 
continuar una temporada més. 
Ara, segons que explicava al 
portal digital NacióMuntanya, 
prioritzarà les curses de mun-
tanya malgrat que vol evitar 
“l’estrès” que patia durant la 
temporada hivernal. Com a 

objectius es proposa reeditar 
per quarta vegada la Copa de 
Món de Km Vertical mentre 
que aspira al podi en la moda-
litat skyrace.
Orgué és considerada la millor 
esquiadora de fons estatal de 
tota la història. Ha participat 
en tres Jocs Olímpics –Torí, 
Vancouver i Sotxi- aconse-
guint la desena posició als 
30 quilòmetres sortida amb 
massa el 2014. Des de fa 
anys combinava la competició 
hivernal amb les curses verti-
cals a l’estiu. 
De fet, ha guanyat la Copa 
del Món del 2012, 2013 i 2014 
mentre que l’any passat tam-
bé es va proclamar campiona 

del món. El 2014, a més, va 
disputar per primera vegada 
la Copa del Món en modalitat 
skyrace aconseguint la victò-
ria a les Dolomites i un més 
que meritori quart lloc a la ge-
neral.

També disputarà Zegama
El nou sistema de puntuació a 
la Copa del Món –tres curses 
de la sèrie mundial i un cam-
pionat continental- “obligarà” 
a Laura Orgué a disputar la 
mítica Zegama. “Fa por per-
què mai he disputat una cursa 
tan llarga i continuarà sent una 
excepció”, explicava a Nació-
Muntanya. Això sí, considera 
que li “anarà bé” com una in-

troducció a curses superiors 
als 20-30 quilòmetres, el que 
ella està acostumada. Per pre-
parar-ho correrà el Trail Cap 
de Creus, prova inclosa en les 
MissionX3.
Enguany però no defensarà 
el títol de l’Olla de Núria –on 
va fregar el rècord espectacu-
lar de Mireia Miró- per la co-
incidència amb la Dolomites 
Skyrace, prova que també va 
guanyar l’any passat.

Nou duel amb 
Laetitia Roux
Laura Orgué tot just ha dis-
putat quatre verticals d’esquí 

de muntanya. Els Campio-
nats d’Espanya del 2013 i el 
2015, la Cronovallter del 2014 
i el Campionat del Món d’en-
guany. Acumula un 100% de 
victòries i intentarà mantenir 
la ratxa el cap de setmana 
vinent en la darrera Copa del 
Món de l’especialitat, la Mon-
dolé Ski Alp. Caldrà veure si 
Laetitia Roux –que acumula 
vuit victòries en vuit proves 
del circuit- es torna deixar a 
sorprendre com al Mundial de 
Verbier malgrat que Orgué tot 
just s’ha posat els esquís de 
muntanya una vegada més 
des d’aleshores.

Laura Orgué, amb Kilian Jornet. Foto: ski&run

Orgué, corrent als Jocs Olímpics de Sochi.



ESQUAIX/ LA VEU

L’equip Radio Sala de 1a ca-
tegoria va completar una nova 
jornada de lliga amb diferent 
sort.
A Igualada és va jugar doble 
jornada, la 11a i la 12a amb 
els 8 millors equips catalans.
En la jornada de matí, l’equip 
va caure davant el Malibú i en 
la jornada de tarda és va gua-
nyar amb comoditat al Ciutat 
Diagonal.
Davant el vallesans, Joel Jau-
me va caure 3-1 enfront Ori-
ol Mestres, els número 1 de 
l’equip Bernat Jaume i Iker Pa-
jares, van fer un partit espec-
tacular que es va decantar pel 
segon desprès de que l’ano-
ienc tingues 2 boles de joc per 
empatar a 2 i caient en el quart 
per 11-13 i finalment també 
partit molt igualat entre Nasi 
Herms i Seti Herrero, decantat 
pel segon per 3-1. En l’enfron-
tament femení, Mar Aguirre va 
perdre davant Maria Pajares 
per un clar 3-0.
En la jornada de tarda els de 
Radio Sala van dominar tots 

Un equip igualadí participarà a la 5a 
edició de l’Oxfam Intermón Trailwalker

CURSES / LA VEU

La cinquena edició de l’Oxfam 
Intermón Trailwalker donarà 
el tret de sortida el pròxim 18 
d’abril. Es tracta d’un repte es-
portiu amb una triple motiva-
ció: personal, grupal i solidari. 
Els participants han d’acon-
seguir completar 100 km en 
menys de 32 hores, arribant 
junts a la meta. A més, per po-
der participar, cada equip ha 
de recaptar un mínim de 1.500 
€ que aniran destintats a fi-
nançar més de 400 projectes 
de cooperació, acció humani-
tària, comerç just i sensibilitza-
ció en 40 països diferents.
Entre els equips participants, 
hi ha el de l’associació fundada 
per dues igualadines, ACTN3 
Sport, l’equip està format pels 
propis fundadors: Tina Armen-
teras, Alejandra Belenguer 
(igualadines), Laia Gilibets i 

Diferent sort dels equips 
de l’Esquaix Igualada
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els seu partits amb victòries 
de Bernat Jaume 3-0 sobre el 
també igualadí Nil Munné, el 
Joel Jaume davant Max Mile-
si també per 3-0 i el debutant 
i jove Nacho Fajardo que va 
guanyar Alex Milesi per 3-1. 
En el partit femení, victòria 
de la Mar Aguirre davant sara 
Gonzalez per 3-1.
 
Derrota a 3a a Bellaterra
Derrota 4-0 sense pal·liatius 
del tercer equip Radio Sala 
que juga la lliga nacional ca-
talana.
El rival de torn, el SAF UAB va 
ser superior al combinat igua-
ladí i per tant és va endur els 4 
punts en joc.
Joan Arnau Pallejà va caure 
-5-11, 6-11, 10-12 amb Xavi 
Ojeda, Nacho Fajardo també 
va ensopegar amb Javi Be-
neitez 8-11, 9-11, 2-11, Carles 
Sánchez tampoc va poder su-
mar el punt tot i caure per un 
ajustat 8-11, 7-11, 8-11 i final-
ment Javi Fajardo també va 
caure amb Emili Brugues per 
5-11, 8-11, 3-11.
 

Guillem López. “ACTN3 Sport 
és una entitat que neix per 
promocionar i difondre l’es-
port amb finalitats solidàries. 
És per aquest motiu que quan 
vam conèixer en què consis-
tia la Trailwalker vam tenir-
ho clar, volíem participar en 
aquest repte i contribuir així, a 
ajudar a la societat a través de 
l’esport. I és que aquesta és la 
raó de ser de la nostra associ-
ació” afirma l’equip G257 de la 
Trailwalker d’Oxfam Intermon. 
Per assolir la xifra a recaptar, 
l’equip Claror_ACTN3 ha orga-
nitzat diverses iniciatives com 
és el cas d’una porra solidària, 
així com també activitats lúdi-
ques. El passat 20 de març, 
l’entitat va organitzar un After-
Week solidari, que va tenir lloc 
al local Alfa en Viu. L’acte va 
comptar amb l’actuació del Dj 
Te jodes y bailas i una rifa so-

lidària en la que es van sorte-
jar productes d’empreses que 
han volgut col·laborar amb la 
causa com MUNICH, Pun-
to Blanco i Flectomin. A dia 
d’avui, l’equip Claror_ACTN3 
ha aconseguit recaptar més 
de 1.200€ i ja només disposa 
de 3-4 setmanes per aconse-
guir arribar als 1.500€.  Tot-
hom qui vulgui col·laborar pot 
fer-ho enviant un SMS amb la 
paraula TW G257 al 28010, 
fent un donatiu d’import lliura 
a: http://trailwalker.oxfamin-
termon.org/es/equipos/ficha/
BCN2015/G257/actn3 o com-
prant una camiseta tècnica de 
l’equip (17€).
Per a més informació so-
bre les activitats solidàries 
organitzades pel equip, podeu 
consultar la web: http://actn3s-
port.com/trailwalker/

Temporada 2015 - 2016

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

Dia 25 d’abril del 2015           Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  15:50
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
La productora Minoria Absoluta presenta Polònia, el musical: La independència tenia un preu.
És una peça teatral escrita per Jordi Galceran, autor d’èxits internacionals com “El mètode Grönholm” i “El crèdit”, juntament amb els 
guionistes Júlia Cot, Jaume Buixó, Pau Escribano i Toni Soler, habituals de l’equip televisiu del Polònia.
Xavier Ricart dirigeix l’obra, protagonitzada per Bruno Oro, Queco Novell, Agnès Busquets, Mireia Portas, Ivan Labanda,  Xavi Serrano, Anna 
Bertran i David Olivares, que donen vida a alguns dels seus personatges televisius més cèlebres.
L’acció de l’obra arrenca amb una cimera convocada pel president Artur Mas (Bruno Oro) en un hotel, per tal de decidir el futur de 
Catalunya.
L’espectacle, esquitxat de versions humorístiques de grans èxits musicals, combinarà la sàtira política del Polònia amb ingredients més 
teatrals i vodevilescos.

