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El nou Cinema
d’Igualada,
en marxa
Es busquen els 250.000
euros que costaria el
cine, que s'ubicaria al
primer pis de l'Ateneu
Amb 150 butaques
i la darrera tecnologia,
obriria els caps de
setmana, amb caràcter
familiar i preus assequibles
P10

Auditori de l’Ateneu Igualadí, al primer pis de l’entitat. Aquest espai, convenientment remodelat, amb noves butaques, acústica i projecció digital, acolliria el nou cinema de la ciutat.
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42

Intens cap
de setmana
de teatre a
Igualada

ANOIA SUD

ESPORTS

Nevada per a tots els gustos a l'Anoia

33

L'Igualada HC
se la juga a
Itàlia per seguir
a la CERS

CONCA D’ÒDENA

28

21

Avui, marató
de recollida de
sang a Montbui

Pla de millores
de carrers a
Masquefa

La ciutat d’Igualada, nevada dimecres al matí. Foto: Albert Borràs.
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Es diu, es comenta...
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, i Marta
Ferrusola, la seva esposa, quan van anar a declarar
a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, van ser rebuts
per un grupet de persones que els van tirar uns bitllets
de 500 euros amb la seva imatge i amb crits vexatoris.
Un veritable Cia crucis.

moment només troben defecte en l’embolcall.

Jesús Montero, secretari municipal del partit a Madrid, interpreta el que vol dir ‘la casta’. “Hi ha dues cultures empresarials. Una és casta, l’altra vol contribuir
al benestar social, com la família Botín al Banco Santander, que practica un capitalisme emprenedor per
Jordi Pujol, va voler declarar en català (i li van posar fer un país amb menys desigualtat social. Ana Botín
un traductor) i es va mantenir en que aquests diners segurament es veuria amb Pablo Iglesias i parlarien
venien “d’un raconet que em va deixar el pare”. I la d’aquestes coses”. I també afluixaria ‘pasta’.
seva declaració gravada en vídeo, l’endemà ja estava
a l’abast de tothom. El procés de demolició continua. Fernando Andreu, jutge de l’Audiència Nacional, ha
citat a declarar com a imputats els 78 directius que les
Artur Mas, president de la Generalitat, haurà de com- van fer servir les ‘targetes black’ de Bankia per a desparèixer davant la comissió que investiga la corrupció peses diverses, com restaurants de luxe, compres i
viatges o per retirar efectiu. Els imputa un delicte d’ada Catalunya i ho farà el proper dia 9 de febrer.
ministració deslleial o d’apropiació indeguda
Daniel Fernández, l’exsecretari d’organització del
PSC, Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell i el seu Francisco Garcia Prieto, que va dirigir durant 27
germà, el regidor Francisco Bustos, van negar el trà- anys la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de
fic d’influències de què se’ls acusa. I van intentar que Catalunya, que organitzava la Feria de Abril catalana,
les converses gravades per telèfon no es consideres- està acusat d’haver saquejat l’entitat, juntament amb
sin prova. Tampoc van voler reconèixer com seves les el seu equip i d’haver desviat subvencions i diners per
veus que els van fer escoltar. I negant l’evidència es- la venda de begudes per un import superior als dos
milions d’euros.
peren que no hi hagi cas.
Alícia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Catalunya, posa en dubte que les eleccions del 27 de
setembre s’acabin celebrant. Al seu parer, “l’acord entre CiU i ERC està tocat de mort i difícilment tindrà
continuïtat. Ja veurem si es fan les eleccions del 27-S,
Mas és bastant triler”. Aquesta senyora continua sense tenir ni modus ni vergonya.

Felip VI, ha evitar visitar l’estand de Catalunya a la
fira internacional de turisme Fitur, que se celebra a
Madrid, segons ha denunciat   Pere Torres, secretari
d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat. Quan era
príncep cada any visitava l’estand de Catalunya, però
potser ara ens ‘castiga’ o bé ja ens considera ‘estrangers’.

Susana Díaz, presidenta d’Andalusia, va assegurar
que “el dret a decidir és una trampa per dividir Espanya”. I va continuar dient que ella ha abanderat “sempre la unitat d’Espanya” i va mostrar-se obertament en
contra del procés independentista de Catalunya. “Sé
a quin equip jugo, que és el de la unitat del meu país”.
Tothom defensa el que li convé.

Pablo Iglesias, líder de ‘Podemos’, ha concentrat
molta gent entre la Puerta de Alcalá i la Puerta del
Sol. Moltes banderes republicanes i molts rètols “TicTac, Tic-Tac” i també “Sí Podem”. Però molt desordre
en l’organització. És el que hi ha i el que ve.

Juan Carlos Monedero, membre del consell de coordinació, secretari del procés constituent i de programa
de Podem, clar número tres de l’organització i veterà
politòleg professor de la Universidad Complutense de
Madrid, veu com l’ataquen per haver amagat el cobrament de 425.000 euros per assessorar als governs
de Veneçuela, Equador, Nicaragua i Bolivia, entre
d’altres. També per haver inflat el seu currículum. De

Santiago Vidal, jutge que en el seu temps lliure ha
redactat un projecte de Constitució catalana s’ha
mostrat “absolutament convençut que la filtració de la
Fiscalia al diari ‘El Mundo’ ha estat intencionada” i ha
explicat que els obstacles que se li plantegin des de
Madrid -com l’amenaça d’expulsar-lo de la carrera judicial- no el faran desviar del seu objectiu. “Jo també
tinc un somni i sé que veuré el naixement de la República catalana exercint com a jutge”.

El personatge de la setmana
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El projecte “Acompanya un avi”
La residència Pare Vilaseca i els instituts de secundària d’Igualada han començat un projecte social molt interessant: un grup
de 62 nois i noies voluntaris han establert un vincle d’intercanvi
de vivències amb els avis i àvies de la residència. Els joves dediquen una hora setmanal a fer acompanyament de la persona
gran que li ha estat assignada fins a final de curs. Una iniciativa
encomiable.

Editorial
La vegueria del
Penedès
Conviuen moltes forces actuant en diferents direccions. Algunes amb voluntat
de canviar. De millorar. De bastir un món
millor. De trobar una forma més justa de
governar-nos. De trobar elements de concòrdia. De treballar per la cultura i per fer
que la família i tot el que ens envolta tingui
més probabilitats de desenvolupar-se amb
respecte i llibertat. D’altres de mantenir el
que hi ha. L’ordre establert com paradigma
d’estabilitat. Fa pocs dies el President Mas
parlava de l’Àmbit del Penedès i de les dificultats trobades amb les negociacions polítiques que van impedir que es convertís
en Vegueria, encara que aquesta sigui una
fórmula d’estructura territorial que encara
no sigui operativa.
No es tracta d’encetar un debat entre sistemes administratius. Ni tan sols de la conveniència o no de continuar amb les províncies
o comarques o crear noves administracions. De fet ja existeix una estructura de set
vegueries. Se’n va parlar en el moment del
recompte de vots del 9N i tornen a sortir
en els projectes constitucionals. Però ja fa
molt temps que les diferents comarques reben instruments de les descentralitzacions
administratives, siguin per hospitals, ensenyaments o qualsevol altra cosa. I a la comarca de l’Anoia no passa res. Segueix al
marge. Ni es preocupa, ni es mou.
I aquesta situació es deu a la miopia dels
nostres polítics. De fa molts anys que només malden per obtenir algun càrrec en estructures ja establertes. No lluiten per portar a la comarca tot allò que li pertoca per
història i per afany de futur. Viuen d’anar
“tirant de la rifeta”. De càrrecs fets de mediocritats i de cofoisme. De complicitat amb el
poder, sigui el que sigui, només per obtenirne engrunes. I per figurar.
La Veu sempre ha volgut ser un estendard
de la comarca. Un vehicle per expressar les
opinions i una eina de cohesió. Sempre al
costat de la nostra gent. Recolzant els governants quan han fet el que calia i cridant
l’atenció, quan ens ha semblat que s’adormien en la tebior de les seves conveniències personals.
Per això creiem que ara hem d’obrir una
secció permanent per parlar de la Vegueria. Cal prendre consciència de la realitat
de l’Àmbit. I que no passin desapercebudes actuacions que han de condicionar el
futur del territori. I que tothom s’adoni de
que no es pot deixar en mans forasteres
allò que ens correspon com a ciutadans.
No cal queixar-se sempre d’haver perdut el
tren o no haver disposat d’una Caixa d’Estalvis nostra. Pensem en el futur. Ningú farà
res per nosaltres. Si volem regir els nostres
destins cal que agafem les responsabilitats
que ens corresponen. I convidem a la ciutadania a involucrar-s’hi.
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Opinió
JAUME SINGLA

La Magdalena del Bruc

JORDI PUIGGRÒS

A peu pla.

Nevada
La nevada de dimecres ens ha deixat escenes de tot
tipus. Els mitjans de comunicació ens encarreguem de
difondre-les, però les xarxes socials han estat, una vegada més, les líders de posar en comú moltíssima informació. Avui és molt fàcil transmetre en temps real text,
so i imatges que ens permeten a tots estar a l’aiguait
del què passa en el nostre voltant. La nevada ha estat
una magnífica oportunitat per posar-ho en pràctica. I ha
donat molt bon resultat. A alguns però, que els agrada
estar pendents tot el dia del mòbil, com si no existís res
més en aquest món, no els va servir de res... En el fons,
no el saben fer servir.
A l’Anoia molta gent marxa a treballar a Barcelona. Quan
va començar a nevar poc després de les sis, Twitter va
començar a omplir-se d’imatges, la majoria encara fosques per l’hora... Molts estàvem informats. Sàbiem des
del dia abans què podia passar per les previsions meteorològiques. El telèfon mòbil de tothom treia fum només
engegar-lo, els watsapp’s es multiplicaven... Però no tothom va saber estar a l’altura.
I n’hi ha que van donar exemple.
La Magdalena Cristache va sortir de casa seva, a Esparreguera, per anar a treballar a l’Hotel Bruc, on coordina
tota la logística dels casaments que s’hi celebren. A mig
pujar, va quedar-se clavada a l’autovia. Va decidir deixar
el cotxe a la cuneta, amb els quatre intermitents d’emergència, i va enfilar cap amunt, a peu, en plena nevada.
S’havia d’anar a treballar, fos com fos. La cafeteria se li
va omplir de gent, la majoria camioners que treien foc,
indignats amb la situació, i també alguns conductors resignats. Algú s’ho prenia a broma. D’altres miraven de
treure-li el punt positiu. La Magdalena i d’altres quatre
companys que viuen a la vora van trucar la resta de treballadors per evitar-los el sofriment i el perill de pujar la
collada. I en aquestes que van posar-se a treballar els
menús per donar de menjar a qui volgués. Cinc plats per
triar de primer, cinc de segon. I postres. Com si res. La

Magdalena va tenir temps de respondre les preguntes
de Jordi Basté, a RAC1. Després a TV3, i fins i tot a la
tarda amb Toni Clapés. La dona, immigrant, mentre se
sentia de fons algú que ja li atorgava la medalla el Mèrit
del Treball, reclamava una màquina llevaneus. Al Bruc
no n’hi havia ni una... No tothom va poder arribar al lloc
de treballar, com ella.
Certament, vivim en un país on criticar és l’esport de
moda. Tothom culpa però ningú no vol que el culpin. Tothom és molt solidari i participatiu, però segons com, som
molt egoistes i egocèntrics. La culpa sempre és de l’altre.
Algú la va ben espifiar per no tenir a punt una màquina
llevaneus al Bruc. Hi havia de ser, i des del primer moment. I algú hauria d’haver evitat que els camions circulessin. Això és culpa de l’administració. Evident. Van
fallar en això i s’hauria d’evitar que es repetís.
Però vivim a Catalunya, no a Finlàndia. No es destinen
els mateixos recursos públics per la neu, però tampoc
nosaltres destinem els nostres a tenir els millors pneumàtics hivernals, ni molts a portar cadenes al cotxe. Ni
nevant. I la majoria no saben ni posar-les, donat el cas.
Malgrat tot, s’atreveixen a sortir a la carretera, sense
estar preparats. En un dia així, això és sinònim de problemes. D’acabar fent nosa. Llavors som capaços d’estar-nos tota l’estona criticant a les xarxes socials, mòbil
en mà. Però incapaços d’haver-ne tret utilitat una estona
abans, aprofitant la informació, essent previsors i quedant-nos a casa. No, això no. Jo vaig tirant, i si algú es
fot i no pot arribar a la feina, que es foti com jo, sigui
administratiu, escombriaire, funcionari, professor o metge. Que es foti, que jo també tinc drets. I, si cal, deixo el
cotxe aturat al mig de l’autovia, tancat amb clau.
Això va passar.
Doncs jo em quedo amb la Magdalena. Amb el seu esperit crític, però amb la seva responsabilitat.
Fotem-nos-ho mirar. No anem bé.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Acabem de viure una altra nevada... després
d’alguns anys de no patir-ne. Una nevada
eventual és un risc possible i no hauria de generar gaire problemes ni gaire maldecaps, ni
als ciutadans ni a l’administració pública. En
canvi en provoca i gairebé sempre als mateixos llocs.
Fa pocs dies apareixien a les pàgines de La
Veu els alcaldes de l’eix de l’Autovia A2 reclamant millores en aquesta via bàsica i, com
si el temps els volgués afegir raons a la seva
protesta, la nevada va deixar atrapats al coll
del Bruc -a alguns fins a set hores- milers de
conductors, en un episodi similar al que ja es
va viure a Igualada la darrera vegada que va
nevar de consideració. Per tant aquesta contingència era perfectament previsible i es podien haver posat mesures per evitar-ho.
No és cap secret, ans al contrari, que les infraestructures viàries de l’Anoia estan en males
condicions, tant les que són responsabilitat de
l’Estat com les de titularitat autonòmica. Aquesta precarietat es posa molt de manifest quan hi
ha fenòmens com el de dimecres i, molt em
temo, que d’aquí a cinc o sis anys quan torni
a nevar, tornarem a quedar atrapats en unes
carreteres que ja eren insuficients al segle XX.
És clar que tota la culpa no és pas de l’administració -més ben dit dels administradors
públics-; també els ciutadans amb el nostre
comportament podem empitjorar qualsevol circumstància excepcional. En alguns llocs l’accident o l’avaria d’un vehicle va provocar retencions i col·lapses en tot un tram de carretera. En
altres hi havia conductors que es podien haver
estalviat el trajecte. O els que varen fer cas
omís als consells i les indicacions dels agents
dels Mossos d’Esquadra.
Si entrem dins de l’àmbit urbà, també ens podem mirar als ciutadans i/o els comerciants
que varen treure la neu de la seva vorera. No
cal dir que és obligació de cadascú de nosaltres de fer-ho i per als comerciants és una mesura per ajudar a entrar als escassos clients
que en un dia de nevada corren pel carrer.
El que han de fer els alcaldes -tots els alcaldes- és reclamar a l’Estat, a la Generalitat i a
la Diputació, les inversions imprescindibles per
limitar en el possible els problemes que una
nevada ens pugui generar en el futur. Cal tenir
en compte que la neu caiguda dimecres no es
pot pas considerar una cosa excepcional, ni en
intensitat ni en durada.
I cadascun de nosaltres ha de tenir el cotxe
preparat per a la campanya hivernal i a casa
disposar de, com a mínim, una pala per treure
neu de la vorera. Si el sol surt per a tothom,
també la neu cau per a tothom.

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36
silviapb@icab.cat

Procediments
judicials
C. Castellfollit núm. 1-3
IGUALADA

Instal.lació
i manteniment
de calderes
Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

El sopar de Mans Unides
desperta consciències
•• PAQUITA CALAF CLARET

El passat dissabte 30 de gener vaig
participar en el tradicional sopar de
Mans Unides, als locals que cedeixen
de manera desinteressada les Mares
Escolàpies d’Igualada.
Com cada any per aquestes dates,
els locals s’omplen de gent de bona
voluntat que volen col·laborar en una
causa justa. La recaptació d’aquest
any anava destinada a fer un món més
solidari.
En aquest cas, un missioner d’origen
portuguès que treballa a Somàlia, ens
explicava les mancances -que són
moltes- i l’agraïment de la gent que
està contenta per l’ajuda que reben,
per petita que sigui. El missioner ens
explicava com conviuen les famílies i
els veïns compartint les petites coses
que tenen.
La xerrada em va fer sentir vergonya
del nostre món, en veure el nostre
comportament, la corrupció política
que ens desperta dia sí i dia també,
amb nous escàndols. Com pot ser que
no ens remogui la consciència tanta
injustícia?
Pensem entre tots, com podríem influir
per sensibilitzar els nostres polítics per
aconseguir una societat més justa.

Sense emocions no hi ha
bàsquet
•• MARISOL OLIVA

Com molts segurament sabeu, l’entitat
Club Bàsquet Igualada, des d’aquesta temporada és gestionada per una
nova junta, que ha escollit noves persones en la majoria de tasques del
club i desenvolupa un tarannà diferent.
No sóc pas qui per entrar a valorarho ja que evidentment tots els canvis
comporten coses bones i coses no tan
bones. Però moltes coses s’han mo-

gut. I al meu entendre, potser “massa”
coses s’han mogut.
I hi ha una cosa en concret que, com
diríem la gent de certa edat, “fa molt
lleig”. És que des de la pàgina web del
Club ja no es pot accedir a les fotos
de l’anterior temporada. Tinguem en
compte que la majoria de jugadors/es
actuals també ho eren la temporada
2013/2014 i les anteriors.
Els que hem tingut i tenim jugadors/
es i entrenadors/es a l’entitat sabem el
valor que se li donen (se li donaven)
a aquests reportatges gràfics, extensos i de qualitat, i la motivació que generaven en els nois/noies i les seves
famílies... a més d’estones boniques
d’entreteniment familiar i potenciar les
ganes d’anar a pavelló a veure altres
equips que no són el propi.
Llavors: com pot ser? Per algun motiu
(que si pot ser ens agradaria conèixer) de cop i volta ja no hi ha l’enllaç a
www.clubbasquetigualada.cat. Mireuho: només hi ha les fotos històriques
dels equips i si vas a “LES TEVES
FOTOS”, una foto de qui sap on d’una
pista de bàsquet al costat del mar. El
Joan havia fet centenars, milers de fotos de tots i totes els jugadors i jugadores, combinant horaris, que robava del
seu temps personal, amb bon humor
i buscant sempre l’enquadrament més
bonic.
Per art de màgia, com si fos un fum, no
existeixen anys d’història i de dedicació desinteressada del “Ribery”.
A algú li sona aquesta frase que subscrivim totalment? “Sense emocions no
hi ha bàsquet”.
Ens dol l’ànima i ho trobem una manca de delicadesa. I encara li ho agraïm
més i més, tot desitjant que la Junta
reconsideri tornar a posar l’accés a la
galeria de fotos. Moltes gràcies.
I per cert, no hi ha ni una foto de cap
partit d’aquesta temporada, i ja som al
febrer.

Discrepàncies de la Delegació Local d’Unió del
Bruc
•• JOSEP RAMON COMA

Benvolgut Sr. Director,
El proppassat dia 30 de gener el diari
de la vostre digne direcció publicava
una crònica envers l’elecció del Comitè Executiu Local de CDC de El Bruc
d’en Carles Castro com a cap de llista
per a les municipals del proper mes de
maig.
Tanmateix, el President Comarcal
d’UDC, en Xavier Boquete, manifesta
el seu inequívoc suport a la candidatura d’en Carles Castro, insistint en la
bona feina que s’ha fet i als projectes
en marxa a El Bruc, tot dient, “sens
dubte, per a Unió és el nostre candidat”.
Senyor Director, amb el prec de publicació, la Delegació Local de El Bruc de
la que soc president, vol puntualitzar el
següent :
1r.- Els Candidats d’Unió a les municipals son elegits per les assemblees
locals de cada municipi.
2n.- Qualsevol interferència en el procés intern de la Delegació Local és
contraria al principi de subsidiarietat,
fonamental en la nostra ideologia, i
contrari als estatuts del Partit.
3r.- Les manifestacions de l’Alcalde
Masquefa i President Comarcal d’UDC
que recull el seu diari són contraries al
criteri dels militants d’Unió de El Bruc,
doncs ni la feina que s’ha fet, ni els
projecte que pugui tenir entre mans
en Carles Castro no compten amb el
suport de la militància ni dels regidors
de UDC de El Bruc, fet d’altra banda
conegut per tothom, des de la Direcció
Nacional d’Unió i de CDC, als Executius Comarcals d’Unió i de CDC, com
la gran majoria dels vilatans de El
Bruc, als que hem anat informant del

ONCE

TRIO

FEBRER
6: Pau Miki; Pere Baptista; Dorotea.
7: Ricard; Teodor; Juliana; Coleta.
8: Jeroni Emilian; Elisenda
9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia.
10: Escolà de Lourdes; Desideri; Eloïsa.
11: Mare de Déu de Lourdes, Sadurní.
12: Eulàlia; Gaudenç; Damià
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Dia 7: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 8: ESTEVE/CASAS/ Av. Països Catalans, 101
Dia 9: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 10: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 11: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 12: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
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· Dissabte 31
· Diumenge 1
· Dilluns 2
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· Dimecres 4

nostre total desacord en la forma i fons
de gestionar el municipi, lluny dels interessos dels seus vilatans.
4t.- El militants d’Unió Democràtica de
Catalunya som conscients del contingut del pacte entre CDC i UDC per tal
de formalitzar les candidatures de CiU
a les municipals, i per tant, donat que
CDC presentarà com a cap de llista a
en Carles Castro, la nostra Delegació
Local declina formar part de la candidatura encapçalada per part de l’esmentat membre de CDC i actual Alcalde del Municipi.
5è.- En reiteració al que ja hem manifestat, la Delegació Local d’Unió de El
Bruc no pot sentir-se representada per
als qui, des de fora de la nostra població, i per suposats interessos del seu
propi futur personal i polític, obviant
la seva responsabilitat institucional, i
contravenint l’esperit i els principis del
nostre Partit, es defineix pública i contràriament al nostre lliure i fonamentat posicionament. Una cosa és ser
d’Unió, i altre, és estar a Unió.
La fotografia que acompanya a la ressenya publicada, fa veritat allò de que
les ideologies sempre acaben sent
subordinables i relatives, i que l’únic
absolut és la qualitat moral de cada
persona.
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LOTTO 6/49
34788
73363
20962
82149
45324
29852
75103

· Dissabte 31/01/2015
6-16-26-32-41-43
Complementari: 48
Reintegrament: 9
· Dimecres 4/02/2015
2-17-33-35-41-48
Complementari: 38
Reintegrament: 2

· Dijous 29 6-11-12-15-31-43 C: 28 R: 1
· Dissabte 31 8-13-23-38-42-48 C: 31 R: 2
· Diumenge 1 2-7-14-21-31 Núm. clau: 9
· Dimarts 3 17-31-33-44-50 Estrellas: 7/11
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JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

Anirem avançant
Seria ingenu pensar que ja tenim la independència a tocar de la mà. Després de l’eufòria de les
manifestacions i especialment de l’èxit del 9N,
alguns podrien pensar que era un fet immediat,
però cal ser realistes. Hem fet molt de camí, però
en queda molt per fer.
Quan la voluntat popular ha passat a mans dels
polítics, val a dir que ha estat un espectacle decebedor. Els dos mesos d’estira-i-arronsa entre CiU
i ERC han suposat una gerra d’aigua freda que
ningú no s’esperava. Tots estàvem convençuts
que es posarien fàcilment d’acord, però aquest
no ha arribat fins l’últim moment i encara –diuen-per les pressions de les estitats ciutadanes promotores del procés. Sembla que ANC i Òmnium
varen amenaçar amb presentar-se pel seu compte si no hi havia acord. Finalment, s’hi ha arribat,
però no era aquest l’acord que volíem. Unes
eleccions anunciades amb vuit mesos d’antelació poden comportar molts perills i obren moltes
incògnites. L’enemic –el d’allà i el d’aquí-- està a
l’aguait i farà mans i mànigues per evitar la consulta. Rajoy –d’altra banda atrapat pels casos de
corrupció-- podria avançar les eleccions estatals i
impedir així les catalanes. Haurem d’estar atents
per poder reaccionar adequadament.
Amb tot, crec que en el moment actual hi ha també molts aspectes positius. L’acord hi és i ara
sembla que tots estan disposats a fer un esforç
per mantenir aquesta voluntat unitària. Caldrà
anar amb molt de compte per no tirar-nos més pedres a la teulada. De fet, pot semblar que aquella
eufòria inicial s’hagi desinflat una mica. Després
de l’èxit del 9N, ara vivim moments més tranquils.
Com deien els antics, “després de la festa ve la
pesta”. Avui diríem que estem en “stand by”, en
espera, que no vol dir aturats. Si bé el camí recorregut fins ara ha estat més complicat del que ens
pensàvem, també és evident que mai havíem arribat tan lluny. Tan sols tres o quatre anys enrere
era inimaginable pensar que seríem on som. I tot
gràcies al treball tossut de milers de persones
que –aquests sí-- tenen com a únic objectiu la independència de Catalunya.
Hi ha molta feina a fer encara per anar posant
les bases d’un país nou i això no s’improvisa en
quatre dies. Sense fer gaire soroll, des de molts
àmbits s’està treballant perquè el naixement de
la futura república catalana no sigui traumàtic.
Si fins ara ha estat la societat civil la promotora
d’unes mobilitzacions que han posat dempeus tot
un país, ara ho ha de continuar essent. Personalment, veig el moviment independentista com un
vaixell de gran calat, que avança lentament malgrat les envestides que li arriben de moltes bandes. Els partits són com les barques del vaixell.
Hi han de ser, però sabent que qualsevol onada
les fa trontollar.
No ens hem aturat. A l’horitzó ja hi veiem la llum
del far, però no hem arribat encara a terra ferma.
El mateix 27-S no és el moll d’arribada sinó l’entrada al port que ens permetrà posar-nos a l’abric
de les tempestes. El pitjor que podríem fer ara seria deixar-nos portar pel desànim. És hora de poc
soroll i molta feina. Hora d’anar explicant –personalment, si cal-- com volem que sigui aquest
país: com ha de ser la sanitat, les comunicacions,
les pensions, l’educació... perquè tindrem els recursos per fer-ho. Només amb il·lusió i un treball
constant i personalitzat convencerem els indecisos i anirem avançant fins arribar al port definitiu i
posar les amarres d’un futur inamovible .

Opinió
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MIQUEL SAUMELL · @MiquelSaumell

Fer anys
Potser algú pensarà que posant-ho negre sobre
blanc demostro ser massa agosarat, però m’atreveixo a afirmar que, ho proclami un en veu alta o
s’ho guardi exclusivament per a ell, fer anys agrada
gairebé a tothom. Una altra cosa és si a tothom li
agrada celebrar els seus aniversaris d’una manera
tradicional, és a dir, bufant les espelmetes del pastís.
A mi, per posar un exemple ben proper, això de bufar
les espelmetes és una d’aquelles coses que a mesura que m’he anat fent gran ha deixat d’interessar-me.
Vaja, no em fa cap vergonya admetre-ho; ara, haver
de bufar les espelmetes em fa més aviat nosa i, por
poc que pugui, intento estalviar-m’ho.
Però, repeteixo, no és que em desagradi fer anys,
no és pas això, però cada vegada em ve més costa
amunt protagonitzar el numeret d’escoltar la cançoneta de rigor i després haver de bufar les espelmetes davant de tothom, i tota la parafernàlia festiva
que envolta l’acte. M’imagino que es deu tractar d’un
clàssic signe de timidesa, o tal vegada no. Potser en
els que tenim aquesta actitud antibufera s’hi haurien
de buscar lectures clíniques més profundes. Quan el
vegi ho preguntaré a un amic meu que és psiquiatre,
a veure què me’n diu.
A més a més, en bufar les espelmetes hi ha el risc

que si el pastís no està ben protegit amb paper de
plata, la cera caigui on no hauria de caure, i el pastís
quedi contaminat. I això per no parlar d’un risc afegit, que quan intentes apagar totes les espelmetes
d’una sola bufada barrejat amb la bufera se t’escapi
involuntàriament una mica d’element líquid. Els que
hi entenen diuen que s’ha de fer així, s’han d’apagar
totes les espelmetes d’una sola bufada, però això
comporta uns riscos. Però per bufar tampoc renyirem, si s’ha de bufar es bufa, i tampoc és cap drama.
Fa poc va ser el meu aniversari i, com que era fora,
em vaig estalviar de bufar les espelmetes. Em van
regalar un paraigua exactament igual que el que no
fa gaire em vaig deixar oblidat en un teatre i no vaig
poder recuperar quan hi vaig tornar l’endemà. Vaig
pensar que segurament algú el devia necessitar més
que jo. Però jo el necessitava de debò, és un paraigua plegable que va molt bé per anar de viatge,
ocupa poc lloc a l’equipatge de mà però, un cop desplegat, obtens un diàmetre de protecció més que suficient per quedar perfectament a cobert de la pluja.
Dilluns celebrarà noranta anys un tio meu, i aquest
aniversari tan rodó m’ha donat la idea d’escriure
aquestes reflexions en homenatge als que fan anys.
Moltes felicitats, Josep!

JOSEP M. RIBAUDÍ · Membre de l’ANC

Si jo no fos català
Si jo no fos català... què seria? Segurament espanyol. No seria mexicà o argentí perquè els meus
pares al 39 no van tenir de tocar el dos cames ajudeu-me i exiliar-se després de perdre la guerra civil,
i per tant vaig néixer aquí.
Sóc català, m’hi sento i vull que el meu país sigui
independent i es pugui governar, que vol dir prendre les decisions importants, no que el governin des
d’un distant altiplà (en castellà meseta). Com que
sóc català, catalanista i sobiranista, quan arribi el
moment votaré un partit que defensi el que jo desitjo, el que penso que serà millor pel meu país, petit,
però meu. No votaré ni PP, ni PSC-PSOE, ni Podemos ni altres més que hi ha a això que en diuen arc
parlamentari, perquè no defensen el que per a mi,
ara, és prioritari.
Però si fos espanyol, tampoc votaria PP ni PSOE i
en canvi possiblement sí Podemos. No votaria PP
ni PSOE perquè aquests dos partits ja han governat
massa i sota el seu mandat Espanya ha anat com
el cul. En pocs anys la demanda interna ha caigut
un 20%, el PIB ha baixat un 10%, els salaris s’han
reduït de manera ignominiosa i l’atur està a uns nivells esfereïdors, amb xifres de dos dígits. Aleshores, com a espanyol que seria, sentiria que aquests
dos “gran partits” -especialment grans en desvergonyiment- m’han fallat, m’han enganyat i m’han
robat. Han estat uns tril·lers -paraula que no sé si
existeix en català, però que tothom coneix- i ens
han obligat a mirar com jugaven amb els nostres
diners, el cubilet i la boleta, i com que a més són
d’una incapacitat bíblica, fins i tot amb això se’ls
veiés com feien trampa.
Si fos espanyol possiblement votaria Podemos amb
l’ai al cor i el cul estret, perquè és perillós donar el
teu vot a persones que encara no han demostrat
res ni des de l’oposició ni des d’enlloc. Persones
que han teoritzat perquè, això sí, de callar no han
callat, tot i que aquest ha sigut un dels seus problemes perquè al llarg dels mesos han dit coses força

dispars i sovint contradictòries. Jo amb, el que he
escoltat fins ara, a Podemos el definiria com a un
partit marxista, fracció grouxomarxista -de Groucho
Marx, el cap d’aquella família de còmics nord americans-. “Aquest són els meus principis, però si no
li agraden en tinc més”. Tot i així segurament els
votaria perquè la necessitat de canvi m’oprimiria de
tal manera, que em faria falta una glopada d’aire
nou davant tant de viciat. En conclusió, fer allò que
només s’ha de fer quan ja no queda altra sortida:
refiar-se de la sort.
Segurament que no sóc l’únic de pensar així; la desesperació porta a optar pel desconegut perquè el
que ja ho és massa de conegut fa pudor, com si visquéssim a Elsinore en temps de Hamlet. Penso que
és per això que la manifestació de Podemos del
passat diumenge a Madrit ha tingut tants seguidors,
que semblava que la Puerta del Sol s’esbotzava. Si
jo fos espanyol també hi hauria anat però amb un
cul així -ara us heu d’imaginar el gest de la meva
mà cloent l’índex contra el polze formant cargol-, i
hi aniria amb un cul com el que he dit perquè no em
faria cap gràcia estar al costat de l’Asun Lasasoa,
líder de Podemos a no sé on, que ha tingut la pocavergonya de dir: quienes no han ido a la mani están
a favor de los desahucios, no quieren educació pública y les gusta que la gente se muera de hepatitis
C. Home, dona, s’ha de ser malnascuda per dir
això dels que no pensen com ella. Em ratifico, un
partit en que tot déu piula i en totes direccions. A mi
aquest tipus de discurs em fa pensar, i no vull ofendre a ningú que tingui la pell fina, en aquell cabdill
que a la dècada dels 30 elogiava la dialéctica de los
puños y las pistolas. Us sona? Es deia José Antonio Primo de Rivera i va fundar La Falange.
Acabo tornant al principi: tot això si jo no fos català... però penso que tinc la sort de ser-ho i per això
em refiaré dels partits que volen la independència
per al meu país, i els ajudaré a remar en la direcció
que jo crec adequada.

Opinió
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MANEL RAMONEDA

Junts... i pagar el beure?
El procés reconstituent que se segueix a Catalunya
amb el redactat d’una Llei de Fonament i Constitució
d’Estat vindrà a substituir la Carta Magna monàrquica espanyola i de continuïtat del règim franquista. De
fet els catalans ja teníem Constitucions de molt i molt
abans que el concepte i marca Espanya prengués forma al segle XIX. La Corona Castellana no és fins el
1812 que es dota d’una Constitució, la primera de sa
vida; redactada per donar forma a la idea d’Estat nació
que es covava de temps enrere en els antres de maldat i perversió d’un regne que acostumat a aconseguir
guanys i territoris per la força de l’espoli el robatori i
l’ocupació com més artificiosament creixia més s’accentuava en el seu sí la diversitat ètnica, social i cultural. I com que no es pot desfer la noció de pertinença i d’identitat nacional d’un dia per l’altre calia doncs
trobar una solució al somni de pàtria i llengua única
per fer comú allò que no ho era pas. Vaja, o tocats de
l’ala o pràctiques de genocidi. I de tant bé que ho van
saber fer -excel·lència i alçada intel·lectual marca de
la casa- l’invent polític ompliria rambles i torrents removent budells i excrements. Des d’aquell sant Josep
en que pariren l’estel, fins a set vegades s’han hagut
de constituir com a espanyols; i, sense aprendre dels
errats del passat, mai s’adonaran que imposar un nació narcòtic de vulgar uniformitat, empobreix, divideix i
repugna. Inútils o obtusos? Tan fa, no tenen remei. Per
als catalans aquest ens polític creat per funcionaris és
un llast polític econòmic i administratiu que cal evitar i
deixar anar. No debades la monarquia espanyola, de
tots els règims planetaris del sistema solar, és la que
més territoris naturals s’han independitzat d’ella. Alguna cosa -o moltes?- hauran fet malament perquè es
desfessin les plurals Espanyes, oi?. Aprofito per fer un
incís i comentar d’en Perú; un d’aquests molts països
ultratjats per Castella i afectats per la barbàrie de la

conquesta i sotmesos a nova i malaltissa doctrina i a
un idioma supositori per substitutori. Ah! i de pas els
hi poliren l’or. Lladres. L’exemple més clar de l’aniquilament el personifica clarament un trempat peruà de
doble nacionalitat -que encara no ha paït que en Pizarro signés amb c trencada- i que duu el nom tant poc
incaic i manco andí de Jorge Mario Pedro. Fet Nobel
per uns que es feien el suec i fet Marquès -orgull de
la marca- pel seu gran amic, rei d’escapades, safaris
i ovaris. Com sabem, l’home, peruà de soca-rel ni el
pèl, res té a veure amb les ètnies originals d’aquell país
sud-americà, incapaç com ha estat d’aprendre cap de
les llengües distintives, i distingides per natives, dels
seus compatriotes. I per molt reconegut expert en lletra
no és res més que un producte de la vulgaritat colonial,
ver apàtrida, retro-alimentat per les castes funcionarials d’allí i les oligarquies i els vividors de la FAES d’aquí
que, fent el joc a la castellanització del somni borbònic,
fan desaparèixer arreu i sense escrúpols un patrimoni
de la humanitat com és la diversitat lingüística. Recentment des de Lima m’han fet arribar uns treballs etnogràfics, editats pel Ministeri de Cultura, no adreçats al
turisme de corre-cuita ni al col·lecciona-països, sinó
a l’estudiós al curiós a l’interessat. En ells s’hi poden
veure formes de fer, sentir i del parlar que ha perviscut
fins els nostres dies. Evident s’hi entreveuen els devastadors efectes de desgavell de la intromissió causada
per la colonització militar política administrativa religiosa i funcionarial aliena al modus vivendi dels pobles originaris. Filmació d’un altre continent i comportament i
on podem escoltar quètxua (subtitulat al castellà), llengua que a mi em va remetre a l’èuscar. No cal dir que
poso els documentals a disposició de qualsevol entitat
que els vulgui valorar i projectar aquí a casa nostra.
Són una finestra a l’altre món i un testimoni més del
fracàs polític expansiu d’un imperi, el castellà, que de

la inflació destructiva i invasiva passà a la contracció
que els està retornant al forat negre d’on va sorgir el
nefast invent. El col·lapse està servit i és insostenible.
Que el model giri al voltant d’una capital tòtem els obliga a que tot sigui uni-. Absurditat encegadora, fàbrica
d’intolerància i egocentrisme. És el mateix que pretendre la preeminència idiomàtica, discriminar per qüestió
de llengua i explotar econòmicament altres terres. Així
d’una generació a l’altre es va covant l’odi al diferent i
s’inculca en el subconscient de qui es creu superior un
racisme latent quina variant n’és la catalanofòbia.
I deixant de banda el ‘modèlic’ resultat marca Espanya
a les actuals Amèriques, només cal veure aquí a la península com han construït totes les infraestructures radials per fer que de l’estació-mare «MadridCapital» tot
l’alt funcionariat hereditari allà centralitzat pugui anar
ja sigui per autovia de franc o amb la gegantina dotació de Tren d’Alta Velocitat -«ÀU» pagat i mantingut
per nosaltres- vers estació-destí «PuèbloDeNuestrosPàdres» i «VàmosAlaPlàia». Estacions i andanes de
turista de boina i cassola. Ni de lluny invertir preveient
rendibilitat a curt mitjà o llarg termini, res. Ni calcular
amortització de l’obra, res. Ni pagar ells el manteniment d’unes vies i autovies infrautilitzades, res. Perquè
es clar seria impensable per a un estadista neurofòbic
fatxenda i prepotent que s’unissin pel principi de rendiment i de bon ús del diner públic i interès general, els
molls i ports dels Països Catalans directament amb el
comerç de veritat, el privat i particular, el turisme internacional de plaer i de creuer o establíssim lligams
directes amb places també marítimes i geo-estratègiques com Baskònia, Portugal, Galiza, Gibraltar o amb
el nostres territoris germans, els occitans i els de València i Alacant, actius, productius, creatius i instructius.
Ens volen, junts?...serà per pagar-los beure, viatges i
deute.

