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 Les nòmines dels 1.124 treballadors que hi ha als 33 ajuntaments de la comarca costen 44,5 milions d'euros als 
anoiencs,  que representen quasi mil euros per família, però els ingressos ja no són el que eren.

Els ajuntaments es gasten un 300% 
més en personal que fa una dècada

Un esvoranc separa 
Igualada i Vilanova

Treballs de reparació de l’esvoranc, ahir als límits d’Igualada i Vilanova del Camí.
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El sou de quasi quatre mil persones a l'Anoia depèn de les administracions públiques
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 Una fuita obliga a tallar la principal via de comunicació entre les 
dues poblacions fins a finals de la setmana vinent

P14 Després 
d'Igualada, el 
Carnaval arriba a 
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Calaf i Montbui

P12 Queda una 
setmana per a 
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comença a 
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supermercat a 
Masquefa

P29 Piera inaugura 
diumenge la nova 
plaça Jove  

P44 Olor de Gas, 
teatre 100% 
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La ciutadania està desconcertada. La ma-
joria dels estaments públics mostren un 
alarmant allunyament de la realitat. Els 
problemes que afecten a la vida de la gent 
queden amagats per una absurda lluita de 
poder. La corrupció mostra el podriment del 
sistema. Ja no és sols la partitocràcia i el 
nepotisme, sinó l’ús descarat dels càrrecs 
en benefici propi.
Cada dia s’obren nous fronts. Com el re-
curs número 25/2013–F, que ha endegat la 
Subdelegació a Barcelona de la Delegació 
del Govern a Catalunya, contra l’Ajunta-
ment d’Igualada davant el Jutjat Contenci-
ós Administratiu número 11 de Barcelona. 
Només per instar al Parlament a prendre 
uns acords. Una expressió de voluntat, que 
els advocats de l’estat no han vist bé. Al 
igual que passa amb la pugna per les ban-
deres. Un tema que a Igualada estava ja 
resolt en l’època franquista, però que ara ja 
no serveix davant la nova voluntat “homo-
geneïtzadora”. 

Hom veu la incoherència de les actuaci-
ons d’uns governants, que volen castigar 
el públic assistent a unes competicions es-
portives per les xiulades al rei -l’any passat 
a València i enguany a Vitòria- per cantar 
cançons relacionades amb elefants i Iña-
quis -per ser un “símbol patri”- i que callin 
i es justifiquin davant els lladronicis de tots 
els que, ocupant càrrecs públics, han posat 
mà a la caixa. Que s’entretinguin posant 
plets per acords municipals -que són opini-
ons, tan respectables com d’altres- mentre 
es queixen de la falta de recursos i precari-
etat de la Justícia, per no perseguir corrup-
tes i malfactors.
Tan inversemblant com l’increment dels 
funcionaris dels darrers anys. Sols cal veu-
re com han crescut en la nostra comarca. 
I a tot l’estat igual o pitjor. Mentre abans 
hi havia molta activitat econòmica i pocs 
funcionaris, ara sols queda activitat públi-
ca. Mala transferència de recursos, perquè 
molts ineptes inconscients es van posar 
a crear empreses, sense cap altra utilitat 
que pagar salaris als amics. Així tothom 
volia ser funcionari. I la ineficiència s’ha 
assentat en tots els àmbits. Ara diuen que 
“no es poden pagar” els serveis fonamen-
tals, però es mantenen estructures que no 
serveixen per a res. Mentre se’ns intenta 
distreure parlant d’uns valors en els que ja 
ningú creu, llevat dels que en viuen. La ciu-
tadania exigeix regenerar la funció pública. 
Acabar amb la corrupció. Sentir-se de nou 
el centre de les decisions i albirar un futur 
més propi, més net, més solidari, més just 
i més lliure. Acabar d’una vegada amb la 
fortor d’aquesta descomposició.