POLONIA EL MUSICAL
Teatre POLIORAMA

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

Dia 9 de maig  del 2015               Viatge - Espectacle             Hora Sortida:  15:45
Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

Sens dubte, una de les aventures més grans i ambicioses que qualsevol de nosaltres pot arribar a experimentar en aquesta vida és la de viure en parella. Un 
repte majúscul, ple d’adversitats i obstacles en què la lluita s’esdevé en el dia a dia, les trinxeres són in�nites i el consol davant les ferides i les esgarrinxades 
sofertes sovint és escàs o poc saludable. Així i tot, els homes i les dones seguim de forma inexplicable intentant-ho.
Per això mateix, estic convençut que sols amb ironia i sentit de l’humor és possible escriure sobre aquesta tragèdia que ens persegueix des dels orígens dels 
temps i de la qual no ens podem deslliurar. 
I què hi tenen a veure els veïns de dalt amb tot això? Doncs que ells són els culpables que ara estigueu llegint aquestes línies.
Fa un parell d’anys, uns nous veïns van ocupar el pis de sobre on vivim amb la meva família. De seguida vam començar a sentir sorolls estranys, a qualsevol 
hora, sempre seguits d’una gran varietat de gemecs i esbufecs. Sens dubte per a mi va ser inspirador, i així, sense voler-ho, em van acabar regalant la que ha 
acabat sent la meva primera obra de teatre. Així que va per ells. Cesc Gay

ELS VEÏNS DE DALT
Teatre ROMEA
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PÀDEL / LA VEU

El primer equip Subaru gua-
nya 2-1 al CNI B, el segon 
guanya a l’Slam B i les noies 
cauen amb el Tot Pàdel.
Mito Campins/Kim Aribau van 
resoldre per 6-2, 6-4 amb Raul 
Criado/Xavi Morera, Pere Fer-
rer/Roger Rosich van cedir el 
punt en un partit agònic de 5-7, 
7-6, 2-6 davant Joan Lasso/
Dani Vizcarra però finalment 
Bernat Solé/Isidre Marimon no 
van fallar i van donar el punt 
de la victòria guanyant 6-3, 
6-4 a Xavi Linares/Dani Albiol.
El segon equip Subaru fede-
rat  suma una important victò-
ria davant el segon equip de 
l’Slam de Collbató.
Bon cap de setmana pel Sub-
aru B desprès de dominar als 
de Collbató per un renyit 3-1.
Jordi Carol/Martí Mas van su-
mar el primer punt guanyant 
6-4, 6-3 a la parella Hèctor 
Solé/Miquel Roure, David Sa-
nuy/Santi Òdena no va poder 
fer el mateix i van cedir per un 
doble 6-3 amb Ricard Piñol/
Josep Mª Pifarre, però final-
ment gran partit de Lluís Fer-
nández/Joan Albareda gua-
nyant el punt decisiu 3-6, 6-1, 
6-2 amb Carlos Carrillo/Jordi 
Sagués.

El primer equip federat 
femení perd a St. Fruitós
El primer equip federat femení 
va ensopegar amb un equip 
molt inexpert i pler de debu-
tants però amb un ambient 
immillorable.
Rosa Riba/Natàlia Biosca van 
perdre amb Marta Guiu/C. So-
ler, Joanna Vilarrubies/Encar-
na Delgado ho van fer amb N. 
Carmona/R. Cots i finalment 
les debutants Rosa Calvet/En-
carna Valdés també van cedir 
amb Olga Costa/Rosa Molina.

Intensa activitat dels equips federats 
de pàdel de l’Esquaix Igualada

DUATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 29 de 
Març es va fer a Giron la sego-
na edició del Duatló de Giro-
na (distància sprint amb 5Km 
cursa a peu, 25Km en bici i 
2,5Km cursa a peu). Més de 
340 corredors van participar-
hi amb un gran cartell entre 
els capdavanters que feien 
preveure un duatló ràpid tot i 
el força exigent sector en bici.
Albert Domenech del Team 
Cni/Best/Pallares T-Belles va 
debutar en duatlons de car-
retera en aquest prova per a 
començar agafar “punch” per 
a les pròximes triatlons de 
llarga distancia, el seu objec-
tiu. Es plantejava una prova 
on poder provar-se en ritmes 
alts d’aquestes distàncies més 
curtes.
Sortint des de la meitat del 
gruix de corredors ja des del 
principi tothom va imposar un 
bon ritme de poc més de 3’/
Km. A poc a poc van baixar rit-
me però ell va aconseguir fina-
litzar el primer sector de 5Km 
a quelcom més de 18 minuts. 
No acostumat a transicions 
d’aquest tipus, va trigar una 
mica més del desitjable.
En agafar la bici, de seguida 
va agafar bon ritme. Les hos-
tilitats van començar ben aviat 
i va agafar un grup amb bon 
nivell però sense entesa. En el 
primers 15Km no va importar 
massa donat que era un con-
tinu puja-baixa trencacames. 
Finalment en arribar als últims 
quilòmetres es va trencar el 
grup, havent de lluitar sol du-
rant alguns quilòmetres per 
tornar a contactar. Va poder 

Albert Domènech, 
al duatló de Girona

afegir-se a un grup amb una 
gran progressió amb el que ar-
ribà a la última transició. Una 
mitjana del sector en bici de 
31Kph feia evident el bon rit-
me assolit. A la transició, més 
temps del compte pel canvi de 
calçat però assegurant como-
ditat per l’últim tram a peu.
Bones sensacions en comen-
çar van fer que de seguida 
agafes molt bon ritme amb un 
continu avançament dels cor-
redors que tenia per davant 
recuperant temps perdut en 
transició. Finalment un últim 
sector a peu amb un mitjana 
de 3’42” el Km per acabar 
amb un interessant temps de 
1:17:11, en la posició general 
156 i 92 en categoria absoluta.
Cal agrair la col·laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/Bestequipa-
cions personalitzades/ Bicis 
Pallarès I Tomàs Belles i dels 
següents patrocinadors: Fisi-
oteràpia Regordosa, Caprabo 
Sport, Bàsic Ona Natació, Fit-
ness Camats, Fruits Secs Tor-
ra, Trading de Futuros, Caves 
Bohigues i Cal Mabras.

Daniel Baraldès i Marc Moreno 
seran al campionat d’Espanya
DUATLÓ / LA VEU

El passat diumenge els dos 
duatletes del CAI Triatló Petro-
miralles van aconseguir clas-
sificar-se pel Campionat d’Es-
panya de duatló en categoria 
elit, prova que es disputarà el 
pròxim 11 d’abril a la localitat 
de Sòria.  
En aquesta ocasió el ja tradi-
cional Duatló de Cerdanyola 
amb quasi 400 participants, 
es convertia en un dels clas-
sificatoris pel Campionat d’Es-
panya, en un circuit de 5km de 
cursa a peu, un tram de 20km 
en bicicleta i finalitzant en una 
cursa a peu de 2,5km. Els dos 
duatletes van estar en tot mo-
ment en les posicions capda-
vanteres de la cursa intentant 
seguir l’estela del guanya-
dor de la prova, Roger Roca 
(CERRR Igualada). Finalment 
Daniel Baraldés aconseguia 

pujar al podi en una brillant 2a 
posició i Marc Moreno entrava 
en una magnífica 5a posició 
tancant la bona actuació dels 
igualadins. En la prova feme-
nina Laura Gomez (CN Saba-
dell) es proclamava guanya-
dora. 

Lliga comarcal 
de veterans
Els veterans, líders de la lliga 
comarcal deprès de 2 victòries 
per 3-0. El veterans a falta de 
confirmació final, és van col-
locar en primer lloc de la lliga 
desprès de una bona caram-
bola de resultats.
L’equip Subaru de nou van do-
minar a La Llacuna per 3-0.
Els germans Homs no van 
tenir problemes per dominar 
en dos sets a Alfons Saumell/
Tomes Panisello, David Sa-
nuy/Àngel Solé també ho van 
fer amb Joan Mínguez/Beni 
Cacha i Lluís Fernàndez/Joan 
Corcelles no van tindre que 
jugar per la no compareixença 
dels seus rivals.

Victòria a domicili 
davant el PC Penedès
En partit aplaçat per la pluja, 
els nostres van obrir amb vic-
tòria Lluís Fernàndez/David 
Jaume dominant 6-4, 6-2 a 
Sito Guiu/Manel Arjona, Da-
vid Sanuy/Joan Llorach tam-
bé van sumar amb solvència 
6-3, 6-2 davant Agustí Enrich/
Carles Sanz i finalment Jordi 
Homs/Àngel Solé van com-
pletar el tercer punt guanyant 

també per 6-3, 6-2 a Joan Ra-
món/Francesc Sánchez.
 
Lligues del Baix Llobregat 
Cara i creu en la lliga del Baix 
Llobregat amb vicòria del nois 
i derrota de les noies.
L’equip masculí va tenir una 
gran actuació guanyant 1-2 al 
SE Espiral.
Andy Franco/J.M. Pino van 
dominar 6-1, 6-3 Victor Mos-
quera/Toni Chornet, Josep A. 
Colom/David Muñoz van per-
dre el seu compromís 2-6, 0-6 
amb David Jodar/Sergi Ros 
però finalment Marc Rabell/
Carles Castro van donar el 
punt bo guanyant 6-0, 6-3 a 
Víctor Díaz/Xavi Aguilar.
Per la seva part l’equip Subaru 
femení va ensopegar a casa 
davant l’experimentat Tenis 
Vilafranca.
Dolors Mallofré/Xussi Muñoz 
van perdre amb la parella 
Laura del Amo/Elvira Masip 
i igual sort van córrer Joana 
Vilarrubies/Sònia Díaz i Cris-
tina Ferrer/Encarna Delgado 
caient també en dos sets amb 
Africa Junyent/Berta Pujol i Lí-
dia Oñate/Ele Gasparri.
 

V Cros Escolar Emili Vallès
ESCOLARS / LA VEU

El passat diumenge 22 de 
març va tenir lloc el V Cros Es-
colar de l’Emili Vallès, a l’en-
torn de l’Estadi Atlètic i el Parc 
Puigcornet d’Igualada. 
Van participar des de la cate-
goria de cadets que recorrien 
2.000 metres fins els més me-
nuts, de P3 que recorrien 150 
metres. Al finalitzar hi va haver 
la cursa popular amb un recor-
regut 1.500 m.
Es van lliurar premis als tres 
primers classificats de cada 
categoria i també pel primer 
classificat de l’Emili Vallès, 
entregats per la regidora d’es-
ports Rosa Ma Plassa i la pre-
sidenta de l’ AMPA. Els premis 
van ser una medalla i un obse-

qui dels col·laboradors. 
El campionat estava organit-
zat pel Consell Esportiu de 
l’Anoia i la Secció Esportiva 
de l’Emili Vallès, liderada pel 
Manel Cervera. Cal destacar 
la col·laboració de comerços 
i empreses que amb la seva 
contribució han fet possible 
aquesta festa. La Secció Es-

portiva de l’Emili Vallès vol do-
nar les gràcies a participants, 
monitors, organitzadors, col-
laboradors, alumnes, pares i 
mares. Entre tots ha sigut pos-
sible aconseguir un any més, 
una jornada festiva, malgrat la 
pluja de primera hora, i acon-
seguir així passar una matinal 
amb uns 300 participants. 