JOAN MARSAL

Carta oberta al Sr. Artur Mas i al Sr. Oriol Junqueras
Molt Srs. meus,
Primer que res, els hi voldria dir quelcom en relació a
l’acord del passat 14 de gener entre vostès dos. Crec
que la majoria de independentistes, tot i que el procés
fou decebedor, ens felicitem i els felicitem per haver
arribat a l’esmentat acord. Esperem que sigui autèntic
i que es mantingui, si pot ser, més enllà d’haver aconseguit la independència, en el supòsit està clar de que
es pugui assolir.
Confio que hauran llegit la carta anterior, enviada per
correu el 30 de desembre passat, i tal com deia al final
de la mateixa els voldria exposar el que em va dir, fa
uns dies, un amic igualadí empresari jubilat del gènere
de punt.
Coincidim poc sovint, però ens vàrem trobar poc abans
de Nadal. Em va dir que li preocupava molt el moviment independentista. Per què? li vaig preguntar. Tens
por de que fracassi? Tot el contrari, em contestà; el que
em fa por és que triomfi perquè si ho arribés a fer, Espanya o ens deixaria de comprar o ens compraria molt
menys del que ha fet fins ara, i això faria que moltes
empreses catalanes patíssin i fins i tot potser algunes
haurien de tancar les portes.
Home, no siguis tan exagerat, vaig dir-li, i com ho saps
que passaria això? La seva resposta fou ràpida: El
meu fill, que continua el negoci i viatja sovint, em deia
l’altre dia que dins d’Espanya ha sorgit un sentiment
d’antipatia envers Catalunya per la qüestió de la independència, i que si aquesta s’aconseguís és molt possible que aquest sentiment vagi en augment i comporti
un fort boicot a tots els productes catalans.
Durant uns instants vaig quedar callat i per defensar la
meva posició a favor de la independència vaig dir-li que

si aquesta arribés no seria ella la culpable del boicot,
però ell em va tallar ràpidament. Ja ho sé que no, la
culpa fóra d’allò que algú ha dit, i que per desgràcia és
cert, que “España es diferente”. Però què vols fer-hi,
és així, i si el 27 de setembre hi ha eleccions la meva
família i jo votarem no a la independència, va afegir
una mica tens.
I tot seguit em preguntà: Què faries tu en el meu lloc?
Què faries si tinguessis una empresa que el seu client
més important fos Espanya? Votaries també a favor de
la independència? Després de rumiar-hi uns moments
vaig contestar-li, una mica compungit, que segurament
faria el mateix que ell. I mentre deia aquestes paraules
em passà pel cap que potser m’havia equivocat cridant
“in, inde, independència!” a les manifestacions de l’11S. Per una estona em vaig sentir com un globus que
es desinfla, i deuria tenir un aspecte tan pansit que el
meu amic, posant-me la mà a sobre l’espatlla em va
dir: Amb tot, si els polítics d’ací volguessin podrien fer
quelcom que segurament faria disminuir l’impacte del
boicot sobre les nostres empreses.
Home, li vaig dir, em tranquiŀlitzes amb aquestes paraules. I què és el que haurien de fer? És molt senzill
i a més és de sentit comú, em contestà. Més o menys
haurien de dir coses com aquestes: La Constitució espanyola quasi reconeix, sense anomenar-la, que Catalunya és una nació, i com que això és el que molts catalans sentim no renunciarem mai a autogovernar-nos.
Però ara bé, Catalunya no vol trencar ni desentendre’s
d’Espanya, tot el contrari, vol continuar mantenint unes
estretes relacions que siguin profitoses per a les dues
parts, i a tal efecte si s’aconsegueix la independència
el Govern català, sigui el que sigui, farà una proposta al

Govern espanyol per formar una Confederació o una
Associació de tipus confederal entre Espanya i Catalunya. I això o quelcom similar s’hauria de dir i repetir
força vegades tant pels mitjans de comunicació locals
com pels estatals, a fi de que penetrés dins les societats espanyola i catalana. Si es parlés d’aquesta forma
és molt possible que una part dels partidaris del NO,
tant de la resta d’Espanya com de Catalunya, veiessin la independència amb més benevolència i menys
traumatisme.
Una de les obligacions de tots els governs, tant si són
d’esquerres com de dretes, és protegir i ajudar les empreses del seu territori, perquè elles són la base pel
benestar de tots els seus habitants; fent el que t’acabo
d’explicar, tant el Govern com l’Oposició demostrarien
que se’n preocupen.
Què et sembla ? Tinc o no tinc raó, em preguntà el
meu amic mirant-me als ulls. Tens tota la raó del món,
fou la meva contestació. I espero, vaig pensar, que
el Sr. Artur Mas i el Sr. Oriol Junqueras, si llegeixen
aquesta carta, també li donaran la raó.
I et diré més, va afegir ara més calmat, si els nostres
polítics fessin les coses tal com cal és possible que jo,
i potser no fora l’únic, em plantegés de canviar el sentit
del meu vot.
Amb aquestes paraules vàrem acabar la nostra conversa i ens vam acomiadar. El meu amic més tranquil,
i jo, en canvi, una mica angoixat, vaig sentir que el meu
vot sempre tan segur ara trontollava.
I per acomiadar-me de vostès, ja em perdonaran que
em repeteixi. Si no van a per totes, amb l’objectiu de
guanyar vots, molt em temo que el fracàs estarà servit.
Moltes gràcies.
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El tema de la setmana

Nevada a l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS.-

La comarca de l’Anoia es va
llevar dimecres al matí amb
una nevada, abundant en
alguns sectors propers a la
Serralada Litoral, que va continuar caient fins a les 12 del
migdia. La situació meteorològica va ser encertada al 100%
per les previsions del dia anterior, que ja avisaven que la
nevada arribaria entre les 7 i
les 9 del matí, en plena hora
punta.
Tot plegat va motivar la suspensió del transport escolar a
tota la comarca, el tancament
de gairebé tots els instituts, i
moltes escoles de primària
van decidir establir uns serveis mínims per si algun nen
no podia quedar-se a casa.
Això va motivar les típiques
imatges de la quitxalla gaudint d’allò més d’un dia sense
classe i jugant amb la neu.
Les màquines llevaneus locals van restablir la normalitat
durant el matí i la tarda, sense
que s’observessin problemes
importants ni cap accident de
consideració.
On va haver-hi un coŀlapse
de trànsit monumental va ser
a l’autovia A-2, a l’altura del
Bruc, quan, ja des de primera
hora, les habituals patinades
dels camions van interrompre
en trànsit en els dos sentits,
des d’Abrera fins a Castellolí.
A més, alguns conductors van
tancar els cotxes amb clau i
van abandonar-los literalment
al bell mig de l’autovia, dificultant l’arribada de les màquines
llevaneus o el posterior restabliment de la circulació. La
greu situació al Bruc va tornar
a ser notícia a tots els mitjans
de comunicació. El TN de TV3
va enviar-hi una unitat mòbil, i
també 8TV.
28 centímetres de gruix
a la Llacuna
Segons informacions de l’Observatori Meteorològic de Pujalt, el gruix més important de
la nevada va registrar-se a la
Llacuna, amb 28 centímetres.

La nevada d’ahir al
matí va deixar un
gruix considerable a
la Llacuna i Miralles,
va suspendre el
transport escolar i
va provocar un caos
total a l’A-2 al Bruc
Altres registres significatius
van ser a la Serra de Rubió
(15cm), Pujalt (14cm), nucli
antic de Montbui (14cm) o
Igualada (6cm).
Protecció Civil de la Generalitat va activar l’alerta Neucat.
A Igualada -i a d’altres poblacions- es va activar el Pla de
Nevades en fase d’emergència.
L’episodi va transcórrer a la
capital de l’Anoia sense cap
incidència remarcable. A les
7h els equips de l’Ajuntament
i de l’empresa municipal de
neteja van actuar escampant
sal als punts més sensibles i
les màquines llevaneus van

Conductors bloquejats a l’interior del túnel del Bruc, dimecres al matí. Foto: @mmillanclosa

actuar a les vies primàries de
circulació. Posteriorment i, a
mesura que la nevada remetia, van estendre la seva acció
a altres vies. En tot moment es
va actuar fixant com a prioritat
garantir l’accés i la seguretat
en punts clau com centres de
salut, Hospital, edificis d’emer-

El Parc Garcia Fossas, cobert de neu. Foto: Albert Borràs.

gències, equipaments municipals, centres educatius i residències de gent gran.
El servei de bus urbà va patir
alteracions i interrupcions al
punt àlgid de la nevada, i l’en-

llaç amb tren cap a Barcelona
només va experimentar alguns retards ràpidament solucionats. L’Ajuntament va suspendre les activitats esportives
a tota la ciutat durant la jorna-

Màquina llevaneus a Igualada.

El barri de les Comes. Foto: Joan Barnés.

La plaça de Cal Font, nevada. Foto: Jan i Nel Ortuño.
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Calaf, dimecres al matí. Foto: Albert Comaposada.

Piera.

El Xaró. Foto: Jordi Puiggròs.

Santa Margarida de Montbui.

La Tossa de Montbui.

Vilanova del Camí.

da i, durant tot el dia, les zones
blaves van ser gratuïtes.
Agraïment
Des del consistori “es vol agrair l’acció dels serveis municipals i el personal d’emergències, així com la col·laboració
de la ciutadania, que ha seguit
les recomanacions bàsiques
de seguretat, com ara evitar
desplaçaments amb automòbil, facilitant així les tasques
de prevenció i neteja. També
s’agraeix la contribució de
molts veïns que, seguint el
ban municipal de nevades,
estan netejant els trams de
vorera davant les seves llars,
afavorint la tornada a la normalitat”.

Pujalt. Foto: Mercè Bru
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Igualada
El primer pis de l’Ateneu Igualadí
podria acollir el nou Cinema d’Igualada
El nou cinema, de
caràcter familiar,
obriria els caps de
setmana i festius,
tindria la darrera
tecnologia i aniria
precedit d’una
intensa campanya de
mobilització
ciutadana

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Poc més d’un any després
d’haver perdut el cinema a
Igualada, amb el tancament
del Kursal, les possibilitats
que la màxima expressió del
setè art torni a tenir un lloc
estable a la ciutat va prenent
forma. L’Ateneu Igualadí ja va
mostrar fa uns mesos la seva
predisposició de tirar endavant
una iniciativa que conduís a la
recuperació del cine, amb un
caràcter més familiar que comercial, adaptat a les possibilitats reals del mercat. Des del
primer moment, l’Ateneu va
voler comptar amb la coŀlaboració d’una de les entitats que
acull, el Cineclub Ateneu, avui
per avui el darrer bastió de les
projeccions de cine que queda
a Igualada. Que l’Ajuntament
s’hi posés a treballar era quelcom estrictament necessari
per poder tenir un mínim de
possibilitats d’èxit, ja que l’Ateneu Igualadí no disposa, com
és fàcil d’entendre, de prou
recursos.
Doncs bé, sembla que la simbiosi d’intencions hauria començat a tenir els seus fruits.
Segons ha pogut saber La
Veu, hi ha moltes possibilitats
que Igualada torni a tenir un
cinema, si és possible, aquest
mateix any 2015.
La presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret, explicava
aquesta setmana a La Veu
que “és cert que hem mantingut reunions amb l’Ajuntament

Auditori de l’Ateneu Igualadí, al primer pis. Amb capacitat per a 150 persones, podria acollir el nou cinema de la ciutat.

La inversió
necessària estaria al
voltant dels 250.000€,
que podria
proporcionar, en part,
la Diputació de
Barcelona
per poder fer possible aquesta iniciativa. El que ens vam
plantejar inicialment és fer un
estudi econòmic per saber de
què estaríem parlant, sobre
tot en termes de butaques,
insonorització, i projector digital. El resultat ja es té, s’ha

proporcionat a l’Ajuntament i
sabem què s’està treballant
per aconseguir els diners. És
qüestió de temps”, deia Claret.
La idea que treballa la junta de
l’Ateneu, amb la coŀlaboració
estreta del Cineclub, és que
“el cinema tingués caràcter
familiar, amb una programació
adequada per a tothom, i amb
preus assequibles”, diu Mireia
Claret, conscient que portar,
cada setmana, les últimes estrenes, seria demanar massa
per a les característiques de
la sala.
El president del Cineclub Ateneu, Ricard Fusté, diu a La
Veu que “se’ns va demanar

El cine Mundial, el primer amb una seu permanent a Igualada, inaugurat l’any 1923. D’aquí vuit anys en farà un segle.

si voldríem ajudar en assolir
un cinema, i nosaltres, com
no pot ser d’una altra manera, estarem molt contents de
fer-ho possible. Ens tindran
al costat”. A més, la sala seria
també, lògicament, la seu del
Cineclub.
Primer pis de l’Ateneu
Es dóna la circumstància que,
tècnicament, el projector estaria situat de tal manera que,
donat el cas, podria servir per
projectar les peŀlícules a la
sala del teatre, més gran de
capacitat. De fet, el cinema
permanent estaria situat al
primer pis de l’Ateneu, en el
lloc conegut ara com “auditori”, amb capacitat per a 150
persones, apte fins al moment
per a activitats de públic assegut a la cadira, o bé càterings.
Evindentment, de convertir-se
en cinema canviaria la seva
estructura de forma significativa. Es vol fer un cinema amb
cara i ulls.
El regidor de Cultura i Entorn
de l’Ajuntament, Josep Miserachs, es mostra prudent a
l’hora de parlar-ne, però obert
i esperançat. “No és cert, com
algú ha dit, que es vulgui fer
cinema diari a Igualada. Ens
mantenim amb la idea ja explicada d’ubicar-lo a l’Ateneu,
de comú acord amb l’entitat.
El que cal és trobar el finançament”.
250.000€, el cost
El que diu Miserachs és una xifra que voltaria uns 250.000€,

que inclouen l’adquisició d’un
projector digital d’última generació, butaques confortables,
insonorització i acústica, i altres aspectes de logística per
tenir a punt la sala. Sembla
que l’alcalde Marc Castells
-alhora diputat a la Diputaciós’ha pres aquest tema com a
una de les seves prioritats, donada la repercussió social que
podria tenir a la ciutat.
Mobilització ciutadana
Des de l’Ateneu Igualadí ja
ens han explicat que “si finalment aconseguim que aquest
projecte sigui una realitat, segur que farem una intensa mobilització ciutadana. La idea és
que els igualadins se sentin
aquest cinema com a seu, que
tingui una alta influència social
i familiar, que arribi a tothom”,
diu Mireia Claret.
A més d’aquesta iniciativa a
Igualada, a Santa Margarida
de Montbui l’alcalde Teo Romero també encapçalaria una
altra proposta similar, al nou
Auditori de la població, i amb
més d’una sala, al barri de
Sant Maure. Malgrat saberne la seva intenció des de fa
mesos, no es coneixen nous
avenços en aquest cas, més
enllà de l’interès per adquirir
algunes de les butaques del
desaparegut cinema Kursal
per a una sala secundària.
Moltes d’elles ja s’han venut
fora del país.
Potser sí, doncs, que Igualada
recuperarà més aviat que tard
un cinema com cal, quelcom
que havia tingut sempre des
de 1923, quan es va inaugurar
al passeig Verdaguer el desaparegut Cinema Mundial, de
forta estima per a generacions
d’igualadins. D’aquí 8 anys en
farà 100 de la primera sala
permanent de cine a Igualada.
Tant de bo puguem celebrarho... anant al cine.

Igualada
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ERC presenta el seu
programa electoral
amb mesures pel dret
a l’habitatge
REDACCIÓ / LA VEU

La candidatura d’ERC ha donat a conèixer part del seu programa electoral, presentant
mesures respecte la garantia
del dret a l’habitatge, que es
donaran a conèixer amb tot el
detall durant les properes setmanes.
Enric Conill, arquitecte que
forma part de la candidatura
amb la responsabilitat sobre
aquest àmbit, afirma que “cal
concentrar tots els esforços en
desenvolupar el lloguer social
dels habitatges buits de la ciutat”.
Per a Francesc Bòria, un altre
independent i enginyer tècnic
que coordina l’esmentada taula sectorial de Territori i Sostenibilitat, “el nostre compromís
davant de l’emergència social
pel dret a l’habitatge és total.
Hi estem esmerçant molts esforços i ara som tot un grup de
persones que donarà suport a
l’Enric perquè fem importants
passos endavant en aquesta
matèria. Tenim idees i propostes, i si una majoria hi participa
i ho recolza, ho farem realitat a
la nostra ciutat”.
L’equip també ha valorat l’assumpte de la pròrroga temporal que l’ajuntament ha
concedit al fons d’inversió
nord-americà
Centerbridge
per a la construcció de 70 pisos a Cal Font. “Convé aclarir
que ara s’està intentant sortir
de la millor manera possible
d’un problema que no hem
contribuït a crear. Qui va comprar aquest solar va ser un
govern de CiU. Qui va donar
suport a l’acord de venda l’any
2005 va ser el PSC, ICV, CiU
i PP. Ara, ERC s’ha trobat amb
l’obligació, juntament amb
CiU, d’actuar amb responsabilitat i de fer pressió per fer
complir el contracte”.
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Socialistes d’Igualada (PSC-PM) es presenta
com “l’alternativa realista” al govern de CiU i ERC
“Hem estat en contacte per establir
aliances. Estem davant una possibilitat
real de fraccionament
de l’esquerra, i això
ho posa fàcil a CiU”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Jordi Riba ha presentat aquesta setmana públicament “Socialistes per Igualada-PSC-PM”,
la candidatura que ell mateix,
alhora Primer Secretari dels
socialistes igualadins, encapçalarà en les properes eleccions municipals del 24 de
maig. Riba, un pèl solitari en
la presentació -amb l’única
companyia de Xavier Figueres, regidor i president d’Igualada Comerç- va desgranar
en roda de premsa la filosofia
i els principals compromisos
d’aquesta candidatura, que,
a l’igual que l’anterior Entesa
per Igualada, pretén acollir les
diferents corrents progressistes que hi ha a la ciutat.
“Igualada necessita un canvi, i
estem convençuts que l’única
possibilitat d’alternativa passa
per una força política que no
hagi estat mai al govern. Pretenem acollir totes les persones d’ideologia progressista,
més enllà de les sigles. El que
ens mou de debò és la ciutat”,
deia Riba.
“Hem fet la travessa
del desert”
Per al candidat i durant molts
anys mà dreta de Jordi Aymamí, CiU i ERC “són com dos
rius que a Igualada conflueixen en un de sol. Nosaltres
hem fet la travessa del desert,
tenim l’experiència de 12 anys
de govern, i la nostra és una
alternativa realista”. Ara que
arriba l’hora que Riba prengui el relleu, en un moment
delicadíssim per al PSC, ell
mateix s’autodefinia com “una
persona poc donada a les estridències, i a les paraules altisonants”.
Res de multiplicar càrrecs
El candidat socialista també
ha pres el seu primer com-

Jordi Riba, durant la seva presentació.

“CiU i ERC són com
dos rius que a Igualada conflueixen en un
de sol. Nosaltres
hem fet la
travessa del desert,
tenim l’experiència de
12 anys de govern, i la
nostra és una alternativa realista”
promís. “Hem comprometo,
si guanyem les eleccions, a
no acumular càrrecs ni a utilizar l’alcaldia d’Igualada com
a trampolí per altres objectius
polítics personals. L’alcaldia de la ciutat té prou pes i
prou importància com perquè
la persona que s’hi dedica hi
centri tots els seus esforços,
sense utilitzar-la per buscar
altres metes polítiques”, ha

afirmat Riba, en clara referència a Marc Castells, l’alcalde i
alhora diputat a la Diputació.
“No em fa por” que se’l
defineixi com sobiranista
Poca cosa va dir sobre les persones que l’acompanyaran a
la llista o sobre propostes concretes del programa electoral.
“Seran molt en clau local, orientades a l’esquerra, amb especial atenció a l’àmbit social,
i a les creixents desigualtats
de la societat. Vincular o alterar el debat pot ser sinònim de
manllevar a la ciutadania poder debatre temes importants
per a la ciutat”, deia Riba, en
referència a l’habitual referència, avui en tot, al procés
sobiranista. Quelcom que ell
-i Figueres com a principals
exponents- defensen de totes
totes. “No em fa por aquesta
situació, i centrar futurs debats
en això seria un robatori a la

ciutadania”, explicava el candidat, que va haver de passar
per una agre assemblea de
militants del PSC i cedir força
en les seves pretensions inicials, en les que el logotip dels
socialistes no apareixia per
enlloc.
A “Socialistes d’Igualada” s’hi
podria afegir més gent i coŀlectius. “Hem estat en contacte per establir aliances. Estem
davant una possibilitat real de
fraccionament de l’esquerra, i
això ho posa fàcil a CiU”. Evindentment, la gran amenaça és
Podemos, que encara no s’ha
decidit a presentar-se a les
eleccions a Igualada. “Benvinguts, si ho fan. Tinc un clar
radicalisme democràtic, com
a ciutadà em sembla bé, altra
cosa és com a candidat. Tot i
això, penso que en el futur hi
haurà un procés de síntesi, de
reordenació del panorama de
les esquerres”.
La roda de premsa de “Socialistes d’Igualada” es va fer a
l’Espai Cívic Centre, un local
municipal, i no a la seu del
PSC del passeig de les Cabres. “Una clara voluntat de
mostrar l’aposta pels serveis i
equipaments públics que han
marcat l’obra dels governs
d’esquerres que ha tingut la
ciutat”, deia Riba. Curiosament, va fer la seva presentació en el mateix lloc on -des de
fa dues setmanes- es reuneixen els de Podemos.
Macabra casualitat.
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El Saló de la Infància
del 2015 se centrarà
en els més petits de
casa
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Militants i simpatitzants de CiU inicien
a la Tossa la cursa electoral

REDACCIÓ / LA VEU

La 31a edició del Saló de la
Infància d’Igualada, que es va
celebrar entre el 27 de desembre i el 4 de gener al recinte
firal de Cal Carner, va tancar
amb 16.000 visitants, mantenint pràcticament l’afluència
de l’any anterior.
Menys pares i més nens
En quatre jornades, fins i tot,
va ser necessari tancar portes
en haver assolit l’aforament
màxim que pot acollir la instal·
lació. El 2011 i el 2012, amb
una durada de quatre dies,
la cita va congregar 8.000 i
10.000 visitants respectivament; el 2013, tornant als vuit
dies i celebrant el 30è aniversari, va superar les 17.000
persones i, en aquesta ocasió,
ha passat lleugerament de les
16.000. La petita davallada
es deu sobretot a la disminució d’acompanyants –pares– mentre que la presència
d’usuaris amb tiquet –infants–
ha augmentat. Aquest fet s’ha
reflectit en un augment d’ingressos.
En aquesta edició, l’eix temàtic al voltant del qual va girar
el certamen va ser la música,
sota el títol Un saló sonat!. Les
activitats temàtiques, doncs,
van tenir els músics, els ritmes i els instruments com a
principals protagonistes, amb
la Caixa de Música com a espai estrella on s’hi van desenvolupar múltiples propostes de
tot tipus orientades a pares i
fills, com ara la musicoteràpia,
l’artteràpia, els contes musicals o la música per a nadons.
Joan Requesens, regidor de
Joventut de l’Ajuntament, ha
destacat l’elevada implicació,
un cop més, del teixit associatiu de la ciutat en aquest Saló,
amb 21 empreses i 31 associacions que han continuat col·
laborant per fer-lo el més gran,
divertit i didàctic possible. De
cara a l’edició 2015/16 es
treballarà per ampliar encara
més les propostes i activitats
adreçades als més petits, després de la bona acollida que
han tingut enguany.
137.000€ de pressupost
El pressupost de la darrera
edició ha estat de 137.000 euros i els ingressos per venda
d’entrades i abonaments han
estat lleugerament superiors
als 23.000 euros, 1.000 euros
més que l’any anterior, cobrint
un 17% del total del cost de
l’esdeveniment. Aquest augment de la venda d’entrades
permet concloure que l’afluència d’infants ha crescut respecte l’edició anterior.

Aldomartins va
facturar 10 milions
l’any passat, amb un
80% d’exportacions
REDACCIÓ / LA VEU

Militants i simpatitzants de Convergència i Unió a Igualada, al cim de la Tossa, el passat 25 de gener.

REDACCIÓ / LA VEU

Amb el lema “Comença la cursa”, el passat diumenge 25 de
gener, una seixantena de militants i simpatitzants de CiU
Igualada es van donar cita a la
Tossa. Amb aquesta trobada,
el partit marca el tret de sortida i comença conjuntament a
perfilar el full de ruta que els
guiarà aquest 2015 ple de cites electorals: les municipals
convocades pel 24 de maig
i les del Parlament pel 27 de
setembre.
La trobada es va organitzar
en format esmorzar-col•loqui,
una fórmula que va permetre als assistents intercanviar
impressions, en un ambient
distès, de la situació del país
i els projectes de futur. L’acte
va començar a un quart d’onze amb un col·loqui amb el senador Josep Lluís Cleries i el

candidat a l’alcaldia d’Igualada Marc Castells, ambdós van
repassar les claus de l’actual
moment polític a Catalunya i
els assistents van poder intervenir i fer arribar els seus suggeriments i preguntes. En una
de les seves intervencions
Castells va afirmar que “Igualada no pot estar al marge del
país. Serem estat i ho farem al
costat del president Mas”. Per
la seva banda, Cleries es va
mostrar optimista i va declarar
que “anem per bon camí” i va
afegir que “amb alcaldes com
Castells -que tenen un projecte clar-aconseguirem el país
que volem”.
En una segona part de l’acte,
la trobada va continuar en clau
més local, amb una xerrada
amb Marc Castells que va fer
balanç de l’acció de govern i
van debatre el nou full de ruta

per les eleccions del 24 de
maig. En aquest sentit, Castells va fer un repàs a la feina
feta al llarg d’aquests quatre
anys al capdavant de l’alcaldia d’Igualada i va deixar clar
que “s’ha treballat i es treballa
per una ciutat cada dia més
eficient, solidària, ambiciosa,
excel·lent, planificada i amable”.
Aquesta trobada posa l’inici a
un any ple de treball que vindrà marcat pel calendari electoral. Queden moltes hores de
construcció de partit, d’elaboració de programa electoral i
de planificació. Molta feina a
fer “amb la gratificació que treballem pel nostre municipi i pel
nostre país, amb el convenciment i la il·lusió que els projectes i somnis es veuran fets
realitat”, va cloure Castells.

Els alumnes de P5 de l’Escola Pia
visiten la redacció de La Veu

Dilluns passat, un total de 50 nens i nenes de P5 de l’Escola Pia d’Igualada van visitar la Redacció de La Veu de l’Anoia. A les nostres instaŀlacions van rebre una petita explicació de com
funciona un periòdic, i van poder dissenyar una portada on ells eren els protagonistes.

La firma igualadina Aldomartins va facturar l’any passat
10 milions d’euros, una xifra
superior a la dels darrers exercicis econòmics. L’empresa
tèxtil, fundada per Martí Bisbal
i ara en mans dels seus tres
fills, ha explicat en un comunicat que les exportacions suposen el 80% de la seva producció, que fonamentalment
es destina a França, Regne
Unit, Alemanya i els Estats
Units. Aquest any s’esperen
millors resultats amb l’entrada
de nous escenaris de venda,
com el Japó, Noruega, Xina o
Canadà.

ERC convoca avui
divendres als veïns i
entitats de Fàtima a
una trobada oberta
REDACCIÓ / LA VEU

Com ja es va fent des de fa
dos divendres, la secció local
d’Esquerra a Igualada convoca als veïns dels diferents barris de la ciutat a una trobada
oberta, en què poden donar
la seva opinió sobre diferents
aspectes del barri.
En aquest cas, després de
celebrar dues trobades, una
amb els veïns de l’Escorxador, Sesoliveres i Pla de la
Massa, i una altra, amb Les
Flors i Montserrat, aquest divendres 6 de febrer és el torn
de Fàtima, en què tots els veïns d’aquesta zona i les entitats veïnals i culturals del barri
estan convocats a les 20h al
Centre Cívic de Fàtima.
Durant la trobada, veïns i entitats podran parlar sobre diversos temes relacionats amb
“Com ens movem pel barri”,
“Com vivim el barri” i “Com
sentim el barri”. Així, tots
aquells que vulguin participar,
per tal de fomentar el compromís cívic i millorar la ciutat
des del seu barri, estan convidats a assistir a la trobada
participativa que se celebrarà
aquest divendres a les 20h al
Centre Cívic de Fàtima, per
tal de poder compartir la realitat del seu barri amb l’equip
d’ERC Igualada i el candidat a
l’alcaldia, Josep M. Palau.
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La fira dels tallers tèxtils, BSTIM
ja té tots els estands ocupats
REDACCIÓ / LA VEU

Un mes abans d’obrir portes,
la primera edició de la fira tèxtil BSTIM ja ha penjat el cartell de complet. Les seixanta
places disponibles per a expositors al recinte firal –l’Escorxador d’Igualada- ja estan
distribuïdes entre les empreses sol·licitants, provinents
d’arreu del país i especialment de les comarques amb
més tradició industrial de tèxtil com el Maresme i el Vallès
Occidental, a més de l’Anoia.
L’organització ja havia hagut
d’ampliar les places arran de
la nombrosa demanda i ara ha
hagut de tancar definitivament
les inscripcions.
Els expositors del BSTIM, que
se celebrarà els dies 25 i 26
de febrer, són principalment
empreses i tallers locals que
fabriquen peces acabades
de confecció, gènere de punt
i productes de bany i també
empreses dedicades a la gestió de la producció de peces
tèxtils. Aquestes empreses
han vist en BSTIM l’oportunitat d’oferir els seus serveis a
marques, dissenyadors i distribuïdors europeus que busquin nous proveïdors o que
es plantegin deixar de fabricar
a Àsia i tornar la producció a
Europa.
Entre les empreses que han
confirmat ja la presència a la
Fira hi ha les principals indústries de fabricació del gènere
de punt com Tex51, Gavipunt,
Quinto punto, Texdueñas o
Jerthin, que juntes sumen una
capacitat d’1,5 milions de peces. També hi seran presents
productors de roba interior
com Indústries Valls (Punto
Blanco) i Carlomagno.
Presència al 080
Barcelona Fashion
Un cop comprovat l’èxit de la
Fira entre els expositors, l’organització es bolca ara en la

Artur Mas i Joana Ortega, en la seva visita a l’estand de BSTIM al 080 Barcelona Fashion.

captació de visitants, i és per
això que aquests dies té un
estand promocional al 080
Barcelona Fashion, al Museu
Marítim de Barcelona. A l’estand s’hi ha instal.lat una màquina que teixirà en directe un
gorro de punt promocional de
la fira BSTIM dissenyat a Igualada. L’esmentat gorro se’l va
posar la vicepresidenta del
govern de la Generalitat, Joana Ortega, en la seva visita
a l’estand, en companyia del
president Artur Mas.
D’altra banda, diferents marques igualadines, com Punto
Blanco o Sita Murt, van desfilar aquesta setmana dins
d’aquest prestigiós certamen
de moda.
El perfil professional del visitant de BSTIM és molt divers,
sempre dins del sector de la
moda: responsables d’aprovisionament i compradors de
producte acabat, dissenyadors, responsables de producte i responsables de col·lecció
o directors artístics de marques de moda i distribuïdors
del sector d’arreu d’Europa.
També hi participaran dissenyadors independents que
desenvolupen la seva pròpia
col·lecció, representants de
cadenes de botigues interessades en identificar productors per cobrir necessitats de
producte en els seus establiments comercials i alumnes
d’escoles de disseny i escoles

Desfilada de Sita Murt a la 080 Barcelona Fashion, aquesta setmana.

Ortega, amb el gorro de punt que una
màquina feia a l’estand de la fira BSTIM

de negoci, màrqueting i comunicació dedicades al sector de
la moda. L’assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia
mitjançant la qual s’acreditarà
pertànyer al sector.
Representants de les principals marques de moda com
Desigual o Mango ja han confirmat la seva assistència a
BSTIM.
La Fira BSTIM (Best Solutions
in Textile Manufacturing) és un
saló professional organitzat
per Fira d’Igualada i l’agrupació tèxtil FAGEPI amb el
suport de l’Ajuntament d’Igualada que té per objectiu estimular la fabricació de proximitat i enfortir la indústria local.
Se celebrarà els dies 25 i 26
de febrer i reunirà 60 expositors i prop de 300 visitants.
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Pot canviar res?
Molts cerquen l’origen dels
canvis. Volen saber qui va
sembrar la llavor. El creatiu
que va donar la idea. L’autor
intel·lectual. Assimilen Marx
i comunisme. Mary Quant
i minifaldilla. Però l’origen
és el caos. Allò que existia
abans de les forces elementals o del cosmos infinit. I el
caos no és només desordre, sinó inici. I canvi que
neix de la base. I cristal·litza
quan hi ha un catalitzador. I
després es verbalitza i es fa
entenedor i deixa de ser un
abstracte.
Aquesta situació econòmica no ha canviat els fonaments. L’estructura productiva és la mateixa. I també
la financera. Parla de recuperació, ignorant grups i
classes socials. No diu que
a uns van bé, mentre que altres segueixen patint. Ni qui
ha pagat la festa amb atur,
precarietat laboral i contenció salarial. Ni que s’ha fet
una concentració d’entitats
financeres. N’hi ha menys,
més grans, però no millors.
I no s’ha canviat res que faci
pensar en un camí de millora per la ciutadania a curt
i mitjà termini. Ni tan sols
s’ha intentat. El sistema segueix dirigit a incentivar el
benefici i a estimular l’ambició i la cobdícia.
És un entramat que cerca
permanentment l’equilibri,
encara que sigui pitjor. Però
la societat no acceptarà seguir costa avall. Ni admetre
que l’u per cent de la població tingui més que tota
la resta. Però no sap com
canviar-ho. Veuen que el
canvi no vindrà pels partits
que avui són part del sistema. Entenen que no n’hi ha
prou amb aprofitar-se del
descontentament. S’han de
fer coses diferents. Veuen
la política com una eina necessària per evolucionar,
però saben que la força neix
de la voluntat de les bases i
es canalitza a través d’uns
partits, que sols són entramats d’interessos, que tenen vida pròpia i no vehicles
de representació. Diuen ser
nous, però treballen amb
les mateixes formules de
sempre. I les frustracions i
els desenganys s’acumulen
davant la impossibilitat de
moure res. De pedaços que
defrauden tantes il·lusions,
enfangats
pels
procediments.
Volen una transformació social. I somniar i defensar els
seus somnis. Les utopies.

Perquè es necessiten ideals
pels que lluitar. Però veuen
que no es podrà canviar
res utilitzant només procediments estrictament polítics, perquè l’entramat legal
està fet per mantenir el que
hi ha. No per assegurar el
benestar social.
Els gegants econòmics són cada
dia més grans. I es mengen
estats i empreses. Acumulen poder. Defineixen lleis
i normes. I no deixen espai
pel canvi.
La
ciutadania
demana
transformar
la
societat.
Exigeix diàleg i que sigui
fructífer. Però s’adona de la
dificultat de plantejaments
com els de Syritza o Podemos. Només desenganys i
enfrontaments. Però alguna cosa s’ha de fer. Perquè
un de cada quatre contractes subscrits per les ETT el
2014 va tenir un sol dia de
durada. I el 51% dels contractes signats per les ETT
van tenir una durada igual o
menor a 10 dies. I ja sembla no importar una xifra
de més de quatre milions
d’aturats. S’adonen que el
camí no és optimitzar processos organitzatius i sofisticar la tecnologia, cada
vegada més barata i d’utilització més simple.
El factor treball es va fent
decreixent i puntual. Es
fragmenta. I se li exigeix
flexibilitat, perquè hi ha
ofertes de feina, però escadusseres. Per això la remuneració -el salari- cau i
continuarà caient. Avui ningú no parla de fabricar el
màxim possible, sinó produir més barat. Ja no sols
es deslocalitza. Es compren
sèries curtes i produccions
a mida. Es descentralitzen
processos i es modifiquen
les rutines… Es necessiten
menys treballadors. I els salaris són minsos i precaris.
I així pocs poden viure bé.
I aquesta dinàmica no porta
enlloc. La història diu que
d’aquesta crisi n’hauria de
sortir un nou model econòmic i social. Un nou marc de
relacions. Però de moment
sols hi ha el que hi ha. Ni
sabem on anem. Ni el que
volem. Ni com serà el canvi.
Ni quan. Només que hi ha
de ser. I que el camí ha de
ser diferent. Però els murs
del sistema són poderosos
i els assaltants estan desorganitzats. És el caos. I
s’haurà de sobreviure molts
anys així. Fins que es faci
la llum.

Informació institucional
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La UEA informa...
10/02/2015 - de 9h a 10.30h
Cafè digital sobre factura electrònica
A càrrec de Santi Simó del Departament d’Organització i Control de Processos de l’Ajuntament d’Igualada.
GRATUÏT
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
12/02/2015 - 19h
Conferència: Un nou model d’administració tributària per
Catalunya
A càrrec de Joan Iglesias, assessor del president de la Generalitat, Director del programa per la definició d’un nou model
d’Administració Tributària per Catalunya.
GRATUÏT
Lloc: Museu de la Pell d’Igualada
19/02/2015 - de 17h a 19.30h
Conferència: El Talent dins les organitzacions: el comprem o el desenvolupem…?
A càrrec de Joan Parés Serra, Director de RRHH de l’àrea
Territorial Catalunya del Grup Santander.
GRATUÏT
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
26/02/2015 - de 13h a 16h
Dinar tecnològic: Solucions als problemes de telecomunicacions
Jornada informativa per tal de posar sobre la taula les solucions que existeixen per les empreses que tenen problemes de
connectivitat i cobertura.
GRATUÏT
Lloc: Mas dels Vivencs
05/03/2015 - de 18h a 21h
Conferència: Solucions d’estalvi per a la mobilitat de flotes
A càrrec de l’Autoescola Poble Sec
GRATUÏT
Lloc: Campus Motor Anoia
16/03/2015 - 13h
Dinar Empresarial amb Anton M.Grau, Director General
d’Indústria.
Socis: 20€ / No socis: 25€
Lloc: A concretar
25/03/2015 - 18h
Conferència i Assemblea General de la UEA
GRATUÏT
Unió Empresarial de l’Anoia

DINAR TECNOLÒGIC

Conferència amb Joan Parés Serra,
Director de RRHH de l'àrea Territorial
Catalunya del Grup Santander.
Llicenciat en Psicologia Industrial i
Màster en Direcció de RRHH

Solucions als problemes
de telecomunicacions de
les empreses

Dijous 19 de Febrer a les 17h

Dijous 26 de Febrer a les 13h
Lloc: Mas dels Vivencs
Inscripció gratuïta
Prèvia inscripció a: uea@uea.cat
Tel. 93 805 22 92

EL TALENT DINS LES ORGANITZACIONS:
EL COMPREM O EL DESENVOLUPEM...?

Amb la col·laboració de:

Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
Preu: Gratuït
Prèvia inscripció a uea@uea.cat
Tel. 93 805 22 92

Amb la col·laboració de:
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El recinte firal Carner acull una
espectacular exposició de dinosaures
REDACCIÓ / LA VEU

El recinte firal Carner acull des
d’avui divendres i fins diumenge una espectacular exposició
sobre dinosaures, sota el títol
“Dino Expo XXL”. Mai s’ha vist
quelcom així a Igualada. La
mostra -de pagament- es podrà veure avui divendres de
17 a 21 hores, dissabte d’11 a
21 hores, i diumenge d’11 a 20
hores.
A dins del recinte es podrà
gaudir de jocs, projeccions audiovisuals, mostres de fòssils i
reproduccions a mida real de
dinosaures.
Aquesta és una exposició que
va néixer fa uns 10 anys a
Bèlgica, creada l’artista plàstic
Dirk Claesen i que està recorrent Europa amb gran èxit. Els
organitzadors expliquen que
l’exposició “és molt educativa”, ja que inclou reproduccions a mida real de dinosaures,
mamuts i homes de Neandertal. L’exposició es divideix
en dues galeries, una on es
recrea l’univers dels dinosaures i una altra que reprodueix
L’època de l’Home de Neandertal i els mamuts.
La primera galeria compte
amb representacions de dinosaures tenint en compte els
últims descobriments científics relatius a la seva biologia,

Dos dels joves participants en l’activitat, amb una de les àvies de la residència igualadina.

Un grup de joves acompanyen
30 avis de la residència Vilaseca
REDACCIÓ / LA VEU

el seu comportament i mode
de vida, on els dinosaures són
presentats com autèntics animals, no com monstres.
La segona part de l’exposició
reprodueix escenes naturals

típiques de l’època de l’Homo Neanderthalensis, Com la
reconstrucció d’un poblat, la
caça del ren, enfrontaments
amb óssos de les cavernes...

procés en què ens trobem i es
proposaran i presentaran línies d’actuació que ens hem de
fixar fins a les eleccions determinants del 27-S”.
Després dels esdeveniments
que s’han succeït des del 9-N,
fins a les eleccions del 27-S,
“ara ja és el moment d’escal-

far motors, de posar-nos en
marxa perquè assolim el gran
objectiu de l’ANC que és propiciar la Independència de
Catalunya. Amb aquest motiu
la Junta de l’AT d’Igualada vol
fer una trobada festiva i de militància alhora que ha de servir
per engrescar-nos a tots”.