Descomposició

El teatre 100% igualadí
Avui divendres s’estrena, al Teatre de l’Aurora l’obra Olor de gas, 
una producció 100% igualadina, basada en la noveŀla de l’es-
criptor Pep Elias. L’obra està dirigida per Marc Hervàs i inter-
pretada per Joan Valentí i és la primera producció per a adults 
feta pel Teatre de l’Aurora. A més a comptat amb la col.laboració 
d’altres professionals de la comarca.
És engrescador veure que malgrat els temps que corren, iniciati-
ves com aquesta tiren endavant.

El portaveu de la Casa Reial ha dit que ni aquesta ins-
titució ni el rei Joan Carles, ni altres membres de la fa-
mília reial han intentat convèncer Cristina que deixi de 
ser  infanta d’Espanya, que renunciï al títol de duques-
sa de Palma o que es divorciï.
 
Però l’Ajuntament de Palma, governat pel PP, ha 
anunciat que demanarà que Urdangarín, imputat en el 
“cas Nóos” deixi d’utilitzar socialment el títol de duc de 
Palma. Al contrari del que demana l’oposició, els popu-
lars es neguen que se li retiri el títol perquè consideren 
que qui posseeix per dret aquest ducat és la infanta 
Cristina, i que el seu marit en gaudeix només com 
a consort. De moment ja li han tret el nom d’un carrer, 
però diu que guardaran la placa.

Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, ha 
reiterat la necessitat d’emprendre una regeneració de-
mocràtica per acabar amb la indignació popular i per-
què l’ambient de corrupció no paralitzi els primers indi-
cis de recuperació econòmica. Ha afirmat que es pot 
“comptar amb ella” per portar-ho a terme, encara que 
ha puntualitzat que aquest suport no el donarà des de 
la primera línia, a la qual no vol tornar, però sí des de 
la política, que no pensa abandonar. Dins del PP ja es 
comencen a recordar d’on és l’estació de Guadalajara 
Yebenes, de Bankia i dels seus 33 anys de servei al 
partit.

Beatriz Viana, directora general de l’Agència Tributà-
ria, en una roda de premsa per explicar el balanç del 
2012 del servei de duanes però els periodistes van 
centrar les seves preguntes en el cas Bárcenas, però 
un cop acabada la compareixença, els micròfons van 
quedar oberts i es va poder gravar “No sé ni què he dit”. 

Ana Mato, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat, separada “físicament” del seu marit Jesús Sepúl-
veda l’any 2000, apareix vinculada  a pagaments efec-
tuats per la trama Gürtel, segons l’informe de l’Oficina 
Nacional d’Investigació del Frau (ONIF). A més diu que 
l’any 2007 tots dos encara van declarar els ingressos 
de forma conjunta, com a matrimoni. I dos anys més 
tard, el 2009, continuaven tenint un compte bancari 
comú. Segons diu “El Mundo” es van “oblidar de tan-
car-lo. Aquest diari “ajuda molt”. El president Rajoy, la 
manté en el càrrec “perquè s’ho mereix”. 

Ada Colau, portaveu de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH), davant la comissió d’Economia del 

Congrés, va acusar de “criminal” i no d’expert a Javier 
Rodríguez Pellitero,vicesecretari general de l’Associa-
ció Espanyola de la Banca. Li va dir “No sóc ningú im-
portant, ni tinc càrrecs. La meva presència aquí no és 
important. Sóc una cara visible d’un moviment que no 
para de créixer, de la gent a qui una llei injusta ha con-
demnat a la mort civil de per vida Els desnonaments 
són una estafa generalitzada i no un problema social”. 
Un clam social que no s’escolta al Parlament. 