Cultura
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MÚSICA / LA VEU

El dimecres 25 de març  a les 
7 de la tarda va tenir lloc al Pa-
velló de hoquei de les Comes 
la tretzena edició de la Canta-
ta escolar. Activitat organitza-
da per l’ajuntament d’Igualada 
amb la col·laboració de l’ajun-
tament de Vilanova del Camí i 
el suport logístic de les esco-
les municipals d’art, música i 
teatre d’Igualada.
En memòria de les víctimes 
de l’accident aeri de German-
wings, l’acte s’inicià amb la in-
terpretació del Cant del ocells. 
Seguidament hi va haver breus 
parlaments de les direccions 
de les escoles artístiques i, al 
seu torn, l’alcalde d’Igualada 
Sr. Marc Castells, va presen-
tar la cantata Raspall -adapta-
ció d’un conte original de Pere 
Calders que justament s’estre-
nava en aquesta ocasió-, va 
saludar als assistents, i molt 
especialment a les filles de 
Pere Calders: Glòria i Tessa, i 
també als autors de la Canta-
ta: Joan Pinyol (adaptació del 
text i autor de les lletres de les 
cançons) i Xavier Cassanyes 
(autor de la música).
El concert el va iniciar l’En-

semble de Vent de l’escola de 
música que, dirigit per Fran-
cesc Gregori, va interpretar: 
En el jardí d’un monestir d’Al-
bert W. Ketèlbey i El Quixot 
de Ferran Ferrer. Després 
d’aquesta actuació l’alumnat 
de 4t de primària de totes les 
escoles d’Igualada: Acadèmia 
Igualada, Ateneu Igualadí, Àu-
ria, Emili Vallès, Escolàpies, 
Escola de música, Escola Pia, 
Dolors Martí, Gabriel Castellà, 
Garcia Fossas, Jesús Maria, 
Mare del Diví Pastor, Maristes 
Igualada, Mestral, Monalco, 
Montclar, Mowgli, Ramon Cas-
telltort i Joan Maragall, Marta 
Mata, i Pompeu Fabra de les 
escoles de Vilanova del Camí 
-al voltant d’uns 770 cantai-
res-, acompanyats per pro-
fessors de l’escola de música 
i la narració d’Alícia Zamora, 
alumna de l’escola municipal 
de teatre, van interpretar la 
Cantata Raspall, dirigits tots 
ells per Montserrat Roset.
Els pares i mares, a més de 
les cançons, van poder gaudir 
dels treballs plàstics que am-
bientaven el pavelló. Treballs 
realitzats pels mateixos can-
taires sota la direcció de David 

Obiols.
En finalitzar la cantata, i 
després d’un bis i d’un llarg 
aplaudiment dirigit sobretot 
als mestres i als alumnes, 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada; Anna Bacardit, regidora 
d’ensenyament i universitats; 
i els directors de les escoles 

L’estrena de la cantata “Raspall” fou un èxit rotund

d’ensenyaments artístics, van 
obsequiar a les filles de Pere 
Calders amb un exemplar de 
la cantata i als autors, als col-
laboradors i als mestres de 
música i de plàstica amb un 
petit detall floral. No està de 
més fer notar i agrair també 
la col·laboració, potser no tant 

visible, de mestres i tutors de 
les aules de 4t que amb el seu 
treball van ajudar també a la 
realització de la cantata així 
com el disseny i la maqueta-
ció del programa de mà, fets 
per Adrián Haro, alumne de 
l’escola municipal d’art.

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 5 d’abril, a 
les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia convida a visitar les seves 
diferents exposicions perma-
nents, que permeten conèixer 
el món de la pell i de les adobe-
ries. A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, s’hi troben 
tres àmbits: L’home i l’aigua, 
Univers de pell i L’ofici d’ado-
ber. L’home i l’aigua presenta 
una visió general de les quali-
tats i ús de l’aigua. La col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics es 
reforça amb el Canal d’Expe-
rimentació, que ajuda a com-

prendre els mètodes de canalit-
zació i d’aprofitament energètic 
i industrial d’aquest element. 
Univers de pell és una de les 
sales centrades en la pell, i està 
dedicada a explicar l’ús de la 
pell per la humanitat, al llarg del 
temps i per diferents cultures a 
través d’una selecció acurada 
d’objectes, confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples apli-
cacions i utilitats de la pell ado-
bada. L’altre espai sobre la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en 
el treball de la pell a Igualada 
des de fa generacions. Eines 
i màquines són els testimonis 
dels inicis manufacturers i de 
la millora constant, fins a la im-

plantació industrial que explica 
la vigència dels processos pro-
ductius de les empreses adobe-
res actuals i la configuració de 
tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. És situada a pocs 
metres de Cal Boyer i a to-
car del Rec, el canal medieval 
que abastia les fàbriques de la 
zona. La posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de la 
pell grossa o bovina transporta 
a la Igualada preindustrial.
Les visites són gratuïtes. Es pot 
demanar més informació al te-
lèfon del Museu, el 93 804 67 
52.

Diumenge, nova visita guiada i gratuïta al Museu de la Pell per 
conèixer els usos de l’aigua i la tasca d’adober

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
PENA DE MORT (1995)  Drama amb Sean Penn i Susan Sarandon
LOS OLVIDADOS (1950)  Rodada per l’aragonès Luis Buñuel a Mèxic
DER BLAUE ENGEL  (1930)  Inoblidable Marlene Dietrich, l’àngel blau
AVATAR (2009) Una de les pel.lícules més populars i taquilleres
LA DONNA SCIMMIA (1964)  Amb Anouk Aimeé i Ugo Tognazzi
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El passat diumenge 29 de 
març se celebrà a la Basíli·
ca de Santa Maria de la nos·
tra ciutat el cinquè i darrer 
concert del XXII Festival In·
ternacional d’Orgue d’Igua·
lada. Anà a càrrec Stefano 
Rattini, organista titular de la 
Catedral de Trento i catedrà·
tic de l’Institut “Aldeno-Mat·
tarello” de la mateixa ciutat.
Fou un concert molt especial 
ja que es projectà Christus, 
pel·lícula muda en blanc i 
negre de l’any 1916, dirigida 
per Giulio Antamoro (1877-
1943). Per primera vegada 
en la història del cinema es 
relatava tota la vida de Je·
sucrist, des de l’Anunciació 
fins a l’Ascensió. Va ser ro·
dada a Egipte i a Itàlia. El 
muntatge que en feu Anto·
moro es basà en un conjunt 
d’episodis independents, 
amb grans moviments de 
masses i sensacionals es·
cenaris imitant, de vegades, 
quadres de Fra Angèlico, 
Correggio, Leonardo i Rafa·

JAUME PLANAS

Un excel.lent concert d’Stefano Rattini clou el Festival d’enguany

ello entre d’altres. 
Stefano Rattini, considerat 
el millor improvisador italià, 
afrontava per primera ve·
gada, en la seva llarga car·
rera concertística, el repte 
d’acompanyar musicalment 
el desenvolupament aquesta 
pel·lícula muda i ser extrema·
dament respectuós amb les 
imatges. El repte va ser su·
perat amb escreix. Visionà la 

pel·lícula a través d’un moni·
tor situat al faristol de l’orgue. 
Amb una suau melodia inicià 
la pel·lícula i, coneixedor de 
la música del nostre País, 
en el moment del Naixement 
desgranà les notes del Cant 
dels ocells. Aquesta no fou 
l’única melodia popular cata·
lana ja que en l’Adoració dels 
pastors sortiren les notes de 
la nadala L’àngel i els pas-

XXII Festival d’Orgue d’Igualada

tors. També en els moments 
dramàtics de la Negació de 
Pere, la Pujada al Calvari i 
la Crucifixió de Jesús va fer 
aparèixer l’estrofa de l’Ado-
ració a les llagues de Jesús 
del mestre Millet. Molt ben in·
clòs el coral de Bach Erkenne 
mich, mein Hunter, tret de la 
Passió de Sant Mateu, en la 
visió de la Verge quan Jesús 
està entre els Doctors de la 
Llei i en l’Hort de Getsema·
ní. Feu sortir, de forma molt 
velada, algunes melodies 
gregoriana com l’Ubi Caritas 
en el Sant Sopar. Va saber 
seguir el ritme de la pel·lícula 
alternant moments molt deli·
cats com la Fugida a Egipte 
o l’Enterrament de Crist amb 
altres molt més  enèrgics com 
en els moviments de masses 
civils o militars i en especial 
en la Matança dels Innocents. 
Allargà el tema musical de 
l’Ascensió fins moments des·
prés d’acabar la pel·lícula 
transmetent un clima de se·
renor.

Stefano Rattini va donar el 
passat diumenge una lliçó 
magistral d’improvisació, 
amb una registració molt 
adequada i en cap moment 
va distreure el públic, que 
pogué seguir ben bé les 
seqüències de la pel·lícula. 
Va ser una hora i mitja molt 
intensa i emotiva gràcies al 
saber fer d’aquest gran im·
provisador. Impossible una 
millor cloenda del Festival 
on, any rere any, de la mà 
del director artístic senyor 
Joan Paradell, passen per 
Igualada uns grans professi·
onals de l’orgue.
El públic, que de nou omplia 
la basílica de Santa Maria, 
premià amb sincers i llargs 
aplaudiments el treball 
d’aquest mestre de la impro·
visació. Antoni Miranda feu 
la presentació del concert i 
Jordi Balsells i Josep Agui·
lera en feren una modèlica 
i envejable retransmissió 
a través de la pantalla del 
presbiteri.

LLIBRES / LA VEU

L’escriptora Maria Barbal va 
ser dimecres passat la convi·
dada del Club del llibre de la 
Biblioteca Central d’Igualada, 
un cicle de trobades entre lec·
tors i escriptors que organitza 
la Diputació de Barcelona. Un 
centenar de persones, la ma·
jor part dels clubs de lectura 
de les biblioteques d’Igualada, 
Vilanova del Camí, Masquefa, 
Piera, Capellades, Òdena i la 
Llacuna, van participar a la 
vetllada. Coincidint amb la ce·
lebració del 2015 com a Any 
de les Biblioteques l’escripto·
ra de Tremp va lloar aquests 
equipaments, que per ella són 
«un consol d’altres qüestions: 
estan tan ben muntades i tan 
ben portades... són un espai 
per compartir».
Maria Barbal va parlar sobre·
tot de tres de les seves novel·
les més reeixides, que han lle·
git i treballat els membres dels 
clubs de lectura assistents: 
Pedra de tartera, País íntim i 
En la pell de l’altre, que va pu·
blicar l’any passat després de 
sis anys de silenci narratiu. De 
Pedra de tartera, l’obra que la 
va donar a conèixer i que en·
cara avui es continua llegint 
als instituts, va dir que era 
«una novel·la útil perquè és 
el retrat d’una època, un llibre 
on també s’aprèn història». 