Demà, acte de l’ANC a Igualada per
mobilitzar la societat de cara al 27-S
REDACCIÓ / LA VEU

L’Assemblea Territorial de
l’ANC d’Igualada organitza un
acte demà dissabte a l’auditori
de l’Ateneu, a les 11.30 hores,
per iniciar el període de mobilització per guanyar el 27-S.
Mentre s’oferirà un vermut,
“s’hi explicarà el moment del

La Residència Pare Vilaseca
ha iniciat el passat desembre
el projecte intergeneracional
“Acompanya un avi”. Un grup
de 62 nois i noies han establert un vincle d’intercanvi
de vivències amb 30 persones grans que resideixen en
aquesta residència gestionada pel Consorci Sociosanitari
d’Igualada. Els joves voluntaris s’han compromès a dedicar
una hora setmanal a visitar
l’avi o àvia que se’ls hi ha assignat en funció de les seves
afinitats, fins al final del curs
2014-2015, amb opció a continuar en el futur.
Els objectius del projecte són
afavorir les relacions entre
joves i grans, compartir vivències i diàleg, ampliar el
coneixement i experiències
dels joves, conèixer el funcionament d’una residència, iniciar experiències en l’àmbit del
voluntariat, pal·liar la solitud i
aïllament social que pateixen
les persones grans, incrementar la seva autoestima, i ajudar
a dignificar la vellesa. El projecte té algunes similituds amb
el projecte “Apadrina un avi”
que s’ha realitzat els darrers
anys en vàries residències de
Girona.
El projecte igualadí es va ini-

LLOGUER

amb la
col·laboració de

SORTEGEN

DE COTXES I FURGONETES

2 entrades

www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

ciar amb una xerrada informativa als centres educatius que
hi participen. També es va realitzar una sessió de formació
als alumnes interessats, que
van aprendre tècniques de comunicació per establir vincles
amb la gent gran. La majoria
dels 62 alumnes inscrits cursen primer de Batxillerat. 38
provenen de l’IES Joan Mercader, 21 de l’IES Pere Vives
Vich i 3 de l’Escola Pia.
Recentment, 55 dels joves
han aprofitat aquestes festes
de Nadal per conèixer l’avi o
l’avia que tenen assignat. La
primera activitat que han fet
conjuntament ha estat el caga
tió, a la Residència Pare Vilaseca, fent entrega dels regals
als avis. L’acollida per part
dels dos col·lectius ha estat
molt positiva i tant els avis
com els nois i noies han gaudit
molt. Els avis també van ensenyar les diferents dependències de la residència on viuen.
Ens els propers mesos es
treballarà per assolir els objectius del projecte, realitzant
activitats com passejar, jugar
a escacs o cartes, escoltar i
donar suport, facilitar la conversa i participar en les activitats i festes tradicionals que es
realitzen a la residència.

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i a RAILHOME a
incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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L’àrea d’Urbanisme de la UEA
intensifica relacions amb la Diputació
REDACCIÓ / LA VEU

La Comissió d’Urbanisme de
la Unió Empresarial de l’Anoia
(CUMA) es va reunir recentment amb l’alcalde d’Igualada
i alhora diputat delegat d’Infraestructures de la Diputació
de Barcelona, Marc Castells,
i la coordinadora en matèria
d’Infraestructures, Urbanisme
i Habitatge, Montserrat Tordera, per treballar pel territori.
La CUMA, en la seva “preocupació per les mancances i
necessitats en infraestructures i mobilitat del territori”, va
mantenir un “intens dinar de
treball”, segons que explica en
un comunicat. “Es van tractar
temes tan diversos com infraestructures viàries i ferroviàries, de serveis, la situació del
tema de la subestació elèctrica, el POUM o l’IBI. En aquest
sentit, i seguint la voluntat de
treballar pel territori que té per
objectiu la CUMA, la comissió
s’ha posat a disposició de dit

El grup TICAnoia debat sobre la
“nova” factura electrònica
REDACCIÓ / LA VEU

Trobada de la CUMA.

departament de la Diputació
com a enginyers, tècnics i assessors, en els temes que toquen directament la comarca
de l’Anoia”.
Segons la CUMA “ja s’han previst les primeres reunions de
treball per poder avançar cap
a l’objectiu comú d’ambdues
organitzacions i que s’adreça
a què l’Anoia i les empreses
que la conformen tinguin les
millors condicions en matèria
d’urbanisme i infraestructures
viàries, ferroviàries i de serveis per desenvolupar amb

normalitat i competitivitat la
seva activitat”.
La CUMA és una de les comissions de la UEA més actives.
Ja va presentar mesos enrere un document de millores i
senyalitzacions en matèria de
mobilitat a les administracions
municipals de la comarca, a
més de la redacció d’un manifest davant la preocupació
per la subestació elèctrica o
la reunió mantinguda entre els
tècnics de la comissió amb el
regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Igualada Jordi Pont.

venda internacional. El curs
està dirigit a personal administratiu dels departaments de
exportació-importació, departament comercial, logística,
compres i administració-finances, així com tot administratiu
d´altres departaments amb interès en aquesta matèria.

El programa es desenvoluparà amb una metodologia
orientada a la pràctica, alternant l’exposició conceptual
del professor amb la resolució
de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal
d’assegurar l’assoliment dels
coneixements.

Curs a la Cambra d’administratius
import-export i pràctiques de gestió
REDACCIÓ / LA VEU

Fins el 26 de febrer es fa a
la delegació a l’Anoia de la
Cambra de comerç un curs
d’administratius import-export,
amb l’objectiu d’actualitzar els
coneixements administratius
de les operacions de compra-

Ja hi ha guanyador de la targeta
regal de Peixos Dueñas

Aquest any Peixos Dueñas, entre els seus clients, va sortejar 500€. L’ empresa té tres establiments: a Igualada, Sta Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Els clients varen omplir les
butlletes als establiments i el sorteig es va realitzar el dia 10 de gener a les 10:00 hores a la
botiga del Carrer Lecco d’Igualada. La guanyadora va ser la Sra Mari Carmen Ruiz Garcia.
La empresa li dóna l’enhorabona pel premi i li desitja que el gaudeixi.

PER PUBLICITAT

93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

Des d’aquest any 2015, les
empreses que vulguin treballar amb la administració pública han de presentar factures
electròniques. Les empreses i
professionals que no en facin,
no podran facturar a ajuntaments o d’altres ens públics,
com és el cas de l’Ajuntament
d’Igualada, que ja té implementat aquest sistema des de
principis d’any. És per aquest
motiu que el el primer Cafè
Digital de TICAnoia de l’any
versarà sobre la factura electrònica, com es realitza i els
passos a tenir en compte a
l’hora d’enviar-la. La sessió es
farà el 10 de febrer (9.00h) a la
seu de la Unió Empresarial de
l’Anoia i amb la organització
de TICAnoia i la UEA.
El Cafè Digital sobre la factura
electrònica tindrà com a pro-

tagonista a Santi Simó, tècnic
del departament d’Organització i Control de Processos de
l’Ajuntament d’Igualada. Simó
explicarà el procediment que
es realitza des de l’Ajuntament
en aquest àmbit i explicarà els
passos que les empreses han
de fer si volen facturar de forma electrònica. Simó explicarà les avantatges d’implantar
la factura electrònica per a tot
tipus d’empreses, autònoms i
professionals.
La sessió tindrà una primera part on Simó exposarà
aquests passos i arguments i
després hi haurà un torn obert
de paraules per resoldre dubtes i fer noves preguntes. L’acte començarà a les 9 del matí
del dimarts 10 de febrer i les
inscripcions, que es poden fer
al web de TICAnoia (www.ticanoia.cat), són gratuïtes.

Dijous vinent, sessió per saber
com seria l’administració
tributària a Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Una de les inquietuds i interessos de la Unió Empresarial
de l’Anoia rau també en el futur econòmic i fiscal del nostre
país. És per aquest motiu que
s’ha organitzat la conferència
“Un nou model d’administració
tributària per Catalunya”. En
la sessió ens acompanyarà
el doctor Joan Iglesias, que
ens exposarà les bases d’un
nou model d’administració
tributària pel país davant la
perspectiva que la Generalitat
esdevingui l’autoritat del sistema fiscal català i ens descobrirà els nous reptes en aquest
procés de definició de la futura
Agència Tributària de Catalu-

nya, un dels punts claus del
procés cap a la independència.
Joan Iglesias és assessor del
president de la Generalitat.
Director del programa per la
definició d’un nou model d’Administració Tributària per Catalunya. Iglesias és doctor en
Dret i col·laborador del Consell Assessor per la transició
nacional.
La conferència, totalment
gratuïta, serà el proper dijous
12 de febrer al Museu de la
Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia, a les 7 de la tarda.
Es prega confirmar assistència a la UEA al 938052292 o
per correu electrònic a uea@
uea.cat.

EMPRESA D’IGUALADA NECESSITA NOI/NOIA
PER FEINES TÈCNIQUES.
Es requereix carnet de conduir i disponibilitat per
viatjar per tota Catalunya, nivell alt d’autocad i
coneixements d’anglès
Interessats envieu currículum amb foto a :
info@alvicasa.com

Igualada
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Els Dimarts de Diàleg de l’Ateneu
debatran les festes populars a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

La propera sessió de DdD (Dimarts de Diàlegs) porta per
títol: “Tenim les festes que
volem a Igualada?”. Es farà
dimarts que ve, 10 de febrer,
a les 8 del vespre a la Sala
de Socis de l’Ateneu Igualadí.
Totes les ciutats tenen festes
populars i tradicionals amb
molts anys d’història. Igualada no n’és una excepció i
la Festa Major, la Festa de
Reis o els Tres Tombs en són
exemples. DdD vol saber com
han de passar de generació
en generació i si això implica
canvi, evolució o conservació.
A més, es vol conèixer si se’n
poden crear de noves o recuperar-ne d’antigues i quina és
la implicació dels igualadins
amb les seves festes. També
es vol analitzar quin és l’estat
de la cultura popular i tradicional arreu del país.
La introducció de l’acte anirà a

càrrec del tècnic especialista
en cultura popular i tradicional
Jan Grau, que també és professor, fundador de diverses
associacions culturals i desenvolupa la seva tasca de tècnic
al Departament de Cultura de
la Generalitat. A través d’un
diàleg-entrevista que li farà el
coordinador de DdD Jordi Cuadras, Grau explicarà quin és
el context i moment que viuen
les festes tradicionals i populars a nivell de país, les seves
característiques, com s’han de

tractar i les vies de futur que
tenen.
Després s’acotarà el debat a
escala local amb les intervencions de la “Fila 0” a la qual
s’hi ha convidat a persones
amb diverses visions i implicades amb les principals festes
populars i tradicionals d’Igualada com són Daniel Vilarrúbias (fundador de la FESTHI),
Enric Solà (president de Dessota), Ricard Carles (fundador de la Coll@nada), Eduard
Creus (portaveu de la Comissió Cavalcada de Reis) i Magí
Molas (president de l’Antic
Gremi de Traginers). A tots
ells també s’hi podran sumar
el públic, per debatre sobre el
panorama festiu d’Igualada.
L’organització també vol convidar de manera oberta a totes
aquelles entitats i persones
que fan possible o participen a
les diferents festes de la ciutat
perquè pugui dir-hi la seva.

en la pantalla una fletxa que
ens indica la direcció que s’ha
de seguir per trobar el proper
cache. Tanmateix la pantalla
indica les coordenades de latitud i longitud on es troba el
cache, les coordenades on es
troba el participant i els metres
que falten per trobar el cache.
Uns metres abans de trobar el
cache surt un pop-up que ens
avisa de la seva proximitat. Un
cop trobat es fa una lectura del
codi QR que hi ha a l’interior
del cache per iniciar la cerca
del següent cache realitzant

aquesta operació fins arribar
al cache final. El guanyador és
l’equip que ha complert el recorregut validant tots els caches, doncs del contrari el no
trobar un cache o saltar-se’l,
comporta una penalització en
temps afegit. En el moment de
l’arribada, les dades de cada
equip es descarreguen en una
web, des d’on es poden visualitzar les classificacions en
una pantalla. El Geocaching
és una activitat que ajuda a
treballar diverses competències com:
• Ajudar a gestionar la pressió
i l’estrès.
• Fomenta el treball en equip,
la motivació i la negociació.
• Es treballa la intel·ligència
emocional en la conducció de
persones.
Talentia Gestió és una consultora de Gestió de Persones
especialitzada en Gestió per
Competències que, a part de
activitats outdoor, ofereix serveis de selecció de personal,
avaluacions i formació. Més
info a talentiagestio.com

Jan Grau.

L’empresa Talentia Gestió organitza un
Geocaching per a una multinacional
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 30 gener,
la empresa igualadina Talentia
Gestió va organitzar un Geocaching amb 130 participants,
per a una important empresa
multinacional de Barcelona
dedicada al màrqueting, a les
rodalies de la fàbrica Möritz,
on després es va realitzar una
convenció.
El Geocaching és una activitat en equip que consisteix en
trobar tresors (caches) amagats en un recorregut, ja sigui
urbà o rural. L’empresa organitzadora de l’esdeveniment,
Talentia Gestió, va subministrar als líders de cada equip,
prèviament elegits, una tablet
amb l’app GEOTIC, dissenyada per Talentia Gestió, en què
es combina la tecnologia GPS
i els codis QR.
El funcionament de la GEOTIC és molt senzill; al començament de l’activitat s’ha de
validar la sortida fent una lectura amb la càmera de la tablet
del codi QR, que dóna l’inici.
En aquest instant es visualitza

Concurs de disfresses de carnaval al mercat municipal de la Masuca.

Nous cursos de cuina i concurs
de Carnaval a la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

La nova Aula de Cuina del
Mercat de la Masuca d’Igualada proposa dos cicles de
tallers temàtics per a les properes setmanes. Les classes
aniran a càrrec del xef del
restaurant El Jardí, Isidre Soteras, responsable també del
cicle que es va dur a terme al
mes de desembre al voltant
de la cuina de Nadal.
Al febrer, els protagonistes
seran els peixos oblidats. Els
assistents aprendran a elaborar quatre receptes de plat
principal amb unes postres
per tancar l’àpat. Ahir dijous,
el xef va ensenyar a elaborar
Arròs amb sardines i patata i
coulant de xocolata, el 12 de
febrer Aranya amb papillota
de verdures, soja i gingebre
i plum-cake de poma, el dia
19 Tripa de bacallà al pil-pil
i pèsols i taronja amb mel de
canya i menta i, finalment,
Verat en escabetx i carxofes i
ametlles garrapinyades el 26
de febrer.
Al març, la protagonista serà
la cuina de Quaresma. El dia
5, Bunyols de bacallà i coca
de vidre amb mel i pinyons, el
12 Bacallà amb panses i ou
dur i bunyols de vent farcits
de crema de vainilla, el dia 19
torn per a l’Escudella de congre i “torrijas” i, per acabar, el
26 de març Bacallà, cigrons i
espinacs i bunyols de quaresma.
Tots els cursos es duran a
terme de 17:30 a 19:30h, les
places són limitades i les inscripcions es poden efectuar a
l’Herbolari de la parada 89 del
Mercat. La iniciativa la impulsa el departament d’Entorn

Els diumenges fem Calçotada al Nou Urbisol
Calçots amb la seva salsa
Fusta d’embotits de la comarca
amb pa amb tomàquet
Amanida de Xató

Postres a escollir:
Sorbet de mandarina amb
escuma de crema
Crep de nata i xocolata

Xai i cansalada a la brasa
Botifarra blanca i negra
Carxofes i patata al caliu

Porró de vi/Aigua mineral
Preu: 27,50€ IVA inclòs

de l’Ajuntament.
S’apropa el Carnaval
D’altra banda, el mercat ja es
prepara per un nou Carnaval.
A més de guarnir les parades i
disfressar-se, l’Associació de
Botiguers de la Masuca organitza per aquest dissabte 14
de febrer un concurs de disfresses familiars amb importants premis. El Mercat anima
a totes les famílies d’Igualada
i comarca a disfressar-se i
passejar-se pel Mercat i gaudir de la festa més esbojarrada de l’any.
Les famílies que vulguin participar en aquest concurs
hauran d’anar disfressades
de la temàtica que vulguin i
personar-se al Mercat a les
12h. A migdia començarà una
rua pels carrers del Mercat
conjuntament amb el grup de
tabals del Mal-Llamp. Un jurat
determinarà les tres millors
disfresses familiars i decidirà
els tres premis que es donaran: un vol en globus, un passeig en cavalls per la comarca de l’Anoia i un reportatge
fotogràfic per a tota la família,
amb àlbum inclòs.
Per guanyar els premis, tots
els membres de la família
hauran d’anar disfressats de
la mateixa temàtica. Les inscripcions es poden fer al correu associacio@mercatmasuca.cat o el mateix dissabte
14 a l’Aula de Cuina del Mercat de la Masuca.
Les bases del concurs es poden trobar a la web del Mercat de la Masuca (www.mercatmasuca.cat) i les millors
fotos es penjaran a les xarxes
socials del Mercat.

Reserves: 93 808 40 03 / 93 808 49 67

També pots fer el
menú de temporada,
que consta d’un pica pica,
un segon plat a triar, postres
i copa de vi.
Preu: 27,50€ IVA inclòs

CARRETERA NII, KM.562 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
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Àmbit Penedès
L’Anoia forma part de la IGP al Gall del Penedès
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous, 29 de gener, i
en l’exceŀlent marc del restaurant El Cigró d’Or, de Vilafranca del Penedès, va tenir lloc
un Sopar-Tertúlia a l’entorn
de la celebració de la concessió de la Indicació Geogràfica
Protegida (IGP) al Gall del Penedès.
L’acte organitzat per l’Associació de Criadors de la Raça
de Gallines Penedesenca i la
Plataforma per una Vegueria
Pròpia va comptar amb la coŀlaboració de la Denominació
d’Origen Penedès.
L’abast territorial de la IGP
Gall del Penedès comprèn
els 72 municipis de l’àmbit del
Penedès (Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf), i Rodonyà de
l’Alt Camp.
Al voltant d’una taula on el
restaurador Oriol Llavina va
tenir cura d’un menú basat,
evidentment, en diversos plats
del Gall del Penedès, maridats
amb vins negres de la D.O.
Penedès i escumós Clàssic,
es va encetar un viu i interessant debat sobre allò que representa pel Penedès la IGP,
com cal gestionar-ho, i les
potencialitats de representa-

ció d’un territori d’un producte
de proximitat i de reconeguda
qualitat. La decisió favorable
al reconeixement de la IGP
Gall del Penedès, va ser publicada el passat desembre al
Diari Oficial de la Generalitat,
i aquest mes de gener s’ha
publicat al Butlletí Oficial de
l’Estat.
La tertúlia va ser conduïda pel
periodista i gastrònom vilanoví Francesc Murgades, sense
defugir temes polèmics en la
qual hi van participar els assistents, entre els quals hi havia una àmplia representació
de criadors. El president de
l’associació de criadors Enric
Farrés, es mostrà molt satisfet
del debat, el qual donà la possibilitat de contrastar opinions
entre els criadors, els elaboradors del vi i els representants
de l’administració.
Els temes debatuts es centraren en quatre punts, el futur
de la IGP, el de la producció
del sector del gall, el futur de
la seva comercialització i el
màrqueting del producte. Un
del temes que s’apuntà fou el
preu del gall com a producte
de qualitat i que aquest producte pugui ser un referent

de l’àmbit juntament amb les
gambes de Vilanova, el Xató
del Vendrell o el cigronet de
l’Anoia.
El president per una Vegueria
Pròpia, Fèlix Simón, va llençar
un missatge al territori perquè

se’n facin ressò i siguin copartíceps perquè tot el conjunt
del territori i sobretot les administracions sàpiguen aprofitar
aquest reconeixement.
Al sopar tertúlia hi varen assistir una quarantena de perso-

nes, entre d’altres el president
del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, regidors de Vilafranca, Vilanova i el Vendrell a
més dels criadors i vinaters de
la D.O Penedès.

Comunicat de la plataforma pro Vegueria Penedès
El jutge Santi Vidal, en la presentació de la proposta de Constitució catalana, esmenta 7 vegueries i no té en
compte que la divisió territorial actualment és de 8 àmbits
RECLAMEM QUE QUALSEVOL PROJECTE DE NOVA
CONSTITUCIÓ FACI POSSIBLE LA VEGUERIA PENEDÈS
El passat 31 de gener es va fer
pública la proposta del grup de
juristes liderats per Santiago
Vidal per una Constitució Catalana. Cal dir que la feina que
han diverses persones per
tenir unes propostes concretes és molt d’agrair. Aquestes
propostes poden ser vàlides
si conflueixen en una de sola
i està sotmesa a tot tipus d’esmenes i consideracions per
part de la ciutadania.
Pel que fa a la qüestió de la futura organització territorial de
Catalunya les propostes són
variades i en algun cas pot
concreta. Si ens fixem en la
que fa constitució.cat , a l’article 24 diu que la divisió administrativa fonamental és la
comarca, i que no hi altra cap

agrupació o divisió de territori
que tingui efectes legals ni administratius.
La proposta del grup anomenat enginyers de Joan Fonollosa, en l’article 182 afirma
que la vegueria es una institució local de Catalunya formada per la federació d’un conjunt connex de batllies i que
el nombre de vegueries ha de
ser un mínim de sis i un màxim
de dotze.
I a la darrera proposta, l’anomenada una novaconstitució.
cat, l’article 36 estableix la comarca com a l’administració
bàsica, i que per tal de garantir la màxima eficiència dels
serveis públics, l’Estat català
estarà format per 7 vegueries.
Des de la PVP rebutgem
frontalment aquest apartat
d’aquesta proposta per dues
raons. En primer lloc, tot i no
dir el projecte quines serien
les set vegueries, aquesta musiqueta ja la coneixem i el Pe-

nedès té tots els números per
ser l’exclòs de la llista. Resulta
que de l’única part del territori
català que s’ha manifestat pacíficament, democràticament i
majoritàriament a favor de ser
vegueria, amb el suport dels 4
consells comarcals i del 92%
dels ajuntaments, el projecte
de nova constitució no en fa
cap mena de cas. I aquí ve la
segona raó. No podem admetre de cap manera que un projecte de constitució que pretén
ser democràtic “sacralitzi” el
número 7 sense atendre la
voluntat de la ciutadania. Fa
tuf de constitució espanyola
en què hi ha coses, com la sagrada unitat de la pàtria, que
estan per sobre de la democràcia. ¿Oi que no diu quans
municipis hi ha d’haver? ¿Oi
que no diu quantes comarques hi ha d’haver? Doncs no
té perquè dir quantes vegueries hi ha d’haver. Dependrà
de la sàvia combinació entre

voluntat ciutadania i racionalitat administrativa, però sense cotilles prèvies. Val a dir
que el projecte Fonollosa que
n’admet entre 6 i 12, tot i que
preferiríem que s’estalviés
posar xifres concretes, sí que
deixa un marge prou ample
perquè la sàvia combinació a
què acaben d’al·ludir hi tingui
previsiblement cabuda.
Volem recordar finalment que
la llei del 2010 que establia set
vegueries està suspesa per la
seva manca de rigor i per no
tenir cap viabilitat legal mentre
estem supeditats a l’estat es-

panyol. I que en l’ordenament
legal vigent a Catalunya, el
que hi ha són els Àmbits de
Planificació als quals segons
la llei els correspon exercir
les funcions de les vegueries
mentre aquestes no existeixin.
D’Àmbits n’hi ha 8, un dels
quals el Penedès.
Demanem
que
s’esmeni
aquest o qualsevol article que
impedeixi al Penedès (o eventualment a altres territoris) esdevenir vegueria. Demanem
també un suport tan ample
com sigui possible a aquesta
petició.
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Comarca
Avui divendres es celebra la vuitena Marató
de Sang a Montbui
MONTBUI / LA VEU

Aquest divendres Montbui tornarà a acollir una autèntica
festa de la solidaritat. Es celebrarà a la Sala d’Actes del
CCC La Vinícola la vuitena
edició de la Marató de Sang,
una acció solidària organitzada pel Banc de Sang i Teixits,
i que té el suport de l’Ajuntament de Montbui, l’Associació de Donants de Sang de
l’Anoia (ADSA) i la delegació
montbuienca de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer.
La Marató començarà a les 10
del matí i s’allargarà fins a les
10 de la nit com és costum.
La gran novetat d’enguany és
el canvi de dia. Tradicionalment la Marató de Sang es
celebrava en dissabte, però
des de l’organització, i seguint
l’exemple positiu d’altres municipis propers s’ha optat per
provar de fer-la en un divendres. Les xifres d’aquestes
maratons a Montbui estan
consolidades a l’entorn dels
250 donants, tot i que a les
darreres edicions s’havia notat un descens significatiu de
donacions a les tardes. Per
aquest motiu enguany es vol
intentar superar aquesta xifra
aprofitant que el divendres, en
ser dia laborable, tot l’eix de
serveis de l’entorn de La Vinícola podria permetre que nous
donants s’acostessin a donar
sang.
Dilluns passat al migdia va tenir lloc a l’Ajuntament de Montbui la presentació d’aquesta
Marató, que enguany té l’eslògan “Comptem amb tu”. Hi van
participar a la presentació l’al-

calde montbuienc Teo Romero
i el responsable del Banc de
Sang i Teixits a la Catalunya
Central Khaled Katib.
El batlle montbuienc va mostrar el “màxim suport de l’Ajuntament de Montbui a aquesta
Marató de recollida de sang” i
va convidar els ciutadans “del
nostre municipi i de la conurbació a fer aquest gest solidari que salva vides”. Romero
va agrair la implicació “de les
persones i entitats del municipi que col·laboraran de forma
directa per fer possible aquesta activitat solidària”. L’alcalde
montbuienc va tenir paraules
de lloança per als alumnes de
sisè de l’escola Garcia Lorca,
que van enregistrar un vídeo
demanant la implicació dels
ciutadans de Montbui per
tal de participar i donar sang
aquest divendres.
De la seva banda, Khaled Katib va convidar els ciutadans
i ciutadanes de Montbui i els
municipis de l’Anoia a pren-

dre part a la Marató, recordant
que per ser donant només cal
tenir més de 18 anys, pesar
més de 50 quilos i tenir bona
salut. El responsable del Banc
de Sang va fer una crida especialment als més joves, els
donants d’entre 18 i 25 anys,
demanant-los que s’acostin a
donar sang, un procés ràpid
Com és habitual, es duran a
terme nombroses activitats
paral·leles, coincidint amb
aquesta Marató, que començarà a les 10 del matí amb
l’encesa del marcador i l’inici
de les donacions. A aquella
hora, els alumnes de l’Escola
Garcia Lorca visitaran la Marató i portaran una sorpresa
per als donants. També a les
10 començarà el taller infantil “Fes-te bomber, policia o
mosso a la Marató”. Aquesta
activitat compta amb la col·
laboració dels Bombers de la
Generalitat, Policia Local de
Montbui i Mossos d’Esquadra.
Tammateix a partir de dos

quarts de sis de la tarda es
realitzaran diferents tallers a
l’entorn de La Vinícola.
Així, l’entitat “Artesanas de
Corazón” organitzarà un taller de “xapes i manualitats”;
a continuació Sara Bergantiño
en farà un altre de “manualitat” (màscares de Venècia);
Erika Mancebo i Anna Serrano durant a terme un taller de
maquillatge artístic i una altra
veïna del municipi, Rashida,
farà un taller de “henna”. La
Comissió de Festes del Nucli
Urbà col·laborarà amb aquesta activitat organitzant una xocolatada.
També durant la tarda es faran
diferents actuacions musicals.
D’una banda, la monitora de
Mont-aQua Ivette realitzarà una sessió de Fit-Attack/

Zumba (de 17 a 18 hores) i
a continuació tindrà lloc una
actuació de flamenc, a càrrec
de Cristina Morente “La Tacona” i el grup de ball de l’escola
Garcia Lorca “A compás de
Lorca”. Per últim, a les vuit del
vespre es farà una actuació de
Bollywood a càrrec del grup
“Sweet India”. Durant tota la
jornada hi haurà obsequis i
regals per als donants. També
un refrigeri especial a càrrec
de Forn de Pa Jaume i Vicenç,
Forn Alemany, Cal Pepe Xarcuters, Forn de pa, pastisseria
i degustació Cal Rubio, Forn
Altarriba. Els assistents a la
Marató podran seguir durant
tota la jornada l’evolució del
nombre de donants en el marcador electrònic habilitat per
l’ocasió.

Torna el Campionat de Billar a
l’Ateneu de Montbui
MONTBUI / LA VEU

Els dies 6, 13 i 20 de febrer es
celebrarà el II Campionat de
billar SXXI a l’Ateneu de Santa
Margarida de Montbui. L’any
passat es va superar la dotzena d’inscrits i de moment hi
consten 15 enregistrats. Una
de les diferències d’enguany
és el canvi de modalitat del
billar americà al billar anglès.
Aquest és caracteritzat per la
seva dificultat i la tècnica més
depurada que es requereix.
Les inscripcions es poden realitzar fins el dijous 3 de febrer a les 9 del vespre al bar
de l’Ateneu per un preu de 5

euros pels socis i 8 euros pels
no socis. Des de l’organització
no s’ha posat límit d’inscrits i
s’ha confirmat premis pels tres
primers classificats.
Des de l’Ateneu volem animar a aquells que els fascini
aquesta activitat a competir
en un ambient acollidor. La
competició arrenca a les 22h
del proper divendres i hi ha
la possibilitat de sopar al bar.
Per fer la inscripció us facilitem el nostres telèfon i mail
de contacte:telèfon: 93 805 00
01 i correu electrònic: ateneumontbui@gmail.

· Multimarca i multiservei
· Qualitat Bosch
· Mantenim la garantia
d’origen
· Servei de planxa i pintura

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

22

Comarca

DIVENDRES
6 de febrer de 2015

D E L’A N O IA

Conca d’Òdena

Els Polígons dels Plans promocionen el territori
i les seves potencialitats
CONCA D’ÒDENA / LA VEU

L’Associació dels Polígons
dels Plans, que suma els polígons de Vilanova del Camí,
Òdena i la Pobla de Claramunt, ha publicat al seu portal, un vídeo que promociona
el territori i les seves potencialitats.
En menys de tres minuts, el
reportatge posa en valor la
suma d’esforços, d’aquests
tres municipis i els seus quatre
polígons d’activitat econòmica
que es presenten sota una
única marca i que els permet
segons explica Ramon Felip,
President de l’Associació dels
Polígons del plans, “reunir-nos
per créixer i per innovar”
En el mateix sentit s’expresa
Pep Solé, Alcalde d’Òdena “la
unió fa la força”, assegura al
vídeo que mostra una comarca amb sectors tan potents
com el packaging, el tèxtil, la

El territori es promociona mitjançant
un video publicat al
portal www.poligonsdelsplans.cat
pell i el cuir, el paper o la logística. Sectors que es complementen, segons explica Santi
Broch, alcalde de La Pobla de
Claramunt, “amb altres serveis de qualitat” com el campus universitari, l’aeròdrom
Igualada-Òdena, el campus
motor o el 4D Health... “que
ens ajuden a créixer”.
El Centre d’Innovació Anoia,
mereix una menció especial en aquest reportatge. “Un
centre”, explica Vanesa González, “que neix per donar
resposta a les necessitats de
les empreses i els treballadors
de la zona. Un espai per a la
innovació i la cooperació entre

empreses” que s’ha obert a la
comarca i al món.
L’audiovisual, que compta

amb el suport de la Diputació de Barcelona, acaba amb
el lema de l’Associació “fem

plans junts” que evoca a novament aquest esperit integrador
i d’esforç compartit.

Promoció Econòmica de Vilanova ofereix la seva oferta
formativa als emprenedors de la comarca
L’oferta formativa són
un total de set cursos
que realitzaran entre
febrer i novembre i
que s’adrecen a autònoms, emprenedors
i qualsevol persona
que vulgui iniciar una
activitat econòmica

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El servei de Promoció Econòmica de Vilanova del Camí ha
fet pública l’oferta formativa
per aquest 2015. Un total de
7 cursos que es realitzaran
entre febrer i novembre i que
s’adrecen a autònoms, emprenedors, i qualsevol persona que vulgui iniciar una activitat econòmica.
Els dos primers cursos, programats per al mes de febrer,
s’adrecen especialment als
autònoms: un per donar a
conèixer de forma global la figura de l’empresari i els seus
drets i deures i l’altre, està
centrat en temes de fiscalitat
bàsica: el càlcul de l’IRPF,
l’IVA, els règim de sancions i
els recàrrecs tributaris entre
altres. Aquests dos cursos
són gratuïts però cal fer la inscripció al servei de Promoció
Econòmica, ubicat al Centre
d’Innovació Anoia, o al telèfon: 938054411 (extensió 5)
Altres propostes per al primer
semestre se centren en els
conceptes claus de la gestió
financera. Durant 12 hores
repartides en tres sessions:
el 9,16 i 23 de març, es repassaran els principals conceptes financers per garantir
que la gestió del projecte és
completa. Aquest curs també
és gratuït.

Per al mes de maig, del 4 al
29, s’ha programat un curs de
80 hores sobre gestió comercial i facturació per ordinador.
En aquest cas el curs té un
preu de 160 € que es poden
bonificar si s’acredita estar
empadronat a Vilanova del
Camí i/o en situació d’atur.
Abans de l’estiu, el 8 i 15 de
juny, es portarà a terme un
altre taller on s’oferirà les
claus per passar d’una idea
a un negoci. Durant les dues
sessions s’analitzaran les etapes del procés emprenedor i
s’oferiran les eines i recursos
per portar a terme el projecte.

Una de les propostes més
ambicioses del programa que
presenta el servei de Promoció Econòmica de Vilanova
del Camí és el curs de comptabilitat bàsica per a petites i
mitjanes empreses, de 90 h,
que es planteja per a finals
d’any, concretament del 21
d’octubre al 20 de novembre.
Aquest curs té un preu de 180
€, també bonificables.
El darrer curs de l’any, programat per al més de novembre,
aborda el tema del lideratge
i el coaching aplicats a les
empreses. Un curs, que s’ha
tornat a programar donada la

bona acceptació que ha tingut
en altres edicions. El regidor
Jordi Barón, ha posat especial
èmfasi en aquest curs i en la
importància de formar bons líders ja que això pot marcar la
diferència entre les empreses.
Barón ha destacat la importància la formació activa i
continuada dels treballadors
perquè assegura, és una inversió que retorna a l’empresa. Possiblement, diu Barón,
es pot traduir en un plus de
motivació.
A banda de les propostes formatives programades des del
servei de Promoció Econòmi-

ca, aquest any 2015 s’oferiran
altres cursos programats des
de diferents entitats comarcals. La Cambra de Comerç
de Barcelona, per exemple,
en conveni amb l’Ajuntament
de Vilanova, té previst realitzar, una acció formativa al
trimestre. També la Unió Empresarial de l’Anoia realitza
cursos al Centre d’Innovació i
el soci tecnològic Leitat, també s’hi afegirà aquest any.
A banda de la formació, Barón, ha explicat que està treballant amb Leitat en l’organització d’una jornada sobre
innovació. Un esdeveniment,
explica Barón, que preveuen
que sigui un “referent a la comarca i a la província de Barcelona”.
Barón ha anunciat que aquesta jornada s’està preparant
per al proper mes de març
però encara no ha pogut concretar la data.
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Aon Hewitt escull Mary Kay Cosmetics
com una de les Millors Companyies per Treballar
El nivell de compromís i
orgull de pertinença dels
empleats de la companyia són part de les claus
per les quals Mary Kay
Cosmetics d’Espanya ha
rebut aquest reconeixement.
9 desembre 2014
Aon Hewitt ha desenvolupat un any més el seu programa global Aon Hewitt
Best Employers per escollir
les empreses millor valorades pels seus empleats per
a treballar-hi. Aquest any,
Mary Kay Cosmetics d’Espanya ha estat reconeguda
pel programa d’Aon Hewitt, Best Employers 2014.
L’excel·lència dels seus directius, així com la cultura
d’alt rendiment de la companyia i el compromís dels
seus empleats són algunes
de les característiques que
han estat valorades en l’estudi i per les que Mary Kay
Cosmetics Espanya ha estat escollida com una de
les millors empreses.
Aquesta

nova

iniciativa

global neix com a resultat
d’estendre un exercici que
es realitzava cada any en
més de 36 països de tot el
món des de fa més de 15
anys, que analitza i valora
les empreses que potencien l’èxit empresarial demostrant que aconsegueixen millors resultats que
altres organitzacions. El
programa global Best Employers avalua i reconeix
les organitzacions que creen avantatges competitius
per mitjà dels seus treballadors i programes de recursos humans.
“Des Mary Kay apostem pel
treball en equip i les relacions laborals basades en
la confiança i l’honestedat.
Comptem amb un complet
programa de formació, lideratge i mentoring orientats a impulsar l’esperit de
superació. Qualsevol oportunitat és bona per celebrar
èxits professionals i personals, el reconeixement a
les persones és una màxima en el nostre treball “,
explica Zaira Contreras,
Supervisora del Departa-

ment de Recursos Humans
de Mary Kay Espanya.
Les organitzacions que són
reconegudes sota el certificat Aon Hewitt Best Employers són aquelles que
potencien l’èxit empresarial
i compromís dels seus empleats a través d’un alt índex de motivació i l’expressió d’un lideratge clar amb
visió de futur, tractant de
dirigir els seus treballadors
l’èxit. Tot això fa que els
empleats se sentin orgullosos de la companyia per a
la qual treballen i coneguin
els valors diferencials de la
seva empresa enfront d’altres. Mary Kay Cosmetics
Espanya ha estat reconeguda com una d’aquestes
empreses que marquen la
diferència.
“Rebre un certificat que
reconegui el valor diferencial de la nostra empresa i
el compromís dels nostres
empleats és tot un orgull
per a nosaltres. A Mary Kay
creiem en el valor de les
persones i el seu potencial. Tots els que treballem a

Mary Kay Espanya formem
una gran família. Les persones són el bé més preuat
de la companyia i fan possible que Mary Kay creixi
cada dia “, explica Gemma
Aznar, directora general de
Mary Kay Espanya.
Durant 50 anys, Mary Kay
Cosmetics ha ofert als
seus empleats l’oportunitat
de gaudir amb el que fan a
cadascun dels 35 països
on la companyia opera.
Tots els empleats han
fet seva la missió de
Mary Kay Ash, fundadora de la companyia, d’enriquir la vida
de les dones a tot el
món. “Pots treure’ns
tots els nostres actius, però si ens deixes a la nostra gent
tornarem a aconseguir-ho, perquè la
gent és el nostre actiu
més important” (Mary Kay
Ash.)
Olga Jiménez Muntané
Empresària Senior Ejecutiva Elite de Mary Kay
Saló: C/ Pau Muntadas, 13 08700
IGUALADA Tel.: 630670239

per tu i un màxim de 3 acompanyants
presentant aquesta butlleta

IMPRESCINDIBLE RESERVA PRÈVIA

DE 10.00 a 12.00h
i de 12.00 a 14.00h

curset

2 sessions de 2 hores

d’automaquillatge
bàsic
amb Olga Jiménez
i el seu equip

Assessores d’imatge i maquilladores
reconegudes a nivell europeu

Tria un horari i fes la teva reserva
per a tu i les teves amigues al

telèfon 630 670 239 - C/Pau Muntades, 13 - Igualada
olgajimenezmk@gmail.com (PLACES LIMITADES)

El maquillatge ens permet sentirnos més segures i reflectir la
personalitat al rostre. Practicarem
la cura de la pell, un maquillatge
natural per al dia i la feina, un
d’elegant per a actes socials i un
de sofisticat per a la nit, les festes
i les ocasions especials. Descobrirem tots els secrets de bellesa
sobre les mans, les fragàncies i
els tractaments corporals. Mai no
hauràs fet un curs tan complet
dedicat a tu i a la teva bellesa!

Aprèn a maquillar-te com
una veritable professional
mentre et poses maca!

I si ho desitges: Demana dia i hora per una consulta
personalitzada gratuïta o pregunta per a formar-te i
treballar com Assessora de Bellesa amb horari flexible

NOMÉS MAJORS D’EDAT
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Endinsa’t continua sumant
bots per la infància
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Al nostre país el 27,3% dels
infants viuen per sota del
llindar de la pobresa. Això
afecta directament els drets
i la igualtat d’oportunitats
en la infància i, en concret,
en l’accés a les activitats
d’atenció, alimentació i lleure
educatiu. Per aquest motiu,
Fundesplai i totes les entitats
que formen la xarxa, com és
el cas de Centre d’Esplai Endinsa’t de Vilanova del Camí
estan participant activament
en una campanya de suport
a la infància.
La iniciativa ha trobat d’una
banda la complicitat d’una
sèrie d’empreses per aconseguir finançament i de l’altre el suport de la ciutadania
a qui es demana la implicació per mitjà d’una acció molt
senzilla: donar un bot. La
idea és fer-se una foto botant
(fent un salt o botant una pilota) i penjar-la a les xarxes
socials (Facebook, Twitter,
Instagram…) acompanyada
de l’etiqueta #botaxlainfancia. També hi ha l’opció d’enviar la foto al correu electrònic bota@fundesplai.org.