ERC, BNG i Amaiur han presentat una proposició de 
llei al Congrés dels Diputats per permetre el dret a l’au-
todeterminació dels pobles. Afirmen que “Les nacions 
existents a l’estat espanyol posseeixen els mateixos 
drets que qualsevol altra comunitat del concert mun-
dial”. Voldrien que les nacions d’Euskal Herria, els Paï-
sos Catalans i Galiza, en cas de referèndum, amb una 
participació superior al 50% del cens electoral puguin 
proclamar la independència si obtenen el 50% dels 
vots favorables. Al mateix temps el govern central vol 
plantejar un recursos al Tribunal Constitucional contra 
la Declaració de Sobirania aprovada al Parlament Ca-
talà el 23 de gener. Per aquest camí només es carre-
garan de raons.  

Oriol Junqueras, president d’ERC, ha demanat al go-
vern espanyol que sigui “més respectuós amb la volun-
tat democràtica dels ciutadans de Catalunya i comenci 
a preocupar-se més per afrontar la situació de greu crisi 
econòmica i de corrupció generalitzada que viu l’Estat”. 
Què dirà ara Alicia Sánchez Camacho?

María de los Llanos de Luna, delegada del govern es-
panyol a Catalunya ha denunciat els municipis d’Igua-
lada, Girona, Viladamat, Celrà, Sant Julià de Ramis, 
Borges, Cervià, el consell comarcal de les Garrigues 
i sembla que aviat ho serà el consistori de Capellades 
per declarar-se territoris lliures i sobirans.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, no entén que se’ls 
denunciï per instar  al Parlament de Catalunya a “inici-
ar tots els mecanismes per acabar constituint un estat 
català amb plena sobirania, de manera democràtica i 
dins de la Unió Europea”, quan no deixa de ser una ex-
pressió de principis ideològics, feta en un ple municipal, 
amb uns regidors legalment escollits per la ciutadania. 
No és que no tingui potestat per fer posicionaments po-
lítics, sinó perquè no són de l’agrat de la delegada que 
els “considera nuls de ple dret”. 

La corrupció mostra el podriment 
del sistema. Ja no és sols la par-
titocràcia i el nepotisme, sinó l’ús 
descarat dels càrrecs en benefici 
propi
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No sé quan sortirem de l’actual crisi econòmica 
que vivim. Podria ser que a finals d’aquest any 
les coses hagin començat a millorar o pot ser 
que haguem d’esperar un altre any sencer, però 
com diuen tots els economistes, polítics, opina-
dors i altres membres de la faràndula mediàtica: 
d’aquesta crisi en sortirem.
Ara bé, tot i que comparteixo l’opinió que en sor-
tirem, penso que estem posant les bases a la 
propera crisi que serà segurament dintre de vint 
anys... o abans. I serà molt pitjor que l’actual.
El règim de retallades que s’estan aplicant actu-
alment afecta especialment a l’Ensenyament, la 
Sanitat i la Investigació. És a dir, estem empobrint 
el nostre futur.
Els joves que ara estudien són els que dintre de 
dues dècades han d’estar tibant del carro del pro-
grés i amb les grans retallades en educació, no 
tinc cap dubte que una bona part d’ells no estaran 
prou preparats per afrontar els reptes del futur.
A banda actualment estem en ple sacrifici de la 
generació que ara té trenta anys, l’atur de la qual 
supera el 50% i per això ja es comença a par-
lar de la “generació perduda”. No és la primera 
generació que es perd a Espanya. La que li va 
tocar viure la Guerra Civil també va ser perduda, 
però havien estat educats en els valors republi-
cans i per damunt de les dificultats econòmiques, 
les injustícies polítiques i la falta de respecte als 
drets humans del franquisme, aquella generació 
va saber treballar de valent, crear una societat ci-
vil solidària i va posar les bases de les etapes de 
pau i progrés que es varen viure posteriorment.
Avui però la situació és molt diferent. Els ideals 
polítics van camí de ser un problema irresoluble. 
La corrupció és un càncer que es menja els re-
cursos públics i desencisa al ciutadà. Les lleis i 
les institucions són rebregades per la corrupta 
ambició d’una minoria. El sentit de justícia ja és 
inexistent en una societat que veu com els po-
derosos s’enriuen de les sentències mentre els 
pobres són desnonats o empesos al suïcidi, que 
és la mort més trista que existeix.
Els partits polítics espanyols utilitzen la Constitu-
ció com a element inviolable i immutable quan es 
vol parlar de drets nacionals de Catalunya, però 
obliden que aquesta mateixa Constitució diu que 
tots els ciutadans són iguals davant la llei (sic), 
que tots els espanyols tenen dret a un treball dig-
ne (sic) i a un habitatge. També diu que els ciuta-
dans tenen dret a Sanitat i a Educació. 
Les retallades atempten contra els drets constitu-
cionals de tots els ciutadans avui considerats es-
panyols, però ni el pompós Tribunal Constitucio-
nal, ni la Monarquía, ni l’Església aixequen un sol 
dit per a defensar els drets que la pèssima gestió 
pública està sacrificant. Si no es dóna ja un cop 
de timó, estem posant les bases d’una crisi en-
cara pitjor perquè ens agafarà menys preparats.