Les vida de la Conxa, la seva 
protagonista, en un poble del 
Pallars en plena guerra i post·
guerra i, més endavant, a Bar·
celona, són la trama d’aquest 
llibre tan colpidor: «als pares 
els va trastocar aquesta tra·
jectòria i jo tenia necessitat 
d’escriure sobre això».
En la pell de l’altre el món ru·
ral no hi és present però sí la 
recerca de la identitat pròpia 
i el tema dels exiliats de la 
guerra civil. I és que la novel·
la està basada en el cas real 
de l’expresident de l’Amical 
Mauthausen, Enric Marco, del 
qual es va descobrir que ha·

via estat un impostor. L’autora 
planteja aquí un difícil dilema 
moral al lector: si l’engany i la 
mentida justifiquen una causa 
altruista. Els complexos per·
sonatges –sobretot femenins· 
de les seves obres en són 
un altre tret característic: «de 
vegades hi ha algun personat·
ge secundari que et convenç i 
s’obre camí ell sol, com l’Anna 
de En la pell de l’altre, que és 
la mare d’una amiga de la pro·
tagonista». El Club del llibre 
va acabar amb els nombrosos 
comentaris i preguntes que 
els assistents van fer arribar 
a aquesta escriptora catalana.

Maria Barbal: “Les biblioteques són un consol 
per a mi, un espai per compartir”

EXPOSICIONS / LA VEU

Seguint amb el seu programa 
d’exposicions, l’Escola Mu·
nicipal d’Art Gaspar Camps 
acollirà, a partir del proper 9 
d’abril, la mostra “Evocacions 
verticals” de l’artista badaloni·
na Lluïsa Pla. Amb una llarga 
trajectòria expositiva i una àm·
plia producció artística –pictò·
rica, escultòrica, obra gràfica i 
instal·lacions· aquesta autora 
ha treballat, en aquesta mos·
tra, centrada en la temàtica de 
la construcció del jo a partir 

de la representació d’edificis i 
fragments arquitectònics. Així 
doncs mitjançant al·lusions a 
l’arquitectura d’altres temps i 
altres llocs, a les ruïnes, al si·
lenci de la nit a la ciutat, a la 
història d’un habitatge o a una 
construcció insòlita ha confi·
gurat les seves obres, utilit·
zant diferents formats, materi·
als i tècniques. L’exposició es 
podrà veure fins al proper 15 
de maig dins l’horari habitual 
de l’escola.

Exposició “Evocacions verticals” 
de Lluïsa Pla a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps
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LITERATURA / LA VEU

L’Obra Social ”la Caixa” i 
Radio Nacional de España 
(RNE), en col·laboració 
amb La Vanguardia, acaben 
d’obrir la convocatòria de la 
setena edició del Concurs de 
Relats Escrits per Gent Gran. 
Fins al pròxim 11 de maig, 
les persones més grans de 
60 anys poden presentar el 
seu relat al certamen, el ve-
redicte del qual es donarà a 
conèixer el dia 18 de juny a 
CaixaForum Saragossa. 
El jurat del certamen està 
compost per Jaume Giró, di-
rector general de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”; Ignacio 
Elguero, director de progra-
mes d’RNE; Miquel Molina, 
subdirector de La Vanguar-
dia, i els escriptors Sole-
dad Puértolas i Fernando 
Schwartz. A més, la guanya-
dora de la passada edició del 
certamen, Elena Sánchez, 
també formarà part del jurat.
La participació de la gent 
gran espanyola en aquest 
Concurs de Relats no ha dei-
xat d’augmentar des que es 
va posar en marxa el 2009, 
quan es van rebre 375 relats. 
L’any passat es va arribar a 
la xifra més alta de participa-
ció, 1.582 relats, procedents 
per primera vegada de totes 
les comunitats autònomes.
El guanyador o guanyadora 
de cada edició del concurs 
rep com a premi l’adaptació 
i l’emissió radiofònica del 
relat, i la seva publicació en 
les pàgines web de l’Obra 
Social ”la Caixa” i de RNE, 
així com en l’edició impresa 
de La Vanguardia. D’altra 
banda, tots els relats fina-
listes formen part d’un llibre 
que s’edita anualment, i que 
s’utilitza per dinamitzar els 
tallers literaris de Grans Lec-
tors que es fan tant als cen-
tres propis de l’Obra Social 
”la Caixa” com als centres en 
conveni amb administracions 
de tot Espanya. Aquest any, 
s’acaba de publicar el llibre 
Relatos que merecen un lu-
gar muy especial, que aple-
ga les històries finalistes dels 
concursos 2013 i 2014. 
Altres iniciatives que es de-
senvolupen en el Programa 
de Gent Gran de l’Obra So-
cial ”la Caixa” arran d’aquest 
concurs són els contacontes 
a les escoles, per reforçar la 
comprensió lectora dels in-
fants, i la lectura de relats en 
residències de gent gran. 
Els requisits bàsics per parti-
cipar en el concurs són tenir 

60 anys o més i residència 
acreditada a Espanya, i que 
el relat estigui escrit en cas-
tellà i tingui una extensió mà-
xima de quatre folis.
Les persones interessades 
poden consultar les bases 
del concurs als webs se-
güents:
www.lacaixa.es/obrasocial
www.rtve.es/radio/ 

Un ampli programa d’aten-
ció a gent gran
L’Obra Social desenvolupa, 
des del 1997, un programa 
que té com a objectiu prin-
cipal contribuir a millorar la 
qualitat de vida de la gent 
gran, promovent activitats 
d’envelliment actiu i saluda-
ble.
El Programa de Gent Gran 
s’ha anat adaptant als canvis 
socials que ha experimentat 
la nostra societat les últimes 
dècades, i ha fomentat la 
participació de la gent gran 
per reconèixer el seu paper 
i valorar la seva experiència.
El 2014, van participar en 
les activitats del programa 
763.000 usuaris, a través 
dels 598 centres de gent 
gran propis o en conveni que 
l’entitat té a tot Espanya. 
Una de les iniciatives que for-
men part del nou programa 
són els tallers Grans Lectors, 
en els quals participen més 
de 70.000 persones grans 
anualment. Aquests tallers 
promouen punts de trobada 
per millorar la comunicació i 
afavorir les relacions socials, 
i es desenvolupen en forma 
de tertúlies participatives 
sobre un llibre triat especial-
ment per la seva temàtica. A 
més, són dinamitzats per la 
mateixa gent gran, i n’han 
sorgit activitats de voluntari-
at que beneficien altres col·
lectius.

S’obre la convocatòria del 
Concurs de Relats Escrits per 
Gent Gran de l’Obra Social la 
Caixa

LLENGUA / LA VEU

Òmnium va lliurar aquest di-
jous, 19 de març, els Premis 
Sambori Òmnium de la de-
marcació Penedès, que inclou 
les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Garraf, l’Anoia i el Baix 
Penedès, que enguany s’ha 
integrat a aquesta demarca-
ció. L’entrega de premis es va 
fer al celler de la Fassina de 
Can Guineu del Centre d’In-
terpretació del Cava de Sant 
Sant Sadurní d’Anoia. L’acte 
va ser presentat per l’artista 
penedesenca Anna Roig i es 
va iniciar amb els parlaments 
de l’alcaldessa de Sant Sadur-
ní d’Anoia, Maria Rosell, així 
com del president d’Òmnium 
Alt Penedès, Sergi Sabaté.
Els més de 300 assitents que 
hi havia al Celler de la Fassi-

na de Can Guineu, que estava 
ple de gom a gom, van veure 
com 18 infants i joves van ser 
premiats amb els novens Pre-
mis Sambori Òmnium 2015 i, 
per tant, passaran a la fase 
final del Premi a Catalunya. 
L’acte va servir per lliurar als 
premis a aquests 18 alumnes 
d’entre els 3.600 participants 
de les comarques de l’Alt i el 
Baix Penedès, l’Anoia i el Gar-
raf, en una edició del Premi 
Sambori que ha comptat amb 
més de 400 centre educatius 
i 40.000 participants a tot Ca-
talunya.

Onze alumnes de l’Anoia 
premiats
Entre els divuit alumnes premi-
ats de les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Baix Pe-
nedès i el Garraf, hi va haver 

Òmnium lliura els Premis Sambori 
del Penedès-Garraf-Anoia

onze infants i joves de l’Ano-
ia premiats. Per una banda, 
de les categories de primària, 
han estat premiats set alum-
nes: Carlota Romo, Roma 
Pozón, Maria Sánchez i Aina 
Jorba de l’Escola Montclar de 
Jorba, Lia Vidal i Núria Quilez 
de l’Escola Mowgli d’Igualada i 
Beth Carol de l’Escola Monal-
co d’Igualada. Per altra banda, 
de les categories de secundà-
ria, també es van endur premi 
quatre alumnes de secundària 
i batxillerat: Aran Castells i Ma-
ria López de l’Escola Maristes 
d’Igualada, Eduard Torres de 
l’Escola Monalco d’Igualada i 
Laia Expósito del SI Salvador 
Claramunt de Piera. En total, 
doncs, dels deu centres edu-
catius de la comarca que han 
participat al Premi Sambori, 
cinc han rebut premi.