La població vilanovina recicla un 6%
més de roba durant 2014
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La presidenta d’Endinsa’t,
Sara Luengo, explicava a La
Carmanyola de Ràdio Nova
que la campanya neix per
donar resposta, en aquest
moment de crisi, a moltes famílies que no tenen prou recursos per garantir activitats
de lleure dirigides, per als
seus fills.
Diferents empreses s’han
compromès a posar 1 euro
per cadascun dels 12.000
primers bots. Els diners
aconseguits per mitjà de la
campanya es destinaran a
becar infants que es troben
en risc d’exclusió per a que
puguin anar al menjador escolar, fer activitats de lleure
i reforç escolar o anar de colònies.

Club de lectura, exposicions
i entrevistes virtuals, a la
biblioteca

Els veïns de Vilanova del
Camí van reciclar durant l’any
passat 20.839 kilograms de
roba i calçat usats als cinc
contenidors que l’organització no governamental per al
desenvolupament
(ONGD)
Humana Fundación Pueblo
para Pueblo té instal·lats al
municipi. Aquesta quantitat
representa un augment del
6,6% respecte a la xifra obtinguda l’any anterior (19.547
kg).
Des de la fundació Humana
han manifestat l’agraïment a
la població. La responsable
de Recollida a Catalunya,
Mariana Franzon assegura
que estan “molt agraïts als
veïns” no només per la solidaritat amb la donació de
roba sinó perquè segons
assegura
“contribueixen,
d’aquesta manera, a la protecció del medi ambient”.
A Catalunya, Humana disposa de 1.362 contenidors
per a la roba usada que l’any
passat van recollir 4.100 tones de tèxtil usat. A Espanya,
la Fundació té 5.200 contenidors que anualment recullen
al voltant de 18.000 tones de
roba.

Juntament amb el seu component mediambiental, la
gestió de tèxtil usat és un
destacat motor de desenvolupament. D’una banda, com
a generador d’ocupació a
Catalunya: la Fundació té en
l’actualitat 148 treballadors i
450 a tot Espanya (és a dir,
Humana genera una ocupació indefinida a temps complet per cada 40.000 quilos
de roba recollida). De l’altra
banda, perquè els recursos
obtinguts amb la gestió del

tèxtil fan possibles els programes d’ajuda social i sensibilització al territori més
proper i de cooperació al
desenvolupament als països
del Sud.
Les peces dipositades als
contenidors d’Humana tenen
dues destinacions: una part
s’envia a la planta de classificació de l’Ametlla del Vallès
(Vallès Oriental), i la resta es
ven a empreses de reciclatge.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El radar pedagògic es trasllada
al Camí de Can Titó

Aquest divendres, la Biblioteca de Vilanova del Camí
acull un nou Club de lectura
on es comentarà el llibre “La
Carretera” de Cormac McCarthy. La novel·la narra una
història post-apocalíptica sobre el viatge d’un pare amb el
seu fill a través de paratges
que han estat destruïts per
un cataclisme que ha acabat
amb tota la civilització. Una
novel·la que no deixa el lector indiferent
Es faran dues sessions, una
a 2/4 de 4 de la tarda i l’altre
a 2/4 del 8 vespre.
D’altra banda, fins el dia 24
de febrer l’espai de participació de Les Entrevistes
Virtuals està dedicat a Alicia
Giménez Bartlett. Els lectors
podran adreçar-li les preguntes que desitgin. La bibliotecària vilanovina, Teresa Mas,
destacava l’encert en la tria
d’aquesta autora enmig de la
celebració de la setmana de
la novel·la negra.
Per últim hem de recordar
que des del mes de gener
la biblioteca vilanovina acull

Tal i com ens avançava fa uns
dies el regidor d’Obres i Urbanisme, Antonio Sánchez,
el radar pedagògic s’ha
instal·lat aquest dilluns, en
un nou carrer de Vilanova del
Camí. És el mateix radar que
va funcionar durant unes setmanes al carrer Major cantonada amb carrer de les Quadres i que avui s’ha col·locat
prop del carrer de la Font i
Camí de Can Titó. L’objectiu
d’aquesta mesura és millorar
la seguretat del poble sense
recórrer a les multes i conscienciar als conductors de la
necessitat de respectar els
senyals de velocitat, molt
especialment en circular per
vies urbanes.
Les dades del radar al carrer Major, segons ha explicat
el regidor Antonio Sánchez,
“constaten que el 98% dels
conductors que han circulat
pel carrer ho han fet respectant els límits de velocitat, és
a dir, per sota de 50 km/h”.
El funcionament d’aquest radar és molt senzill: si anem

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Alicia Gimenez Bartlett

dues exposicions que encara
som a temps de veure. D’una
banda hi trobem la d’Emperadors i Emperadrius, amb
llibres i biografies sobre Elisabet de Baviera, Cèsar August i també pel·lícules com
les de “Jo Claudi”. L’altra
exposició porta per títol “Bon
humor” i la composen llibres,
novel·les i còmics, així com
pel·lícules de comèdia que
ens ajudaran a afrontar l’hivern i el fred. Ambdues exposicions estaran com dèiem
a la biblioteca vilanovina fins
mitjan febrer.

per sota els 20 km/h el radar
no dóna informació; per sobre dels 20, informa en color
verd si anem a una velocitat
adequada; en color verd intermitent, si anem a una velocitat adequada, però a prop
del límit establert; en color
vermell intermitent, alerta
que la velocitat no és l’ade-

quada i que s’està sobrepassant el límit en menys de 5
km/h i en color vermell fix ens
alerta que estem sobrepassant la velocitat en més de 5
km/h. Per sobre de 80 km/h
no s’encén el radar, però la
velocitat excessiva queda registrada.
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Conca d’Òdena

Intarex ajuda a posar a punt tot
el sistema informàtic de l’Escola
Castell d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Un conveni de col·laboració
entre l’empresa de serveis informàtics Intarex i l’Ajuntament
d’Òdena ha permès la revisió i
posada a punt de tot el sistema
informàtic de l’Escola Castell
d’Òdena sense que hagi suposat cap cost pel centre.
L’acord el va tancar el departament de Noves Tecnologies
de l’Ajuntament, que enguany
va negociar amb l’empresa informàtica que ofereix els seus
serveis al consistori, que col·
laborés altruïstament amb la
revisió dels aparells i la xarxa
informàtica de l’escola.
El regidor d’Hisenda i Noves
Teconlogies, Carles Casano-

va, manifestava la seva satisfacció per “la seguretat que
suposa disposar dels serveis
d’una empresa tan competitiva, els serveis de la qual tenim
comprovats satisfactòriament
a l’Ajuntament” i afegeix que
“l’estalvi de la despesa que hagués suposat la contractació
d’aquests serveis ens permetrà destinar altres recursos al
centre escolar”.
Concretament, el conveni de
col·laboració establia un total
de 40 hores de treball a l’escola, unes hores de mà qualificada que han estat suficient
per aconseguir que el sistema
informàtic de l’escola estigui
revisat i actualitzat.

Lliurat l’estudi sobre la titularitat dels
camins del municipi d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

El diputat d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, Marc
Castells, ha entregat a l’alcalde d’Òdena, Pep Solé, el
projecte sobre la investigació
de la titularitat dels camins del
municipi.
Aquest estudi té per objectiu
recollir, ordenar i processar
les dades obtingudes durant
el procés d’investigació, així
com facilitar les fonts d’informació que s’han utilitzat. Per
cadascun dels vuit camins catalogats, es defineixen els trets
fonamentals i les fonts documentals a partir de les quals es
pot justificar la seva titularitat,
ja sigui pública o no.
En concret, s’han investigat els
camins inclosos al “Catàleg de
camins municipals d’Òdena”
que va realitzar la Diputació
de Barcelona i els que l’Ajuntament havia demanat que
s’analitzessin.
Cal destacar que aquest tipus de catàlegs parteixen de
la base del coneixement dels

propis ajuntaments i busquen
contrastar la informació amb
diferents fonts que puguin demostrar l’existència històrica
dels camins.
Com a informació documental es consulten, per exemple,
Actes de Delimitació i els Quaderns de Camp de l’atermenament dels diferents municipis que va realitzar l’exèrcit al

voltant dels anys 20, cadastre
actual i cadastre d’implantació,
cèdules de propietat, amillaraments, Informes pericials,
projectes antics, amidaments
i jornals antics, entre d’altres.
D’altra banda, com a informació gràfica es consulten principalment mapes antics, com les
minutes municipals, plànols topogràfics i ortofotos antics.

+ informació a publianoiadisseny@gmail.com o per telèfon 93 804 24 51
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Sergio Crespo guanya el
Montbui obre la setena convocatòria
d’ajuts per a universitaris i estudiants de Concurs de Monòlegs
Cicles Formatius
MONTBUI / LA VEU

Entre els dies 3 i 25 de febrer (ambdós inclosos) estarà obert a l’Ajuntament de
Montbui el termini de lliurament de sol·licituds de la
setena Convocatòria d’Ajuts
Municipals per a Estudiants
Universitaris i per a Alumnes
de Cicles Formatius de Grau
Mig i Superior.
Els destinataris d’aquests
ajuts són els estudiants menors de 26 anys que cursin
estudis universitaris fora del
terme municipal, i també
aquells estudiants de Cicles
Formatius de Grau Superior
o de Grau Mig que cursin els
seus estudis en centres públics o concertats situats a
una distància superior a 30
quilòmetres fora del terme
municipal de Montbui. Tammateix també es poden acollir a aquesta convocatòria
els estudiants universitaris o
bé els de cicles formatius de
grau superior o mig, majors
de 26 anys, que acreditin situació d’atur.
L’alcalde montbuienc Teo
Romero recorda que “la formació avui en dia és prioritària. El mercat de treball,

globalitzat, exigeix persones
amb una millor formació i
majors coneixements per tal
d’adequar-se a les exigències de les empreses. Montbui
ha estat al costat dels nostres joves i enguany obrim
aquesta setena convocatòria
d’ajuts municipals per incentivar que realitzin estudis superiors.
L’Ajuntament ha reservat
una partida de 30.000 euros adreçats als estudiants
universitaris i de cicles del
municipi que compleixin els
requisits de la convocatòria.
Com ja ve sent habitual, durant els propers dies aquells
alumnes del municipi amb
possibilitats de prendre part
en aquesta convocatòria rebran una carta de l’Ajuntament, on se’ls informa dels
terminis i requisits per prendre-hi part en aquesta convocatòria.
Tammateix l’Ajuntament ha
editat un fulletó que es repartirà pels domicilis de Montbui
i on s’expliquen les bases
que regeixen aquesta convocatòria.
La documentació que cal
aportar amb la sol·licitud in-

clou la presentació d’una
fotocòpia compulsada del
DNI del sol·licitant. També
un justificant de la matrícula,
un justificant que acrediti el
pagament efectiu de la matrícula, un certificat d’empadronament a Montbui, fotocòpia
del llibre de família en el cas
d’al·legar ser família nombrosa –i el carnet corresponenti també un certificat expedit
per l’administració competent del grau de discapacitat
de l’alumne, en el cas que
s’al·legui.
Les sol·licituds es podran
presentar a l’Ajuntament de
Montbui (Carretera de Valls,
57), de dilluns a divendres
entre les 8 i les 14.30 hores,
de dilluns a dijous de 17 a 20
hores i els dissabtes entre
les 9 i les 14 hores. Podreu
trobar més informació a la
web municipal www.montbui.
cat
Cal recordar que durant les
anteriors sis convocatòries
prop de 500 estudiants de
Montbui s’han vist beneficiats per aquests ajuts municipals.

MONTBUI / LA VEU

Divendres passat va tenir lloc
una de les activitats destacades de la Festa Major d’Hivern
montbuienc, el Concurs de
Monòlegs, celebrat a la Sala
d’Actes del CCC La Vinícola.
L’activitat va comptar amb un
alt nivell de participants, que
van realitzar unes interpretacions molt acurades i que ens
molts casos van fer rirure els
assistents. El guanyador final

va ser Sergio Crespo, amb “Mi
primer monólogo”; el segon
premi el va obtenir Jonathan
Jiménez, amb “Soy gordo”,
mentre que el tercer guardó
se’l va endur Aitor Urbano,
amb “Examen”.
El monoleguista Miguel Angel
Marín va amenitzar com és
costum aquesta gala, que va
tenir una gran presència de
públic.

Teatre i música, amb els
alumnes de primer
de lNS Montbui

Oriol Solà i Prat va presentar la novel.la “Tota
una vida de regal” i un recull de d’històries
breus a Montbui
MONTBUI / LA VEU

Dimecres passat va tenir lloc
a l’Ajuntament de Montbui
l’acte de presentació dels
darrers dos treballs literaris de l’escriptor i periodista
montbuienc Oriol Solà i Prat.
La novel·la “Tota una vida de
regal” i el recull d’històries
breus “Llunàtics, descabalats
o caparruts”.
L’acte va ser presentat per la
regidora de Cultura montbuienca Iolanda Acosta, qui va
destacar “el talent literari i la
capacitat d’explicar històries
que té l’Oriol”. L’autor va recordar que “Tota una vida de
regal” és “una novel·la que
afronta el problema de la malaltia i el dolor” a partir de la
combinació del testimoni real
de Mossèn Ballarín (a qui
Solà ha entrevistat un parell
de vegades) amb la història
d’un personatge fictici que
podria ser qualsevol persona”. En definitiva, una obra
molt treballada i que fa reflexionar sobre el tractament

MONTBUI / LA VEU

informatiu de les notícies vinculades amb la salut.
De la seva banda, a “Llunàtics, descabalats o caparruts”, l’autor montbuienc
recull una cinquantena d’històries breus on, a partir d’un
estil clar, a vegades irònic i a
vegades humorístic, repassa

diferents fets reals i notícies
aparegudes en els mitjans de
comunicació.
Durant la trobada amb els
lectors, Oriol Solà va parlar
sobre els seus nous projectes literaris, entre els quals
destaca la pròxima publicació d’una novel·la.

Aquest dimarts a la tarda va
tenir lloc a la Sala d’Actes del
CCC La Vinícola una representació teatral a càrrec dels
alumnes de primer curs de
l’INS Montbui, sota el títol Pel
Dret !, obra de Lluís Solé i Perich.
L’obra representada era una
comèdia sobre els drets hu-

mans, la pau i la no violència.
L’obra fa una crítica al repartiment de la riquesa en el món.
Després de la representació
teatral va tenir lloc un repertori
musical, amb la interpretació
de peces com “L’himne a l’alegria” de Beethoven, el “Boig
per tu” de Sau o una adaptació d’”Escolta-ho en el vent”
de Bob Dylan.
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Conca d’Òdena

El mercat de la Fira de la Candelera de la Pobla de
Claramunt s’omple de gent, tot i el fred
LA POBLA DE C. / LA VEU

Tot i el fred, els carrers del nucli antic de la Pobla de Claramunt es van omplir de gent, el
diumenge 1 de febrer al llarg
del matí i del migdia, per visitar
el mercat de productes d’artesania i alimentació amb motiu
de la Fira de la Candelera. A
més de les parades, hi havia
demostracions de diferents
d’antics oficis, com l’elaboració d’espelmes i de paper de
barba, i accions teatrals.
Els visitants podien iniciar el
recorregut pel carrer Major, a
la zona de la Font de la Petxina, on hi havia una parada en
què podien comprar bunyols i
que, com en altres edicions, va
tenir molt èxit. A partir d’aquí,
al llarg del carrer Major fins al
safareig públic i la plaça de les
Tres Fonts es podien trobar
més d’una quarantena de parades de productes molt diversos, com bijuteria, formatges,

d’enguany va ser una dona
que elaborava lleixiu i que
rentava roba a l’antic safareig
públic. També va tenir molt
èxit una parella de la Guàrdia
Civil que es passejava entre
el públic. Feia goig veure els
carrers del nucli antic plens
de gent, vinguda de diferents
punts de Catalunya, sobretot a
partir de les 12 del migdia que
va ser quan es va concentrar
la major afluència de públic.
Aquest mercat el van organitzar la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament i Mapamundi
Produccions. A més d’aquesta
activitat, de les 11 del matí a
la 1 del migdia, la quitxalla va
poder passar una bona estona
amb els inflables que hi havia
a la plaça de l’Ajuntament. En
aquest mateix espai, a 2/4 d’1
del migdia, l’Associació per a
l’Oci de la Gent Gran va organitzar una ballada de sardanes.

estil, la seva manera d’entendre l’art, fet que la fa més
rica. Es recullen una trentena d’obres realitzades amb
diferents tècniques, com oli,
aquarel·la, pastel o llapis. Les
temàtiques també són molt diverses. Hi ha racons del municipi, paisatges, flors i algun
retrat.
Cada any, aquesta exposició
demostra que a la Pobla de
Claramunt hi ha un bon nombre d’artistes i amb un gran talent. La col·lecció pictòrica es
podrà visitar fins al diumenge
15 de febrer. L’horari de visites
és de dilluns a dissabte, de 2/4
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del
vespre, i els diumenges, de les
12 a les 2 del migdia.
Un dels actes més tradicionals
de la Fira de la Candelera és
la missa solemne en honor a
la patrona, la Mare de Déu de
la Llet, i la benedicció de candeles. La celebració litúrgica
es va fer el dilluns 2 de febrer,
festa local, a l’església de Santa Maria i la va oficiar mossèn
Miquel Guillén, juntament amb
altres capellans. La missa va
estar acompanyada per les
veus de la coral Schola Cantorum d’Igualada.

Tot seguit, aquesta formació vocal, sota la direcció de
Josep Miquel Mindan, amb
l’acompanyament a l’orgue
de Pol Pastor i els comentaris
d’Antoni Miranda, va oferir un
concert. Va interpretar peces
com Era pel maig, de Joan
Just i Apel·les Mestres, Himne

excursionista, de Joan Just,
o L’Empordà, d’Enric Morera
i Joan Maragall. Aquest concert va cloure la programació
de les activitats de la Fira de
la Candelera, festa local de la
Pobla de Claramunt, que va
organitzar la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

Pels voltants de Cerdanyola amb la Colla
Excusionista de Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / F. CULLERÉS

bacallà, olives, herbes remeieres, terrissa o objectes de
decoració.
Entre els marxants, a la plaça
de la Vila hi havia un home
que elaborava espelmes i a
cal Coca es podia veure com
es feia paper de barba i una
venedora d’ous. A la plaça de
les Tres Fonts hi havia una
Vella Candelera, que, a l’entorn d’una foguera, explicava
la festa i antigues històries. En
aquest espai també es podia
fer passar el fred amb un got
de poniol i s’obsequiava amb
un pom de romaní.
Un dels atractius de la fira

Exposició de pintors locals i
altres activitats tradicionals
Com ja s’ha convertit en una
tradició, la Sala Municipal d’Exposicions va acollir una mostra
col·lectiva de pintores i pintors
de la Pobla de Claramunt. La
inauguració va tenir lloc el diumenge 1 de febrer a les 12 del
migdia i va anar a càrrec de
l’alcalde, Santi Broch.
Els artistes que exposen són:
Pepita Vilamajó, Pepita Soteras, Irene Cervelló, Xus Luna,
Clara Luque, Francesc Surroca i Miquel Bou. En aquesta
col·lecció de quadres, cada
pintora i pintor mostra el seu

A les 7:30 del matí aquest passat diumenge dia 1 de febre, els
20 caminaires que ens trobem
per anar a fer aquesta senzilla
però bonica sortida per Collserola, anem força animats doncs
sembla que el vent ja no bufa
tant fort com els darrers dies i
farem una bona caminadeta,
que serà d’uns dotze quilòmetres. Comencem a Sant Cugat
del Vallés i ens dirigim fins al
pantà de Can Borrell on esmorzem, unes passarel·les de fusta
que fa poc temps que s’han posat, ens fam passar una bona
estona i treure unes boniques
fotos de l’entorn. I arribarem a
Cerdanyola del Vallés on ens
espera l’autocar per tornar a

casa. Agraïm aquesta bonica
sortida als nostres vocals Xavier Rocamora, Joaquim Grau i
Francesc Viera.
La propera sortida serà el diumenge 15 de Febrer i anem
des de Comarruga fins a Calafell. Sortim a les 7:30h. i tornem
a les 19h.

ARRIBEN LES VINTENES
REBAIXES DE TRIOPTIC
Plaça Cal Font, 3 08700 Igualada - 93 803 11 21

Pàrquing gratuït per a clients

INSCRIPCIONS PER LES EXCURSIONS: Tots els dilluns i
dijous de la setmana de l’excursió, de 19 a 20:45 hores, a la
seu social. Els socis poden fer
la reserva telefònicament o per
correu electrònic. cevcami@
hotmail.com i 93 803 43 88.
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Masquefa continua el pla de millores al sector nord
amb la urbanització del carrer Pujades i adjacents
MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament continua el pla
de millores que, des de fa vuit
anys, està duent a terme al
sector nord de Masquefa per
posar-lo al dia i resoldre els
importants dèficits que arrossegava des de fa molt temps.
Després dels treballs previs
fet abans de les festes de
Nadal, aquest mes de gener
han començat el gruix de les
obres del projecte d’urbanització del carrer Pujades –que
experimentarà una transformació total- i de millora de
quatre vials adjacents: els
carrers dels Ametllers, Sol,
Alzinar i Can Mata.
Aquesta actuació, que es
preveu que estarà finalitzada
a principi de maig, ha d’acabar resolent una altra reivindicació històrica del veïns
del sector nord. I és que els
problemes d’aparcament que
actualment presenta el carrer
Pujades –amb cotxes estacionats a totes dues bandesdificulten la circulació dels
conductors quan es creuen
dos vehicles en sentit contrari. Per això, les obres d’urbanització contemplem aprofitar
tota l’amplada del carrer fins
al mur del Carrilet per ampliar
la calçada, i en alguns trams,
també la vorera per facilitar
l’accés dels vianants. A més,
es reordenaran els aparcaments i s’hi crearan noves

places. També es pavimentarà tot el vial i s’hi plantarà
vegetació. El carrer Pujades
tindrà una vorera continua –
en els trams que són passatge- per garantir la prioritat de
pas dels vianants per sobre
dels vehicles.
En els carrers dels Ametllers i
Sol l’actuació consistirà a ampliar les voreres i reordenar
el trànsit per fer-los de sentit
únic. En les cruïlles del carrer
Alzinar amb Ametllers es farà
un pas de vianants elevat,
en un dels casos, i es donarà continuïtat a la vorera, en
l’altre, perquè les persones
que van a peu també tinguin preferència. En el carrer

Can Mata es farà un fressat
de l’aglomerat existent i una
nova capa d’asfaltatge per
deixar-lo en condicions òptimes.
Actualment les obres se centren en el carrer dels Ametllers, on ja s’estan executant
els treballs per fer una vorera
més ample en la banda del
carrer on hi ha la façana dels
habitatges.
Cap cost per als veïns
L’obra
d’urbanització
del
carrer Pujades i de millora d’aquests quatre carrers
adjacents es va adjudicar a
l’empresa Construccions Jordi Riera SL per un import de
358.540,04 euros (IVA inclòs).

L’Ajuntament compta amb
una subvenció de 170.017
euros del PUOSC de la Generalitat i un ajut de 70.000
euros de la Xarxa de Governs
Locals de la Diputació. La
resta del finançament l’assumirà el Consistori, de manera
que les obres no comportaran
cap despesa per als veïns.
De la Plaça dels Jocs al nou
parc de la Font del Roure
La urbanització del carrer
Pujades deixarà gairebé enllestit el pla de millores al
sector nord. Les actuacions
van començar-hi l’any 2008
amb la construcció de la Plaça dels Jocs i la urbanització
del Passatge Ciutadella, van
continuar l’any 2010 amb el
sanejament i remodelació
dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai, i van
prosseguir dos any després,
el 2012, amb la instal·lació
del nou col·lector i l’asfaltatge del Passeig de la Via, el
qual ja havia estat objecte
d’una actuació d’urgència
el 2007 per arranjar-lo i ordenar-hi els aparcaments.
A més, l’any passat l’Ajuntament va escometre les obres
de sanejament i urbanització
dels carrers Font del Roure i
Concepció i del Passatge Magarola, i també va fer realitat
el nou parc urbà de la Font
del Roure, un autèntic pulmó
verd per al municipi.

L’Escola de Pares
i Mares proposa la
Xerrada ‘El viatge
de primària a
secundària’
MASQUEFA / LA VEU

L’Escola de Mares i Pares ha
programat per al dimecres 18
de febrer, a les 5 de la tarda,
a la Biblioteca de l’Institut de
Masquefa, el taller ‘El viatge
de primària a secundària’,
adreçat a pares i mares amb
fills que cursin 5è i 6è de primària. La sessió vol ajudarlos a descobrir els canvis que
es produeixen entre aquestes
dues etapes educatives. Per
assistir-hi cal inscriure-s’hi
enviant un correu electrònic
a
espaifamilia@masquefa.
net o trucant a l’Ajuntament
de Masquefa (93 772 50 30).
En el moment de la inscripció
cal indicar les persones que
participaran en el taller.
La sessió ha de permetre
als pares i mares assistents
saber què implica el canvi
d’etapa i afavorir el coneixement de l’ESO per part de
les famílies, per a facilitar suport als fills i filles en aquesta
transició.
L’Ajuntament de Masquefa i la Diputació organitzen aquest taller amb la
col•laboració de les AMPA
dels centres educatius del
municipi.

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

POLONIA EL MUSICAL
Poliorama

Dia 21de febrer del 2015 Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15:50

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical. 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.

PELS PÈLS

Teatre CONDAL

Dia 7 de març del 2015

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 18:40

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
“Pels pèls” és una obra de teatre poc convencional. Una comèdia, un thriller i un reality show, barrejats, segons el seu director, Abel Folk.
Són tres vessants que es combinen en la versió que fa Guillem-Jordi Graells d'un clàssic de la comèdia contemporània: “Shear Madness”, de
l’alemany Paul Portner (1925–1984), la peça de teatre no musical amb més continuïtat de la història.
En cartell a Boston, Estats Units, des de finals dels setanta. "Pels pèls" és la història d'un assassinat, comès en una perruqueria, que implica
els seus sis protagonistes; el perruquer, la seva ajudant i els quatre clients. I per resoldre el cas, el públic juga un paper actiu, ajudant als
Mossos d'Esquadra encarregats de solucionar el crim a la versió catalana, a trobar el culpable. I en cada sessió l'assassí pot ser un
personatge diferent. Per això, la força de l'obra resideix en la improvisació dels actors i la seva interrelació amb el públic, que es converteix
en un personatge actiu.

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9.

Truca al:
93 803 75 56
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Anoia Sud

Primera sessió ordinària de l’any a l’Ajuntament
de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

El dimecres 28 de gener s’ha
celebrat la primera sessió ordinària d’aquest 2015, amb 13
punts a l’ordre del dia i la presència dels 13 regidors de la
corporació municipal.
Després d’aprovar les actes
anteriors es va donar compte
de dos decrets d’alcaldia. Seguidament es va aprovar per
unanimitat una moció sobre la
pobresa energètica, presentada per l’ACM.
En el quart punt es va aprovar,
amb l’abstenció de CiU, una
altra moció, presentada en
aquest cas pel grup municipal
del PSC, on es demanava reclamar al govern de Catalunya
la seva responsabilitat en el
manteniment de les llars d’infants.
Acabades les mocions es va
passar a l’aprovació de diversos convenis, que es van tirar
endavant amb l’abstenció de
VdC-CUP, que va argumentar
“que ho fem no per posar pals
a les rodes, sinó perquè no
sabem d’on surten aquestes
quantitats de diners que s’ha
decidit posar, enlloc d’unes
altres”. Així, es va aprovar
el conveni per al 2016 amb
la Comissió de Reis, valorat

CAPELLADES / LA VEU

en 2.800€; el de Xarxa per
1.500€ i el de Festes del Carrer per 3.000€. La unanimitat
en el tema convenis es va assolir en els referents a la convocatòria de subvencions per
a activitats de joventut, amb
una partida de 2.500 €, i el de
Caritas amb un valor de 3.800
euros.
En el desè punt es va fer la
cessió formal al Servei Català
de Salut dels terrenys on ara
és construït el CAP-Capellades, que per diverses raons
s’havien anat ajornant des de
la seva construcció l’any 1997.
La cessió és per 30 anys.
Per unanimitat de tots els

grups també es va aprovar
el canvi de nom del tram de
carrer Amador Romaní situat
al Polígon la Barquera, ja que
tal i com va explicar l’Alcalde
Marcel·lí Martorell, “aquest
canvi fa que resolguem un
problema de trànsit continu al
centre on molts camions, guiats per GPS, acaben dins la
vila, amb el problema que això
suposa”.
Finalment, abans de procedir
als precs i preguntes es va
anular la licitació de la màquina escombradora perquè només s’hi havia presentat una
empresa, amb una proposta
econòmica superior.

Falcons de Capellades comencen la seva
temporada
ten per engegar motors després d’un petit descans durant
les festes nadalenques.
Els Falcons de Capellades,
comencen fent la Serra de 5
puntes, Vol de 4 amb dos Vols
de 3 amb execució i precisió
impecable, Pira de 9 i per acabar l’Avet, per organització de
temps i espai, no els va per-

metre lluir-se més però van
demostrar el seu bon nivell
adquirit durant la temporada
anterior.
Han començat els assajos a
bon ritme i camisses noves,
això fa pensar que aquesta
nova temporada tornaran a
aconseguir nous reptes.

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA del CASINO
FOMENT d’IGUALADA

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge passat, dia
1 de febrer els Falcons de
Capellades van iniciar la seva
nova temporada, a l’Ermita de
St.Elies municipi de Mediona, en motiu de la Festa de la
Candelera.
Repetint escenari des de la
seva creació, un any més els
falcons tenen el plaer d’actuar
a l’Ermita de Sant Elies en un
ambient molt familiar, aprofi-

Avui divendres, Festa Major
d’hivern en honor a Santa
Dorotea

Divendres dia 20 de febrer de 2015

primera convocatòria: 2/4 de 8 del vespre
segona convocatòria: 8 del vespre

Ordre del Dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de
l’Assemblea General anterior.
2. Lectura i aprovació de la gestió
i dels comptes de l’any 2014.
3. Explicació de les activitats del
2014 i previstes pel 2015.
4. Precs i preguntes.
Es prega l’assistència

la Junta

Els actes començaran a les
12 del migdia amb una missa
en honor a la Santa, concelebrada pels mossens de la
vila, fills del poble, antics rectors i vicaris. Es previst fer la
renovació del Vot de Poble,
a càrrec de l’alcalde Marcel·
lí Martorell. A la 1 del migdia,
Concert de flauta i orgue a la
mateixa Església de Santa
Maria, interpretat pels mestres capelladins Frederic Prat
Giner i Josep Xaubet Faura.

A les 6 de la tarda s’inaugurarà l’exposició “Recordar 3. Arxiu Antoni Quintana Torres”,
a Les Voltes de Casa Bas.
Aquesta exposició es podrà
visitar en els horaris habituals
(divendres de sis a vuit i dissabtes i diumenges de dotze
a dues i també de sis a vuit),
fins el 22 de febrer.
Finalment els actes de celebració de Santa Dorotea acabaran a partir de les 9 de la nit
amb el Concert dels Visacos
a la Cafeteria La Lliga.

Estudi energètic del Pavelló
Poliesportiu capelladí
CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades
ha encarregat a la Diputació
de Barcelona, mitjançant el
catàleg de serveis de suport
tècnic que aquest organisme
ofereix al món local, un estudi
sobre l’estalvi i millora de l’eficiència energètica del Pavelló
Poliesportiu .
Aquest estudi és una eina i el
model guia d’actuacions i recomanacions per a la gestió
i manteniment d’aquest equipament, amb una estratègia
de millora energètica dirigida
cap a assolir les exigències

mínimes per reduir el consum
energètic i les emissions de
CO2 amb el bon ús i manteniment de la instal·lació.
Seguint aquest estudi, un cop
analitzats els diferents elements constructius i de consum, s’ha procedit a recomanar un seguit de propostes
que millorarien l’estalvi energètic d’aquesta instal·lació.
Per tal de dur a terme aquest
estudi, l’Ajuntament de Capellades ha comptat amb un ajut,
en concepte de suport tècnic,
de 3.000 euros finançats per
la Diputació de Barcelona.
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L’SLO hostaletenc consolida el
seu paper de mediació entre
empreses i veïns sense feina

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’any 2012 es va obrir el Servei Local d’Ocupació (SLO),
@gafa’t, i des d’aquell moment la seva activitat ha anat
en augment amb més serveis
i orientació als veïns hostaletencs que cerquen feina o
volen millorar la seva formació per aspirar a nous llocs de
treballs.
A tall d’informació, des de l’inici de l’any 2014 fins a l’actualitat s’han fet 300 entrevistes
amb veïns dels Hostalets de
Pierola, s’han fet arribar 48
currículums de veïns a empreses interessades i s’han aconseguit 31 contractes directes.
Un dels objectius del projecte @gafa’t és ser un agent
facilitador i intermediari en-

tre empreses i persones que
cerquen feina. Any rere any,
el nombre d’empreses hostaletenques i voltants que han
confiat en el servei ha augmentat i, en aquest moment,
ja són vint-i-una les empreses
implicades.
L’Alcaldia i la regidoria de Promoció Econòmica dels Hostalets de Pierola entenen el Servei Local d’Ocupació com un
agent indispensable de suport
als veïns.
D’aquesta manera, conjuntament amb els tècnics, es
destinen molts esforços que
ajuden a generar confiança i
cercar la col·laboració de les
empreses en un servei que
creix i que està donant bons
resultats.

La Llacuna va viure uns reeixits Tres Tombs
LA LLACUNA / LA VEU

El passat diumenge 1 de febrer es van celebrar el principal acte de les Festes de Sant
Antoni a la Llacuna: els Tres
Tombs.
A primera hora, el vent bufava fort i el fred va fer que,
tímidament, els participants
s’anessin acostant al foc de
l’esplanada de les escoles on
es reuneixen cada any les cavalleries i els participants que
mengen l’esmorzar ofert per la
banderera sortint, aquest any
la Sra. Cathrin Valls a qui acomiadem molt carinyosament.
A la 1 es va donar la sortida
al carro del Sant, seguit dels
banderers i de carros tirats
per cavalls i per algun burret i
seguit dels cavalls muntats, alguns per canalla ben petita. La
benedicció es va fer com cada
any a la típica Plaça porxada,
on esperaven els assistents
sortits de missa i d’altres propietaris que van portar a beneir els seus animals. També
es venien els tortells de Sant

PIERA / LA VEU

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de
Barcelona posa en marxa els
“Laboratoris de lectura portàtils”, una activitat de foment
de la lectura adreçada a les
famílies amb infants entre 4 i

9 anys, que els convida a experimentar al voltant de la lectura.
Els laboratoris de lectura són
espais de creació que promouen experiències especials,
afectives i vivencials entorn
dels llibres amb l’objectiu de

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

� �� �� �� �� � � � � � �� �� � � ������ �� � � �� ���� ��� � � � � �

Nom:
Adreça:
Localitat:

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

nor on, en un ambient distès,
es van fer els parlaments de
rigor i es va donar la benvinguda als banderers d’aquest any,
la Família Casas que van fer
l’esperada proposta del banderer de l’any vinent.
La Comissió dels Tres Tombs
vol agrair des d’aquestes ratlles la participació tant de cavalleries com d’assistents, de
l’Ajuntament i voluntaris que
fan possible aquesta festa i us
acomiadem fins l’any vinent.

Laboratoris de lectura portàtils a la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació

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

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

Antoni.
En total van participar 7 carruatges, 21 cavalls muntats i 4
burros.
El recorregut va transcórrer
sense incidents, però hem de
lamentar un incident en un
dels carros, que es va haver
de retirar abans d’iniciar els
Tres tombs i que afortunadament tot va quedar en un ensurt.
Un cop recollits els animals, es
va celebrar un dinar de germa-

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

posar a l’abast de les famílies
autors i obres destacables de
la literatura infantil, així com
facilitar espais de lectura compartida i donar eines per ampliar la mirada crítica de petits
i grans.  
Encetem aquesta edició amb
tres laboratoris enfocats al
voltant de tres eixos diferents: “L’armari de l’Olivia” on
es presenta el personatge de
l’Olivia, d’Ian Falconer a través d’una vessant artística i
creativa; “Quatre caixes i un
univers” que dóna a conèixer
l’obra de l’autora i il·lustradora
italiana Iela Mari i; “Avui és un
bon dia per canviar el món”
que reivindicar la bellesa, la
poesia i les paraules com a
vies per a la millora del món
que ens envolta.
Cada laboratori corre a càrrec
d’un dinamitzador que guiarà
la sessió a través de les lectures i els objectes que l’ambienten. Es demana una implicació molt activa per part de
les famílies.
Per participar-hi els interessats han d’inscriure’s amb
antel·lació a una de les vint-itres biblioteques participants
al projecte, entre elles la Biblioteca de Piera.
Cada biblioteca programa
els tres laboratoris al llarg de
l’any, per a més informació
adreceu-vos a la Biblioteca de
Piera.
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Entitats pierenques renoven llurs convenis amb l’Ajuntament
PIERA / LA VEU

Algunes de les entitats del municipi renoven el conveni amb
l’Ajuntament, fet que permet a
ambdues parts mantenir una
relació de col·laboració: l’una
ofereix una sèrie d’activitats o
serveis i l’altra permet i ajuda
que aquesta es denvolupi subvencionant la tasca que du a
terme.
Conveni amb l’Aula de Música
L’Alcalde, Jaume S. Guixà,
i representants de la Junta
Gestora de l’Aula M. de Música Maria Escolà i Cases van
acordar els nous termes del
conveni de col·laboració per
al present curs 2014-2015 en
l’acte de signatura del passat
5 de novembre.
Les clàusules del conveni regulen diferents aspectes de
la col·laboració d’ambdues
entitats, en les quals consten
la cessió a l’AMM de 14 aules
i l’ús de l’auditori per a gestionar l’entitat i fer les classes
de música a l’espai de Ca la
Mestra, que l’Ajuntament podrà utilitzar per a actes determinats en benefici de la població. L’Aula rep una subvenció
com a contribució al pagament
de les despeses de funcionament i també l’ús del material
de l’equipament del centre.
Per la seva banda, l’Aula de
Música col·labora en una vinti-cinquena d’actes organitzats
a Piera i que es relacionen en
el conveni. Al final de cada

Signatura del conveni amb l’ADF

L’alcalde amb representants de l’Aula de Música

Piera Turisme signant el conveni amb l’Ajuntament

exercici l’Aula presenta l’estat de comptes a la regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament, a mans de Josep M.
Rosell.
Renovació del conveni amb
l’ADF
La gran extensió de zona
verda i boscosa del municipi
pierenc fa molt necessària la
tasca que promou l’ADF de
Piera, integrada per tretze
de voluntaris, i que des de fa

anys l’Ajuntament valora molt
positivament. Per això, el dimecres 21 de gener, l’Alcalde
de Piera Jaume S. Guixà i el
president de l’Agrupació de
Defensa Forestal de Piera,
Antoni Cantí, van signar la renovació del conveni, gràcies
al qual l’ADF pot fer front a
les despeses generals de funcionament i a l’execució dels
Plans de Prevenció d’Incendis
(PPI) de cada any. Aquesta
entitat compta també amb el

Campanya solidària de la Federació
Catalana d’Entitats contra el càncer a Piera
PIERA / LA VEU

Amb aquest lema, la Federació
Catalana d’Entitats contra el
Càncer presenta la campanya
solidària per ajudar les persones que pateixen aquesta
malaltia. Per això, la FECEC
busca voluntaris que els dies
6 i 7 de febrer col·laborin en la
campanya a l’establiment Condis de Piera. Els interessats
podeu emplenar un formulari
en línia o el que hi ha disponible a l’Ajuntament de Piera.
“FECEC, Junts contra el Càncer” és una federació amb
entitats de tot Catalunya que
treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients amb
càncer. En motiu del Dia Mundial contra el Càncer, llença
una campanya solidària amb
la col·laboració dels establiments Condis que porta per
nom “Posem-li pebrots al càncer”. Aquesta campanya, que

es desenvoluparà el dies 6 i 7
de febrer a Catalunya, té com
a objectiu solidaritzar-se amb
les persones que pateixen la
malaltia, difondre la tasca de
suport i ajuda de les entitats
federades i aconseguir diners
per desenvolupar els projectes
d’atenció als malalts de càncer i les seves famílies. En els
establiments Condis es podrà
comprar una bossa amb dos
pebrots, un verd i un vermell
per 1,5 euros.
Com pots fer-te voluntari?
La federació fa una crida per
buscar voluntaris que col·
laborin amb la campanya. Qui
ho desitgi podrà ajudar realitzant unes tasques molt senzilles:
- Anar a l’establiment triat en
l’horari triat.
- Presentar-se a l’encarregat
de l’establiment, que li indicarà el lloc on hi ha l’expositor.