Una nova crisi

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Volem una altra manera de fer política
Avui és fàcil desencisar-se amb la política. “Tots els 
polítics són uns pocavergonyes”. Ara és una de les 
ocupacions més desprestigiades. Se’ls vol avergo-
nyir perquè molts d’ells no tenen vergonya. Ja corren 
llistes dels que haurien d’anar-se’n de la vida públi-
ca. Dels càrrecs que tenen, del que cobren i de les 
corrupcions que hi ha. De les presumpcions de les 
que poden haver-hi hagut. Ara els voldrien fora. El 
problema és com s’omple aquest forat en la gestió 
del país. 
A l’Alemanya d’entreguerres va sortir el nazisme, a 
la Itàlia de “Mani Puliti”, el Berlusconisme. A França 
i a Itàlia han assajat fer arribar “tècnics” experimen-
tats com en Villepain o en Monti, que arribaren al po-
der sense haver estat votats pel poble. Com tampoc 
ho foren Primo de Rivera, en Franco. Altres com en 
Ruiz Mateos, en Gil y Gil o en Laporta han utilitzat un 
discurs populista que no ha consolidat cap missatge. 
Els cavallers de la neteja s’havien especialitzat per 
la caixa dels llocs on estaven. Ja no era que hi ha-
gués corruptes, sinó que el sistema s’havia convertit 
en la gestió de la finca pròpia i no de la representació 
del poble. 
Hom es recorda d’aquells moviments de base que 
van permetre la consolidació democràtica. De les 
associacions de veïns, grups culturals, entitats i or-
ganitzacions de tota  mena que sabien debatre idees 
i endegar actuacions col·lectives. D’aquella gent que 
feia reunions fins a hores intempestives, robades a 
la família i al lleure i de responsabilitats altruistes 
que mai s’han retribuït. D’aquells s’havien incorporat 
a la militància de base de partit ben diversos i que 
han acabat servint només com a interventors quan 
hi ha eleccions. Avui molts estan avergonyits de les 
actuacions i decisions de les cúpules i no saben què 
dir als seus companys en el treball.
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Voldríem recuperar el compromís dels que coneixen 
bé els efectes de les trames corruptes en la vida dels 
partits. Els que saben com es recapten els diners 
que no s’expliquen i que en diuen  caixes B. Els que 
saben qui remena les cireres del partit. Els que co-
neixen aquells que controlen les fitxes de la militàn-
cia i, per tant, els vots en els congressos. Els que ve-
uen com es configuren les executives, fent i desfent 
acords en despatxos foscos i en els passadissos del 
poder. Els que veuen com es prenen decisions con-
tra les ideologies “manant-ho des de dalt”. Els que 
saben qui és qui amenaça en deixar fora de la foto 
a aquell que es mogui. Qui defensa que un partit és 
una unitat d’acció que no permet les expressions in-
dividuals i volen manyegar amb majories la voluntat 
diversa i plural. Que saben qui són els que truquen 
d’amagat per exigir un favor urbanístic o de qualse-
vol classe. I que tallin amb tot això fent servir el seu 
vot i la seva veu. Perquè són els que saben millor 
que ningú qui són els que enverinen la democràcia. 
Saben qui ha aconseguit càrrecs a les administraci-
ons malgrat no tenir aptituds ni haver demostrat mai 
un mèrit. I coneixen a tots els companys que han 
abandonat el vaixell fastiguejats de tanta corrupció.  
Aquesta és la força del poble i de les seves orga-
nitzacions representatives. Gent, de tots els partits 
que saben que, per ser alternativa de govern cal una 
organització potent que projecti els seus anhels. De 
persones capaces de posar-se dempeus, exigint els 
seus drets. De militants que vagin als congressos a 
defensar el que creuen i a vetar els corruptes. Per-
què sense això no ens queda ni l’esperança i ens 
arrisquem a perdre el que tant ha costat tenir. Les 
alternatives ja les sabem. O les del passat, o les que 
proposa Beepe Grillo a Itàlia. O sigui, prendre’s-ho 
tot en broma i que cadascú vagi a la seva. 