ART / LA VEU

L’igualadí Enric Ferrer i Solà, 
reconegut artesà de la pell, va 
ser convidat el passat mes de 
febrer per l’Escola Municipal 
de Artes e Oficios del Concello 
de Vigo a explicar als alumnes 
del centre la  tècnica d’execu-
ció del seu treball. Aprofitant 
que es trobava a Pontevedra 
per participar en els Campio-
nats d’Espanya dels màsters 
de natació, Ferrer va viatjar 
a Vigo i va dedicar la sessió 
a mostrar, d’una banda, com 
elabora els seus quadres bro-
dats amb cuiro i tires de pell, 
i de l’altra, el resultat de la 
seva execució de l’estendard 
que l’arquitecte Antoni Gaudí 
va dissenyar per a Reus l’any 
1900 i que va ser destruït el 
1936. Com és sabut, aquest 
nou estendard, idèntic a l’ori-
ginal i executat amb gran pre-

cisió per Enric Ferrer, es troba 
actualment a la cripta del tem-
ple de la Sagrada Família de 
Barcelona.
Els alumnes del centre gallec 

van mostrar un gran interès 
per les explicacions dels nos-
tre compatrici i pel seu treball 
artístic.

L’artista igualadí Enric Ferrer, convidat pel 
Concello de Vigo
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LLIBRES / LA VEU

L’Any 2015 ha estat declarat 
per la Generalitat com a l’Any 
de les Biblioteques i, entre 
d’altres activitats, la Biblioteca 
Central d’Igualada ha organit-
zat el concurs infantil «Dibuixa 
la teva Biblioteca». Hi poden 
participar nens i nenes de 5 
a 12 anys, que han de fer un 
dibuix de qualsevol aspecte 
relacionat amb la Biblioteca  
(l’edifici, els records, l’àrea 
infantil...) i utilitzant qualse-
vol tècnica. Aquests dibuixos 
han d’anar acompanyats de la 
corresponent butlleta de par-
ticipació que es pot recollir a 
la mateixa sala infantil i es po-
den presentar fins al 21 d’abril. 
Només s’acceptarà un únic di-
buix per nen i les dimensions 

han de ser en un full DINA4.
S’han establert quatre cate-
gories pel concurs, en funció 
de l’edat: 5-6 anys, 7-8 anys, 
9-10 anys i 11-12 anys. El 
guanyador de cada categoria 
rebrà un lot de llibres infantils 
i veurà el seu dibuix publicat a 
la pàgina web de la Biblioteca 
(www.bibliotecaigualada.cat). 
A més, tots els treballs partici-
pants s’exposaran a partir de 
Sant Jordi a la sala infantil. Un 
jurat format per un bibliotecari, 
un mestre i un il·lustrador serà 
l’encarregat de valorar els di-
buixos.
El lliurament dels premis es 
farà el dia de Sant Jordi, 23 
d’abril de 2015, a les 6 de la 
tarda.

La Biblioteca convida tots els nens a dibuixar-la, 
en motiu de l’Any de les Biblioteques

POESIA / LA VEU

Marc Freixas és un poeta lliu-
re. Albert Gàmez és un can-
tautor amb piano.
Junts, a l’escenari, es com-
plementen per donar vida als 
poemes del poeta. És original 
i novedós que un cantautor 
s’acompanyi del poeta en tot 
moment dalt de l’escenari. 
Les dues vessants artístiques 
juntes “poesia” i “música”,  es-
devenen un nou estil musical 
que es pot anomenar “cançó 
poètica”.  És una combinació 
perfecta per emocionar els 
cors del públic.
El concert “Música d’amor i si-
lenci” es va basar en els poe-
mes del llibre “Amor i Silenci” 
de Freixas, on els poemes a 
vegades són cantats  i a ve-
gades recitats per les veus del 
cantautor i del poeta acom-
panyats de piano o guitarra. 
L’espectacle va ser tot un èxit 
es van seguir les cançons el 
disc que han gravat anome-
nat “Música d’amor i silenci”. 
També es va recitar alguns 
poemes inèdits acompanyats 
del piano. 
Van mostrar el seu espectacle 

el 19 de març tan a Igualada, a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da com a Vilafranca el passat 
20 i 21 de març, a la Biblioteca 
Torras i Bages, i a l’Auditori del 
Vinseum.
A l’Auditori del Vinseum va ser 
una presentació molt especial 
del disc, ja que el concert va 
consistir en dues parts com 
el disc; en la primera part es 
va poder escoltar els poemes 
i cançons en un format íntim 
(amb el cantautor al piano i el 
poeta al costat) , i a la segona 
part, en format banda amb la 
col.laboració de diferents mú-
sics com el cantautor Cesk 
Freixas, en Toni Balsells (gui-
tarra), Pau Codina (percus-
sió), Marcel Jorba (guitarra) i 
Josep Xifré (baix), també va 
ser present el poeta del pene-
dès Santi Borrell. Tot plegat va 
ser molt original i novedós que 
els poemes del Marc Freixas 
siguin interpretats amb músics 
igualadins.
El públic va gaudir de l’espec-
tacle en tot moment, emocions 
i sentiments es desperten en 
els cors dels oients.

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

EXPOSICIONS / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps organitza l’Expo-
sició “Pell: entre l’art i el dis-
seny” que es podrà visitar a 
la Galeria Artèria d’Igualada 
a partir del proper dijous 9 
d’abril i fins al 4 de maig, i que 
va a càrrec de l’alumnat del ci-
cle d’art i disseny de grau mitjà 
d’Artesania en Cuir que s’im-
parteix al centre.
En aquesta mostra el disseny 
es retroba amb l’art en peces 
projectades pels alumnes, al-
gunes d’elles realitzades en 
col·laboració amb empreses 
igualadines del sector i amb 
importants dissenyadors. Tot i 
la seva varietat, ja que s’abas-
ta des d’imans i altres petits 
elements de marroquineria, 
fins a altaveus o bosses, en 
totes elles hi prima la creati-
vitat i la funcionalitat, i també 
tenen en comú el material que 

s’ha emprat per a la seva ela-
boració: la pell.
L’entrada a l’exposició és lliure, 
totes les peces estan a la ven-
da i la inauguració d’aquesta 
mostra serà el dijous 9 d’abril 
a les 8 del vespre.
L’horari d’obertura de la Ga-
leria Artèria, situada la carrer 

La Galeria Artèria acull l’Exposició “Pell: entre 
l’art i el disseny” 

de l’Argent 33 - Passatge Galí, 
6 d’Igualada, és de dimarts a 
divendres de 17.00 h. a 20.30 
h, els dissabtes de 9.30 h. a 
13.30 h. i de 17.00 h. 20.30 
h. I l’últim diumenge de mes 
d’11.00 h. a 13.30 h. i de 18.00 
h. a 20.00 h.



DIVENDRES 3

PROCESSÓ A FÀTIMA
- Igualada
Processó del Santo Entierro y 
Maria Santísima de los Dolores
Divendres a les 9 del vespre a 
l’av. Verge de la Pietat.

DISSABTE 4

JAM SESSION
- Piera 
Porteu el vostre instrument, 
veniu a cantar, ballar i gaudir 
d’una nit de música amb diver-
sió assegurada i servei de bar 
amb entrada lliure.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al 
local de Sant Jaume Sesolive-
res.

DIUMENGE 5

VISITES GUIADES AL MUSEU 
DE LA PELL
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu ofereix una visita gui-
ada gratuïta a tots els espais i a 
Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell d’Igua-
lada.

PROCESSÓ A FÀTIMA
- Igualada
Processó de Nuestro Señor 
Resucitado
Diumenge a les 12 del migdia a 
l’av. Verge de la Pietat.

CARAMELLES
- Piera
Cantada de les típiques ca-
ramelles de Pasqua, a càrrec 
dela coral Xicoira.
Diumenge a partir de les 9 del 
matí pels carrers de la vila.

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

BALL DE PASQUA
- Calaf
Ball amb Yas.
Diumenge a 2/4 de 8 al bar de 
la Unió Calafina.

CARAMELLES DEL MIL.LENA-
RI
- Calaf
Durant tot el matí, cantada de 
caramelles a diversos punts del 
poble.
Diumenge durant tot el matí per 
diversos indrets del poble.

BALLADA DE SARDANES
- Calaf
Sardanes amb la Cobla Jovení-
vola d’Agramunt.
Diumenge a la 1 del migdia a la 
plaça dels Arbres.

DILLUNS 6

45 ANIVERSARI DE LA FESTA 
DEL SANT CRIST
- Igualada
Vespres solemnes cantades 
pel Cor de Vespres.
Dilluns a les 8 del vespre a la 
basílica de Santa Maria.

DIMARTS 7

SANT CRIST D’IGUALADA
- Igualada
Processó homenatge a Jesús
Crucificat. Seguidament euca-
ristia. Escenificació reduïda de 
la Moixiganga d’Igualada a càr-
rec de Bitrac Dansa.
Dimarts a partir de 2/4 de 7 de 
la tarda pels carrers del nucli 
antic.

BALLADA DE SARDANES
- Igualada
Ballada de sardanes amb els 
Lluïsos de Taradell.
Dimarts 2/4 de 8 del vespre a la 
plaça de l’Ajuntament.

DIMECRES 8

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera
Presentació de llibre: “Bombai, 
Mumbai....” La impressionant 
història d’Amin Sheikh explica-
da per ell mateix en el llibre que 
presenta.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 9

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Iguala-
da desapareguda” recull foto-
grafies antigues de qualitat, en 
blanc i negre, de Pilar Cuerva.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió de Pantalla Oberta 
amb la projecció del film “Crim i 
càstig” de d’Aki Kaurismäki.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí.

CONTES PER MIRAR I ESCOL-
TAR
- Piera
Sessió de l’hora del conte en 
petit format a càrrec de la com-
panyia La Mama i la Padrina.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

ACTIVITATS CULTURALS

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.

EL MÓN DEL CÒMIC
Us convidem a viatjar en el 
temps per saber l’origen del 
còmic, els principals autors i 
esdeveniment.
De l’1 al 30 d’abril a la Bibliote-
ca de Piera.

MIL I UNA FLORS
Flors i arbres florits, papallo-
nes, marietes i abelles... Tot 
un món que desperta a la pri-
mavera i que ens acompanya 
tot l’estiu.
De l’1 al 3’ d’abril a la Bibliote-
ca de Piera.

D’IL·LUSTRADORS: RO-
SER CAPDEVILA
La Roser Capdevila i Valls és 
una il·lustradora catalana molt 
coneguda arran de la publica-
ció de Les tres bessones.
De l’1 al 3’ d’abril a la Biblioteca 
de Piera.

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.