L’encarregat donarà l’adhesiu
que el distingirà com a voluntari i tot el material. En cas que el
material s’acabi, s’ha de demanar a l’encarregat.
- Recordar als clients la campanya i convidar a la compra
dels pebrots.
- Donar informació de l’entitat.
- Els díptics estaran a cada establiment.
Les persones interessades
poden emplenar el formulari,
indicant la seva disponibilitat
per poder participar en aquesta campanya i ajudar a posar-li
pebrots al càncer:
A l’adreça http://goo.gl/forms/
CWNOitpJU1 (el codi de l’establiment Condis de Piera de la
pregunta 1 és el 606 i el codi
postal el 08784).
Emplenant el mateix formulari en paper que trobareu a la
recepció de l’Ajuntament de
Piera.

suport econòmic de la Diputació de Barcelona per costejar
les obres de manteniment dels
camins forestals, en les quals
es basen els PPI. El regidor
de Medi Ambient, Jaume Raventós, és qui vetlla pel compliment del conveni.
L’Ajuntament els facilita un
espai adequat pels vehicles i
altra maquinària destinada a
la prevenció i extinció d’incendis, actualment situat a la nau
municipal del polígon industrial. A més, l’entitat també s’encarrega de tramitar, gestionar i
controlar la correcta execució
del PPI.
L’ADF, a banda de les pròpies competències, participa i
col·labora en tots aquells actes organitzats amb suport de
l’Ajuntament, com la Fira del
Sant Crist, Els Tres Tombs, el
Saló de la Infància, la cavalcada de Reis, l’Aplec de Mas
Bonans i de La Pineda del Bedorc i la revetlla de Sant Joan,

així com altres d’esportius
com la cursa de BTT Malalts
de Bici, la cursa Els Cobardes,
la pedalada pel canvi climàtic i
el vòlei sorra.
Col·laboració amb Piera Turisme
Tant l’Ajuntament com l’Associació Piera Turisme comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure conjuntament
projectes de col·laboració que
persegueixen l’objectiu de potenciar el coneixement del patrimoni, la promoció turística i
la difusió dels valors patrimonials de la Vila de Piera. Amb
aquesta finalitat, el passat 26
de gener l’Alcalde i la pierenca Gemma Pujol, van signar
un conveni en el qual es pacta
la programació d’un calendari
anual de visites guiades, amb
una periodicitat mensual, les
despeses de difusió i publicitat del qual assumirà l’Ajuntament.

Subvencions i reunió
informativa per a entitats
PIERA / LA VEU

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Piera del passat 12 de gener va aprovar les
bases d’atorgament de subvencions a entitats i associacions de Piera en els àmbits
de cultura, festes, joventut,
esports i barris per a l’exercici
2015. En les bases reguladores aprovades s’hi especifiquen l’objecte de la subvenció,
les activitats subvencionables,
l’import a subvencionar i les
condicions per sol·licitar l’ajut i
els requisits de documentació
per sol·licitar la subvenció, entre altres punts. Consulteu el
text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria de
subvencions per als programes de les entitats i associacions de Piera, així com tota la
documentació que haureu de
presentar a www.viladepiera.

Fins al 16 de febrer
les entitats poden
sol·licitar les subvencions per a les activitats del 2015
cat/entitats-2015. El termini
per a les sol·licituds finalitza el
16 de febrer de 2015.
Informem també que enguany
s’ha organitzat una jornada de
formació, prevista per al divendres 6 de febrer de 18 a 20 h,
al Casal per a Joves i Grans,
per tal d’informar les entitats i
associacions no lucratives sobre com els afecta la reforma
fiscal i la llei de transparència
i com els afecten aquests canvis normatius en el seu dia a
dia. Cal confirmar l’assistència
per telèfon al 93 778 82 00
(ext. 4) o per correu electrònic
a soterasbm@ajpiera.cat.
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Alta Anoia

“Conxita Solà fa una crida a recuperar el
folklore i les tradicions calafines”
CALAF / LA VEU

“Calaf és una vila molt rica des
del punt de vista de les seves
tradicions, unes tradicions que
no hauríem de deixar caure en
l’oblid, i que hauríem de tornar
a omplir de vida”. Així Conxita
Solà feia una crida a tots els
calafins i calafines actuals a
recuperar el folklore i les tradicions de la vila, que en els darrers temps s’han anat arraconant. En aquest sentit Solà va
fer referència a la Metradansa
de Calaf, una peça de caire
religiós, la música de la qual
és pròpia del municipi. Conxita Solà va proposar tornar
a revifar aquesta dansa. Va
llançar com a idea fer-ho dues
vegades l’any: per la festa
Major d’Hivern, a l’interior de
l’església, i per la Festa Major
d’estiu, a la Plaça Gran. També va exposar quina seria la
seva proposta de coreografia,
instrumentació, vestuari... Tot
amb l’objectiu de recuperar
el sentit de la dansa: “la col·
lectivitat i el sentit de poble”.
Com la Metradansa, Conxita Solà va parlar del Ball del
Gemec i del Ball de l’Esgarrapada, dos balls que tenien lloc
per Carnestoltes i que es van
ballar per darrera vegada l’any
1987.
La ponent va va suggerir que
la idea de gravar un CD amb
aquests temes per poder treballar-hi a les escoles i per
ajudar a conservar aquest patrimoni cultural de la vila.
A banda de les tres danses de
Calaf, Conxita Solà va parlar
de les cançons tradicionals
recollides en el Cançoner Popular de Catalunya l’any 1923
per Pere Bohigas i Josep
Barberà. Solà va enumerar,
i també interpretar, algunes
d’aquestes cançons de temà-

L’AMPA de l’Escola Alta Segarra
convida tothom a participar a
les caramelles del Mil·lenari
CALAF / LA VEU

tica diferent: des de cançons
de bressol a cançons de segar
i batre, passant per temes relacionats amb els amors i els
desamors.
La conferenciant va dedicar
un altre capítol a les tradicions
perdudes, recollides al Costumari Català de Joan Amades.
En aquest sentit va parlar de
la trobada de garbers que es
feia al municipi, i del ball que
feien, i també de la tradició
d’agenollar-se a la creu de
terme de Conill, últim punt des
d’on es divisen les muntanyes
de Montserrat, per donar gràcies i per pregar.
En un altre ordre de coses
va parlar de la tradició genuïna d’anomenar “Colometa”
al tronc que a la majoria de
municipis de Catalunya anomenen “Tió”. Solà va repassar
diverses versions de la cançó
en funció dels diferents domicilis on es canta, i que tenen
en comú l’inici: “Colometa
caga torrons, d’avellanes i pinyons”. Conxita Solà va parlar
de la conveniència de con-

servar aquesta nomenclatura
genuïna, que s’està perdent
entre les noves generacions.
Finalment la ponent va fer
referència als cuplets per a
casaments i per a altres celebracions, que s’han cantat tradicionalment a Calaf, tot i que
cada vegada menys. Aquests
cuplets segueixen la mateixa
melodia que els dels pastorets
però amb lletres personalitzades per a cada ocasió. Solà
també va fer esment a les
cantarelles de carrer recuperades a partir de la pròpia experiència personal, o a través
de familiars i amics que les hi
havien cantat. Així va enumerar cançons que usaven drapaires, venedors ambulants, o
els infants, quan per exemple
sortien al carrer quan plovia, i
cantaven una cançó per celebrar-ho.
La sala de fusta del Casal de
Calaf va quedar plena per escoltar la conferència de Conxita Solà, que va comptar amb
la col·laboració de Jaume Fonoll.

Enguany l’Associació de Mares i Pares de l’Escola de Calaf
agafarà el relleu de les caramelles, activitat que fins ara organitzava la coral Ressons, i ha
decidit dedicar-les a la celebració del Mil·lenari de la vila.
A les caramelles hi pot participar tothom —els menors de
12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult—, ja sigui
cantant, ballant o bé tocant algun instrument. Els assajos corals seran els dimarts 3, 10, 17
i 24 de març de 19:00 a 20:00
a la Sala Groga del CEIP Alta
Segarra, amb entrada per el C/
Mestre Giralt. Hi haurà un assaig general el dissabte 4 d’abril
(hora i lloc d’aquest assaig general a concretar). El director és
Isaac Fonoll. D’altra banda, qui
vulgui tocar un instrument per
acompanyar als caramellaires
haurà de tenir una nivell de llenguatge musical. Els assajos són

els divendres 6, 13, 20 i 27 de
març de 19:00 a 20:00. Hi haurà un assaig general el dissabte 4 d’abril (hora i lloc d’aquest
assaig general a concretar). Els
instrumentistes, durant la preparació de les caramelles, cal
que s’adrecin a secretaria de
l’Escola Municipal de Música,
C/ Mestre Giralt número 4, tel.
938681010 o via correu electrònic emmcalaf@diba.cat. El
director és Joan Miquel Giró.
Finalment, pel que fa a les
danses tradicionals, hi poden
participar infants a partir de
P5, i s’han de presentar el dia
13 de febrer a les 19:30h a la
sala de fusta del Casal. Els assajos d’aquestes danses seran
els divendres a les 19:30h, a la
mateixa sala de fusta, coordinats per Conxita Solà i Montse
Mases.
Totes les persones interessades poden dirigir-se a l’AMPA.

Dissabte, concert “Cantem Mil
Anys” a Calaf

CALAF / LA VEU

Dins de la programació de la
Festa Major d’Hivern de Calaf,
aquest dissabte 7 de febrer
tindrà lloc el concert “Cantem
Mil Anys”. Anirà a càrrec del
Cor Trinvant i comptarà amb

la col·laboració de Laia Pàmies, Jordi Morera i Isaac Fonoll.
Una proposta musical ben interessant en aquest any de
commemoració del Mil·lenari
de Calaf, que començarà a les
20.30 h.

REBAIXES

BICICLETES
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MONTY KY10 ELÈCTRICA

1.200 €

899,95€

B4 EMOTION NEOXTREM

2.000€

1.399,95€
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L’IHC goleja el Tordera i ja pensa en la tornada de
vuitens de la CERS, demà a la pista del Trissino
HOQUEI / DAVID VIA

L’Igualada HC ha sumat la
seva setena victòria de la temporada, sent així els segons
tres punts de la segona volta.
Després del gran rendiment
mostrat a Les Comes aquest
dimarts contra el Tordera i tenint en compte que és el tercer
partit seguit en què els arlequinats puntuen, sembla ser que
els anoiencs deixen enrere les
places de descens (a tretze
punts) i es situen en la novena
posició.
El rival d’aquesta jornada era
l’últim classificat, el Tordera,
que compta amb només vuit
punts. Així doncs, els del Maresme estan travessant una
crisi profunda en què entre ells
i la salvació i a una gran barrera d’onze punts, cosa que fa
que lluitin per cada partit com
si fos l’últim.
La primera meitat va oferir un
joc totalment dominat pels locals, que gaudien de les millors ocasions. El Tordera es
defensava com podia fins que,
als dotze minuts de partit, els
locals varen marcar el primer
a través d’una gran passada
que Baliu va transformar, de
primeres, en el primer gol de la
nit. Un gol que va deixar trencats als visitants, ja que pocs
minuts després Les Comes va
tornar a celebrar un gol, el segon, al realitzar perfectament
una contra, deixant a Molas sol
contra el porter,que va definir a
la perfecció sense fallar.
El Tordera, després de veure
que l’Igualada havia marcat
dos gols en un parell de segons, va demanar temps mort
per intentar tornar al partit.
Pocs minuts després el Tordera
veia com el col·legiat ensenyava la blava a Manel Garcia, fet
que donava una falta directa al
Igualada que Baliu s’encarregà de tirar. Malauradament el
porter va aturar el llançament i
el pal va acabar de fer la feina.
Els visitants, amb inferioritat
numèrica, van poder aguantar
el marcador als arlequinats i la
primera meitat va acabar amb
un clar dos a zero favorable als
locals.
Durant els primers vint-i-cinc
minuts el Tordera va pecar
en les contres, on gràcies a
aquestes, el Igualada va realitzar grans ocasions de perill.
Els locals estaven mostrant un
gran nivell d’hoquei i gràcies a
això el resultat estava sent do-

Els igualadins es van retrobar amb la victòria a les Comes, davant el Tordera. Arxiu Joan Guasch.

El Trissino serà un rival molt complicat de superar. Arxiu Joan Guasch.

minat per ells. L’única dada negativa per a l’Igualada durant la
primera part era el gran nombre de faltes comeses, ja que
en varen cometre vuit mentre
que el Tordera només n’havia
fet una, cosa molt estranya en
el joc de l’IHC.
La segona part començà amb
espant inclòs: el Tordera va
guanyar en seguretat i verticalitat durant el descans i varen retallar distàncies als pocs
minuts del començament del
segon temps. Semblava que
tornaven els fantasmes d’anteriors partits. L’Igualada no podia permetre que això passés
i ràpidament varen posar, de
nou, la diferència de dos gols
en el marcador. Aquesta vega-

da va ser Daniel López qui va
ser capaç de tirar a plaer amb
el porter descol·locat.
El segon gol del conjunt visitant podia haver arribat després que l’Igualada provoqués
la desena falta del partit, que
atorgava una falta directa al
Tordera. Per sort Elagi va aturar la pilota, i a partir de llavors
va començar l’autèntica golejada: Jassel Oller va marcar
després d’una passada de la
mort que, amb dificultat, va
aconseguir ficar la pilota a dins
la xarxa. Dos minuts després,
el mateix jugador va rebre una
passada des de la banda, es va
acomodar la pilota i va marcar
el cinc a un. Menys de trenta
segons després els locals po-

saven el sis a un en l’electrònic
gràcies a Molas, després d’una
passada de la mort. El tir quasi
va ser aturat pel porter visitant,
però no va poder evitar el gol.
El bon joc de l’Igualada es
mantenia present en el domini de la pilota. El resultat ja
era quasi impossible de ser
favorable als visitants, però
el Igualada volia més. El setè
gol es marcà en un penal que
va cometre el Tordera a falta
d’uns cinc minuts per el final
del partit. Joan Muntané va ser
l’encarregat de transformar la
pena màxima en gol.
Els del Maresme van retallar
distàncies al marcar el 7-2,
un gol que no suposava res
per els visitants. Per culminar
aquest gran partit, a favor dels
anoiencs, Jassel Oller va completar el seu “Hat Trick” amb
un gol a les acaballes d’aquest
després d’una passada des de
la banda. Un minut i mig posterior a aquest últim gol, els
col·legiats varen xiular el final
de l’enfrontament.
Aquest resultat significa tres
punts molt importants de cara
a l’objectiu de la permanència
i d’obtenir places europees.
Molts equips que competeixen pels mateixos objectius
que l’Igualada, han punxat.

A Riazor, el Liceo ha guanyat
per dotze a dos al Vilafranca;
al Pavelló Olímpic de l’Ateneu
Agrícola es va veure un empat a cinc entre Noia Freixenet
i Moritz Vendrell; el Reus va
guanyar al Voltregà per la mínima (cinc a quatre) i el Barça
va guanyar per cinc a tres al
Manlleu.
L’Igualada, després del partit
d’aquest dimarts, es col·loca
novè amb vint-i-sis punts, i ja
només pensa amb el Trissino,
partit que jugaran demà dissabte a les nou de la nit. Recordem que a l’anada el resultat va ser de 3-2 favorable als
igualadins.
MONBUS IHC 8 (2-6) Equip
inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu
(1), Jaume Molas (2), Sergi
Pla i Daniel López (1) Equip
Suplent: Jassel Oller (3), Joan
Muntané (1), Nil Garreta, Cesar Vives, Manuel del Valle.
CP TORDERA 2 (0-2) Equip
Inicial: Jordi Lòpez, Adrià Martos, Marc Serra (1), Manel
Garcia (1), Josep Grima Equip
Suplent: Xavier Aldrich, Josep
Hernàndez, Marçal Cuenca,
Bernabé García, Enric Nuñez.
GOLS: PRIMERA PART: 1-0
Ton Baliu (Minut 12.30), 2-0
Jaume Molas (Minut 13) SEGONA PART: 2-1 Serra (Minut 3), 3-1 Dani López (Minut
5), 4-1 Jassel Oller (Minut 10),
5-1 Jassel Oller (Minut 12), 6-1
Jaume Molas (Minut 13), 7-1
Joan Muntané (Penal, Minut
20), 7-2 Garcia (Minut 23), 8-2
Jassel Oller (Minut 23.30)
Més info a http://ihc.blog.cat

OK Lliga masculina
Jornada 19
C.P. Manlleu - M. Igualada		4 - 4
Tordera - Enrile Alcoy			3 - 5
Voltregà - FC Barcelona			1 - 0
C.H. Mataró - Noia Freixenet		3 - 2
Vilafranca - Reus Dep.			6 - 1
Calafell - HC Liceo				2 - 4
Moritz Vendrell - Club Pati Vic		3 - 2
Cerceda - ICG Lleida				5 - 3
FC Barcelona
HC Liceo
Club Pati Vic
Voltregà
Reus Dep.
Moritz Vendrell
Cerceda
Enrile Alcoy
M. Igualada
Vilafranca
Noia Freixenet
ICG Lleida
Calafell
C.H. Mataró
C.P. Manlleu
Tordera

PT
55
55
37
32
32
30
29
27
26
26
23
20
19
13
11
8

j
20
20
19
20
20
20
19
19
20
20
20
19
19
19
20
20

g
18
18
11
9
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
2
2

e
1
1
4
5
2
3
5
3
5
5
5
5
4
1
5
2

p gf gc d
1 113 31 82
1 119 52 67
4 75 53 22
6 65 53 12
8 73 69 4
8 75 88 -13
6 68 76 -8
8 66 69 -3
8 65 60 5
8 68 73 -5
9 52 70 -18
9 72 78 -6
10 50 79 -29
14 61 86-25
13 50 75-25
16 52112-60

Copa CERS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vuitens de final, tornada
GS Hockey Trissino (ITA) - Monbus Igualada HC
CGC Viareggio (ITA) - UD Oliveirense (POR)
RHC Diessbach (SUI) - Candelária SC (POR)
Saint Omer (FRA) - RHC Lyon (FRA)
Reus Deportiu - IGR Remscheid (ALE)
SA Merignac (FRA) - ASD Banca Cras Follonica (ITA)
HC Turquel (POR) - RHC Basel (SUI)
OC Barcelos (POR) - RSC Cronemberg (ALE)

Jornada 20
FC Barcelona - C.P. Manlleu		5 - 3
M. Igualada - Tordera			8 - 2
Reus Dep. - Voltregà				5 - 4
Noia Freixenet - Moritz Vendrell		5 - 5
HC Liceo - Vilafranca				12 - 2
Enrile Alcoy - ICG Lleida
C.H. Mataró - Cerceda
Club Pati Vic - Calafell
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L’Igualada femení d’hoquei, amb peu i mig a la Copa de la Reina!
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada FHCP té peu i mig
a la Copa de la Reina 2015, on
matemàticament li cal un punt.
L’equip de Raül Ramírez i
Harry Mora encaraven el compromís a Manlleu (7-1 al final)
amb certes reserves, hi havia
confiança però no era un rival
directe. Les osonenques, que
es troben en 3a posició a la
classificació estan a un nivell
clarament superior a les igualadines. Tot i així, la bona ratxa que portaven les de l’Anoia
podia fer pensar que potser, i
fent un partit més que perfecte, es podria esgarrapar algun
punt al tot poderós Manlleu,
a casa seva, i que permetria
assegurar la classificació a la
Copa de la Reina.
D’altra banda, les manlleuenques, ja classificades matemàticament per a la Copa,
tenien l’oportunitat, si guanyaven, d’esgarrapar tres punts al
líder, el Palau, en la jornada
que descansava. I així ho van
fer.
El partit començava amb sorpreses en ambdós equips
inicials. Per part de les locals
sobtava la suplència de l’estrella de l’equip, l’Anna Casaramona. Per part visitant,
er la tornada a l’equip titular
de la 10 de l’Igualada FHCP,
Raquel Bernadas. Aquest era
aparentment un senyal inequívoc que el tàndem tècnic
Raül/Harry apostaven per lluitar pels punts des de l’inici. Un
partit que a priori, l’Igualada

Jugada de l’Igualada en el partit disputat a Manlleu.

tenia molt a guanyar i poc a
perdre...
Així, només començar el partit, la sempre incisiva i perillosa Raquel Bernadas enfilava
la vertical cap a la porteria,
però perdent la bola i facilitant
la primera contra del Manlleu.
Primer ensurt per a les visitants que la portera igualadina
Laia Navarrete desfeia sense
problemes.
En el següent atac del Manlleu, en una passada a l’interior de l’àrea, la bola topa amb
el patí d’una jugadora igualadina. Penal. L’àrbitre assenyalava peus en una jugada on
clarament la bola va al patí i
no el patí a la bola. Aquest fet
és molt freqüent en un partit
d’hoquei patins i no es penalitzen mai uns peus “inevitables”
o “involuntaris”. El penal l’enviaria fora la Iolanda Font, però

després del rebot a la tanca,
recull i col·loca subtilment la
bola per sobre el guant de la
Laia i entra a porteria, (1-0).
L’expedició igualadina es resignava a l’error arbitral sabent que si guanyar al CP
Manlleu era difícil, remuntar-lo
a casa, molt més.
Les de l’Anoia no es van refer del primer que va venir el
segon. Ara seria la Laura Vall
que definiria des de l’interior
de l’àrea una bona jugada local, (2-0).
Les manlleuenques semblava
que fossin elles les que anaven per sota el marcador, i
poc després la Laura Vall marcaria el seu segon gol, tercer
del partit i tercer del Manlleu,
(3-0). Les bones intencions
inicials s’esmicolaven per moments. De la humil voluntat de
victòria inicial entraven en un

forat negre en defensa del què
no sabien sortir-ne. La defensa igualadina feia aigües per
tot arreu. Els marcatges eren
tous i donaven massa espai
i temps a pensar al conjunt
manlleuenc.
I sí, en un no res va venir el
quart que marcava la Laia
Castro, (4-0). El problema ja
no era el marcador. Era amb
la facilitat que marcaven enmig d’una defensa inexistent
que feien inútils l’entrega i la
qualitat de la portera igualadina que va evitar un marcador
més ampli. I el pitjor de tot; era
el minut 8 de partit.
Els tècnics de l’Igualada van
demanar temps mort i van
intentar sobre la pissarra reconduir la situació i intentant
obrir els ulls a les jugadores
del perquè d’aquella situació.
Minut 8 de partit, 4-0 i només
una falta d’equip de les igualadines...
Després del temps mort el
panorama no va canviar en
excés. La defensa igualadina
es va anar activant; i en atac,
algunes contres de l’Igualada van fer treballar a l’Ester
Tosar. Un llançament al pal i
poca cosa més.
Per contra, el Manlleu marxaria encara amb dos gols més
al marcador però marcant-ne
només un. Un d’ells va picar al
travesser i al pal sense entrar
en cap moment dins la porteria
de la Laia, que veia amb impotència com l’àrbitre donava el
gol i patia el passeig “militar”
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del Manlleu fins al descans.
La segona part, ambdós
equips van donar minuts a la
resta de l’equip i es va poder
veure una part ben diferent.
Una part on el parcial va ser
d’empat a un gol, on van marcar, per part del Manlleu, la
jove jugadora i nou fitxatge del
Manlleu, Gemma Solé (7-0). I
per part igualadina la capitana
Laura Salvador de penal a tres
minuts del final (7-1). Final
d’un partit del qual s’ha de recordar què s’ha fet malament
per a no tornar-ho a repetir.
Així, després de finalitzar la
jornada, l’Igualada baixava
a la 7a posició amb 13 punts
i veient la resta de resultats i
la classificació de la Federació Espanyola de Patinatge,
semblava que l’Igualada hagués aconseguit matemàticament la classificació. Però
en aquesta classificació falta
encara sumar-li tres punts al
Bigues d’un partit canviat de
volta, i fa que les igualadines
hagin de sumar un punt per
assolir la classificació matemàtica.
El pròxim diumenge 8 de febrer a Les Comes, intentaran
assolir aquest punt davant
d’un altre rival directe. En
aquest cas la revelació i nou
ascendit a l’OK lliga femenina, el CH Mataró. Les del Maresme ocupen la 5a posició a
tres punts de les igualadines.
L’Igualada vol tancar la classificació matemàtica a la Copa
de la Reina davant del seu públic guanyant els tres punts i
quedar en el TOP5 al final de
la primera volta.
L’Igualada demana a aficionats, socis, seguidors i als
nens i nenes de l’OKPATINA
(l’escola d’hoquei patins del
club), juntament amb els seu
pares, amics i família, que
vinguin aquest diumenge a
Les Comes per a esperonar a
l’equip en aquest històric i important partit.
La il·lusió i les opcions estan
intactes.
CP Manlleu 7
Ester Tosar -P-, Nara López,
Laia Castro (2), Laura Vall (2) i
Iolanda Font (1). També Laura
Barcons, Anna Casaramona,
Gemma Solé (1), Judit Burgaya (1) i Cristina del Puerto
-P-. Entrenador: Ramon Anglada
Igualada FHCP 1
Laia Navarrete -P-, Laura Salvador (1), Clara Ferrer, Marta Soler i Raquel Bernadas.
També Sol Albares -P-, Elba
Garreta, Judit Baldris, Laura
Torres i Meritxell Martínez.
Entrenadors: Raül Ramírez i
Harry Mora.
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RESULTATS I
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

Jornada 19
Torreforta - Amposta				4 - 3
Santboià - Almacelles			6 - 0
Tàrrega - Viladecans				1 - 2
St. Ildefons - El Catllar			3 - 4
Rapitenca - Juv. 25 Sep.			6 - 0
Mollerussa - Morell				3 - 1
Balaguer - Torredembarra		3 - 2
Igualada - Reddis				2 - 1
Vilanova - Lleida Esp. B			0 - 1

Jornada 19
Moja - Espluguenc				2 - 3
Marianao P. - Olivella				2 - 0
Unif. Bellvitge - Júnior			1 - 0
PUD Málaga - Can Vidalet		0 - 3
Prat B - Gornal				0 - 2
Sant Cugat - Suburense			1 - 2
Begues - St. J. Despí				1 - 1
St. Andreu B. - Martorell			2 - 0
Vista Alegre - San Mauro		3 - 0

			
1 Morell
2 El Catllar
3 Santboià
4 St. Ildefons
5 Almacelles
6 Rapitenca
7 Viladecans
8 Vilanova
9 Balaguer
10 Reddis
11 Lleida Esp. B
12 Amposta
13 Tàrrega
14 Torredembarra
15 Mollerussa
16 Torreforta
17 Igualada
18 Juv. 25 Sep.

			
1 Can Vidalet
2 Vista Alegre
3 Unif. Bellvitge
4 Suburense
5 Gornal
6 Marianao P.
7 San Mauro
8 Moja
9 Sant Cugat
10 Martorell
11 Espluguenc
12 Prat B
13 Júnior
14 St. J. Despí
15 Olivella
16 St. Andreu B.
17 Begues
18 PUD Málaga

PT.
39
36
35
31
29
28
28
28
26
25
25
22
22
20
19
18
18
15

p j e
19 11 6
19 11 3
19 10 5
19 8 7
19 8 5
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 6 8
19 7 4
19 7 4
19 4 10
19 4 10
19 4 8
19 5 4
19 4 6
19 5 3
19 4 3

p
2
5
4
4
6
7
7
7
5
8
8
5
5
7
10
9
11
12

gf
31
27
37
32
24
29
26
22
24
29
13
26
16
25
22
30
18
19

gc
21
21
19
22
23
19
23
19
23
23
29
25
17
30
31
43
31
31

df
10
6
18
10
1
10
3
3
1
6
-16
1
-1
-5
-9
-13
-13
-12

Jornada 20
Viladecans - Almacelles
Torredembarra - Tàrrega
Reddis - Balaguer
Morell - Igualada
Vilanova - Santboià
El Catllar - Rapitenca
Amposta - St. Ildefons
Lleida Esp. B - Torreforta
Juv. 25 Sep. - Mollerussa

PT.
42
39
37
37
33
31
29
26
24
24
21
21
20
20
20
17
16
14

p j
19 13
19 12
19 11
19 10
19 9
19 9
19 8
19 7
19 6
19 6
19 6
19 6
19 6
19 4
19 5
19 4
19 3
19 4

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

p
3
4
4
2
4
6
6
7
7
7
10
10
11
7
9
10
9
13

gf
37
38
29
39
36
24
24
36
21
26
27
21
22
21
25
21
24
25

gc
18
20
15
27
24
19
22
37
19
30
31
26
27
27
37
32
38
47

df
19
18
14
12
12
5
2
-1
2
-4
-4
-5
-5
-6
-12
-11
-14
-22

Jornada 20
San Mauro - St. J. Despí
Olivella - Vista Alegre
Martorell - Marianao P.
Júnior - St. Andreu B.
Sant Cugat - Begues
Espluguenc - Prat B
Can Vidalet - Moja
Suburense - PUD Málaga
Gornal - Unif. Bellvitge

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 19
M. Igualada - Cubelles			0 - 1
Sitges - Pª Jove Roq.				6 - 2
Les Roquetes - Base Espirall		0 - 0
FE Vilafranca - St. Pere M.		3 - 3
Piera - Calaf				6 - 2
Ribes - St. Cugat S.				2 - 4
Carme - Odena				1 - 3
La Granada - La Múnia			4 - 4
Anoia - Riudebitlles				2 - 2

Jornada 17
La Torre Claramunt-Capellades		0-1
Cabrera-PM Tossa				2-3
Vilanova Camí-Jorba				2-2
Masquefa-La Llacuna			3-2
Rebrot-La Paz				3-1
Tous-Hostalets Pierola			2-3
Sant Mauro B-La Pobla Claramunt		2-3
Fàtima-Ateneu PBI				3-1

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

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

PT.
51
44
40
36
34
32
29
27
24
24
22
21
19
17
17
17
16
9

p j
19 16
19 13
19 13
19 11
19 10
19 10
19 8
19 8
19 6
19 7
19 5
19 6
19 4
19 4
19 5
19 5
19 5
19 1

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

p
0
1
5
5
5
7
6
8
7
9
7
10
8
10
12
12
13
12

gf
76
45
50
56
40
51
48
35
27
26
32
35
32
30
32
28
24
22

gc
26
19
25
30
26
42
31
36
32
32
28
53
38
42
48
58
60
63

df
50
26
25
26
14
9
17
-1
-5
-6
4
-18
-6
-12
-16
-30
-36
-41

Pt.
45
42
36
36
33
32
31
22
21
20
15
15
13
13
12
0

P J
17 15
17 14
17 11
17 11
17 11
17 9
17 10
17 5
17 6
17 5
17 4
17 5
17 3
17 3
17 2
17 0

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

P
2
3
3
3
6
3
6
5
8
7
10
12
10
10
9
17

Gf
46
60
48
50
47
33
45
26
28
35
31
22
30
21
25
8

Gc
11
19
14
12
21
16
25
29
31
33
53
56
42
34
64
95

Jornada 20
Pª Jove Roq. - Riudebitlles
St. Pere M. - Sitges
Odena - FE Vilafranca
La Múnia - Carme
Ribes - Anoia
Calaf - M. Igualada
Base Espirall - Piera
St. Cugat S. - Les Roquetes
Cubelles - La Granada

Jornada 18
PM Tossa-Capellades
Jorba-Cabrera d’Anoia
La Llacuna-Vilanova del Camí
La Paz-Masquefa
Hostalets de Pierola-Rebrot
Pobla Claramunt-Tous
Ateneu PBI-San Mauro B
Fàtima-Torre Claramunt

PITXITXI DE L’ANOIA

futbol femení 2a NACIONAL

Amb 18 gols:
Xavier Valls		 Òdena		18
Bogdan Pelepco		 Fàtima		18

Jornada 16
Europa-Seagull				1-1
Levante las Planas-Igualada		3-0
Barcelona B-Llzoret				5-0
Sant Andreu-Tr. Alcaine			2-1
AEM Lleida-Vic				2-3
Sant Gabriel B-L’Estartit			0-1
Espanyol B-Son Sardina			2-1

Amb 17 gols:
Samuel Pérez		 Pobla Clar.		17
Amb 16 gols:
David Garrido		 Masquefa		16
Amb 14 gols:
Jordi Lliró		 Ateneu PBI		14
Joan Mabras		 Pobla Clar.		14
Amb 13 gols:
Gerard Jorba		
Miguel Andreu		
Edgar Rodríguez		
Amb 12 gols:
Xavi Mas		
Amb 11 gols:
José M. Sillero		
Ricardo Lanuza		
Edgar Maldonado		
Amb 10 gols:
Badre el Barnaoui		
Isidre Marsiñach		
Carlos González		
Gerard Márquez		
Amb 9 gols:
David Martínez		
Carlos Simon		
Josep López		
Alejandro Garzo		

Òdena		13
Anoia		13
Piera		13
Piera		12
Capellades		11
Cabrera d’Anoia		11
San Mauro B		11
Hostalets		10
Calaf		10
Fàtima		10
Rebrot		10
Anoia		9
San Mauro		9
La Llacuna		9
La Llacuna		9

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

Pt.
43
41
27
26
26
26
23
18
17
17
15
15
10
10

P J
16 14
16 13
16 8
16 7
16 7
16 8
16 6
16 5
16 4
16 4
16 4
16 4
16 3
16 3

Jornada 17 (15 febrer)
Son Sardina-Europa
Seagull-Levante las Planas
Igualada-FC Barcelona B
Lloret-Sant Andreu
Tr. Alcaine-AEM Lleida
Vic-St. Gabriel B
L’Estartit-Espanyol B

E
1
2
3
5
5
2
5
3
5
5
3
3
1
1

P
1
1
5
4
4
6
5
8
7
7
9
9
12
12

Gf
56
60
25
30
30
34
34
21
23
22
18
19
18
20

Gc
12
11
20
16
28
28
27
25
30
30
28
47
37
71
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L’afició respon, i el CFI no falla
FUTBOL / ELENA ALERT

El partit de diumenge era un
dels partits més clau de la temporada: davant un rival directe,
l’Igualada necessitava aconseguir els 3 punts per començar
a treure cap en la classificació i
allunyar-se de la zona del descens.
El club va fer una crida a l’afició perquè anés massivament
a Les Comes a donar ànims i
suport als jugadors en aquest
moment tan important, i la gent
va respondre amb una nombrosa presència a les grades,
malgrat la pluja i les gèlides
temperatures que es van registrar.
Una gran pancarta instal·lada
al camp amb el lema “Som
blaus, avui i sempre” va presidir tot el partit i el caliu dels
aficionats va arribar als homes
de Martí Alavedra, que, en un
partit intens i treballat, van donar-ho tot per aconseguir la
victòria.
El partit va començar amb una
mica de descontrol dels igualadins i alguna jugada que va
fer patir el públic. Les anades i
vingudes es van anar alternant
per les dues bandes i, al minut
32 l’àrbitre va xiular un penal
a favor del Reddis que hagués pogut canviar el guió del
partit per complet, però Eduard Morera va aturar el penal
a la dreta de la seva porteria.
Aquesta gran aturada va donar
ales als igualadins, que es van
abocar a l’atac i, 4 minuts més
tard, van aconseguir el primer
gol després que Eloi engaltés
de volea una centrada des de
la banda esquerra.
Amb aquest gol, el control del
partit va passar a ser de l’Igualada, que va dominar el joc i va
tenir diferents ocasions de gol.
La més clara, un xut de Martí

Fran Arevalo disputant una pilota al mig del camp.

que es va estavellar al travesser al minut 45 i que hagués
suposat anar al descans amb
un 2-0.
A la segona meitat, l’Igualada
va sortir encara amb més domini que a la primera i va posar
setge a la porteria del Reddis.
D’aquesta manera, després de
molts rebots a la sortida d’un
córner, Dalmau aconseguia
enviar la pilota al fons de la
xarxa posant, aquesta vegada sí, el 2-0 al marcador. Amb
aquest gol al minut 53, els homes de blau van endarrerir les
línies, i el Reddis va començar a tenir més ocasions. Fruit
d’una d’aquestes ocasions els
de Reus van aconseguir marcar al minut 69 després de la
rematada d’una falta lateral.
Des de llavors i fins al final del
partit l’Igualada va lluitar per
no encaixar cap més gol i, finalment, va aconseguir el seu
objectiu: sumar 3 punts que
donen esperances per escalar
posicions a la classificació.
CF REDDIS: Jardí Guillem,

Adrià Vargas, Oscar Torre,
Jose Luis Leon, Victor J Miranda, Prince Oviemuno, Joan Sabate (Francesc Xavier Jaime
46’), Jordi Oribe, Victor Garrido
(Andreu Guiu 46’), Alejandro
Pomares, Carles Roura (Oscar
Rodriguez 67’).
CF IGUALADA: Eduard Morera, Bernat Sansano, Roger
Peña, Fran Arevalo (Frank
Martinez 88’), Eloi Jimenez,
Jonathan Fernandez (Jordi
Castellano 46’), Carles Güell
(Ton Casas 77’), Bachana Lominadze, Oriol Dalmau, Martí
Just (Enric Palet 84’), Pau Vidal. Entrenador: Martí Alavedra
Gols: 1-0 Eloi Jimenez (36’),
2-0 Oriol Dalmau (53’), 2-1 Andreu Guiu (69’)
ÀRBITRES: Miquel Cami, Calin Barta, Sergio Alegre. Targeta groga a: Carles Güell (24’),
Bacha Lominadze (33’), Bernat
Sansano (77’), Fran Arevalo
(84’), Ton Casas (89’) pel CF
Igualada i a Oscar Rodriguez
(67’) pel Reddis.