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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Hem de començar de 
zero
•• ANTONI PAU MARTÍ

Què passaria si se celebressin elecci-
ons anticipades ara a Espanya? Doncs 
gràcies al dret que tenim els ciutadans 
de poder votar, posiblement ens carre-
guéssim a tots aquest lladres que ocu-
pen els bancs i els llocs de privilegi de 
la política. És el millor que ens podria 
passar.
Espanya necessita, per la via d’urgèn-
cia, fer un resset, començar de zero, 
que entri gent nova i noble a la política 
per administrar el país i eliminar tota 
aquesta merda que estan ocupant ca-
dires i llocs de privilegi. Està més que 
demostrat que no serveixen per res, ni 
se’ls mereixen.
Necessitem urgentment canviar tot 
aquest sistema que ha permès que els
corruptes campin  lliurement, que elu-
deixin les lleis com si res i, que a més 
a més se’n riguin del poble. No es pot 

tolerar de cap de les maneres. Som la 
vergonya de Europa, hi ha més corrup-
tes dintre dels partits polítics espanyols 
que en tota Europa junta.
És vergonyós que amb el problema 
social tan espectacular que tenim, els 
polítics dediquen més temps a maqui-
llar i a amagar els seus problemes de 
escàndols i corrupció, per la quantitat 
de lladres i corruptes que hi ha dintre 
dels partits polítics, que realment als 
problemes socials. Ja no saben què 
fer ni què dir per escórrer el bulto, per 
desviar l’atenció cap a altres llocs. No 
saben que fer per treure’s la quantitat 
de merda que tenen entre ells. Patètic, 
vergonyós.
Els ciutadans és urgent que canviem el 
xip, no podem caure en el mateix error. 
Hem de castigar els polítics, no podem 
votar amb aquesta generació de cor-
ruptes, no poden tornar a ocupar llocs 
amb responsabilitat. S’han carregat tot 
el benestar social i s’han gastat els di-
ners que no eren seus i que mai podran 

tornar. Fa falta gent nova, persones 
amb principis, amb una cultura diferent, 
la cultura de no robaré.
És urgent canviar les lleis, més càstig 
per als lladres i que els polítics no pu-
guin governar més de dos mandats i 
després, fora de la política i els càrrecs 
de responsabilitat, per a les persones 
que estiguin més ben formades, no per 
als amiguets.
Tenim polítics al país que després de 
servir quatre, vuit o dotze anys els que-
da la paga íntegra de per vida i amb 
dret a ocupar llocs de privilegi. Quina 
vergonya!
El Sr Trias, alcalde de Barcelona, va 
dir en un programa de TV la setmana 
passada que els alcaldes estan mal re-
munerats. Ell cobra 110.000 euros anu-
als. Sr Trias, un respecte pels que dor-
men al carrer, pels que han d’anar als 
menjadors socials, per aquells que han 
d’anar als bancs de aliments, pels que 
no poden arribar a fi de mes... Si li plau 
Sr. Trias, un respecte. En tot cas, si se 