MEMÒRIA DE LES ARTS 

EFÍMERES
L’exposició ens apropa les col·
leccions del Museu de les Arts 
Escèniques a través de repro-
duccions del seu fons. 
Del 8 al 19 d’abril a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions d’Iguala-
da.
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.

PELL: ENTRE L’ART I EL 
DISSENY
Exposició a càrrec de l’alum-
nat de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, on es podrà 
veure una selecció de peces 
projectades. 

Del 9 d’abril al 4 de maig a Ar-
tèria.

FRASES I PARAULES
Recull de paraules i frases ma-
ques, divertides, necessàries, 
d’amor, difícils i mots llargues, 
per commemorar els 25 anys 
del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. 
Del 10 d’abril al 3 de maig al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

EVOCACIONS VERTI-
CALS
Lluïsa Pla
El punt de partida de l’obra de 
Lluïsa Pla és la construcció del 
propi jo, d’un interior, molt rela-
cional amb l’exterior 
Del 9 d’abril al 15 de maig a la 
Sala d’exposicions de l’EMA 
Gaspar Camps.
 

LLIBRES / LA VEU

L’obra Igualada desaparegu-
da recull fotografies antigues 
de qualitat, en blanc i negre, 
i pretén emfatitzar aquells es-
pais i indrets desapareguts de 
la nostra ciutat. Són imatges 
d’un passat que transmeten 
el batec d’Igualada fins a la 
primera meitat del segle XX, 
amb l’activitat que l’absorbia 
cada dia en els espais oberts 
que captiven les mirades i que 
mostren alhora les relacions 
vives del veïnat, consolidant 
així les arrels i la identitat del 
municipi.
La presentació oficial del llibre 
se celebrarà el proper dijous 9 
d’abril a les 19.30 h a la Biblio-
teca Central d’Igualada. Inter-
vindran l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells; l’arxivera de 

l’ACAN, Marta Vives i l’autora 
del llibre, Pilar Cuerva. L’Edi-
toral Efados i l’Ajuntament 
d’Igualada coediten aquesta 
novetat. Tot i que la presen-
tació oficial es farà el dia 9 
d’abril, es preveu que a finals 
de març ja es podrà trobar a 
les llibreries i quioscos iguala-
dins.
L’obra Igualada desaparegu-
da forma part de la col·lecció 
Catalunya Desapareguda que 
ja compta amb altres títols al 
mercat: Vic, Olot, Vilanova i la
Geltrú, Manresa, Igualada, 
Sant Boi de Llobregat i Olesa 
de Montserrat. Conjuntament 
amb la publicació del llibre que 
fa referència a Igualada, sorti-
ran al mercat altres títols com 
Barcelona, Poblenou, Gavà, i 
Sant Feliu de Guíxols.

Es publica el llibre “Igualada 
desapareguda” de l’autora 
igualadina Pilar Cuerva

LLIBRES / LA VEU

El divendres dia 10 d’abril a 
les 8 del vespre, al cafè-bar 
Nicol’s d’Igualada, c/ Dr. Fle-
ming, 12, es farà la presen-
tació de la novel·la El maletí 

vermell de l’igualadí Marcial 
Fernàndez Subirana.
Aquesta novel·la, inspirada en 
el cafè·bar Nicol’s del barri del 
Poble Sec, destina íntegra-
ment els seus beneficis a Creu 
Roja Anoia.

Presentació del llibre “El maletí 
vermell”
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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)



RAMON ROBERT.-

Al marge de les sessions 
quinzenals dels divendres i 
d’ocasionals diumenges (ci-
neclub Ateneu)  i a l’espe-
ra de veure si prosperen les 
iniciatives de fer sessions 
regulars de cinema comerci-
al a Igualada (un projecte de 
sala de projeccions al primer 
pis de l’Ateneu) i a Montbui (a 
l’anomenat Espai de les Arts 
i el Coneixement),  a l’Anoia 
segueix funcionant una única 
sala de cinema comercial: el 
Casal de Sant Martí de Tous. 
Recentment remodelada i do-
tada de còmodes butaques i 
Estèreo Dolby, aquesta sala 
tousenca projecta cinema tots 
els diumenges i festius. Cine-
ma de molta qualitat, gairebé 
sempre. Pels propers dies de 
Pasqua, programarà un total 
de cinc peŀlícules, que a con-
tinuació passem a comentar.

Un món meravellós
Produïda pels renomenats 
Blue Sky Studios, Epic, el 
mundo secreto és una molt 
entretinguda peŀlícula d’ani-
mació en la que es combina 
la fantasia i les aventures 
més heroiques. Especialment 
indicada per al públic infan-
til i juvenil, la peŀlícula relata 
l’increïble viatge de l’adoles-
cent Mary Katherine fins a un 
univers secret, on s’hi està 
lliurant una batalla entre els 
Homes Fulla i els Boggans. 
Destaca pel seu disseny vi-
sual i per la musica de Danny 
Elfman.

Malalta d’Alzeimer
Pel seu paper en aquesta 
peŀlícula dramàtica, Julianne 
Moore ha estat recompen-

sada amb l’Oscar a la millor 
actriu. Moore interpreta Alice 
Howland, que se sent orgullo-
sa de la vida que tant esforç 
li ha costat construir. Als cin-
quanta anys, és professora de 
psicologia cognitiva a Harvard 
i una experta lingüista de fama 
mundial, amb un marit reeixit i 
tres fills adults. Quan comen-
ça a sentir-se desorientada, 
un tràgic diagnòstic canvia la 
seva vida, alhora que la seva 
relació amb la família i amb 
el món, per sempre. Amb ele-
gància i delicadesa, la peŀlícu-
la ens apropa als sentiments i 
als problemes dels que patei-
xen Alzheimer i les seves fa-
mílies. La peŀlícula, així com 
la exceŀlent interpretació de 
Julianne Moore, resulta extre-
madament commovedora.

Escolars
Rodat pel francès Pascal 
Plisson a Kenya, Índia, Mar-
roc i Argentina, el documen-
tal Camí a l’escola descriu la 
història real i extraordinària 
de quatre nens que han d’en-
frontar-se diàriament amb una 
multitud d’adversitats per arri-
bar a l’escola. La primera: la 
llunyania.  Aquests nens viuen 
en quatre punts molt distants 
de la terra, però comparteixen 
les mateixes ganes d’apren-
dre i són conscients que no-
més l’educació els obrirà les 
portes a un futur millor.

Comèdia francesa
Quina ha estat la comèdia 
francesa de més èxit dels 
darrers anys?. La resposta 
és clara: Dios mio, pero qué 
te hemos hecho?. A França 
aquesta peŀlícula va sumar 
més de 12 milions d’espec-
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Cinc pel·lícules a Tous
tadors. Escrita i realitzada 
per Philippe de Chauveron, 
aquesta divertida i salpebrada 
comèdia centra el seu argu-
ment en Claude i Marie Ver-
neuil, un matrimoni catòlic i 
molt conservador. Tenen qua-
tre filles, a les quals han trac-
tat d’inculcar els seus valors i 
principis. No obstant això, les 
noies només els han donat 
disgustos: la gran es va casar 
amb un musulmà; la segona, 
amb un jueu, i la tercera, amb 
un xinès. El matrimoni dipo-
sita totes les seves esperan-
ces en la filla menor, esperant 
que, almenys ella, es casi per 
l’església i amb un francès. 
Però els Verneuil molt aviat 
tindran una nova i inesperada 
sorpresa.

Una família
Sens dubte, aquesta és una 
de les dues o tres millors peŀ-
lícules americanes que s’han 
pogut veure darrerament. Re-
alitzada per Richard Linklater, 
ha estat filmada al llarg de 
12 anys amb un mateix grup 
d’actors. En aquest temps, 
veurem créixer a un nen que 
al principi de la peŀlícula no-
més te sis anys, i en acabar, 
18.  Literalment, el petit Ma-
son creix a la pantalla davant 
dels nostres ulls. Protagonit-
zada per Ethan Hawke i Pa-
tricia Arquette com a pares 
de Mason, la peŀlícula pre-
senta moments d’una infàn-
cia, d’una adolescència i d’un 
primer pas a l’edat adulta. La 
família, l’escola, els viatges i 
qualsevol episodi de la infàn-
cia i adolescència de Mason 
argumenten una peŀlícula 
magnètica i extraordinària en 
tots els sentits. 

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”. 

SIEMPRE ALICE
Estats Units. Drama. De Richard Glatzer i Wash Westmoreland. Amb 
Julianne Moore, Alec Baldwin i Kristen Stewart. Alice Howland està 
orgullosa de la vida que tant esforç li ha costat construir. Als cinquanta, 
és professora a Harvard, amb un marit reeixit i tres fills adults. En sentir-se 
desorientada, un tràgic diagnòstic d´Alzheimer canvia la seva vida, alhora 
que la seva relació amb la família i amb el món, per sempre.  

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.

EPIC EL MUNDO SECRETO
Estats Units. Animació. De Chris Wedge. Història sobre la guerra entre 
les forces del bé, encarregades de mantenir la vida, i les forces del mal, 
que pretenen destruir-la. L´adolescent Mary Katherine i el seu pare, el 
Professor Bomba, volen descobrir una diminuta societat secreta que 
habita al bosc. Inesperadament, és transportada a aquest univers secret, 
on s´està lliurant una batalla entre els Homes Fulla i els Boggans. 