El CFI femení perd davant el líder
FUTBOL / CFI

La visita al camp del Levante
Las Planas no es preveia fàcil:
el Levante és l’equip líder de
la segona divisió nacional i un
dels candidats a pujar de divisió la temporada que ve.
El partit va començar amb domini del Levante, però sense
accions clares per cap dels
dos equips. Va ser en aquest
període quan l’Igualada va tenir la que segurament va ser
una de les ocasions més clares del partit, amb un xut de
la Carla que va acabar a les
mans de la portera local.
Quan ja s’estava a punt d’arribar al minut 45, un córner
ajustat al primer pal rebotava
en una jugadora de l’Igualada
posant l’1-0 en contra al mar-

cador.
La segona meitat va tenir el
mateix guió: el Levante dominant el joc però sense arribar amb claredat i l’Igualada
aguantant els atacs de les de
Sant Joan Despí. Al minut 80,
fruit d’una altra jugada aturada, les vermelles van aconseguir eixamplar distàncies i
van posar el 2-0 al marcador,
deixant quasi sense opcions
a les noies de l’Igualada. El
Levante encara va tenir temps
de marcar un gol més deixant
el marcador final amb un contundent 3-0.
Ara la lliga s’atura per seleccions. Les noies jugaran diumenge dia 15 a les 17:00 a
Les Comes contra el Barça
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-

cía, Janet Mendoza, “Cuà”, Ari
Rius (Elena Alert 76’), Araceli
Barroso, Miriam Solias, Núria
Miquel (Stefany Ferrer 77’),
Jèssica Pablos, Carla Navarro
(Marina Salanova 45’), Mariona Marsal, Judit Pablos. Entrenadors Santi Ramos i Paco
Pablos.
LEVANTE LP: Mayol, Elba,
Sara (Ellen 83’), Miranda,
Laura (Erika 79’), Serna, Cubí,
Riera, Maestre, Álvarez i Sala
(Andrea 89’). Entrenador: Antonio Polidano.
GOLS: 1-0 Maestre (43’), 2-0
Serna (80’), 3-0 Miranda (83’)
ÀRBITRES: Eduard Hernandez
INCIDÈNCIES: Targeta groga
a les locals Sara i Cubí, i a les
visitants Judit i Janet.
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Importants victòries del
Club Bàsquet Igualada

D E L’A N O IA

Ocasions perdudes, final incert
dels veterans de l’Igualada
FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

BÀSQUET / LA VEU

El partit disputat del CBI masculí a la pista de l’AE Sant Andreu Natzaret de Badalona,
va començar amb una gran
igualtat entre els dos equips,
tot i que un parcial a l’inici de
0-8 va forçar a demanar un
temps mort al minut 1 de joc
per tractar de frenar al conjunt
igualadí.
Els bons atacs de l’equip visitant, juntament amb la forta
defensa feien trobar l’avantatge en el marcador, tot i que al
final el parcial va ser de 18-20.
En el segon quart, els visitants
seguien en la mateixa línia de
joc, tot i que van restar tres minuts sense anotar, ocasió que
van aprofitar els locals per situar-se 3 punts per davant en
el marcador, amb un parcial
de 9-0. La reacció dels jugadors de Raül Caballero, no es
va fer esperar, i amb l’anotació de dos triples aconseguien
igualar el parcial 15-15, que
els donava un avantatge en
el marcador de dos punts a la
mitja part, 33-35. A la represa
del partit, l’equip visitant va
col·locar un parcial de 0-8, creant un avantatge de 8 punts,
però no la van saber mantenir,
i els jugadors de Victor Carrasco creant situacions fàcils
de tir, i amb l’anotació d’un
triple a l’últim segon van aconseguir guanyar el seu primer i
únic parcial 22-18, agafant un
avantatge de dos punts en el
marcador, 55-53.
En l’últim quart, els jugadors
visitants van saber jugar molt
bé les seves cartes, creant
situacions fàcils de bàsquet i
arribant a situar-se dos punts
per davant del rival. Durant
l’últim minut de partit, un intercanvi de triples va situar el
Physic CB Igualada A a dos
punts de l’equip local, però
finalment el parcial va ser fa-

vorable, 14-22. Finalment el
matx va acabar amb un resultat de AE Sant Andreu Natzaret 69 – Physic CB Igualada A
75.
Sant Andreu Natzaret: J. Corella (12), A. Riera (14), C.
González (5), P. Martínez (0),
J. Zudaire (9), O. Roses (0), J.
Balsells (-), A. Cid (4), F. Planas (-), H. Rodríguez (12), JC.
Pulido (7), M. Colom (7).
CB Igualada A: Q. Padrós (0),
R. Riu (11), E. Burgès (13), M.
Moliner (17), J. Torres (10), C.
Fons (11), A. Gual (0), A. Roca
(3), E. Tejero (10), S. Laguarta
(0).
Parcials: 18-20, 15-15 (33-35),
22-18 (55-53), 14-22 (69-75)
Àrbitres: X. Meda, C. Cayuela
CBI femení A
El Depimés CB Igualada A va
aconseguir una clara victòria
per 53 a 36 davant el CB Secà
de Lleida. Les igualadines van
fer un partit molt complert i van
anar de menys a més amb un
final de partit amb bon joc.
El primer quart va començar
amb domini local , les igualadines van sortir molt concentrades i gràcies a la seva bona
defensa i bon ritme de joc van
dominar clarament en aquest
primer 10 minuts, 13 a 6. En el
segon quart el ritme va baixar
i el joc es va igualar. Les igua-

ladines desencertades en atac
tot i tenir tirs alliberats van cedir lleugerament el seu domini
global a les visitants. Tot i això
domini en el marcador igualadí 26 a 20. A la represa les
igualadines van tornar al bon
joc.
Les blaves van dominar tant
en defensa com en atac i mica
en mica van marxar clarament
en el marcador fruit d’una
bona defensa. En el darrer
quart les igualadines van oferir
el seu millor joc amb bona defensa i joc de contraatac. Les
ràpides transicions ofensives i
el joc d’equip van ser claus per
sumar una nova victòria , amb
un resultat final força clar: 53
a 36. El proper partit les igualadines visitaran la pista del
líder CJ Hospitalet, equip que
només ha perdut un partit en
tota la lliga. Destacar el detall de totes les jugadores de
l’equip amb la Marta Amatllé
jugadora que ha estat operada
recentment d’una greu lesió i
que es perdrà la resta de la
temporada.
Parcials:
13-6,26-20,
3726,53-36
C. Carner (5), M. Quintana (4),
Soler (9), J. Salanova (4), E.
Compte (14), Amatlle baixa
per lesió greu, A. Acevedo (2),
B. Sellarès (1), C.Bargalló (8),
J. Fuertes (4) i J. Lamolla (2).

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

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

En relació al titular, foren moltes les desaprofitades pels
igualadins al camp de l’Horta
(3-3). El domini del partit fou
dels locals, però les contres
foren dels visitants. Al minut
5, Biscarri tirà una falta des de
la banda esquerra, molt ben
col·locada al segon pal, que
el mig Robert, situat a l’atac,
recollí i per terra de forma magistral efectuà la clàssica passada de la mort, que el central
Padró, avançat al remat, rematà de forma inaturable (01). El punta Lele, avançà per
la banda dreta i centrà perfecte al segon pal, on Biscarri,
sol, no aconseguí rematà amb
el peu quan era millor amb el
cap. Però Bicarri encara no ho
havia dit tot. Al 17, Ricart, tallà
un atac i jugà amb Lele, que
posà molt bé la pilota darrera
la defensa, on Biscarri encarà
el porter, l’enganyà i marcà
suau i ras (0-2). Dos atacs perillosos dels barcelonins foren
anul·lats per central M. Cantarell i el lateral Farré.
Anotàrem, al minut 22, una
gran aturada del meta Tort,
responent a una gardela de
fora l’àrea. Poc després, Lele,
llençà una falta al segon pal,
on Canals, també, optà pel remat amb el peu quan era millor
amb el cap. Al 33, Calsina inicià una esplèndida contra que
passà pels peus de Canals,
Lele, Roger i altre cop Lele,
que rematà fora per poc. Dos
minuts després, Tort salvà un
gol segur, llençant-se als peus
de l’atacant. Hi hagué una
bona ocasió que inicià Canals,
habilità a Lele, fabulós partit
el seu, i aquest d’un toc molt
hàbil deixà a Ricart, sol devant
el meta, però el seu xut topà
al cos del contrari. De nou Ricart, sol, al veure la sortida del

porter, intentà una vaselina
que no s’alabà prou. A continuació de tantes ocasions
desaprofitades pel visitants, al
minut 38, un contraatac local
resultà mortal i a porta buida,
marcaren (1-2).
Al segon temps, seguiren els
desencerts en el remat final
dels de Les Comes, que no
en les perfectes contres que
efectuaren. Minut 55, Roger
recollí l’esfèrica i combinà
amb Ricart, aquest amb el
punta Lele, que cedí perfecte
al mig Robert, que sol, rematà sobre el porter. Tres minuts
tardaren en reaccionar els
hortenses. Es llançà un córner
que Tort de puny salvà, però
en provocà un altre que després de varis rebots, introduí
en pròpia porta un defensor
blau (2-2).
Seguiren varis
atacs visitants que no fructificaren. Jugada de Corbella
amb Biscarri, que Lele rematà
de cap i parà el meta. Al 82,
Lele rebé una passada darrera la defensa, encarà la porta
i el seu xut salvà la sortida del
porter, però sorti fora, llepant
el pal. Un bon remat de Roger, anà alt. Prop del final, al
84, Corbella, perfecte al mig
del camp, passà sobre Ricart
que efectuà la passada de la
mort cap a Lele que no perdonà i de remat ras, marcà, i al
final obtingué el premi al seu
bon partit (2-3). Semblà tot dat
i beneït, però ai!, al 87, en el
darrer atac local, l’extrem centrà sobre porta i de remat ras,
empataren (3-3). No m’atreveixo a dir si fou just o no. Jutgeu vosaltres.
Paradell, feu jugar: Tort, Farré,
Padró, M. Cantarell, Calsina,
Canals, Robert, Corbella, Roger, Ricart, Lele i Biscarri. El
proper dissabte ens visitarà
l’Stoitchkov Barna.

Diumenge, cros escolar dels
Maristes Igualada
JOCS ESCOLARS / LA VEU

El proper diumenge tindrà lloc
la quarta edició del cros escolar del col.legi Maristes d’Igualada. Consistirà en un circuit
urbà al voltant de l’escola, al
barri de les Comes, de 2/4 de
10 del matí a la 1 del migdia.
Les inscripcions s’han de fer
30 minuts abans de cada cursa.
Hi haurà trofeus als tres primers classificats, i medalles
del quart al sisè classificat,
des d’alevins a prebenjamins.
Premi a tots els participants
que siguin de P3, P4 i P5.
A les 12.20 hores es farà una
cursa popular, sobre un circuit

de 1.600 m. Seguidament es
farà el lliurament de premis.
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El pierenc Toni Bou venç
al trial de Marsella
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

El Palau dels Esports de la
localitat francesa es va vestir
de gala per rebre als pilots del
Mundial de Trial Indoor que,
després d’obrir el campionat a
Sheffield un mes abans, s’enfrontaven aquesta vegada a
Marsella. Els gairebé cinc mil
espectadors que van omplir
el palau marsellès van gaudir
d’una prova tècnica, el nivell
de la qual es va extremar en
la segona volta, en la qual els
pilots van haver d’afrontar en
sentit contrari les sis complicades zones de la final.
Tot i patir una caiguda cap al
final de la prova, el pilot pierenc Toni Bou de Honda va
vèncer amb comoditat per davant d’Àdam Raga-Gas Gas- i
Albert Cabestany-Sherco-.
A l’acabar el trial, l’anoienc
Toni Bou deia: “Ha estat una
gran victòria, amb una classifi-

D’esquerra a dreta Oriol Balcells, Marc Vives i Jordi Balcells. Foto: Jordi Vidal

Anoiencs a Pons en la Copa
Catalana de Resistència
MOTOR / ENRIC RUIZ

El campió Toni Bou, ben envoltat.

catòria molt dura, on no podia
cometre errors per no quedarme fos. La final ha estat molt
complicada, com a mi m’agrada. Fins i tot he pogut arriscar
a l’última zona, per poder fer
gaudir al públic. Estic molt
content amb aquest tipus de
carreres, són molt dignes per

al Campionat del Món, cal
buscar els límits i avui cal felicitar a l’organitzador”.
Després de dues proves disputades, Bou encapçala el
mundial, que avui divendres
tindrà la seva cita a la també
ciutat francesa de Pau.

L’Igualada HL, en bon estat de forma
HOQUEI LÍNIA / IHL

Aquest cap de setmana l’equip
sènior masculÌ ha disputat dos
partits de lliga catalana contra
uns rivals teòricament superiors. Dissabte contra el CHL
Jujol, lÌder indiscutible de la
lliga plata estatal, i diumenge
contra el CP Castellbisbal,
equip que està fent un bon paper a la lliga Elite estatal.
CHL Jujol 5 - HL Igualada 5
Partit disputat de poder a
poder, amb intensitat i molt
de cervell per part dels dos
equips. Només començar ja
es veu que el partit serà igualat, on tant els porters com les
defenses estan actuant amb
molt d’encert. Els minuts passen i cap equip aconsegueix
fer gol, tot i que les oportunitats sovintegen. Voltant la meitat del primer temps, power en
contra i el puck entra a la nostra porteria, 1-0, l’errada de la
falta es paga cara. Es reprén
el joc i qui fa la falta ara és el
rival, aprofitem i quaranta segons després fem diana, 1-1.
El partit que s’obre, quaranta
segons més i tornem a marcar, 1-2, s’ha donat la volta al
marcador en menys de minut i
mig. Així és l’hoquei lÌnia, ràpid
i espectacular. Quaranta segons més i ara encaixem, 2-2,
el partit està boig, les defenses
han desaparegut. Temps mort
i es calma la situació, tornen
les precaucions defensives,
ja que s’ha demostrat que les
inferioritats es paguen ben cares, tant a un com l’altre equip.
Així ens apropem a la meitat
del partit, rallye final amb un

El passat diumenge 25 de gener es va realitzar al circuit de
“El Bosquet” de Ponts, la primera prova de la Copa Catalana de Resistència de terra,
amb la celebració de les tradicionals 3 Hores de Resistència d’hivern, que amb l’organització del Moto Club Segre
ha arribat aquest any a la seva
35ª edició. Després de la disputa dels entrenaments, es va
iniciar la cursa de tres hores,
on hi havia 6 categories diferents competint en un mateix
circuit.
L’equip format per Jaume
Betriu i Nil Arcarons va ser el
guanyador de la categoria RS
Senior 1, seguit de Jose Luis
Martínez i Joan Cros i de la
parella formada per Albert Arjonilla i Cristian Oliva que van
finalitzar al tercer lloc. Marc
Vives i Jordi Balcells, equip
del Moto Club Igualada, van
finalitzar 17ens de General i

novens en aquesta concorreguda categoria completant un
total de 80 voltes i amb un millor temps de 2:08.401. Arnau
Sole i Albert Ortega, també
del MCI, van finalitzar 36ens
scratx i 13ens de RS Senior 1
amb 73 voltes i un millor crono
de 2:18.344.
En RS Junior 1 Oriol Balcells
i Conrad Holt, el tercer equip
Igualadí que va participar a
Pons, es van classificar 42ens
de General i van ser 8ens de
categoria amb una millor volta
de 2:20.001.
La prova, com dèiem molt
concorreguda va comptar amb
una participació de 90 pilots,
que van permetre gaudir d´un
magnífic diumenge de motociclisme de terra als aficionats
que es van apropar a “El Bosquet”.
La segona prova del calendari de la Copa de Resistència
de terra tindrà lloc el proper 1
de març amb les 3 Hores de
Moià.

Mala sort del CE Les Moreres
gol per banda i mitja part, 3-3.
La segona meitat resulta també molt igualada, però encaixem dos gols seguits i el marcador es posa difícil, 5-3. Nou
temps mort, bones instruccions i aconseguim empatar just
al final del partit, 5-5.
Igualada 4-Castellbisbal A 4
Novament un partit excepcional. Velocitat i coordinació
entre els jugadors, molt bona
situació a la pista, passis mil.
limetrats amb mÌnimes errades i molta concentració. El
control del puck ha estat majoritàriament nostre durant tot el
partit, havent-hi fases on hem
tancat al rival a la seva pista
i sotmès a una pressió constant. El partit ha estat mogut,
on ambdós conjunts han controlat les situacions de power,
11 en total, i no han deixat escapar el marcador. Només començar el partit ens sorprenen
i encaixem el 0-1. No ens posem nerviosos i controlem el
puck. Als 10 minuts un rebot i
el puck que ens torna a entrar,
0-2, veritable mala sort que no
fa que ens posem nerviosos,
sinò tot el contrari, ja que es

quan més pressió posem a la
porteria contrària. Aprofitem
un power a favor i escurcem
distancia, 1-2, no deixant respirar al rival i només treure el
puck el tornem al seu lloc que
no es cap altre que a la porteria rival, 2-2. Així arribem a
la mitja part. Al segon temps
joc de control amb pocs xuts
a porteria i ràpides reaccions
a les errades que fem. Quan
encaixem el 3-4 empatem tres
minuts després i quan arriba
el 3-4 tornem a empatar als 50
segons, 4-4. Ha estat un partit molt igualat que acaba amb
un marcador just i la sensació
d’estar travessant el millor moment de la temporada.
L’equip va disputar abans la
tercera seu de la lliga plata estatal, amb dues victòries i un
empat, que el mantenen al mig
de la taula. La propera seu, els
propers 14-15 de febrer, serà
a Igualada on l’equip lluitarà
per optar als llocs d’ascens.
Jugadors: Jaume Doncel,
Marc Valls, Nil Doménech,
Samuel Ferrera, Héctor Rodríguez, Marc Torrents, Sami Inkilaonen, Manel Moya, Albert
Muntadas. Porter: Pol Valls.

PÀDEL / CE LES MORERES

Aquest cap de setmana no
ha sigut gaire afortunat per
als equips de les Moreres,
començant pels Juniors, que
es van desplaçar a Olesa. Els
nostres nens van jugar com
saben, però només van poder
aconseguir un punt. Tot i així,
estem contents amb la feina
que fan i els animem a seguir
en aquesta direcció. Les noies del PadelCat van desplaçar-se a Can Busqué. Elles

van donar el gust dolç aquest
cap de setmana. Bon partit
de les nostres noies que van
guanyar per 2-1. Enhorabona,
aquest és el resultat de la feina ben feta.
Finalment a la lliga +45, va
venir el CNI a jugar a les Moreres. Tampoc van tenir sort
els nostres homes, ja que es
van escapar 2 punts. Partits
renyits, però on a part de competir també es va disfrutar.
Ànims i a seguir treballant...
@fentpinya
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Els clubs de la comarca, al trofeu de
rítmica Carnaval de la Torre de Claramunt
REDACCIÓ / LA VEU

El Club Gimnàstic de la Torre
de Claramunt i el Club Gimnàstic San Roque van organitzar diumenge el trofeu “Carnaval” a la Torre de Claramunt,
amb la participació de 450
gimnastes d’arreu de Catalunya, amb la coŀlaboració de
l’Ajuntament.
Per tots dos clubs era una experiència molt important i en
especial per a la nova junta
del San Roque que s´havia renovat feia dos mesos.
Els dos clubs van aconseguir
l’objectiu reconduint la situació
i el trofeu va ser un èxit, on es
va poder apreciar la qualitat i
quantitat de balls que durant
el més de febrer començaran
la competició Catalana i més
endavant l’Espanyola després
del classificatori.
Per ser un trofeu de Carnestoltes no hi podien faltar les
disfresses de moltes nenes
que van desfilar amb tota
mena de personalitzacions
per aconseguir un dels premis per a la millor disfressa i
a la més original. A destacar la
gran implicació de gimnastes
i entrenadores dels 38 Clubs
que van participar i que van
fer possible una competició
d’aquestes característiques.
Moltes gimnastes de l’Anoia
van fer un gran paper i van
aconseguir pujar a podi. Esperem que en les diferents fases
podem gaudir dels balls i els
bons resultats de les gimnas-

Sisena victòria consecutiva
de l’Handbol Igualada
HANDBOL / TON CASELLAS

tes de la comarca.
Per part del CE Montbui, va
presentar a 22 gimnastes de
les quals 13 van obtenir medalla. En categoria sénior nivell IV, pilota, participaren Ana
Pérez i Marta Alonso que va
pujar al tercer esgraó del podi.
En Júnior nivell II, cèrcol, Vitòria Ferrer va obtenir la primera posició. En Júnior nivell
IV, amb pilota, Nerea Marin va
obtenir la tercera posició del
podi i a infantil nivell IV amb
cèrcol, en infantil IV, participaren Duna Muñoz i Cristina Molina. A Infantil nivell II, mans
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lliures, Núria Rojas va ser tercera. En Aleví nivell IV, pilota,
Queralt Mateu va ser primera
i Júlia Enrich tercera; en nivell
aleví II, Mariona Robert i Marta Mateos van ser les nostres
representants. I finalment, en
categoria Prebenjamí IV, Marina Reche s’estrenava segona,
en la seva primera competició
individual.  
A nivell de Copa, en categoria
Infantil nivell IV amb maces,
va competir Ana Ballet, mentre que a sénior IV, maces,
ho va fer Marta Cristóbal. En
nivell V, sénior, amb cèrcol,
competiren Mariona Juvé i
Raquel Hornas que va ser tercera. A infantil VI, amb pilota,
Júlia Rúbio va ser primera. I ja
a nivells Base, en Infantil nivell
VII, corda, Martina Ting que
obtenir la tercera posició del
podi. A Cadet nivell VII, cinta, van participar Ivet Farriol i
Karina Dueñas que va ser tercera. I per finaltitzar en categoria Juvenil nivell VII, maces,
Marina Marfil i Míriam Alomar
que va pujar al tercer esgraó
del podi.
Per part del Club Ginnàstic
Aula, va competir amb 17 gimnastes de diferents categories. En pre-benjamí IV Martina
Espinalt i Gina Castelltort, tercera i primera respectivament.
En benjamí IV Aitana Pasadas, en aleví II Berta Enrique
tercera, Laia Parera i Nerea
Sanjuan; en benjamí IV CCEE
Mariel-la Espinalt, Carla Cervera i Alina Gili; en aleví IV
Copa Dana Pijoan; en infantil
IV CCEE Marta Alonso Martínez i Nadine Ruiz; en infantil
IV Copa Marta Alonso Lamas;
en junior VI Abril Cots, júnior
IV Rut Reymundi i sènior IV
Alba Tort.

Partit disputat diumenge a la
una del migdia al pavelló de
Les Comes que corresponia a
la quinzena jornada de lliga i
que enfrontava l’Igualada amb
el Cerdanyola, segon i sisè
classificats respectivament. Al
final, 26-23.
La primera part va arrencar
de la millor manera possible
pels igualadins, que van sortir
molt forts i van poder aconseguir un parcial contundent de
6 a 0. Semblava que s’havia
trobat el camí per aconseguir
una victòria còmoda, però el
rival no va tirar la tovallola i es
va posar les piles. A mesura
que passaven els minuts els
de Cerdanyola anaven reduint
la diferència de gols. Els igualadins havien baixat els braços
en defensa i els atacs es van
complicar gràcies a la bona
feina en defensa del rival. Així
doncs, es va arribar al final de
la primera meitat amb un marcador de 12 a 10.
La segona meitat va començar amb els visitants amb ganes de remuntar i els locals ja
més concentrats a protegir la
diferència de gols i a complicar les coses als cerdanyolencs. Els dos equips doncs
van mantenir un equilibri tant
en el marcador com en el joc
que va provocar que anessin
passant els minuts i l’intercanvi de gols fos continu. Cal destacar el bon paper en la porteria igualadina que va permetre
en moments claus seguir per
davant en el marcador. Finalment el partit va acabar amb
un ajustat 26 a 23 gràcies a
uns bons minuts finals.
Una victòria més que permet
als igualadins seguir segons
a la classificació i col·locar-se
juntament amb el primer i tercer classificat a la part alta de
la taula amb un coixí de punts
prou important respecte els
seus perseguidors. La setmana vinent l’Igualada es desplaçarà a la pista del Valldoreix,
vuitè classificat.
Entrenats per José Manuel
Jiménez, van jugar: Jordi Ber-

mejo (8 a.) i Robert Canadell
(6 a.), com a porters. José
Ramallo, Jordi Vilarrubias,
Esteban Lezama (1), Rubén
Álvarez, David Cubí (1), José
Luís Álvare, Raúl Úbia (3), Pol
Cantero (7), Adrián Suero (5),
Sergi Garcia (1), Jordi Grado
(4), Roger Calçada i Òscar
Visa (3).
Victòria important del femení davant el segon
El primer equip femení ha
aconseguit una important victòria per la mínima a casa
del segon classificat, el Pardinyes, afermant el primer lloc
del grup (23-24).
Les blaves han anat pràcticament per davant del marcador
en tot el partit, aconseguint
avantatges de fins a quatre
gols la primera part arribant
al descans amb un resultat
de 12-15. A la represa les jugadores visitants han premut
l’accelerador aconseguint una
avantatge de fins a 6 gols a
falta de 15 minuts, moment en
el que el Pardinyes animat pel
públic local ha anat recuperant
la diferència en el marcador
per arribar al minut final amb
un desavantatge d’un gol, on
dues aturades providencials
de la portera igualadina ha donat victòria. Destacar la afició
local que tot i perdre va acomiadar els dos equips amb
aplaudiments pel joc desenvolupat per ambdós equips.
Per Igualada han jugat: Laura
Ferrera (2 gols), Laura Baraldés (2 gols), Ainoa Rizo
(3 gols), Alícia Nieto (6 gols),
Jordina Marsal, Jana Sendra,
Raquel Arnau (8 gols), Mar
Samper, Marta Muñoz, Nora
Muñoz (3 gols), Míriam Pla (21
aturades).
Parcials: 3-2 (5’), 5-5 (10’), 9-6
(15’), 10-8 (20’), 13-10 (25’),
15-12 (30’), 19-13(35’), 20-16
(40’), 22-17 (45’), 22-19 (50’),
23-21 (55’), 24-23 (60’).
Altres resultats:
Juvenil m.-St. Quirze (32-29)
Cadet f.-St. Joan D. (20-22)
Infantil f..-St. Joan D. (20-30)
Esplugues-Aleví Mixte (11-5)
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Jan Roca (CAI), renova el rècord
d’Igualada indoor de 400 m. (50.04)

Demà, campionat de Catalunya
de marxa atlètica a Igualada

ATLETISME / IGNASI COSTA

ATLETISME / IC

L’atleta Junior del C.A. Igualada Petromiralles Jan Roca, va
assolir un nou rècord d’Igualada absolut indoor en la prova
dels 400 m., en el decurs del
Control absolut de Pista Coberta disputat a Sabadell el
passat divendres 30 de gener. En els controls del cap de
setmana, s’assoliren diverses
mínimes per als Campionats
catalans i estatals.
Jan Roca assolia un gran registre de 50”04 que millora en
38/100 els 50”42 del mateix
atleta del passat 24 de gener,
assolits en la pista coberta
sabadellenca. En la mateixa
prova Oscar López assolia un
registre de 50”60, i Fran Martínez de 53”41. Sheila García
era 2a. a la final dels 60 m.ll.
amb 7”78, i 7”77 en s/f..
Altres participants del CAI
sobresortiren en els controls
del cap de setmana: Control
Junior/Juvenil: Aleix Marín,
1r. amb 6,82 m. en el salt de
llargada, Núria Rey 2a. en
pes amb 10,39 m., Cristina
Gabarró participava en 200
m. amb 27”02, Fran Martínez
en 200 m. amb 23”83, Marta
Llagostera amb 2’29”17, i Lydia Rodríguez amb 2’30”46 en

L’Estadi Atlètic Municipal igualadí i rodalies, serà l’escenari
demà dissabte 7 de febrer al
matí, de les proves corresponents al 83è Campionat de
Catalunya de Marxa Atlètica,
individual per a les categ. Absolut, Promesa, Junior, Juvenil
i Veterà, i també individual i de
Clubs de Promoció, per a les
categ. Benjamí, Aleví, Infantil
i Cadet i que comptaran amb
l’organització del Club Atlètic
Igualada Petromiralles, per
delegació de la Federació Catalana d’Atletisme.
A les categories Junior/Juvenil
-10 km.- els 2 primers/eres.
del Campionat de Catalunya
es classificaran directament
pel Campionat d’Espanya,
sempre que assoleixin unes
marques inferiors als 48 min.
(nois) i de 53 min. (noies). En
categ. Cadet -5 km.- es classificaran directament els 2 primers/eres. del Camp. català.
La resta d’atletes participants
als estatals d’aquestes categ.
seran seleccionats pel Comitè
Tècnic de la FCA.
Prendran part en aquests
Campionats, els atletes masc.
i fem. capdavanters de la mar-

Pista coberta d’atletisme a Sabadell.

800 m., Gerard Batet en 3.000
m. amb 10’33”06 i Paula Deirós amb 2,50 m. en el salt de
perxa.
Dissabte, en el control Cadet Hector Ramos era 2n. en
salt de llargada amb 5,61 m.,
llançant 9,76 m. en pes, i amb
9”38 en 60 m. tanques. Berta
Castells assolia un “crono” de
45”72 i Neus Solé de 50”57
ambdues en els 300 m.
Diumenge, en una nova Jornada de Control absolut, Marc
Sànchez guanyava el salt
d’alçada masc. amb 2,07 m. i
Eduard Fàbregas era 3r. amb
1,92 m.. Jan Roca assolia uns

registres de 7”18 en 60 m.ll.
i 22”16 en 200 m., Oscar López marcava 7”44 en 60 m. i
23”18 en 200 m., i el Veterà
Oscar Jorba marcava 8”76 en
els 60 m. En els 800 m., Guillem Carner assolia un registre
de 1’58”66, seguit de Jaume
Marín amb 2’02”43, i de Marcel Abad amb 2’06”64.
En fèmines Anna Asensi marcava un “crono” de 7”91 i era
3a. amb 7”92 a la final dels 60
m., Judit Bascompte amb 8”28
i 6a. a la final dels 60 m. amb
8”26, i Cristina Gabarró assolia un registre de 26”71 en els
200 m.

Les cadets del CAI, campiones
de Catalunya de cros
Les components de l’equip
Cadet femení del C.A. Igualada Petromiralles, van assolir
el títol de Campiones de Catalunya per Clubs diumenge
al matí, proclamant-se també
Paula Blasco Sots-Campiona
de Catalunya Cadet, en la
seva participació al Campionat de Catalunya de Cros
individual i per Clubs Cadet i
Veterà, disputat conjuntament
amb la 30a. edició del Cros de
Caldes de Malavella.
Les proves comptaren amb
una multitudinària participació
i eren classificatòries pel Campionat d’Espanya.
Hi participaren un grup de 9
atletes del C.A.Igualada Petromiralles, amb un total de 3
podis, sobresortint les esmentades victòries de l’equip Cadet femení i el segon lloc de
Blasco, i també la victòria individual de l’alevina Carla Bisbal
al Cros de Caldes.
Les Cadets eren Campiones
de Catalunya de Cros per
equips i confirmaven la seva
classificació pel Campionat
d’Espanya per Clubs de Càceres, amb 19 punts, per davant del C.A. Vic, 2es. amb 31
punts, i del C.A. Canaletes-St.

Martí- 3eres. amb 47 p., entre
15 equips participants. Individualment Paula Blasco entrava en una gran 2a. posició en
la cursa sobre 3.200 m. amb
11’00”, a només un segon de
la guanyadora, seguida d’Elia
Ibarra, 4a. amb 11’14”, de Carlota Cerón 13a. amb 11’41”,
de Laia Resa 14a. amb 11’50”,
de Mar Belenguer 16a. amb
11’53”, i de Jana Roca 27a.

amb 12’11”.
Jordi Badia era 12è amb
16’16” al Campionat de Catalunya de Veterans M-50, sobre
4.500 m. de cursa.
En les curses corresponents
al Cros de Caldes de Malavella, Carla Bisbal era la guanyadora en Alevines amb 4’44”,
sobre 1.300 m. de cursa, i Jan
Bisbal era 17è en Infantils,
amb 12’24”, sobre 3.200 m.

xa catalana i entre ells hi
participaran un nombrós grup
d’atletes del Club Atlètic Igualada Petromiralles en les diferents categories.
Les proves començaran a les
9,30 h. del matí, i finalitzaran
aprox. a les 14,00 h., amb el
següent horari de
competició:
09,30 h. 5 km. Veterà
10,05 h. 5 km. Cadet
10,40 h. 3 km. Infantil fem.
11,05 h. 3 km. Infantil masc.
11,25 h. 2 km. Aleví fem.
11,40 h. 2 km. Aleví masc.
12,00 h. 1 km. Benjamí
12,10 h. 20 km Promesa/Sènior
12,30 h. 10 km. Juvenil/Junior
Tots els atletes participants
hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per
a la temporada en curs.
Pel que fa als premis, tindran
medalla els tres primers classificats catalans de cada categ. amb llicència per la FCA.
Serà una bona ocasió pels
afeccionats anoiencs a l’atletisme, de presenciar l’actuació dels atletes capdavanters
de la marxa atlètica catalana,
actuant a la zona esportiva de
l’Estadi Atlètic Municipal i les
seves rodalies (Pla de la Massa).

Atletes del CAI al quart i mitja
marató de Granollers
ATLETISME / IC

Amb una multitudinària participació de 9.615 atletes classificats entre ambdues curses, es
van dur a terme el passat diumenge la 29a. edició de la Mitja Marató de Granollers - Les
Franqueses - La Garriga, una
de les de major participació de
Catalunya conjuntament amb
les de Sitges i Barcelona, que
formava part de la Challenge
de Mitjes Maratons G.P. Diputació de Barcelona i de la Lliga
Internet ChampionChip i que
es va disputar conjuntament
amb el Quart de Marató de
Granollers.
Hi participaren un grup de 7
atletes del Club Atlètic Igualada Petromiralles, tots ells en
la Mitja Marató, sobresortint el
143è lloc d’Antonio Martínez
amb un “crono” de 1.18.28.
Els guanyadors absoluts sobre els 21.097 m., foren Wilson Kipsang - Kenya - amb
1.02.39, i la ucraïnesa Olga
Kotovska en femenines, 48a.
general amb 1.13.18. Aquests
foren els registres i ordre d’arribada dels 7 atletes del CAI :
143. Antonio Martinez 1.18.28
372. Rafael Laguna 1.28.30
836. Camilo Grados 1.28.30
1240 Bernat Segura 1.32.44

1241. Joan Llopart 1.32.44
2018. Santi Navarro 1.35.54
2766. Ramon Puig 1.37.54
Sílvia González, 2a al Ciutat
de Badalona de marxa
El passat diumenge 1 de febrer, es va celebrar el 24è
Ciutat de Badalona de Marxa
- Memorial Paco Aguila, a Badalona. Hi van participar quatre marxadors del Club Atlètic
Igualada Petromiralles.
Silvia González assolia una
molt meritòria 2a. posició en
Sènior fem. amb 29.21, sobre
5 km. de recorregut de la prova conjunta Jv./Jr./Pr./Sènior/
Veterana.
Laura Giménez era 6a. en
Infantil amb 17’53”, sobre 3
km. de cursa, i Ares Giménez
era 12a. en Benjamines, amb
7’53” sobre 1 km. de cursa.
Hector Hidalgo es retirava
per problemes físics en Juvenil completant l’actuació dels
marxadors del CAI a Badalona.
Els guanyadors absoluts van
ser Ferràn Collados - F.C.
Barcelona - amb 47’37” sobre
10 km., i Mar Juárez - C.A.
Montornès - amb 23’37” sobre
5Km. de recorregut.
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Luis Luque, classificat pel
Campionat d’Espanya d’Agility

D E L’A N O IA

La UECAnoia va passar
amb força per Súria

AGILITY/ LA VEU

El passat cap de setmana es
va celebrar una prova puntuable per al campionat d’Espanya d’agility de la RSCE al
Club de Agility Rivalcan amb
la col·laboració de la casa de
pinso Cotècnica. En la prova
hi van participar 12 clubs la
majoria catalans i una participació de més de quasi 160
agilitistes durant els dos dies.
En aquesta jornada Luis Luque del Club Montbuienc
organitzador de la prova va
aconseguir, amb el seu gos
Melendi, el punt que li mancava per poder participar al campionat d’Espanya 2015. En la
competició van participar 7
agilitistes del club quedant en
bones posicions els dos dies.
Diumenge Luis Luque va ser
el guanyador amb el seu gos
Melendi de categoria mini de
grau 3, i Pedro Elvira amb el
seu gos Yako de Grau I estàn-

dard va pujar al pòdium com
a tercer. Dissabte Miguel Ruiz
amb el seu gos Lolo va ser el
campió de grau 1 en categoria
estandard, en grau 2 estandard Jordi Gonzàlez amb la
seva gossa Trunfa va quedar
en quarta posició, i Luis Luque
amb Melendi va fer un segon
lloc amb els mini.
L’agility és un esport que cada
cop es difon més a tot el món.
A l’Anoia, i en concret al Club

de Agility Rivalcan situat a
Santa Margarida de Montbui poble, hi ha una trentena
de persones que practiquen
aquest esport amb el seu gos,
i està creixent moltíssim ràpidament. A part de tenir excel·
lents beneficis físics, psíquics
i socials per al gos, aconsegueix arribar a un nivell d’educació canina i de connexió
amo-gos molt difícil d’assolir
amb qualsevol altre activitat.

de Roger Madrid.
Aleví B
SANT JOSEP SS, 6-HCM, 2
Zoe Torras, Andrés Pérez,
Pau Bars, Arnau Bosch, Pere
Subirana, Marc Lastre, Àlex
Molero, i Guillem Ribas dirigits
per Manel Cervera.
Aleví A
HCM, 9-MANRESA, 0
Biel Llobet, Maure Madrid,
Àlex Rica, Adrià Torras, Marc
Bacardit, Gerard Bacardit i Arnau Segura, dirigits per Daniel
Baraldés.

Juvenil
HCM, 4-CP TARADELL, 4
Roman Arribas i Sergi Ribas,
Víctor Bossa, Arnau Botines,
Dimitri Rosich, Eric Garcia,
Oriol Ricard i Carlos Morales
sota les ordres de Bernat Perelló.
Júnior
HCM, 3-VILAFRANCA,1
Roger Madrid, Carlos Morales, Ivan Rica, Ricard Perez,
Pau Torras, Oriol Ricard i Arnau Botines, sota les ordres
de Gabri Ramírez.

Resultats dels equips de l’HC Montbui
HQOUEI/ LA VEU

Prebenjamí Iniciació
HCM, 0-HC SANT JUST, 3
Pol Ticó, Pau Martín, Lluc
Castells, Adrian Bueno, Oriol Carrero, Pol Andreu, Aleix
Aguilera, Gabriel Jorquera i
Alejandro Luque. Sota les ordres de Ricard Pérez.
Prebenjamí
HCM, 0-ARENYS MUNT, 3
Alejandro Luque, Andreu Saurí, Oriol Malet, Manel Saurí,
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi
Codina i Martí Pons. Sota les
ordres de Ivan Rica.
Benjamí
HCM, 0-CP VILANOVA, 10
Marc Serra, Ona Vidal, Vadim
Puig, Ariadna Busqué, Judit
Llobet, David Ruiz, Pau Torilo i
Liu Capdevila, sota les ordres

Participants de la UECAnoia en la prova bagenca.

MUNTANYA / JOSÉ A. GONZÁLEZ

El passat diumenge es va celebrar a Súria la 4a i penúltima
prova del Circuit ARCS organitzada per ANBASO. Com és
habitual en aquelles terres, el
fred i la duresa de les fortes
pujades van estar ben presents. Tot i això, els corredors
de la Secció de Curses de
Muntanya UECANOIA – Base
Pedraforca van estar a l’alçada de les expectatives i van
complir l’objectiu d’escalar
posicions a la classificació per
equips, passant finalment de
la tercera a la segona posició.
Tot i el grau i mig de temperatura que marcaven els termòmetres a les 10 del matí,
hora de la sortida, aquesta
va ser rapidíssima i encapçalada pel Josep Maria Calafell
que ja des de el principi va
demostrar les ganes de tornar
a estar amb els corredors de
les posicions més davanteres.
El millor corredor del club en
la categoria masculina va ser
l’Albert Ferrer, 7è de la general i 4t de la seva categoria, i
més tard entraven en Bernat

Planas, 19è de la general i
2n de la seva categoria, en
Javi Sánchez (24è), l’Eduard
Fornaguera (36è) seguit del
David Patiño (37è), en Jose
Antonio González (57è), en
Gerard Gil (58è), en Francesc
Llobet (63è), en Josep Ma Calafell (65è), l’Álvaro Manuel
Rodríguez (66è) i en Josep Ma
Solà que a finalitzar en la 168a
posició de la classificació general. En l’apartat femení, la
millor corredora de la secció
de curses va ser la Mercedes
Arcos, segona classificada de
la general femenina. Més tard
entrava la incombustible Lucía
Caballero, 9a de la general i
primera en categoria Màster
femení, i la Rosa Ma Nieto,
12a de la general i primera a
la categoria sènior femení.
Ara sols queda esperar al proper 14 de febrer, dia en què
es disputarà l’ultima prova del
circuit i on, de ben segur, els
nostres companys lluitaran de
valent a Aguilar de Segarra
per disputar-li la primera posició a l’equip Guilles.cat.
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L’equip de veterans de pàdel de
l’Esquaix IHD cau davant el líder

Campionat de Catalunya
S9 i S19 d’esquaix
ESQUAIX / LA VEU

PÀDEL / LA VEU

Tot Pàdel i l’equip Subaru l’Esquaix Igualada de veterans es
van jugar el títol honorífic d’hivern de la lliga comarcal.
Els dos equips arribaven a l’última jornada de la 1a primera
volta com a primers de grup i
per tant tot depenia d’aquest
resultat per saber qui seria el
líder un cop finalitzada la volta
d’hivern.

Finalment els del Bages és
van endur la victòria per 2-1.
Les coses no van començar
gaire bé ja que Pep Ferrer i
David Sanuy van caure 6-1,
6-2 davant Mario Putellas/
Andreu Moreno, però Jordi
Homs/Àngel Solé van redreçar la situació gràcies a la
seva victòria 6-2, 6-3 davant
Orenci Mora/Lluís Gómez.
Però finalment, Jaume Grané/

Lluís Fernández poc van poder fer davant la superioritat
de Albert Lahoz/C. Casals caient 1-6, 4-6 i per tant, desfent
l’empat.
L’equip Subaru segueix en
segon lloc i una segona volta
més regular, fa pensar que les
opcions de guanyar el títol per
segon cop en 3 anys, és possible.

Derrotes dels equips del Vilanova
del Camí Bàsquet Endavant
BÀSQUET / LA VEU

Tot i el bon joc desenvolupat, no van tenir sort els dos
equips del Vilanova Bàsquet
que van jugar aquest cap de
setmana.
Les noies de l´infantil femení,
que rebien al primer classificat, el Capellades, van perdre
23 a 38. Després d´un gran
inici de partit (10-8), un parcial de 1 a 20 va acabar amb
les esperances de victòria de
les locals. Tot i això, les vilanovines, davant d’unes rivals
molt mes forts físicament van
apuntar-se l’últim parcial i
van deixar la diferencia final
en només quinze punts. Meritòria actuació, doncs, de les
noies, que acaben la primera
volta en setena posició, i amb
garanties per joc i actitud de
pujar més a la taula de classificació.
Parcials: 10-14, 1-10, 2-6 i
10-9
Van jugar: L. Moreno (5), I.
Leno (6), M. Navarro (2), A.
Palacios (4), M. Palacios, A.
García (2), C. Bocache (2),
D. Martín (2), J. Robles i M.
Figueredo. Entrenador: Óscar
Borrega
Per la seva banda, l´equip
sots 25 va caure davant el
quart classificat, el C. B. Abrera per 48 a 87. El Vilanova va
qcuallar una molt bona primera meitat, amb molt d’encert

Sabadell i Sant Just van ser
escenari dels campionats de
Catalunya júniors en la categoria de 9 i 19 anys.
Entre tots els nens i nenes de
Catalunya, 6 dels nostres hi
van ser presents.
En la categoria dels més benjamins, la Montse Fajardo va
obtenir el segon lloc desprès
de perdre la final amb l’Ona
Blasco del Lloret Squash.