sent mal remunerat, si s’hagués dedicat 
a jugar a futbol potser cobraria més.
El Sr. Trias també ha dit que si els po-
lítics estan mal remunerats, és possi-
bles que aquesta situació els porti a la 
corrupció. Compte amb el que diu Sr. 
Trias, abans ha dit que se sent mal re-
munerat, no caigui en la temptació. De 
totes maneres el felicito pels arguments 
i prengui nota: ¡Pagar bien con el bien 
y el mal con la justicia ! ¡Algun dinero 
evita preocupaciones, mucho las trae! 
¡Donde hay justicia, no hay pobreza!
Tambe vull donar un deu de nota al Sr. 
Duran Lleida que diu que també se sent 
mal remunerat però que ara no toca 
parlar del salaris dels polítics. Té raó Sr. 
Duran, ara toca i amb urgència arreglar 
els problemes que, per culpa vostra pa-
tim la societat.
També diu el Sr. Duran,que els polítics 
d’Espanya són els que cobren menys 
de tot Europa. També és el país d’Eu-
ropa on hi ha més corruptes Sr. Duran. 
Vostè també ha estat insinuat, o no?.

Dia 15: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 16: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 17: MISERACHS/ADZET/ R. Nova, 1
Dia 18: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 19: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 20: BAUSILI./ Born, 23
Dia 21: CASAS V./ Soledat, 119

cartes al director

Dilluns al matí vaig baixar al 
Vaticà per fer uns encàrrecs. 
Era el dia de la Mare de Déu 
de Lourdes, i vaig entrar a un 
petit forn de barri al ‘Borgo 
Pio’. La senzillesa del local, 
típic italià, anava d’acord amb 
el senyor forner. Simpatiquís-
sim m’explica  que de petit ja 
portava el pa a Joan XXIII: 
“sap mossèn, sóc el Forner 
del Papa!”. “Ell ja venia aquí 
sempre quan era cardenal”…
”avui estan reunits”, li dic...  
M’explica com era profunda-
ment humil. En canvi, s’han 
inventat tant contra ell, fins i 
tot sobre les seves sabates 

s’ha parlat malament.  Justa-
ment, per ser  humil i discret 
ha sigut molt atacat. Ja sabem 
que els justos no acostumen 
a ser ben tractats... El dia de 
la Candelera havia estat molt 
a prop del Papa a la Missa. 
Es veia cansat, però les se-
ves paraules eren vigoroses, 
i d’una profunda espiritualitat.  
M’agradaria poder-vos apropar 
a Benet XVI, al tresor que hem 
tingut en la Càtedra de Pere. 
Diuen els romans, que la gent 
venia “a veure” a  Joan Pau II, 
i que ara venien “a  escoltar” a 
Benet XVI. És una mirada su-
perficial, però que té aquesta 

reflexió interessant. No serà 
que no escoltem? Qui llegeix el 
Papa? Per exemple ens hauria 
de fer pensar el fet que tothom 
parlés de la ximpleria del bou 
i la mula del seu últim llibre 
quan res del que deien els mit-
jans de comunicació coincidia 
amb el que estava escrit. I es 
que la bellesa del seu llibre 
sobre Jesús, és una ajuda per 
la pregària. Cada homilia una  
mirada a la bellesa i al consol 
de Déu vers el món.  Descobrir 
la seva primera Encíclica, so-
bre l’Amor, o la segona sobre 
l’Esperança... Els problemes 
de la societat, la política i l’eco-

Benet, el Papa Humil...