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 FAST & FURIOUS 7 
Dj. Dv. Ds. i Dll.: 16:45/19:30/22:15
Dg.: 11:30/16:45/19:30/22:15
Dm a Dj: 18:00/21:10 

2 KINGSMAN (16 anys) 
Dg.: 12:00/15:30
2 CENICIENTA (apta) 
Dj. a Dll.: 16:30/19:00
2 FAST & FURIOUS 7 
Dj. a Dll: 21:20
Dm a Dj.: 20:10
2 EL FRANCOTIRADOR (16 anys) 
Dm. a Dj: 17:30

3 FOCUS (16 anys) 
Dj. Dv. Ds. i Dll.: 
15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.: 12:00/15:50/18:10/20:30/22;:50
Dm a Dj: 17:30/19:40/21:50

4 HOME 3D (apta)
Dj a Dll: 15:30
4 DIVERGENTE: INSURGENTE 3D 
Dj a Dm: 17:30
Dm. a Dj: 18:30
4 DIVERGENTE: INSURGENTE 
Dj. Dv. Ds. i Dll: 20:00/22:30
Dg.: 11:30/20:00/22:30
Dm. a Dj: 21:20 

5 CENICIENTA (apta) 
Dj. Dv. Ds. i Dll: 15:30/17:50/20:10
Dg.: 11:50/15:30/17:50/20:10
Dm. a Dj: 18:20/21:00
5 OBSESION (16 anys) 
Dj. a Dll: 22:30

6 HOME en català (apta)
Dg.: 12:00
6 HOME (apta)
Dj. a Dll.: 16:00/18:00/20:00
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Dm a Dj.: 18:30
6 50 SOMBRAS DE GREY (18 
anys)
Dj. a Dll.: 22:00
Dm a Dj.: 21:30

7 CHAPIE (16 anys)
Dj. Dv. Ds. i Dll.: 15:40
Dg.: 11:50/15:40
7 PERDIENDO EL NORTE (7 
anys) 
Dj. a Dll.: 18.10/20:20/22:40
Dm a Dj.: 17:30/19:40/21:50

8 EL NUEVO EXOTICO HOTEL 
MARIGOLD (7 anys)
Dj. Dv. Ds. i Dll.: 16:30/19:15
Dg.: 11:40/16:30/19:15
Dm a Dj: 18:10/20:45
8 EL FRANCOTIRADOR (16 anys)
Dj. a Dll: 21:45

CINEMA A L’ANOIA
SANT MARTÍ DE TOUS

EPIC en català (apta)  
Divendres, dissabte i diumenge: 
16:30

DIOS MIO PERO QUE TE HEMOS 
HECHO? (apta) 
Divendres, dissabte i diumenge: 
18:00
Dimarts.: 17:30

www.centreangles.comwww.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54

www.centreangles.com

MATRÍCULA OBERTA EXÀMENS
 DE CAMBRIDGE 2015

ESTADES A IRLANDA AMB ACOMPANYAMENT 
DE MONITORA A L’ESTIU

 

SIEMPRE ALICE (7 anys)  
Guanyadora de l’Oscar Millor 
Actriu Julianne Moore
Divendres, dissabte i diumenge:  
19:50

CAMÍ A L’ESCOLA (apta)  
Dilluns: 17:30

BOYHOOD (apta)  
Dilluns i Dimarts.: 19:00
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ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest 29 de març, diumenge 
de Rams, la festivitat que obre 
la Setmana Santa, el Papa va 
presidir la celebració litúrgica 
a la plaça de Sant Pere on, 
en presència de milers de per-
sones, va beneir les palmes i 
les oliveres per celebrar des-
prés la Missa a la Passió del 
Senyor en l’atri de la basílica. 
En l’acte van participar també 
nombrosos joves de la diòce-
si de Roma i d’altres diòcesis 
perquè aquest diumenge se 
celebrava també la 30a Jor-
nada de la Joventut el tema 
del qual ha estat ‘’Feliços els 
nets de cor, perquè ells veuran 
Déu’’.
Després de la lectura de 
l’Evangeli, el Papa Francesc 
va pronunciar una homilia en 
la qual va destacar la virtut de 
la humilitat i el ‘’desposseir’’ 
de Jesús per assumir la con-
dició de servent, humiliant. El 
Papa va advertir que el camí 
contrari a la humiliació és la 
mundanitat que porta a l’orgull 
i no va deixar de recordar a la 
gran quantitat de cristians ‘’hu-
miliats’’ en aquests moments 
per la seva fe als que va defi-
nir com ‘’els màrtirs d’avui”.
A continuació reproduïm el 
text integral de la homilia del 
Pontífex:
‘’Al centre d’aquesta celebra-
ció, que es presenta tan fes-
tiva, hi ha la paraula que hem 
escoltat en l’himne de la Carta 
als Filipencs: ‘’Es va humiliar 
a si mateix’’. La humiliació de 
Jesús.
Aquesta paraula ens revela 
l’estil de Déu i, en conseqüèn-
cia, aquell que ha de ser el 
del cristià: la humilitat. Un estil 
que mai deixarà de sorpren-
dre’ns i posar-nos en crisi: mai 
ens acostumarem a un Déu 
humil.
Humiliar és sobretot l’estil de 
Déu: Déu s’humilia per ca-
minar amb el seu poble, per 
suportar les seves infidelitats. 
Això s’aprecia bé llegint la his-
tòria de l’Èxode: Quina humili-
ació per al Senyor sentir totes 
aquelles murmuracions, aque-
lles queixes! Estaven dirigides 
contra Moisès, però, en el 
fons, anaven contra ell, contra 
el seu Pare, que els havia tret 

de l’esclavitud i els guiava en 
el camí pel desert fins a la ter-
ra de la llibertat.
En aquesta setmana, la Set-
mana Santa, que ens con-
dueix a la Pasqua, seguirem 
aquest camí de la humiliació 
de Jesús. I només així serà 
‘’santa’’ també per a nosaltres. 
Veurem el menyspreu dels 
caps del poble i els seus en-
ganys per acabar amb ell. As-
sistirem a la traïció de Judes, 
un dels Dotze, que el vendrà 
per trenta monedes. Veurem 
el Senyor capturat i tractat 
com un malfactor; abandonat 
pels seus deixebles; portat 
davant el Sanedrí, condemnat 
a mort, assotat i ultratjat. Es-
coltarem com Pere, la ‘’roca’’ 
dels deixebles, el negarà tres 
vegades. Sentirem els crits 
de la multitud, revoltada pels 
caps, demanant que Barrabàs 
quedi lliure i que a ell el cruci-
fiquin. Veurem com els soldats 
es burlaran d’ell, vestit amb 
un mantell de porpra i coronat 
d’espines. I després, al llarg 
de la via dolorosa i als peus 
de la creu, sentirem els insults 
de la gent i dels caps, que es 
riuen de la seva condició de 
Rei i Fill de Déu.
Aquesta és la via de Déu, 
el camí de la humilitat. És el 
camí de Jesús, no hi ha un al-
tre. I no hi ha humilitat sense 
humiliació.
En recórrer fins al final aquest 
camí, el Fill de Déu va pren-
dre la ‘’condició de servent’’. 
En efecte, la humilitat vol dir 
també servei, significa deixar 
espai a Déu negant-se a un 
mateix, ‘’despullant-se’’, com 
diu l’Escriptura. Aquest ‘’des-
pullar-se’’ és la humiliació més 
gran.
Hi ha una altra via, contrària 
al camí de Crist: la mundani-
tat. La mundanitat ens ofereix 
el camí de la vanitat, l’orgull, 
l’èxit. És l’altra via. El malig-
ne se la va proposar també 
a Jesús durant quaranta dies 
al desert. Però Jesús la va re-
butjar sense dubtar-ho. I, amb 
ell, només amb la seva gràcia 
i amb la seva ajuda, també no-
saltres podem vèncer aquesta 
temptació de la vanitat, de la 
mundanitat, no només en les 
grans ocasions, sinó també en 

les circumstàncies ordinàries 
de la vida.
En això, ens ajuda i ens con-
forta l’exemple de molts ho-
mes i dones que, en silenci i 
sense fer-se veure, renuncien 
cada dia a si mateixos per ser-
vir els altres: un familiar ma-
lalt, un ancià sol, una persona 
amb discapacitat, un persona 
sense sostre...

La humilitat i la mundanitat són els dos temes tractats pel Papa 
durant l’homilia de la Missa de Diumenge de Rams

Montserrat ja disposa d’un ca-
nal propi de venda d’entrades 
online. D’aquesta manera, fa 
un pas endavant per poder 
oferir als visitants la possibili-
tat de comprar les entrades als 
espais visitables del recinte del 
Santuari de manera anticipa-
da. Cal recordar que l’entrada 
a la Basílica de Santa Maria de 
Montserrat és gratuïta.
Un dels avantatges d’aquest 
nou canal de venda online és, 
també, que es poden obtenir 
diferents paquets de visita a 
preus més econòmics. Per 
exemple, el pack Montserrat 
Cultura, que inclou l’entrada 
al Museu, a l’Espai Audiovisu-
al i al Museu a l’aire lliure; o 
el pack Visita al Santuari, que 
inclou una audioguia per conèi-
xer bé tot el recinte, a més de 
l’entrada a l’espai audiovisual.
Igualment, a través del canal de 
venda d’entrades online es po-
den adquirir paquets de trans-

port, des de Barcelona, i les 
visites als espais del Santuari. 
Aquests productes, gràcies a 
la col·laboració de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, 
proporcionen el desplaçament, 
amb tren i després cremallera, 
des de l’estació de la Plaça 
d’Espanya de Barcelona fins a 
Montserrat. Paral·lelament, es 
poden comprar les entrades a 
l’espai audiovisual Montserrat 
portes endins, el Museu o els 
funiculars de Sant Joan o de la 
Santa Cova, des de la mateixa 
plataforma de venda.
Amb la creació d’aquest canal 
de venda d’entrades, que s’ha 
posat en marxa gràcies a l’em-
presa Clorian, plataforma de 
gestió integral de venda d’en-
trades que també porta el tic-
keting de la Basílica de la Sa-
grada Família o de La Pedrera 
de Barcelona, Montserrat po-
tencia la venda al públic turista 
individual.

Pensem també en la humilia-
ció dels que, per mantenir-se 
fidels a l’Evangeli, són discri-
minats i pateixen les conse-
qüències en la seva pròpia 
carn. I pensem en els nostres 
germans i germanes perse-
guits per ser cristians, els màr-
tirs d’avui -que són molts-: no 
reneguen de Jesús i suporten 
amb dignitat insults i ultratges. 

Avui dia podem parlar d’un nú-
vol de testimonis com són els 
màrtirs d’avui.
Durant aquesta setmana, em-
prenguem també nosaltres 
amb decisió aquest camí de 
la humilitat, moguts per l’amor 
al nostre Senyor i Salvador. 
L’amor ens guiarà i ens dona-
rà força. I, on està ell, estarem 
també nosaltres’’.