També en S9, Jofre Barrufet
va acabar en 9è lloc i Pau
Jaume Aguilar i Guillem Fusté van acabar el 11è i 12è lloc
respectivament.
En la categoria S19, jugada
a Sabadell, els montbuiencs
Nacho i Javi Fajardo és van
quedar a quarts de final i posteriorment en el quadre per
llocs, van acabar en el 9è i
11è lloc.

Dues medalles del Gimnàs Gui
al Trofeu Federació Catalana
TAE-KWONDO / LA VEU

Una igualadina del Club Taekwondo Gui, Paula Posada,
va obtenir medalla d’Or en el
Trofeu Federació Catalana celebrat el diumenge 1 de febrer
a Barcelona, al Poliesportiu de
la Mar bella.
En el Campionat de Catalunya
Cadet medalla de plata per
Judith Fei Gonzalez. Ainara
Cristobalena va realitzar un
excel·lent combat.
Daniel Gonzalez va realitzar
un combat molt igualat. Daniel Gil guanyà un combat amb
molta superioritat, perdent
el segon molt ajustat. El club

agraeix la col·laboració del
Coach Lydia Litrán, per tan
excel·lent tasca.

Inici del circuit català de
duatlons de carretera per al CAI
de cara a la cistella i al descans es va arribar amb una
desavantatge de només onze
punts (33 a 44). A la represa
l’Abrera va pujar el nivell en
defensa i el cansament va fer
efecte en els vilanovins que,
poc a poc, van anar cedint en
el marcador. Molt bon partit
del Vilanova que continua en
el bon camí en espera de rival
més assequibles amb els que
haurà de lluitar per evitar les
últimes places.
Parcials: 20-23, 13-21, 9-18 i
6-25
Van jugar: Edgar Cabral (7),
Fernando Leno , Óscar Borrega (2) Albert Moreno(2),
Héctor Castillo(5), Adrià Lloret
(7), David Longaron (3) ,Óscar
Gómez (4), Roger Manzano,

Stalin Rodríguez (15) i Pol
Ropero(3). Entrenador Pep
Ferrer.
Propera jornada:
07/02/2015
Inf. Masculí:
09.30h VILANOVA BASQUET
ENDAVANT- Escola Seda.
Inf. Femení : 09.30h VILANOVA BÀSQUET ENDAVANTJoan Mercader.
Sots 25 Masculí: 12.30h C.B.
Viladecans- Sant Gabriel- VILANOVA BÀSQUET ENDAVANT
Per altre banda, des del Vilanova Bàsquet Club Endavant
volen transmetre als seus
companys del Club Bàsquet
Masquefa el nostre pesar per
la trista pèrdua en accident la
setmana passada d’un dels
seus jugadors.

DUATLÓ / LA VEU

El dissabte 31 de gener es va
celebrar el II duatló de Canyelles, prova que donava el tret
de sortida a la lliga de clubs i
circuit català de duatló de carretera.
En un matí fred, gairebé 300
duatletes van prendre la sortida per recórrer les distancies de 5 km córrer + 20 km
ciclisme + 2,5 km córrer. Destaquem la bona actuació dels
tres components que van formar l’equip igualadí en aquest
prova inicial de la temporada,
on debutaven Ramon Lladó i
Joan Montaner que van aconseguir una bona classificació,
116è i 114è, respectivament.
Va sobresortir també el bon
inici de temporada de l’al-

tre component que formava
l’equip, Josep Martínez que va
estar disputant la prova en tot
moment amb el grup capdavanter, marcant el ritme en el
primer tram de córrer del primer grup d’escapats i aguantant dins el grup de favorits
en el tram de ciclisme. Va ser
29è.
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El Teatre Municipal l’Ateneu rep dissabte vinent
“L’última trobada”, dirigida per Abel Folk
TEATRE / LA VEU

Abel Folk és el director de
l’adaptació teatral de L’última
trobada, basada en la novel·
la de Sándor Márai, editada
per Empúries ara fa quinze
anys i adaptada a l’escenari
pel dramaturg i guionista cine·
matogràfic Christopher Hamp·
ton. L’espectacle, estrenat al
Teatre Romea i interpretat per
Abel Folk i Jordi Brau, arri·
ba a Igualada aquest cap de
setmana amb la col·laboració
d’Anna Barrachina, substituint
Rosa Novell. L’espectacle es
representarà demà dissabte, 7
de febrer, a les 21h, al Teatre
Municipal l’Ateneu. La funció,
organitzada per l’Institut Mu·
nicipal de Cultura (IMC), for·
ma part del Programa.cat del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i
l’Oficina de Difusió Artística de
la Diputació de Barcelona. Les
entrades es poden comprar al
Punt de Difusió Cultural i Tu·
rística (C/ Garcia Fossas, 2)
de dimarts a divendres de 19
a 21h i el dissabte d’11 a 14h.
També a www.ticketea.com i,
des de dues hores abans de la
funció, a la taquilla del Passat·
ge Vives. Les entrades tenen
un preu de 18 i 15 euros, amb
descomptes per a diversos
col·lectius.
Un triangle amorós
Márai situa l’acció d’aquesta
obra en el context de les dues

grans guerres europees, en
les quals els pobles amics van
acabar matant-se els uns als
altres. En aquest sentit, Abel
Folk afirma que “amb precisió
quirúrgica, Márai fa la dissec·
ció de l’ànima de dos perso·
natges que han de trobar la
força alliberadora de la veritat,
per poder considerar que les
seves vides ja estan comple·
tes. Parla sobretot de l’amistat
i de la lleialtat, però també de
l’amor i la fidelitat, de la traï·
ció, de la venjança i del per·
dó, en definitiva parla de les
passions humanes”. L’acció
transcorre en un petit castell
de caça a Hongria, al peu dels
Carpats, on alguna vegada
es van celebrar elegants vet·
llades en salons decorats a
l’estil francès, plens de música
de Chopin, i que ha canviat ra·
dicalment d’aspecte. L’esplen·
dor d’abans ja no existeix, tot
anuncia el final d’una època.
Dos homes, que de joves ha·
vien estat amics inseparables,
es retroben després de 41
anys sense haver-se vist. Un
d’ells ha passat molt de temps
vivint a l’Extrem Orient; l’altre,
en canvi, no s’ha mogut de la
seva propietat. Però ambdós
han viscut a l’espera d’aquest
moment, doncs entre ells s’in·
terposa un secret d’una força
singular. Tot convergeix en un
duel sense armes, tal vegada
molt més cruel, amb un punt
en comú: el record inesbor·

rable d’una dona. La tensió
augmenta, frase a frase, fins
a fer-se gairebé insuportable,
però la prosa continua, impla·
cable, precisa, fidel reflex de
l’obstinació dels protagonistes
per furgar fins als racons més
profunds de la seva ànima, allí
on es troben aquelles veritats
que quan es descobreixen
provoquen, alhora, un inde·
fugible dolor i un incontenible
impuls vital.
Com diu Sándor Márai “el que
busca la veritat ha de comen·
çar buscant dins seu”. La re·
cerca de la veritat com a força
alliberadora, com a suport ètic

imprescindible per suportar el
transcurs d’una vida, es troba
en el centre d’aquest text. Folk
ha volgut la proximitat amb el
públic i afirma que “és un text
íntim i volem fer un espectacle
íntim. Us volem convidar a en·
trar en la nostra cuina, volem
mostrar-vos la nostra intimitat,
no només com a personatges,
sinó també com a artistes. Vo·
lem mostrar-vos el recorregut
literari fins a la representació
teatral... El meu objectiu és
transmetre amb la nostra re·
presentació la mateixa profun·
da emoció que vaig sentir la
primera vegada que vaig llegir

aquesta magistral novel·la”.
L’última trobada és un mun·
tatge que, amb elements so·
bris, mostra la fragilitat de la
condició humana sotmesa al
temps i a la força interior de
la passió, els sentiments i la
voluntat. L’obra, produïda pel
Teatre Romea i Faig Produc·
cions, compta amb un espai
escènic i de llums dissenyat
per Paco Azorín, el vestuari és
de Maria Araujo i el disseny de
so de Jordi Bonet. Té cura de
la caracterització Toni Santos
i Pep Planas és l’ajudant de
direcció.

Cultura en Família proposa diumenge vinent endinsar-se en
l’emissora municipal Ràdio Igualada
CULTURA / LA VEU

Diumenge el programa Cultu·
ra en Família proposa endins·
ar-se en el món de la comu·
nicació i les ones, coneixent
l’emissora municipal Ràdio
Igualada. Els participants des·
cobriran com funciona la radi·
ofonia i podran fer la seva prò·
pia gravació i escoltar-la. La
cita és a les 10:30h a la seu
de l’emissora, al carrer Lleida
78, l’activitat és gratuïta i l’edat
recomanada és a partir dels 6
anys.
Aquesta proposta es duu a
terme quan fa poc temps que
Ràdio Igualada ha estrenat
unes noves instal·lacions i co·
incidint també amb la propera

celebració del Dia Mundial de
la Ràdio, el 13 de febrer. Els
assistents podran visitar el
nou emplaçament, descobrir

com funciona una emissora,
què són les ones electromag·
nètiques, quins aparells es ne·
cessiten per emetre –antena,

micròfons, taula de so i trans·
missor– i per a què serveixen.
També podran conèixer com
s’elaboren les notícies, les
principals fonts d’informació
i la importància de redactar
de manera clara i entenedo·
ra, com es fa un programa de
ràdio, la diferència entre pro·
grames en directe i gravats,
la locució i la immediatesa
respecte els altres mitjans de
comunicació.
Un cop coneguts aquests con·
tinguts bàsics, els assistents
podran posar en pràctica els
coneixements adquirits pre·
parant una notícia, un vers o
una cançó. En faran la locució,
l’enregistraran i, finalment, po·

dran escoltar com sona la
seva veu a la ràdio.
El programa Cultura en Fa·
mília ofereix una sèrie d’ac·
tivitats perquè petits i grans
gaudeixin plegats de tallers,
teatre i espectacles musicals,
esdeveniments culturals, visi·
tes, contacontes o cinema en
català. Un bon grapat de pro·
postes, en bona part gratuïtes,
organitzades des de l’Institut
Municipal de Cultura (IMC) de
l’Ajuntament d’Igualada, amb
la col·laboració habitual del
Museu de la Pell, el Programa
de Millora del Barri de Sant
Agustí, la Biblioteca Central i
la programació estable de tea·
tre de Xarxa Igualada

Cultura
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“T’estimo però no tant”, una comèdia al Teatre de l’Aurora
TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana arriba al Teatre de l’Aurora, dins
la Programació Gener/Maig
2015, una de les comèdies
de l’any a les cartelleres catalanes. Es tracta de T’estimo
però no tant, de la Companyia
del Teatre Gaudí, interpretada entre d’altres pel popular
actor televisiu Josep Linuesa. T’estimo però no tant és
l’adaptació catalana de Pares
y nines, de José Luís Alonso
de Santos, una comèdia que
va tenir un èxit espectacular
a Espanya als anys vuitanta.
L’adaptació ha anat a càrrec
de l’humorista Miquel Murga,
que també ha tingut cura de
la direcció. A T’estimo però no
tant els espectadors entren al
pis que comparteixen el Fede,
un informàtic, i el Robert, un
professor d’institut en atur, dos
amics que a part de compartir
pis i habitació comparteixen
un mateix passat (la mateixa
ex) i un complicadíssim pre-

sent: han entrat en conflicte
per una altra dona, la Nines,
una veïna molt jove, atractiva
i seductora, que els portarà
de bòlit. Les situacions que
viuen aquesta “estranya parella” (un home separat que busca refugi i consol emocional a
casa del seu millor amic), els
caràcters tan antagònics dels
dos personatges i, sobretot, la
irrupció de la sensual veïna,
provocaran una sèrie d’embolics i malentesos que els portaran a viure escenes d’autèntica bogeria. Aquesta comèdia
d’embolics, fresca i divertida,
que inicia una gira pel país
després de l’èxit obtingut al
Teatre Gaudí de Barcelona, és
protagonitzada per la Mònica
Corral, el Ferran Castells i el
popular Josep Linuesa.
Horari i venda d’entrades
Les representacions de T’estimo però no tant tindran lloc
divendres 6 i dissabte 7 de
febrer a les 21 h. i diumenge

9 de febrer a les 19h. Com és
habitual, després de la funció
de divendres, els espectadors
podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres de

la companyia. Les entrades
15€ (adults) i 12€ (nens) es
poden adquirir per Internet i a
la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció.

També es poden reservar prèviament trucant al 938050075
exclusivament els dijous de 19
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Parlem amb l’actor Josep Linuesa, protagonista de “T’estimo
però no tan”, que veurem al Teatre de l’Aurora
Va ser un dels rostres –joves i
atractius- de les primeres sèries de la televisió catalana com
La granja, Nissaga de poder,
Ventdelplà... per fer el salt a
les incipients cadenes privades espanyoles, com Periodistas, El comisario, Hospital
central, Sin tetas no hay paraíso, Amar es para siempre...
Després de més de quinze
anys de no trepitjar els escenaris catalans per estar fent
teatre, cinema i televisió a Madrid, Josep Linuesa ha tornat
per fer una temporada a Catalunya amb la comèdia T’estimo però no tant, que veurem
aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora, on inicia una
gira pels teatres catalans després de l’èxit assolit al Teatre
Gaudí de Barcelona.
A T’estimo però no tant et
poses en la pell d’en Fede,
un informàtic, que acull a
casa seva al seu bon amic,
el Robert, un professor
d’institut a l’atur, dolgut
perquè l’acaba de deixar la
seva dona. Com són el Fede
i el Robert?
Són dos personatges antagònics, però units per una forta
amistat de tota la vida i... per
una a mateixa ex. El meu personatge, el Fede, és més serè,
calmat i pacient i el del Robert
és més nerviós, hipocondríac,
pateix el dol del trencament
d’una relació, el dol neuròtic

d’haver estat deixat per una
dona, que és pitjor que haver
estat tu qui has trencat. Jo sé
què està patint el Robert, perquè vaig passar el mateix, a
mi també em va deixar la mateixa dona, la Carmeta. Sóc
comprensible i pacient amb
ell, fins que la seva obsessió
neuròtica pot fer treure de polleguera a qualsevol, fins i tot
a mi, el seu amic. En el fons,
l’obra parla d’una amistat molt
forta.
Amb aquests caràcters tan
diferents, formeu una “estranya parella”...
Sí, formen una estranya parella i l’obra coincideix amb
el punt de partida de L’estranya parella de Neil Simon: el
d’un home molt tocat perquè
l’ha deixat la seva dona i que

busca refugi i consol emocional a casa del seu millor amic.
Però els personatges i les situacions són diferents. Jo sóc
l’amic acollidor, que acull a
l’amic neuròtic i egoista, que
només pensa en recuperar
l’amor de la dona que l’ha deixat.
I en aquest ambient, apareix
la Nines, la veïna jove, atractiva i sensual...
Sí, la Nines ho trenca tot. Fins
llavors tot podia quedar en
els retrets entre els amics, ja
que a mi la Carmeta em va
deixar, tres anys enrere, per
anar-se’n precisament amb el
Robert, i ara l’ha deixat a ell.
Però l’aparició de la Nines ho
canvia tot. És una noia jove,
atractiva, sensual, sense prejudicis, amb ganes de viure i

experimentar, sense problemes ni pudor. Una noia que es
passeja per la vida d’aquests
dos personatges que estan
colpejats per relacions que
no van funcionar. La Nines és
frescor, no ha patit el desamor,
i trenca els esquemes dels
dos amics, que ja havien perdut aquestes sensacions i ara,
amb la Nines, les hormones
se’ls tornen a posar de punta.
I sorgeix el conflicte?
Sí, en certa manera, perquè
el Fede s’enamora d’aquesta
bellesa, d’aquesta joventut.
Per a ella, tot és un joc, una
experimentació, mentre que
ell, més madur, vol alguna
més. Llavors comença un joc
“d’enredos”, amb gelosies i
diversos sentiments, que ho
converteix en una comèdia
delirant. Fins al punt que en
una mateixa escena s’hi poden produir tres girs; fem anar
al públic d’una banda a l’altra.
Quin tipus d’humor ens trobarem aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora?
És una comèdia en majúscules, però no de pallassades.
Exposem problemes seriosos,
però d’una manera divertida.
Les situacions es vénen donades perquè són molt divertides, sobretot per part del Robert, que veu fantasmes per
tot arreu...
També hi ha tocs picants, de
sensualitat i erotisme.
L’erotisme ve donat per la Ni-

nes, aquesta noia jove, bonica
i sensual, que no veu problemes enlloc. Per ella, tot és
vida, tot és valuós per ser viscut, experimentat, jugat, però
d’una manera sana. Quan
algú comença a viure, quan
li esclata la vida, tot és nou i
meravellós. Hi ha moments
de seducció i sensualitat, però
tractats amb molta cura i sensibilitat.
Els espectadors et coneixen, sobretot, perquè ets un
rostre televisiu. Feia molts
anys que no pujaves als escenaris catalans. Com ho
vius?
L’última vegada va ser amb
la Concha Velasco, al Teatre
Apolo, el 1999, i en castellà.
Em venia molt de gust tornar
a fer teatre en la meva llengua, en català, i als escenaris
catalans. Feia molts anys que
en tenia moltes ganes però
era incompatible amb la feina
a Madrid. Ara, coincidint amb
el fet que tenia moltes ganes
d’estar una temporada a Catalunya, per viure els moments
històrics que estem vivint,
m’ha sortit l’oportunitat de tornar als escenaris de Catalunya amb aquesta comèdia. De
totes maneres, no n’he volgut
fer molt soroll perquè penso
que s’ha de normalitzar que
podem treballar tant a Catalunya com a Espanya i tant en
català com en castellà. Amb
plena normalitat.
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Nova imatge per a la nova
temporada de Músiques de
Butxaca a l’Ateneu

Nou període de matriculacions del
cursos de català del CPNL
LLENGUA / LA VEU

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
convida a començar l’any amb
el propòsit de millorar les nostres competències en l’ús de
la llengua catalana, sota el
lema Connecta’t al català.
Des dels Serveis Local i Comarcal de Català s’ofereixen
cursos que cobreixen un ampli
ventall de necessitats, des de
cursos per iniciar-se en l’aprenentatge de l’idioma fins a nivells superiors, que tenen correspondència amb els nivells
del Marc Europeu Comú de
Referencia (MECR) i, un cop
superats, permeten obtenir el
certificat oficial.
Totes aquelles persones interessades a fer un curs de català a Igualada i que no tinguin
cap certificat acreditatiu caldrà
que facin una prova de nivell
els dies 12 o 16 de febrer, a
l’edifici Ig-nova (carrer Lleida,
78). Les inscripcions es faran
del 17 al 26 de febrer i els cur-

MÚSICA / LA VEU

El cicle de concerts de petit
format “Músiques de Butxaca”
que reuneix dalt de l’escenari
del teatre de l’Ateneu a músics
i espectadors arrenca nova
temporada amb més força que
mai. L’esdeveniment estrena
nova imatge amb l’objectiu
d’enfortir la marca i convertirla en un referent del panorama
musical de la comarca i la Catalunya Central.
La nova temporada presenta
moltes novetats, l’organització
vol sorprendre a l’espectador i
ho aconseguirà amb una programació de qualitat, una millora del servei de venda d’entrades i altres interrogants que
encara no vol revelar. De moment, ha llançat el cartell amb
la nova imatge, un disseny
que transmet sensacions, que
arriba directe al públic a través
de la fotografia, el nou logotip
i l’eslògan “Si tu hi ets, tot és
música”.
El primer concert serà el 6 de
març amb un cartell estrella,
modificacions en el format i
gran expectació que s’anirà
donant a conèixer.

Músiques de Butxaca se celebra un cop al mes, habitualment el primer divendres de
mes a les 11 de la nit. Són propostes de qualitat i variades
quant a estils musicals, grups
en format acústic adaptats a
les característiques de l’espai.
Grups emergents que comencen a sonar, com també músics i grups consolidats, joies
musicals que descobreix el
públic assistent. Grups d’aquí,
de casa nostra i de fora, músiques d’arreu, estils diferents,
fusions...
La qualitat dels concerts ha
fidelitzat un públic que ja fa
tres temporades que gaudeix
d’aquest cicle de concerts en
un entorn excepcional, ja que
el gran atractiu de la trobada
és la ubicació: l’escenari, des
d’on l’espectador contempla
una perspectiva privilegiada
del preciós teatre modernista
de l’Ateneu i el petit format intimista amb els músics a tocar,
convida a gaudir més enllà de
la música. També s’hi afegeix
el plus del gintònic que s’ofereix al públic com a benvinguda gràcies al patrocini d’una
marca de ginebra.

D E L’A N O IA

sos començaran la primera
setmana de març i s’allargaran fins al juny.
Els cursos s’ofereixen en modalitat presencial o semipresencials per Internet a través
de la plataforma Parla.cat.
D’altra banda, aquest mes
de febrer també s’organitza a
Santa Margarida de Montbui
un curs de nivell Bàsic 3, que
permet l’obtenció del certificat
de nivell bàsic A2. Les persones interessades poden adreçar-se al Servei Comarcal de
Català, a la plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, o demanar

informació a l’Ajuntament de
Montbui.
El preu del cursos varia segons el nivell i tots, excepte el
nivell superior, ofereixen entre
un 70% i un 50% de reducció
per a persones en situació
d’atur, pensionistes o jubilades.
La voluntat del Consorci és
oferir solucions formatives
adequades per ajudar a les
persones, que volen ampliar el
seu coneixement de la llengua
o incentivar-ne l’ús, ja sigui en
l’àmbit social, personal o professional.

Col·laboració de l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps amb l’empresa igualadina L’Art de la Llum
CULTURA / LA VEU

Un objectiu molt important
de L’Escola Municipal d’Art
Gaspar Camps, que ofereix
ensenyaments reglats d’art i
disseny de caràcter professionalitzador, és relacionar
els estudis que cursa el seu
alumnat amb diferents àmbits
o sectors productius de la societat (empreses, estudis de
disseny, associacions, entitats, etc.), i, com que els currículums d’aquests cicles contemplen mòduls de Projectes,
alguns dels projectes que es
realitzen són “projectes reals”,
és a dir que tenen una aplicació concreta i efectiva en la
realitat, cosa que proporciona
a l’alumnat una visió directa i
compromesa amb aquests treballs, n’incentiva la creativitat
i significa un al·licient afegit a
l’hora de realitzar-los.
Un
dels darrers projectes
reals que s’han estat treballant és un àlbum fotogràfic
que
l’empresa
igualadina
L’Art de la Llum, habitual col·

laboradora de l’escola, destinarà a les fotografies dels
reportatges de Noces. Aquest
àlbum ha estat dissenyat i realitzat per l’alumnat del cicle
d’Artesania en Cuir de l’escola, s’ha elaborat amb pell
d’Igualada i l’enquadernació,
combinada en pell i fusta, ha
anat a càrrec d’Atena, empresa també de la ciutat. Després
d’un procés de selecció de la

peça més adequada d’entre
les diferents propostes dels
alumnes, l’àlbum es va presentar al Saló de les Celebracions (abans Saló de Nuvis)
que va tenir lloc els passats
24 i 25 de gener al recinte firal de Cal Carner; i cal dir que
la proposta va despertar molt
d’interès i va tenir una excel·
lent acollida.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
UN ROSTRE EN LA MULTITUD (1957) Sobre la manipulació de les masses. D´Elia Kazan.
PHANTOM OF THE PARADISE (1974) Brian de Palma entre la parodia i l´homenatge.
ENRIC V (1944) Laurence Olivier retorna a William Shakespeare.
RETORN A HOWARDS END (1992) Amb Emma Thompson i Anthony Hopkins
LA BÈSTIA HUMANA (1938) Dirigida per Jean Renoir i interpretada per Jean Gabin

Cultura
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El grup Musick Fyne clourà diumenge
la tercera edició del Festival Ànima de
Música Sacra d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

Diumenge passat, en el marc
del Festival Ànima de música
sacra, el públic igualadí va tenir ocasió d’escoltar el conjunt
igualadí Brevis et Solemnis,
encapçalat i dirigit per Josep
Miquel Mindán, en funció de
concert, amb les misses Kleine Orgelmesse de Haydn, la
Missa brevis Kv 140 de Mozart i també la coneguda i imponent Missa en Do M op. 48
de Schubert. Amb tot aquest
programa, el grup Brevis et
Solemnis, constituït per quatre
vocals, quatre instrumentals
i direcció, mostraven una capacitat excepcional per interpretar un programa compost
i concebut per orquestra i cor,
que va sorprendre el públic
que omplia l’Església dels Pares Caputxins.
Diumenge vinent, dia 8 de febrer, a les 18h i en el mateix
escenari, es clourà el festival
amb el grup Musick Fyne, especialitzat en música barroca
i integrat per la soprano Fernanda Sánchez, David Palanca al clavicèmbal, Guillermo
Turina al violoncel i la igualadina Nuska Corrià a la flauta
de bec. Aquesta formació ofe-

FOTO: Joan Guasch

rirà cantates sacres de l’època
barroca, alternades amb d’altres obres de l’època per a instrument solista, entre les quals
tindrà un pes especial el compositor alemany Georg Philliph Telemann, un compositor
cabdal al costat dels més cèlebres Bach i Haendel. També
es podran sentir obres de Van
Eyck, Frescobaldi i del mateix
Bach. Pel que fa la flauta de
bec, cal tenir en compte que
el Barroc va ser la seva època d’esplendor i grans compositors van escriure obres pel
lluïment d’aquest instrument;

per això Musick Fyne mostrarà com es combina amb la veu
i s’inspiren l’una amb l’altra en
el context del gènere religiós.
El tercer Festival Ànima de
Música Sacra d’Igualada és
un certamen que va arrencar l’any 2012, organitzat per
l’Institut Municipal de Cultura
(IMC) de l’Ajuntament d’igualada i produït per l’entitat cultural igualadina Contrapunt. En
aquesta edició ha tingut com a
escenaris la Basílica de Santa
Maria i l’església dels Pares
Caputxins.
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Setmana plena de música al
Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

Aquesta és una setmana plena de música al Hot Blues.
Avui divendres es podrà escoltar el concert de Soubugen
& Didac Ruiz. Soubugen és
un projecte musical japonès
creat per Hisao Suginaka,
músic-intèrpret de Shamisen
-instrument de corda tradicional de Japó- i Yuko Sarya
ballarina de dansa japonesa
i músic- intèrpret de Tambura
-instrument de corda tradicional de l’Índia. I Didac Ruiz és
music-percusionista que tocarà el Kamale Ngoni.
El concert començarà a dos
quarts d’11 i l’entrada és de 3
euros.
Per altra banda, demà dissabte tindrà lloc l’actuació de la
Igualada Latin Jazz band, una
nova formació en la qual es
fusionen estils com el latin, el
jazz, amb pinzellades de bossanova, funk o flamenc. Un repertori la major part format per
temes de Paquito de Rivera.
La composen Ferran Fuster,
saxo tenor i alt; Alcides Rodriguez, bateria; Pol Sanchez,

guitarra i Jordi Porcar, baix.
El concert serà a la mitjanit i
l’entrada valdrà 3 euros.
Dimarts serà el torn de la primera jam session Akord’s de
l’any, oberta a tots els músics.
Començarà a les 10 del vespre.
I finalment, el proper dijous es
podrà gaudir de la música de
Silver Haze, quartet de jazz
format per Joan Mas, saxo bariton; Iván González, trompeta; Marc Cuevas contrabaix;
i Carlos Falanga, bateria. Temes propis, tot un luxe per els
amants del Jazz.
El concert començarà a 2/4
d’11 de la nit i l’entrada tindrà
un cost de 3 euros.

Gran concert i gran homenatge a
Josefina Rigolfas a l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU

Dissabte passat, prop d’unes
400 persones van poder gaudir d’un magnífic concert d’homenatge a la pianista igualadina Josefina Rigolfas, que la
seva neboda, la també pianista i compositora Clara Peya,
va oferir al Teatre Municipal
l’Ateneu.
El concert, jazz dinàmic i emotiu, va fer gaudir el públic, que

acompanyava la família en
aquest acte tan entranyable.
L’acte va començar amb la
peça Tres, catorze, setze ballada per la seva germana Ariadna Peya.
El treball esPIral que presentava Clara Peya és passeja per
les quatre estacions de l’any.
Així Jorgina Castillo va recitar
el poema de la primavera, Mireia Calafell el de l’estiu, Ama-

deu Bergés el de la tardor i
Sonia Moll el de l’hivern.
La part musical va comptar
amb la participació de Ferran
Savall (hivern), Judit Neddermann (primavera) Rusó Sala
(estiu) i Alessio Arena (Tardor).
Un concert vital, com va ser
Josefina Rigolfas.
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Durant el mes de febrer
OFERTES A PARTIR DE 30€
Santa Caterina, 31
08700 Igualada
Tel. 93 804 94 32
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Festuc Teatre i “La mongetera màgica” al Teatre
Municipal l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

Festuc teatre ens presenta
una adaptació del conegut
conte Jack i la mongetera
màgica. Un espectacle de titelles per a tots els públics.
Una història de superació i
valentia que ens farà recordar que, sovint, per aconseguir les coses només cal una
mica d’imaginació. L’espectacle es podrà veure al Teatre Municipal l’Ateneu el proper diumenge dia 8 de febrer,
a ¼ d’1 del migdia. Les entrades són a 6 € i a 5 € per
als socis de Xarxa. La venda
d’entrades és al vestíbul de
l’Ateneu Igualadí, el dissabte
de 7 a 8 del vespre i el diumenge des d’una hora abans
de l’inici de l’espectacle.
Festuc teatre, titelles i música
L’Íngrid Teixidó i en Pere
Pàmpols van fundar Festuc
teatre a Lleida l’any 2003.
Una companyia d’espectacles fruit de les seves inquie-

Entre les seves obres podem
destacar: La princesa i el pèsol, El soldadet de plom, El
malalt imaginari, Una d’aventures, Llunàtics, Bugui Bugui
i La sireneta.

tuds artístiques i amb l’afany
de poder fer de la seva passió una forma de vida que alhora els servís de plataforma
d’expressió on poder mostrar
les seves creacions.
El seu propòsit ha estat sempre la presentació d’especta-

cles que arribin emocionalment a l’espectador, tingui
l’edat que tingui, això fa que
en els seus muntatges hi
hagi un lligam molt fort entre
la música, la narració i la interpretació per tal d’afavorir
aquest enllaç.

D’Austràlia al Brasil des de l’Skype de set
anoiencs amb l’AUGA

CULTURA / LA VEU

En una sessió molt dinàmica
conduïda pel periodista Jordi
Cuadras, a la tarda de l’AUGA es va fer un recorregut pel
món a través d’Skype. Asseguts còmodament a l’Ateneu
d’Igualada, els assistents van
connectar en pocs segons
amb l’igualadí Jordi Solé i Pérez qui, des de Sao Paulo, va
mostrar la ciutat en directe i
va explicar que hi feia i com
era la vida al Brasil. En Jordi
anava en màniga curta i era
visible que allà hi feia una
calor humida pels núvols que
s’apreciaven defora la seva
estança. Molt interessants les
apreciacions sobre la conur-

bació urbana de Sao Paulo i la
seguretat.
La Sara Zapata Vilanova va
parlar des de Viena: el que hi
feia, els anys que hi portava,
com se sentia, els seus contactes amb familiars i amics,
lainformació a l’instant del que
passava a casa, a la comarca
i al país a través dels mitjans
electrònics. Des d’Insbruck
en Francesc Marimón posava
l’accent en com son rebuts i
tractats -amb amabilitat calculada i potser freda- els estrangers. També va comentar que,
a través dels diaris digitals,
està al cas de tot el què passa
a Igualada i Catalunya.
Més festiva fou la intervenció

de l’Anna Suarez Grau. El sol
estival d’Australia i enlluernada per paisatges i platges feia
sentir enveja.
Des de Londres, l’Enric Cuadras, enginyer aeronàutic, posava l’accent en les possibilitats que allà tenia per fer-se un
camí en el món de l’aeronàutica. És també des de Londres
des d’on supervisa els treballs
que realitzen als aeroports de
sud-Amèrica on viatja sovint.
L’última connexió fou amb l’Aida Tort i el Toni Castells, qui
en un to molt simpàtic i distés
van comentar els problemes
de la vida diària: l’alt cost de
l’habitatge, preu elevat del
lleure i la vida cultural i social,
la dificultat de connectar amb
els natius, el fred, la manca
de dies assolellats... “Quan fa
sol surts al balcó ni que sigui a
dos sota zero”, van comentar.
Les connexions es van tancar
amb unes paraules del Toni
Castells. “Fa deu anys vaig
viure a Austràlia i ens escrivíem cartes amb els de casa,
cartes que entre anar i tornar
estaven uns dies. Ara amb els
whatsapps i Internet la informació és instantània.
Dilluns vinent, l’AUGA seguirà
interessant-se per les telecomunicacions amb Lluís Prat.

Durant tots aquests anys, la
companyia ha anat creixent
juntament amb tots aquells
espectadors que, com els
d’Igualada i la comarca de
l’Anoia, els empenyen dia
a dia i fan que aquest somni continuï essent possible.

“La mongetera màgica”
La Lina i la seva família es
veuran obligats a marxar de
casa per culpa de problemes
econòmics. Aquesta crua realitat farà que la Lina s’ompli
de valentia per emprendre un
viatge en busca d’una mongetera màgica que puja fins
més enllà del cel on viu un
ogre amb un tresor... Els ajudarà a no perdre la llar?
L’Íngrid Teixidó ha adaptat
el text, que compta amb la
composició i interpretació
musical de Franki Moreno.
El disseny de titelles i escenografia és de Plancton i
Joan Pena, i l’atrezzo d’Olaf
Cases. Té cura del so i la il·
luminació en Jordi Torras, i
Pere Pàmpols és el director
de l’espectacle.

Igualadins a la renovació de la
Flama de la Llengua Catalana

LLENGUA / LA VEU

Una representació igualadina
es desplaçà aquest passat
diumenge 1 de febrer fins a
Prada de Conflent on s’iniciaren els actes de la 46a renovació de la Flama de la Llengua
Catalana.
Enguany l’entitat organitzadora ha estat la Unió Excursionista Llançanenca, com cada any
la flama es renovà a la tomba
de Pompeu Fabra al cementiri
de Prada de Conflent. Desprès
de la cerimònia en la que la representació igualadina hi contribuí amb un record al Doctor
Antoni Maria Badia i Margarit,
es celebrà una cercavila fins a
l’ajuntament de la població on
hi hagueren uns parlaments i
l’actuació dels infants de l’es-

cola de la Bressola que ens
oferiren unes cançons.
En total unes 350 persones
han participat aquest diumenge a Prada de Conflent, a la
Catalunya del Nord, en l’encesa de la flama de la llengua.
Els actes de la flama seguiran el diumenge 22 de febrer
amb la tradicional caminada a
Montserrat que l’entitat juvenil
El Garbell organitza cada any
conjuntament amb l’Associació Flama del Canigó d’Igualada i el Club Esportiu Al-PiNisme.
Un fet important és que la ciutat d’Igualada gràcies a l’AlPi-Nisme club esportiu serà
l’encarregada a nivell nacional
d’organitzar els actes de la
Flama de la Llengua 2016.
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La Biblioteca posa a prova els
cinèfils amb el concurs “Què
ens saps, de cinema?”

Inaugurada la mostra
Fotografies, de Josep Mensa,
a l’EMA Gaspar Camps

CINEMA / LA VEU

EXPOSICIONS / LA VEU

Coincidint amb el mes dels
Oscar, la Biblioteca Central
d’Igualada posa en marxa
una nova edició del concurs
«Què en saps, de cinema?»
a través del seu facebook
(facebook.com/biblioteca.centraldigualada). Durant tot el
mes de febrer els seguidors
de la Biblioteca poden participar-hi responent la pregunta
diària que es farà al mur de
l’esdeveniment. Aquest any el
Cineclub Ateneu patrocina el
premi del concurs, que serà
un abonament per a quatre
sessions del Cineclub a escollir per part del guanyador. Des
de la Biblioteca es col agrair la
col·laboració d’aquesta entitat que promou el cinema a la
nostra ciutat.
La mecànica del concurs serà
la següent: cada dia ─de dilluns a dissabte─, del 2 al 28
de febrer, la Biblioteca proposarà una pregunta o enigma i
cada usuari pot contestar un
sol cop en cada pregunta. Per

El passat dimecres dia 21 de
gener es va inaugurar a l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps una exposició de fotografies a càrrec de Josep
Mensa, exalumne del centre.
Amb aquesta mostra, i d’altres
que estan programades a partir d’ara, l’escola es proposa
donar a conèixer i promoure
les activitats artístiques dels
seus alumnes i exalumnes. En
molts casos, aquestes estan
vinculades als seus estudis
al centre o a la seva activitat
professional dins l’àmbit del
disseny. Mensa és un antic
alumne del cicle formatiu de
disseny gràfic i ha cultivat la
pintura i la fotografia d’una
manera autodidàctica. Els
seus treballs han assolit un nivell molt remarcable i han estat premiats en diverses ocasions en concursos nacionals i
internacionals. La inauguració
va aplegar un bon nombre
d’assistents, i comptà amb la
presència, entre d’altres, de

poder-hi participar cal ser fan
del facebook i, sinó, fer-se’n.
El guanyador serà la persona
que més encerts faci i, en cas
d’empat, se sortejarà el premi entre els participants amb
més encerts el dia del lliurament del premi, que serà el 6
de març, divendres, a les 7 de
la tarda.
Aquest és el segon any que la
Biblioteca fa aquest concurs i
l’objectiu és donar a conèixer
el fons de cinema de la Biblioteca, que es troba situat a la
sala Beatles, i que està format
per centenars de pel·lícules
de tots els gèneres, amb una
clara aposta pel cinema documental i les pel·lícules catalanes. Totes aquestes pel·lícules
es poden emportar en préstec
cap a casa, amb el carnet
d’usuari de la Biblioteca.

CARMEL·LA PLANELL
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Diumenge, concert
del Quartet Altimira
al Casal Català dels
Hostalets de Pierola
MÚSICA / LA VEU

Glòria Escala, coordinadora
d’exposicions de l’escola, de
la directora M. Goretti Bartrolí,
que agraí a l’artista el fet d’haver tornat a l’escola presentant
la seva obra. Per la seva banda, Mensa explicà que darrera
de cada imatge hi ha un treball
de retoc important i que per a
ell la fotografia és també una
manera d’explicar històries.
La mostra es podrà veure fins
al proper dia 20 de febrer, dins
l’horari habitual d’obertura del
centre.