Prevere de l’equip de pastoral de joves del Bisbat de Vic

nomia afrontades a  ‘Caritas 
in Veritate’...  No deixem que 
els mitjans de comunicació 
ens redueixin a la caricatura 
aquells que tenen molt a dir. 
I  menys quan son grans pen-
sadors, persones amb una 
profunda espiritualitat, i amb 
una valentia que l’ha enfron-
tat en no poques tempestes 
que han amenaçat la Barca 
de Pere.  Que l’exemple de la 
seva dimissió sigui per al bé 
de l’Església, però també per 
al món. I un motiu per anar a 
descobrir la veritat de la qual 
parlava, en la qual ha coope-
rat en el seu ministeri.
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Darrerament motius personals m’han fet parar inten-
sa atenció en el cor d’Europa, no pas en Suïssa, que 
d’aquesta ja en parlen prou a l’untamans de Mont-
clova, Madrid -palauet que avui en llengua no catala-
na li diuen veïns, inquilins, gàngsters i rates: la Mon-
cloa- sinó en la discreta i cultivada Àustria. País fred, 
país verd, quina qualitat de vida és excepcional. I és 
tan cert que els austríacs viuen per ells i en ells sen-
se haver de mantenir un Estat paràsit i subornat com 
ben cert és que la seva aportació al món de la ciència 
i de la cultura universal és insuperable. No repetiré 
allò sabut i conegut de la semblança en les propor-
cions demogràfiques -i democràtiques- d’ambdues 
identitäts -escrit en natural alemany-, l’austríaca i la 
catalana i de ses respectives capitals de pretèrita 
anomenada, Viena Barcelona, sinònim de civisme i 
referent mundial de saber fer, estar i acomodar qui hi 
ve i qui hi va. Curiosament la ciutat comtal als anys 
30 del segle XX va ser coneguda com la petita Viena. 
Recordo ara que fa uns me-
sos trobant-me a la població 
de Melk, Baixa Àustria, vaig 
demanar pel significat d’un 
gros rètol en una façana on 
hi posava Rathaus, i vés per 
on que davant mateix del 
que és la casa de la vila vaig 
deduir que el misteriós topò-
nim anoienc -Rata- bé podia 
tenir origen en l’alemany rat. 
El llogaret de la Rata, vilatge 
avui barri de la Pobla de Cla-
ramunt, es troba, com Melk 
arrenglerat al peu i pas d’un 
camí ral, estrada mil·lenària 
i amb un riu a l’esquena: 
Danau allà, d’Anoia aquí. Si 
a més a més estem al cas 
dels lligams dinàstics i no-
bles dels catalans amb l’im-
peri austríac, tot i que no els 
imaginem tant en presència física i trànsit per casa 
nostra, és molt probable que un seguici reial i perso-
natges d’expressió germànica travessessin paressin 
i parlessin per la nostra comarca. I sí, aquí va venir 
tot un senyor emperador del Sacre Imperi Romano-
germànic hereu d’una potència mediterrània amb 
una economia productiva i comercial tan dinàmica 
com expansiva: la confederació catalanoaragonesa. 
Com també és ben sabut el fraternal afecte i simpa-
tia de l’il·lustre monarca, Carles I d’Habsburg i d’Ara-
gó, comte de Barcelona, envers la Generalitat de 
Catalunya i la bona entesa existent entre la noblesa 
catalana i la austríaca, ben diferent a la malfiança i 
agror que van trobar-se al regne veí, reis de l’aglà i el 
porcí amb molt de sagí al cos i poc de setí a la cort. I 
és que les societats i comunitats nacionals genuïnes 
amb talent i personalitat pròpia es guanyen espai, 
nom, estima i prestigi, elles soletes. No els hi cal 
apropiar-se dels fets històrics dels veïns, ni canviar 
noms de lloc i de persones, ni fer-se amb descobri-
ments, ni malmetre colònies espoliant-les, ni muntar-
se reials acadèmies copiant del corpus enciclopèdic 
de les cultures del voltant, ni fabricar-se definicions 
narcisistes d’autobombo com aquella que ven el 
buidat i la traducció de la producció novel·lística en 
català com a Siglo de Oro de la literatura castellana, 
...Oro? en tot cas: Siglo del robo! –escrit en llengua 
política per allò poètic de rimar i emfatitzar-. No hi 
ha dubte que és al regne de Castella on fa furor l’im-
peri de la tergiversació, manipulació, i neix el primer 
terrorisme d’Estat, organitzat en forma d’inquisidors, 
censors i traductors fruit d’una primera fase on els 
amos i constructors de castells d’invasió i conques-