Sens dubte, és una nova ma-
nera de vendre entrades que 
no només facilita el donar a co-
nèixer tota l’oferta de productes 
de Montserrat, sinó que també 
proporciona l’accés als seus 
espais. A més, amb aquest 
nou sistema de ticketing, Mont-
serrat podrà canalitzar els flu-
xos de visita i, a la vegada, 
modernitzar la validació de les 
entrades gràcies al sistema del 
print at home. Un sistema amb 
el qual els visitants podran im-
primir els seus tiquets a casa 
o, fins i tot, podran mostrar la 
seva entrada en els seus dis-
positius mòbils i, mitjançant un 
codi QR, validaran el seu ac-
cés al recinte evitant qualsevol 
tipus de cua.
A la nova plataforma de venda 
d’entrades online de Montser-
rat es pot accedir a través del 
portal http://tickets.montserrat-
visita.com.

Montserrat obre un canal 
propi de venda d’entrades online



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

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

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

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

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

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

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

 .Quiropòdies
 (ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes, 74B, 2n 3a
 (”edi�ci Punto Blanco”)

IGUALADA

Tel. 93 804 57 76
També VISITES A DOMICILI

Visitant les coves de 
Roquefort Société...
Qui diu que sota terra no 
s’amaguen plaers gastronò-
mics? Al sud del Parc Natural 
Regional de Grandes Caus-
ses i al peu del Rocher de 
Combalou, descobrireu un 
poble singular amb nom de 
formatge. Concretament ens 
referim al Roquefort, un dels 
formatges francesos amb 
major personalitat del món 
i l’origen del qual té més de 
2000 anys d’antiguitat.

Segons la llegenda, un pastor 
va haver-se de refugiar de la 
tempesta en una de les coves 
de Cambalou, on es va trobar 
un tros de formatge d’ovella 
florit per fongs. Tot i la repug-
nància pel seu aspecte, 
motivat per la fam se’l va 
menjar i el va trobar deliciós. 
Va ser llavors quan s’inicià el 
costum d’elaborar aquest 
formatge. Però cal destacar 
que només els formatges 
madurats a les coves Camba-
lou de la localitat occitana de 
Roquefort-Sur-Soulzon dis-
posen d’una Denominació 
d’Origen des de 1925. I és, en 
aquest  entorn biològic natu-
ral on s’ha desenvolupat un 
microorganisme perfecta-
ment adaptat: el Penicillium 
roqueforti. 

Roquefort Société cultiva 3 
cepes mitjançant les quals, 
al final de l’afinat, s’obtenen 
3 formatges diferents en 
aspecte, gust i sabor: La Cave 
Abeille, on es cura l’equilibrat  
formatge Societé 1863; la 
Cave des Templiers, determi-
nant un formatge més intens 
i les Caves Baragnaudes, 
que rebel·len els sabors d’un 
roquefort més fi i delicat.
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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:

Bacallà Gratinat amb Patates
Ingredients (6 persones)

6 lloms dessalats de bacallà
4 patates grans
2 cebes grans
3 dents d’all
500 ml de llet
50 g de farina
50 g de mantega
200 ml d’oli d’oliva
100 g de formatge manxec

Utensilis

Font refractària
Escumadora
Paella

Comencem tallant les patates en làmines com per fer truita, 
piquem les cebes en rodanxes i piquem l’all. Escalfem el forn a 
180 graus. Posem oli d’oliva en una font refractària i hi posem 
les patates, la ceba i l’all barrejant-ho tot i ho �quem al forn 
durant 30 min.

Per una altra banda, posem llet a bullir. Un cop estigui al punt 
d’ebullició, escaldem durant cinc minuts els lloms de bacallà 
en la llet i els retirem amb una escumadora.

En una paella posem la mantega �ns que es desfaci, afegim la 
farina i comencem removent-lo durant 2 minuts. Afegim la 
llet que hem fet servir per coure el bacallà i una mica de sal. 
Coem �ns que s’espesseixi i es formi la beixamel.

Finalment retirem la meitat de l’oli de rostir les patates, posem 
els lloms de bacallà per sobre, hi afegim la beixamel per sobre 
del peix, hi ratllem formatge per sobre i ho �quem a gratinar 
al forn durant 10 minuts �ns que el formatge es dauri.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Fa uns dies, a la seu de la 
Cambra de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona, en 
Josep Vallès rebia la Meda-
lla d’honor de l’entitat. Aquest 
empresari igualadí ha estat 
durant gairebé dotze anys -del 
maig del 2003 fins al setem-
bre del 21014- president de 
la Delegació a l’Anoia de la 
Cambra, aconsellant mesures 
que fessin que els efectes de 
la crisi econòmica no fossin tan 
durs a la comarca. Segurament 
que el varen escoltar poc. I és 
una llàstima, perquè en Josep 
Vallès és una persona que des-
taca pel seu sentit comú i la 
seva sinceritat.
Li va tocar presidir la Cambra 
en uns anys difícils.
En iniciar el mandat ja sabíem 
que el gènere de punt estava 
tocat, però després ens va 
ploure sobre mullat amb l’arri-
bada de la crisi generalitzada. 
Hi havia estaments públics que 
negaven la crisi “porque tene-
mos un sistema financiero muy 
potente”.
Ara que diuen que la crisi 
s’ha acabat. Vostè veu reac-
tivació?
Hi ha coses que beneficien la 
macroeconomia: baixada del 
preu del diner, crèdits a un preu 
inferior... però a nivell de micro-

economia encara no és nota. 
Segurament perquè no s’han 
fet les reformes que calia fer. 
Per exemple l’anomenada Llei 
Òmnibus per fer més fàcil la 
creació d’empreses. 
Quin beneficis li dóna a l’as-
sociat, ser de la Cambra?.
La Cambra ha canviat molt i 
seguirà canviant més. La fina-
litat de la Cambra és oferir uns 
serveis útils que no estan sub-
vencionats i, per tant, han de 
ser molt útils. 
Històricament Igualada ha 
tingut caràcter emprenedor. 
S’ha perdut?.
No, però els moments són 
diferents. S’ha patit la des-
trucció del sector tèxtil perquè 
no podíem lluitar contra la 
indústria pakistanesa, hindú o 
xinesa. A Igualada estarem a la 
cua del desenvolupament fins 
que es donin les condicions 
idònies. Aleshores tornarem 
a créixer. Ara sabem que la 
moda de les deslocalitzacions 
industrials va ser una barbari-
tat i que la creació de llocs de 
treball únicament a partir de 
les noves tecnologies, és una 
quimera. L’esperit emprenedor 
dels igualadins no ha desapa-
regut i ens tornarem a industri-
alitzar.
Podem créixer sense bancs 
o caixes propis?. 

Per què han aprofitat la crisi? 
Per desfer-se de totes les enti-
tats financeres petites posant-
les en mans dels grans bancs. 
Avui tornaria ser el moment 
de disposar de petites caixes 
locals i comarcals que dones-
sin servei al seu territori.
Tots els ajuntaments tenen 
el seu departament de Pro-
moció Econòmica. Servei-
xen de gaire?. 
L’important per a un polític és 
mantenir la poltrona i renovar 
cada quatre anys. Al final és 
un “regne de taifas” on cada 
ajuntament va a la seva, en un 
moment en què els han deixat 
sense competències. Un dels 
problemes és que no es va fer 
el que calia, quan tocava fer-

Ara que arriben temps d’elecci-
ons municipals i a tots els pobles 
i ciutats els polítics es posen ner-
viosos, els uns perquè els balla 
la cadira, i d’altres perquè farien 
el que calgui per asseure’s-hi, 
comencen a caure les notícies 
sucoses i divertides. D’altres no 
tant, però igualment interes-
sants. 
Un dels cavalls de batalla de les 
municipals és el Diputat Provin-
cial. És a dir, el partit que guanya 
en el nostre “partit judicial” -tota 
la comarca més el municipi de 
Collbató- s’emporta una cadira 
al ple de la Diputació de Barce-
lona. Des de fa una legislatura, 
és per a CiU, i l’ocupa l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells, que 
a més disposa d’una important 
cartera de govern. Un càrrec 
molt proper a “dalt de tot”.
Diuen les males llengües -i amb 
molta insistència en les últimes 
setmanes- que el proper candi-
dat a president de la Diputació 
de Barcelona és, precisament, 
l’alcalde actual d’Igualada. Exis-
teix una terna en la que Castells 
té bastants números de resultar 
escollit per substituir el veterà 
Salvador Esteve, alcalde de Mar-
torell. Un honor que, d’iguala-
dins, només va tenir, i ja fa molts 
anys, Antoni Dalmau... Estarem 
molt amatents. A veure.

ho. Quan la primera i segona 
corones metropolitanes esta-
ven a tope i les empreses 
volien venir, aquí havíem fet 
uns polígons escarransits, 
sense serveis i amb condicio-
nants. Cada ajuntament volia 
tenir el seu poligonet i sense 
connectar-lo amb el polígon 
veí. Va passar l’aire per la 
flauta, però no la vàrem saber 
tocar. 
El Parc Motor està arren-
cant.
És un projecte que va costar 
tirar endavant. Al seu promo-
tor, l’Àngel Viladoms li varen 
buscar les pessigolles per 
tot arreu. Estem en un país 
de cotxes i motos. Seat i 
Nissan estan exportant molt 
i Parc Motor era necessari i 
el tenim. En canvi no tenim 
l’aeroport corporatiu. Caldrà 
seguir-hi lluitant.
Quina sensació li va fer que 
li donessin la medalla de la 
Cambra?
La medalla és un símbol. 
Ser president de la Delega-
ció m’ha permès conèixer a 
fons tot el teixit econòmic de 
l’Anoia. Han estat anys difí-
cils i de canvi a la Cambra. 
He intentat que les coses 
anessin pel millor camí, però 
no sempre s’imposa el sentit 
comú.

4 paraules amb... Josep Vallès

C. SANT MAGÍ, 40 (Cantonada Pl. Cal Font) Tel. 93 804 52 14 - Igualada
C.SANT JOAN BOSCO (cantonada Cardenal Cisneros) Tel. 93 806 00 48 - Vilanova del Camí

styls@stylscomercial.com - www.stylscomercial.com

des de

25€

Planxes iòniques 
per al cabell

Màquines de 
tallar cabells

des de

25€

Assecadors iònics
 professionals