El Casal Català dels Hostalets
de Pierola acollirà aquest diumenge 8 de febrer, a les 6 de
la tarda, un concert a càrrec
del Quartet Altimira.
El Quartet Altimira, format per
Luis Peña, violí; David Andújar, violí; Pol Berlinches, viola
i Mariona Tusset, violoncel,
va néixer l’estiu del 2012 de
la iniciativa dels seus actuals
membres a partir de les ganes
de treballar i gaudir del principal repertori que s’ha escrit
per a quartet de corda i l’interès d’oferir concerts arreu del
territori.
Els seus membres han treballat en diverses formacions de
cambra i han compartit molts
interessos comuns. L’estiu del
2013 va ser guardonat amb el
primer premi del concurs internacional “Tocando el cielo” de
Panticosa.
Malgrat la seva recent formació han tocat arreu de la geografia catalana.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 5

Zadar, en poques paraules: preciosa!
Al nord de la Costa Dàlmata s’esdevé del tot inexcusable una visita a aquesta important ciutat croata, força
desplaçada dels principals centres d’interès turístic;
una circumstància que et permet de gaudir d’una
serena tranquil·litat i dels més preuats encants d’un
litoral d’aigües cristal·lines í d’un benigne clima mediterrani, a més d’un pregon patrimoni arquitectònic
mil·lenari.
Davant d’una pintoresca façana marinera, esquitxada
per un nombre imprecís d’illes i d’illots, una meravellosa badia et proposa l’accés a un nucli primitiu que,
des de la renaixentista Porta Terraferma, a l’entorn
d’unes massisses muralles medievals, et descobreix
un centre històric del tot captivador; que amb els
seus diferents monuments gòtics, renaixentistes i
barrocs, testifica un passat de controvertits episodis.
De primer, a unes passes de l’Església de Sant Donat
(d’estètica romànica i de planta circular), et vénen a
trobar diversos vestigis –seccions de columnes i capitells- de l’època romana que apunten a recapitular el
que devia haver estat un antic fòrum del segle III de la
nostra Era. Més enllà, la Catedral de Santa Anastasia,
del segle XIII, se t’imposa amb el seu esvelt campanar,
d’un estil de traspàs del gòtic cap al renaixement, que
deixa entreveure la seva monumentalitat fins i tot en
el teu penetrar per les interioritats de la Narodni trg o
Plaça del Poble: un singular emplaçament que llueix
amb orgull el popular rellotge de l’edifici Sentinella, o
City Sentinel, del 1562.
Un assossegat passeig per la vora del mar, resseguint
la línia costanera de tot el casc antic, és una invitació a la sorprenent descoberta de l’anomenat Orgue
del Mar; una obra inaugurada fa uns deu anys que,
lluny d’un simple conjunt de forats sobre diversos
esglaons, amaga en la seva estructura un enorme

conjunt de tubs i una profunda cavitat que et regala,
amb el so del moviment de les onades, una esplèndida
melodia del mar. Tanmateix, des d’un punt de vista més
estètic, és potser l’anomenada “Salutació al Sol”, una
de les construccions més curioses, formada per un colossal cercle d’uns vint i tants metres de diàmetre que,
configurat a base d’una geomètriques plaques de vidre, es proposa representar la grandiositat del sistema
solar; especialment a la nit, quan s’il·lumina.

Per últim, val a dir que Zadar va destacar en el passat per una intensa activitat cultural i acadèmica, tal i
com t’ho evidencia l’establiment de la primera universitat de Croàcia, a les primeries del segle XIV; així com
l’existència d’una important seu eclesial, emparentada amb els designis de l’Imperi bizantí.

La salutació del Sol

Rellotge del City Sentinel (1562)

Narodni trg o Plaça del Poble

Finca noble
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
MÚSICA
- Igualada
Concert a càrrec de Soubugen
& Didac Ruiz, un projecte musical japonès i música d’arrels
africanes.
Divendres a 2/4 d’11 del vespre
al Hot Blues.

MÚSICA
- Igualada
Concert amb la Igualada Latin
Jazz Band, una nova formació
en la qual es fusionan estils
com el latin, el jazz, amb pincellades de bossanova, funk o
flamenc..
Dissabte a la mitjanit al Hot
Blues.

TEATRE. “T’ESTIMO PERÒ NO
TANT”
- Igualada
Una divertida comèdia d’embolics amb el popular actor Josep
Linuesa.
Divendres a les 9 del vespre al
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “T’ESTIMO PERÒ NO
TANT”
- Igualada
Una divertida comèdia d’embolics amb el popular actor Josep
Linuesa.
Dissabte a les 9 del vespre al
Teatre de l’Aurora

PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ
- Igualada
Presentació
del’exposició
“Tempus Fugit” a càrrec de la
seva pròpia autora, Tina Russiñol, artista i professora de didàctica de l’art.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre
a Artèria, Espai d’art i tallers.

MÚSICA. “CANTEM MIL ANYS”
- Calaf
Concert especial en motiu del
Mil·lenari. A càrrec del Cor Trinvant i la participació de Laia
Pàmies, Jordi Morera, Isaac
Fonoll.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre
al Casal de Calaf.

MÚSICA
- Capellades
Concert de flauta i orgue amb
Frederic Prat i Josep Xaubet.
Divendres a la 1 del migdia a
l’església.

TEATRE PER A INFANTS.
“RASPALL”
- Piera
Conte de Pere Calders adaptat
per la companyia anoienca Teatre Nu que ens mostra un món
infantil que posa en qüestió la
realitat lògica dels adults.
Dissabte a les 6 de la tarda al
Teatre Foment.

DIVENDRES 6

DISSABTE 7
TEATRE. “L’ÚLTIMA TROBADA”
- Igualada
Dirigida i interpretada per Abel
Folk, amb Jordi Brau i Rosa
Novell. Dos homes que havien
estat amics inseparables, es
retroben després de 41 anys,
per resoldre un secret que hi ha
entre ells.
Dissabte a les 9 del vespre al
Teatre Municipal l’Ateneu.

DIUMENGE 8
CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
Ràdio Igualada. La ràdio més
familiar. Visita a les instal·
lacions de ràdio Igualada per
conèixer com funciona una
emissora
Diumenge a 2/4 d’11 del matí a
Ràdio Igualada.

TEATRE. “LA MONGETERA
MÀGICA”
- Igualada
Festuc teatre presenta un espectacle de titelles, una adaptació de “Jack i la mongetera
màgica”.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia
al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA. ÀNIMA, FESTIVAL
DE MÚSICA SACRA
- Igualada
“Music Fyne”. Música del segle
XVIII per a soprano, flauta de
bec i baix continu.
Diumenge a les 6 de la tarda a
l’església dels Caputxins.
TEATRE. “T’ESTIMO PERÒ NO
TANT”
- Igualada
Una divertida comèdia d’embolics amb el popular actor Josep
Linuesa.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora
MÚSICA.
- Els Hostalets de Pierola
Concert a càrrec del Quartet
Altimira. Organitzat pels amics
de la Música dels Hostalets de
Pierola.
Diumenge a les 6 de la tarda a
l’auditori Cal Figueres.
BALL
- Piera
Ball de tarda obert a tothom.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre Foment.
ESPECTACLE FAMILIAR
- Vilanova del Camí
Los Herreritas presenten “Els
flamingos”. Organitzat per Xarxa Vilanova
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia
al Centre Polivalent de Can Papasseit.

CONCERT VERMUT
- Capellades
Concert vermut de Festa Major d’Hivern amb Quico Tretze,
cantautor i poeta.
Diumenge a la 1 del migdia a
la Lliga.

DILLUNS 9
CONFERÈNCIA
- Igualada
“Del telègraf a Internet”. Breu
recorregut per la història de les
telecomunicacions i el seu impacte en la societat a càrrec de
Lluís Prat Viñas. Organitzada
per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 10
MÚSICA
- Igualada
Primera jam session de l’any
d’Akord’s, oberta a tothom qui
vulgui tocar.
Dimarts a les 10 del vespre al
Hot Blues.
MÚSICA. CICLE DE CONCERTS DEL PROFESSORAT
- Igualada
El pianet de la Cecília - Speculatio Soni. Una proposta musical i plàstica construïda partir
d’un pianet de joguina.
Dimarts a les 8 del vespre a la
sala d’actes de l’Escola de Música.

DIMECRES 11
RUSQUIESPECTACLE. ARRIBA CARNESTOLTES
- Piera
L’Íngrid Domingo presenta un

espectacle únic on tota la família podrà gaudir d’una estona
plena de la màgia que transmeten els contes.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.
XERRADA
- Òdena
“Com viure la gestió de les
emocions”, anirà a càrrec de
la psicòloga Cristina Estrada.
L’acte l’organitza l’Associació
de Veïns La Coraza.
Dimecres a les 6 de la tarda al
Centre cívic del Pla de la Masia.

DIJOUS 12
MÚSICA
- Igualada
Concert amb Silver Haze.
Quartet de Jazz format per
Joan Mas, saxo bariton, Iván
González, trompeta, Marc Cuevas contrabaix, Carlos Falanga, bateria.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Hot
Blues
PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió de Pantalla oberta
amb la projecció del film “100
anys de pregàries” del director
Wayne Wang.
Dijous a les 8 del vespre a al
sala de socis de l’Ateneu Igualadí.
CONFERÈNCIA
- Sta. Margarida de Montbui
Xerrada sobre les Emocions
Bàsiques inclosa dins el cicle
de conferències “Ésser emocional”. A càrrec de Dario Nogués, terapeuta gestalt i Psicodramatista.
Dijous a les 9 del vespre a Therana, (carretera de Valls, 12).

EXPOSICIONS
TEMPUS FUGIT

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

novel·les d’aventures.
Del 2 al 28 de febrer al vestíbul
de la Biblioteca Central.

ART DEL REGNE CELESMATÈRIA AMB LLUM I TIAL
L’exposició és el reflex d’una
cerca i alhora una trobada amb
FORMA
Lourdes Busquets
Mirar. Mirar de veritat i copsar
una realitat sense límits i traslladar-la als quadres.
Del 13 de gener al 14 de març
al Punt de lectors de la Biblioteca Central.

allò que és transcendent, etern.
Les obres són portals dimensionals que ens apropen a altres
realitats.
Del 2 al 28 de febrer a la Biblioteca de Piera.

criptura i ha esdevingut un
referent literari per les seves

propis textos.
Del 2 al 28 de febrer a la Biblio-

teca de Piera.

FOTOGRAFIES

Josep Mensa
Selecció de diverses temàtiques dels treballs fotogràfics
de l’artista.
Del 21 de gener al 20 de febrer
a la sala d’exposicions de l’Escola Gaspar Camps.

PARC NACIONAL D’ETHOSA. FOTOGRAFIES

Rosa Saez
“Setembre de 2013. Aquell
any, la sequera va ser una de
les més intenses dels darrers
temps a Namíbia.
Del 30 de gener al 15 de febrer a la sala Ramon Godó de
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

Campiña es basa en la recuperació i el reciclatge del material trobat a la deriva.
Del 6 al 22 de febrer a la
Sala Municipal d’exposicions
d’Igualada.

RECORDAR 3

Exposició de fotograFies d’Antoni QuintanaTorres i de l’Arxiu.
Del 2 al 22 de febrer a les Voltes de Casa Bas.

PROJECTES FINALS DE COL.LECTIVA
col.lectiva de set pinGRÀFICA PUBLICITÀ- Exposició
tores i pintors de la Pobla de ESCULTURA
Bernat Pallarès.
Claramunt.
D ’ I L . L U S T R A D O R S : RIA
Recull els treballs realitzats De l’1 al 15 de febrer a la sala L’escultor proposa diferents
alumnes que ja han com- municipal d’exposicions de la peces en tres materials: guix,
MERCÈ
ARÀNEGA
LA DESCOBERTA. JULES Mercè Arànega entra en el món pels
fusta i marbre. Dins el cicle
pletat el cicle formatiu de grau Pobla de Claramunt.
d’exposicions d’artistes exasuperior
de
Gràfica
Publicitària
de
la
literatura
infantil,
primer,
VERNE
lumnes.
del
curs
2013-2014
de
l’escola
com
a
il·lustradora
i
més
tard
Advocat de professió, Jules
NATURAL, NATURAL
Fins a finals de febrer a l’InstiVerne va dedicar-se a l’es- també com a autora dels seus Gaspar Camps.
Del 19 de gener al 13 de febrer
a l’Empremta.

Angel Campiña
El projecte escultòric d’Angel

tut Pere Vives Vich.
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Ràdio i televisió
Igualada Capital, de dilluns a divendres

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

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten

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

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30 a 15h,
7 cançons en català

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h,

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

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

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h,

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem

de 8 a 10h informació, opinió i entreteniment

de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

una hora per parlar del món casteller

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

de Nashville,

els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

d'emocions i experiències vitals

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

partits de l'IHC

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

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

Descarrega’t l’APP de la comarca GRATIS

Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR.

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços...

Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!
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Cinema
El racó del Cineclub • Begin Again

Estan tocant la nostra
cançó

R.F.-

Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda al Teatre de l’Ateneu, el
Cineclub presenta la producció nord-americana del 2013
Begin Again, dirigida per John
Carney. Com és i serà habitual en les sessions de diumenge a la tarda, la pel·lícula es
projectarà en versió doblada, i
en aquest cas al català.
Carney és un director irlandès
que s’estrena en el cinema
nord-americà amb aquesta pel·lícula, que recorda en
molts aspectes el seu gran
èxit Once, una producció del
2006 al voltant d’un músic de
carrer. Molts la recordareu,
sobretot per la cançó Falling
Slowly.

Begin Again conté igualment
una cançó -Lost Stars- amb
vocació de ser el centre d’una
història sobre dues persones
que necessiten urgentment
refer la seva vida i que s’ajudaran mútuament: Gretta, una
noia que canta en clubs de
Manhattan després que el seu
xicot l’hagi deixada per fer-se
famós en el món de la música,
i Dan Mulligan, un productor
musical en atur captivat pel
seu talent.
La pel·lícula és tendra i divertida, parla de l’amor a través
de la música sense ser mai
embafosa i està molt ben interpretada per Keira Knightley
i Mark Ruffalo. La química entre ambdós és absoluta.

Bon cinema basc

Estrena a Tous • Loreak

R.R.-

De la mateixa manera que
existeix un cinema català,
també hi ha un cinema basc.
Ara ens arriba una de les mostres més notables d’aquest cinema, de títol Loreak, que vol
dir flors. Escrita i realitzada
per José Mari Goenaga i Jon
Garaño, Loreak és un drama
de vides encreuades. La trama se centra en el personatge d’Ane. La vida d’aquesta
dona dóna un gir inesperat
quan setmanalment comença
a rebre, de forma anònima,
rams de flors a casa. Per altra
banda, les vides de Lourdes i
Tere també es veuen afectades per unes misterioses flors.
Un desconegut diposita cada
setmana un ram en memòria
d’algú que va ser important
en les seves vides. Aquesta
és la història de tres dones,
tres vides alterades per unes
flors. Flors que faran brollar-

hi sentiments que semblaven
oblidats ...
Interpretada
per
Josean
Bengoetxea, Nagore Aranburu, Ane Gabarain, Gotzon
Sanchez i Itziar Aizpuru, Loreak és una peŀlícula intimista, entranyable i bellament

fotografiada. A les pàgines del
diari El Mundo, Luis Martínez
va escriure: “Una cristal·lina,
magnètica i molt profunda faula de la desolació. Una brillant
i precisa reflexió sobre l’aroma
del record, sobre el pes de la
pèrdua. Qualsevol d’elles.”

Estrena • El destino de Júpiter

Mitologia i tecnologia

R.R.-

Els germans Wachowski són
ben coneguts gràcies a la seva
trilogia Matrix. Ara tornen a estar d’actualitat, doncs són els
responsables absoluts (guió i
direcció) d’una pel.lícula d’alt
pressupost de producció, El
destino de Júpiter. Es va estrenar fa unes setmanes als Estats Units, amb menys èxit del
que s’esperava, i ara arriba a
les pantalles catalanes.
Interpretada per Mila Kunis,
Channing Tatum, Eddie Redmayne i Sean Bean, El destino

de Júpiter combina les aventures, la mitologia, la ciènciaficció i el cinema d’acció. Espectacular, molt tecnificada i
tridimensional, la peŀlícula dels
germans Wachowski posa
en joc l’equilibri de l’Univers,
qüestió en la que intervindrà
Júpiter Jones, la qual va néixer
sota el cel de la nit. Els senyals
apuntaven que estava cridada
a grans coses. I ara tindrà ocasió de trencar amb la seva rutinària vida i posar-se a fer coses veritablement importants.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel.
E.mail

Fes-nos arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.
Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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BEGIN AGAIN

Estats Units. Drama romàntic. De John Carney. Amb Keira Knightley, Mark
Ruffalo i Hailee Steinfeld.
La passió per la música porta a Gretta i Dav, promesos des de l´institut, fins
a Nova York. Però quan ell, un cop assolit l´èxit i la fama, l´abandona, ella
es queda completament desolada. Una nit, un productor de discos, però
ara sense feina, la veu actuar en un bar de Manhattan i queda captivat pel
seu talent.

CAMÍ A L’ESCOLA

França. Documental. De Pascal Plisson. S´hi narra la història real i
extraordinària de quatre nens, herois quotidians –cadascun d´ells viu a
Kenya, Marroc, Índia i Argentina- que han d´enfrontar-se diàriament amb
una multitud d´adversitats i perills per arribar a l’escola. Aquests nens
comparteixen les mateixes ganes d’aprendre i són conscients que només
l´educació els obrirà les portes a un futur millor.

MÀGIA A LA LLUM DE LA LLUNA

Estats Units. Comèdia. De Woody Allen. Amb Emma Stone, Colin Firth,
Marcia Gay Hardenm i Jacki Weaver. A la França dels anys 20, durant
l´època daurada del jazz, un mag anglès està decidit a desemmascarar una
falsa mèdium. Això desencadenarà una sèrie de fets màgics i inesperats
que sacsejaran la vida de tots dos.

LOREAK

Espanya. Drama. De José Mari Goenaga i Jon Garaño. Amb Josean
Bengoetxea, Nagore Aranburu i Ane Gabarain. La vida d´Ane dóna un gir
quan setmanalment comença a rebre de forma anònima un ram de flors a
casa. Per la seva part les vides de Lourdes i Tere també es veuen afectades
per unes misterioses flors. Un desconegut diposita cada setmana un ram
en memòria d´algú que va ser important en les seves vides. Aquesta és la
història de tres dones, tres vides alterades per la mera presència d’unes
flors.

EL DESTINO DE JUPITER

Estats Units. Aventures fantàstiques. D´Andy Wachowski i Lana Wachowski.
Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne i Sean Bean. Jupiter Jones
va néixer sota el cel de la nit, i els senyals apuntaven que estava cridada
a grans coses. Encara que segueix somiant amb les estrelles, la seva vida
es rutinària i grisa. I no és conscient de la destinació que l’està esperant
fins que Caine, un ex militar genèticament modificat, arriba a la Terra
per trobar-la. La raó és que Júpiter forma part d´una cadena genètica
extraordinària que podria alterar l´equilibri de tot l´Univers

LA TEORIA DEL TODO

Regne Unit. Biografia. De James Marsh. Amb Eddie Redmayne, Felicity
Jones, Emily Watson i David Thewlis. Narra la relació entre el cèlebre
astrofísic Stephen Hawking i la seva primera dona Jane, en l´època en què
tots dos van lluitar contra la malaltia degenerativa que va postrar al geni
científic en una cadira de rodes..

INTO THE WOODS

Estats Units. Musical. De Rob Marshall. Amb Meryl Streep, Emily Blunt i
James Corden. Un forner i la seva dona s’endinsen al bosc a la recerca
d´una vaca, una capa vermella, unes sabatilles daurades i unes mongetes
màgiques. Es el que necessiten per acabar amb la maledicció que no els
deixa tenir fills. Però apareix una bruixa.

THE INTERWIEV

USA. Comèdia. Evan Goldberg, Seth Rogen. Amb James Franco, Seth
Rogen, Randall Park, Lizzy Caplan, Diana Bang. En aquesta esbojarrada
comèdia d’acció Dave Skylark (James Franco) i el seu productor Aaron
Rapoport (Seth Rogen) dirigeixen un programa de TV sensacionalista
sobre famosos anomenat “Skylark Tonight”. Quan descobreixen que el
líder nord-coreà Kim Jong-un és un fan del programa, organitzen una
entrevista amb ell en un intent per demostrar al món el bon periodistes
que són.

Cartellera
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CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA
ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
BEGIN AGAIN
Diumenge: 18:00
KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 55 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL
CAMÍ A L’ESCOLA (apta)
Dissabte: 17:30
Diumenge: 16:30
LOREAK (7 anys)
Dissabte: 19:00
Diumenge: 19:45
MÀGIA A LA LLUM DE LA LLUNA
en català (7 anys)
Diumenge: 18:00

YELMO CINES ABRERA 3D
1 EL GRAN HOTEL BUDAPEST
(apta)
Ds. i Dg.: 15:30
1 EL DESTINO DE JUPITER (12
anys)
Dv i Ds.: 17:30/20:00
Dg.: 11:30/17:30/20:00
Dll a Dj.: 18:00
1 EL DESTINO DE JUPITER 3D (12
anys)
Dv. a Dg.: 22:30
Dll a Dj.: 20:40
2 THE INTERVIEW (16 anys)
Dv.: 18:00/20:15/22:35
Ds.: 15:40/ 18:00/20:15/22:35
Dg.: 11:50/15:40/ 18:00/20:15/22:35
Dll a Dj.: 18:30/21:15
3 LAS OVEJAS NO PIERDEN EL
TREN (12 anys)
Dv a Dg.: 18.10/22:30
Dll a Dj.: 17:30/21:40
3 PROJECT ALMANAC (7 anys)
Dv : 20:20
Ds.: 16:00/20:20
Dg.: 11:50/16:00/20:20
Dll a Dj.: 19:30
4 ANNIE (apta)
Dv. i Ds: 17:40/20:20
Dg.: 12:00/17:40/20:20
Dll a Dj.: 18:15
4 NOCHE EN EL MUSEO 3 (apta)
Ds i Dg: 15:30
4 VENGANZA (16 anys)
Dv.a Dg: 22:45
Dll a Dj.: 21:00
5 BOB ESPONJA (apta)
Dv. i Ds: 18:00/20:10
Dg.: 11:50/18:00/20:10

Dll a Dj.: 17:30/19:40
5 BOB ESPONJA en català
(apta)
Dv. i Ds: 16:00
5 BOB ESPONJA 3D (apta)
Dv. a Dg: 22:10
Dll a Dj.: 21:40
6 DIOS MIO PERO QUE HEMOS
HECHO (apta)
Ds. 15:30
Dg.: 12:00/15:30
6 INTO THE WOODS (7 anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 17:30/20:00
Dll a Dj.: 21:20
7 PADDINGTON (apta)
Dv.: 17:45
Ds.: 15:45/17:45
Dg.: 11:40/15.45/17:45
7 TEORIA DEL TODO (apta)
Dv a Dg.: 19:40/22:10
Dll a Dj.: 18:20/21:10
8 BIG HERO 6 (apta)
Dv.: 17:50
Ds.: 15:40/17:55
Dg.: 11:30/15:40/17:55
8 THE IMITATION GAME (7 anys)
Dv. a Dg: 20:10
Dll a Dj: 18:40
8 BIRDMAN (16 anys)
Dv. a Dg: 22:40
Dll a Dj: 21:30

52

Espai de fe

DIVENDRES
6 de febrer de 2015

Jornada de la Vida Consagrada
La festa de la Presentació de
Jesús al Temple, el 2 de febrer,
és un dia dedicat a la vida consagrada. Té la seva lògica, ja
que en aquest dia Jesús no
és solament presentat al Temple de Jerusalem, sinó que és
consagrat a Déu.
Jesús, que és el Fill etern del
Pare, pertany del tot a ell.
Els consagrats són aquells
cristians que viuen la consagració baptismal, per mitjà del
seguiment dels consells evangèlics, els vots de pobresa,
castedat i obediència, per tal
de ser del tot del Senyor.
Dins el marc de l’Any de la
Vida Consagrada, tots els religiosos d’arreu de la nostra
diòcesi són convidats a participar, el diumenge 1 de febrer,
en una jornada celebrativa.
També tots els fidels d’arreu
de la diòcesi sou convidats a
participar en l’eucaristia que
celebrarem a la catedral.
El papa Francesc, en el missatge de l’any dedicat a la vida
consagrada, diu: «Aquest any
no sols afecta les persones

consagrades, sinó a tota l’Església. Em dirigeixo, doncs, a
tot el poble cristià, per tal que
prengui consciència, cada vegada més, del do de tants consagrats i consagrades, hereus
de grans sants que han forjat
la història del cristianisme...
El beat Pau VI deia: «Sense
aquest signe concret, la caritat
que anima l’Església sencera
correria el risc de perdre la
seva força; la paradoxa salvífica de l’Evangeli, de perdre
nervi; la “sal” de la fe, de dissoldre’s en un món secularitzat.»
El Sant Pare llança uns reptes
a la vida consagrada, que han
de ser per a tots un estímul.
Els religiosos han de ser testimonis de l’autèntica alegria
que neix del trobament i de la
donació al Senyor. Han de ser
profetes que despertin el món,
per tal que sàpiga mirar Déu i
la seva voluntat.
Els consagrats han de donar a
l’Església i al món el testimoni de la comunió, de la unitat i
de la caritat, essent, al mateix

temps, capaços de sortir d’ells
mateixos per anar a les perifèries existencials del nostre
món, per fer present Crist i,
amb ell, el Regne de Déu.
Els consagrats i, amb ells, tots
nosaltres hem de mirar el passat de la vida consagrada amb
gratitud, posant en mans de la
misericòrdia de Déu la nostra
vida; hem de viure el present
amb passió, escoltant el que
l’Esperit diu a l’Església avui; i
hem d’abraçar el futur amb esperança. No podem cedir mai
a la temptació dels nombres i
de l’eficiència. Com deia Benet XVI: «No ens podem unir
mai als profetes de desventures que proclamen el final o el
sense-sentit de la vida consagrada en l’Església dels nostres dies; sinó que ens hem de
revestir de Jesucrist i portar
les armes de la llum (cf. Rm
13,11-14), romanent ben desperts i vigilants» (2-2-2013).
Mn. Romà Casanova,
Bisbe de Vic

Els fragments més antics de l’Evangeli
Alguns dels papirs més antics
amb textos del Nou Testament
havien estat trobats en abocadors de paper en el desert, o
comprats a comerciants d’antiguitats, però mai fins ara
no se n’havia trobat cap en
una mòmia egípcia, entre els
centenars de documents utilitzats com a paper maixé per
a crear la seva màscara. Un
grup d’experts de la Universitat Evangelista d’Acadia (Canadà) en va trobar un fa tres
anys i ha aconseguit identificar el text com un fragment de
l’evangeli de sant Marc datat
entre l’any 80 i el 90 després
de Crist. En cas de confirmarse, seria el primer manuscrit
del Nou Testament que es coneix.
Els científics creuen que el
papir en el qual es va escriure
aquesta còpia de l’evangeli de
sant Marc hauria estat reciclat
després per altres persones
per a elaborar la màscara funerària, una pràctica comuna
entre les classes humils egípcies que havien de conformar-

se amb papir o lli, cola i pintura, segons va assenyalar el
doctor en Estudis Bíblics Craig
Evans el proppassat 18 de gener a Live Science.
«Si el que diuen és cert, la troballa seria de gran importància, ja que el papir més antic
que tenim de Marc és relativament tardà: el P45, que conté
els quatre evangelis, encara
que en un altre ordre (Mateu,
Joan, Lluc i Marc. Data de mitjan segle III», assenyala Santiago Guijarro, catedràtic de
Nou Testament de la Universitat Pontifícia de Salamanca i
director de l’Associació Bíblica
Espanyola.
Per al prestigiós biblista espanyol, «aquest descobriment
seria molt important si ens
proporcionés un text (en realitat, seria un petit fragment)
molt més antic de Marc». La
transmissió d’aquest evangeli «és molt particular», ja que
«una vegada que Mateu i Lluc
el van incorporar en els seus
respectius evangelis, quasi va
deixar de copiar-se», explica

Guijarro.
«Per això no ens han arribat
papirs amb el text de Marc,
mentre que dels altres evangelis en tenim bastants», afegeix l’autor del llibre Els quatre
evangelis (Salamanca 2012).
«Existeixen uns 5.000 manuscrits, bastants d’ells de l’època
pre-constantiniana (després
de Constantí els textos es van
copiar en grans còdexs i es
van difondre molt)», explica
Guijarro.
«Un es fa una idea del que
això significa quan s’adona
que les obres dels autors clàssics, com ara Homer, ens han
arribat en manuscrits copiats
vuit o deu segles després que
foren compostes», subratlla
el catedràtic de la Universitat
Pontifícia. En el cas del Nou
Testament i especialment dels
evangelis, «no és així», perquè «tenim papirs copiats vint
o trenta anys després de ser
compostos, i en tenim molts».
El Nou Testament «és, de
molt, el text millor testificat de
tota la literatura antiga”.
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En record de l’Olga
Una paraula: admiració. Des
del primer moment ens has
donat una lliçó de fortalesa i
positivitat. Has sigut un exemple a seguir davant les adversitats. A tu, malauradament
t’ha tocat la més dura. A l’arribar a l’escola cadascuna
amb els nostres mals de cap,
la majoria intrascendents, i tu
allà, somrient, tranquil.la, pau-

sada, serena i conscient de
viure el dia a dia. Senzillament
increïble.
Ets gran, molt gran. Estem
tristes i afligides. Et trobarem
a faltar molt. Per sempre més
et portarem en el nostre cor.
Olga, t’estimem molt.
Descansa en pau.
Grup de mares de
l’Escola Montbou

Actualitat pastoral
REDACCIÓ / LA VEU

BASÍLICA DE SANTA MARIA
D’IGUALADA:
- Missa en anglès: Dissabte,
dia 14, a 2/4 de 5 de la tarda,
a la capella del Sant Crist de
la nostra basílica: Eucaristia
mensual, oberta a les famílies
de parla anglesa i tothom qui
ho desitgi.

MONESTIR DE LES CARMELITES
“Els 7 diumenges de Sant Josep”. La Comunitat, us convida a celebrar-ho com a preparació a la Festa del 19 de
març. Ho varen començar el
proppassat diumenge 1 de febrer i es clourà el 17 de març,
de 6 a 7 de la tarda, acabantse amb la pregària de Vespres
solemnes. Hi sou convidats.

II Peregrinatge Motorista
a Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

La delegacions diocesanes de
Pastoral de la Carretera dels
bisbats de Girona, Vic i Barcelona, per segon any consecutiu, organitzem pel dissabte 14
de març, aquesta trobada motorista que s’iniciarà a Girona,
on el bisbe Mons. Francesc
Pardo, beneirà les flors que
seran ofrenades a la Moreneta.
- A les 9 del matí: sortida dels
moters, organitzats i dirigits
per membres del Cos dels
Mossos d’Esquadra.
- A les 10 del matí: parada de
repostatge a l’Area de Gurb
i incorporació d’aquells que
propers a Vic, vulguin afegirs’hi.
- A les ¼ de 12 del matí: concentració de tots els participants a Monistrol de Montserrat (pàrquing de l’Estació del
cremallera).
- A 2/4 de 12del migdia: Pujada conjunta fins al Santuari de
Montserrat. (quedaran ordenadament estacionats a l’esplanada davant de l’Estació
del tren cremallera).
- A 2/4 d’1 del migdia: Ofrena
floral als peus de la Moreneta,

i pregària pèls difunts a conseqüència dels accidents de
trànsit.
- A la 1 de la tarda: Cant del
Virolai, a càrrec dels monjos
del Monestir i el poble fidel assistent. Adoració personal a la
Verge.
- A les 2 de la tarda: El clàssic minut de la “Bramada dels
motors”, per retre homenatge
a totes les víctimes dels accidents.
- Final del Pelegrinatge amb la
“Benedicció dels participants i
els seus vehicles” i viatge de
tornada.
Es comptarà en tot moment
amb el control i assessorament tècnic del Cos dels Mossos d’Esquadra, Guardia Civil,
Servei de Seguretat de Montserrat i els Monjos del Monestir que estaran a disposició
dels pelegrins.

Guia de la salut
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APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Av. Balmes, 74B, 2n 3a
(”edifici Punto Blanco”)
IGUALADA

Col. 18704
Psicòloga

.Quiropòdies

(ungles, durícies, ulls de poll...)

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

Màster en Psicologia Clinica
i en Psicopatologia Legal i Forense
pilarpratjorba@gmail.com

La crisi

Nutricionista al teu servei

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

Núria Torres Riba

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

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

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com

Més info: 654 50 97 81

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

ORTOPÈDIA
CASES

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

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques
-Personal titulat
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

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

CIRUGIA LÀSER

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)
Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

de Pilar Prat Jorba

També VISITES A DOMICILI

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

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

Consells

Tel. 93 804 57 76

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

ODONTOLOGIA

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Tel. 93 805 29 95

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

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

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48
www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia
Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia
Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com
@EduardDabraMag
Hores concertades

VOLS ANUNCIAR-TE?
Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829
publianoiadisseny@gmail.com

CE NTR ES M È D I CS

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25

P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

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

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

DERMATOLOGIA

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA
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C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

Hi ha situacions puntuals
que provoquen ansietat.
Però n’hi ha d’altres que
provoquen
inestabilitat
permanent. I la crisi n’ha
portat moltes. Gent que
perd la feina, que no pot
pagar les hipoteques, que
no pot mantenir els pagaments d’escoles i d’altres
obligacions que sempre
havien assumit i que ara
s’han quedat lluny de les
seves possibilitats. I és difícil
sobreposar-se a tanta adversitat. Però s’ha de fer, cada
dia mereix viure’s i s’han de
trobar elements per fer-ho
amb dignitat.
Per això hem de saber
adaptar-nos.
Potenciar
aquesta qualitat i aquesta
actitud. Les ments obertes
tenen més possibilitats de
generar transformacions i
canvis. I permeten afrontar
situacions difícils amb més
tranquil·litat. Pensant en
que s’han de buscar solucions i no donar-se mai per
vençut.
En canvi una mentalitat
rígida queda bloquejada.
I això pot provocar diferents trastorns psicològics.
La ment s’ha d’adaptar de
la mateixa manera que ho
fa la pupil·la de l’ull amb la
intensitat de la llum. I és el
que cal fer davant la intensitat dels problemes. Hem
de ser flexibles en tots els
esdeveniments que succeeixen durant el dia. El “canvi
de plans” mai ha de ser vist
com una tragèdia. No és
un fracàs, sinó un aprenentatge. Si hi posem tot el
nostre esforç no ha de saber
greu que les coses no surtin
com voldríem. I tornar a
cercar opcions. Perquè la
vida segueix. I al final ens
adonarem que tot es pot
superar. Passi el que passi.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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Contactes

MAESTRO MARA Autèntic “curandero”
africà amb do heretat i poders naturals
AMB MOLTA EXPERIÈNCIA EN TOTS ELS CAMPS
DE LA MÀGIA AFRICANA
Expert en solucionar problemes de depressió, relacions
de parella, impotència sexual, treball, mal d’ull, sort en
negocis... Qualsevol problema per difícil que sigui, casos molt desesperats. Resultats 100% garantits i amb
possibilitat de desplaçar-me a lloc de treball tots els dies
de 9h a 24h

Tel. 631 433 568 - 653 322 424
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El gourmet

Botifarra d’ou
Preparació:
Ingredients :
Carn de porc (cotnes, espatlla,
papada, cansalada…)
Llardons
Ous (8 ous per cada kg de carn)
Sal, pebre negre i nou moscada
Oli d’oliva, sal i pebre negre mòlt

Utensilis

Trinxa la carn de porc i afegeix-li sal i pebre.
Mentrestant bat els ous i amb una mica de sal i nou
moscada.
Barreja els ous batuts amb la carn de porc picada i
emboteix la barreja en budells prims de porc. Has de
tenir en compte de no estrènyer-ho molt ja que l’ou al
coure augmenta de mida.
Posa les botifarres a bullir en aigua durant una hora i
quart. Un cop bullides, lliga’n els extrems amb un
cordill i deixa-les assecar.

Olla a pressió

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

Restaurant

Braseria i Cafeteria

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb
secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63

. MENÚ DIARI
. CARTA

C/ Sant Magí, 58
08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26
reserves@santmagi.net

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments
· Reunions de treball
· Convencions Presentació
de productes
· Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris
· Menjar per emportar.
Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

DIVENDRES
6 de febrer de 2015

4 paraules amb...
Jaume Singla.En Manel Macià és especialista en gestió del talent. Ha
creat una empresa que utilitza
els recursos tecnològics per
posar en contacte els professionals que requereix cada
empresa. Fa selecció, avaluacions, formació i activitats
outdoor i dissenya estratègies
de cohesió d’equips humans.
Ho fa des d’Igualada i per a
tot el país. El seu portal www.
talentiagestio.com és una referència obligada per a tots els
que volen trobar un espai per
desenvolupar els seus potencials.
Què és Talentia gestió?
És una consultora especialitzada en gestió per competències. La competència és
l’actitud conductual que la
persona demostra per millorar
l’eficiència en el lloc de treball.
Qui són els vostres clients?
Les empreses i les persones
que busquen feina. Posem
en contacte la persona més
adient per a un lloc de treball
de l’empresa que el busca.
Es troben empreses que
busquen persones per treballar?
El que volen les empreses és
trobar el millor personal possible i ara és el moment de trobar-lo perquè, malauradament,
hi ha molta gent que busca
feina. Hi ha molts candidats i
les empreses poden millorar

les seves plantilles anant a
buscar els talents més adients
a les seves necessitats.
Treballeu per a tot el país,
però des d’Igualada estant.
Som una empresa que treballa en xarxa. Tenim els nostres formadors a Calafell, La
Gornal, Tarragona, Vilanova
i la Geltrú, Vilafranca, Barcelona.... i ens obrim a tot el territori de Catalunya.
També feu formació?.
Tenim un ampli ventall de
cursos presencials que van
des de la direcció i innovació
d’empreses a l’e-commerce,
passant per tots els àmbits
empresarials. Oferim una
formació a mida per a cada
empresa.
Quina és la branca professional amb més futur?.
Tecnologies informàtiques. Un
cicle de grau superior o una
enginyeria informàtica et porta
a un sector d’atur zero. I sobretot idiomes. La xacra d’aquest
país és que no es posa prou
atenció al coneixement d’idiomes.
Heu presentat a Barcelona
un joc de geolocalització.
És un joc pensat per a petites,
mitjanes empreses i coŀlectius
públics i privats. És una ruta
competitiva -en aquest cas
per ciutat- per equips, que se
segueix a través d’una tablet,
per trobar uns codis QR que
prèviament
hem
amagat.

D E L’A N O IA

Manel Macià

L’aplicació dirigeix a un punt
on hi ha una altra pista i així
fins a l’objectiu final. El punt
de trobada dels tretze equips
era la cerveseria Moritz de
Barcelona i els guanyadors
el feren en cinquanta minuts.
El joc combina l’ús dels codis
QR i la tecnologia dels GPS.
L’objectiu fonamental és que
les empreses tinguin un team
building per millorar la relació,
la comunicació dels equips i la
capacitat de lideratge per avaluar competències a través del
joc.
La tecnologia d’aquest joc
és vostra?.
Totalment nostra. No és comprada ni està en venda. Està
pensada per realitzar activitats
outdoor de geocaching que
podem adaptar a qualsevol
ciutat o a l’àmbit rural.
Per què va fundar Talentia

gestió?.
Sóc llicenciat en Sociologia i
Màster en direcció de RRHH
i continuadament m’he anat
reciclant en aquest àmbit.
En un dels cursos, en Gay
de Lièbana em va regalar un
llibre de la sociòloga Marta
Alles sobre gestió de competències. Vaig fundar l’empresa el juny del 2013 amb
l’objectiu de posar en pràctica la selecció de personal
a través de la gestió de competències.
Vostè parla de l’empresa
en plural.
Talentia gestió té molts col·
laboradors i molt valuosos
que són tots a la web. La
nostra web és la nostra punta
de llança. Tothom qui hi entri
hi trobarà tot el que oferim.
Tenim presència i activitat a
totes les xarxes socials. Ser
a les xarxes és part de la
feina, no és perdre el temps
com diuen alguns.
És a punt de llençar una
newsletter.
Crec molt en les estratègies
digitals i la marca personal.
Llençarem una newsletter
per enviar als nostres contactes amb tota la informació.
Les empreses haurien de
tenir en compte l’estratègia
digital per comunicar-se amb
tots els seus clients i proveïdors. La inversió es mínima
i el rendiment és molt gran.
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Darrerament, Òdena torna a ser
notícia. Fa uns anys, semblava que
tots els problemes que hi havia en
aquesta població, i ens els venien
prou grossos, tenien a veure amb
el llavors alcalde Guisado, del PSC.
Estava al mig de tots els fregaos.
De denunciar-los se n’encarregaven, dia rere dia, CiU i ERC, llavors
a l’oposició. La lluita va ser tan
acarnissada que, amb el temps, va
acabar convertint-se en desagradable.
Bé, alguna cosa està passant ara a
Òdena. No és normal que la regidora de Cultura, de CiU, utilitzi
Facebook per explicar-se davant
el poble i carregar-se a ERC, quan
resulta que són els seus socis de
govern, això sí, tots ben situats a
la majoria d’entitats culturals. Hi
ha un pollastre de mil dimonis a
Òdena que toca de ple la caixa de
les entitats, o, el que és el mateix,
de la societat civil del poble. I no
acaba d’agradar, diuen, l’actitud
“dèspota” de l’alcalde, ens expliquen. Alguna raó deuen tenir si
l’alcalde és capaç de dir públicament, com ja ha fet, que, aprovats
els pressupostos del 2015, els dos
regidors d’ERC socis de govern “ja
no em serveixen per a res”... Als
odenencs -i a tots els anoiencsens agradaria conèixer de debò
què carall està passant a Òdena, i,
sobretot, per què.
Diuen que dimarts hi ha previst
un plenari d’aquells que es recordaran. Vaja, com aquells d’en Guisado.