Merca-dona’ls

MANEL RAMONEDA ·   

ta s’apropiaran de pernes de donzella, humiliaran la 
pell de brau i es faran seus poetes i trobadors, de 
llur lletra i llur cançoneta. I és que en les classes 
dominants de l’època l’aspecte intel·lectual -fins que 
no arribi en Menéndez Pidal- eren capacitats poc 
desenvolupades. I és al comtat de Castella on, com 
enlloc, hi ha veritable animadversió a qualsevol parla 
que no sigui la que promouen els saberuts d’una Re-
ial Acadèmia Espanyola (RAE) fundada pel pertorbat 
Felip V sota un lema que fa rumiar: limpia, fija y da 
esplendor. 
Sorprèn, però, que al segle XVIII, data de fundació 
de la excloent acadèmia, un romanç com el castellà 
que es vana d’universal i de tenir els millors autors, 
l’hagin de netejar -de catalanismes, potser?, fixar-
lo -massa dialectalisme?- i li calgui –curiosament i 
malgrat el famós segle- allò que l’argument de la ins-
titució borbònica reconeix que no té: esplendor!. No 
m’estranya que avui retreguin a la vista el descriptiu 

títol. Dada que demostra que no és or tot el que lluu 
i que, qui regna inventa i rebenta amb allò que no és 
seu. Espanya segueix atemptant contra les terres de 
parla no castellana on assistim atònits al programa 
encobert, avui al “descowert”, de genocidi cultural i 
analfabetització. Impulsen i imposen una única mú-
sica, folklore i zoològic oblidant que allò que priorit-
zen res no té a veure amb els genuïns propietaris 
del solar cèltic quina prova fòssil en tot cas són els 
euskaldun zaharrak. I a fe de Déu que vulgars ba-
talladors van ocupar per la força les terres dels po-
bres àrabs que ja feia vuit-cent anys que hi tenien 
xalet i hi feien guaret. Tan real com que nosaltres, 
fills de creuament de franca gent amb ibers, grecs, 
fenicis, romans i jueus, per res intervenim en l’invent 
de Castella i el seu espanyolisme barroer de garra-
fa, toro i xandallbandera, empresa mantinguda per 
constructores i alimentadores de somnis imperials. 
Monarquia o reialme de fantasia que mai ha tingut 
en nòmina poetes que trobessin paraules  i sí que ro-
bessin frases, ni prohoms honrats i sí subornats. No 
toca, doncs, badar i cal recuperar el Quixot -i els pa-
pers de Salamanca- i seguir comprant a la Boqueria i 
al Ninot. Pensar en els establiments de menjar ràpid 
Viena abans d’anar a un McDonald’s i omplir cabàs 
o senalla al supermercat de confiança abans que no 
pas al del cosí valencià que amb els diners dels cli-
ents dedica part del benefici a finançar la mateixa 
ideologia política que de tan ratar-nos ha esmicolat 
el país. Com la prova del cotó que no enganya i la 
famosa llibreta B del PP, a Merca-dóna’ls per algun 
motiu els seus productes: hacen-dar. 

En un magnífic article titulat “Divide et impera”, 
Ramir de Porrata-Doria, empresari i membre de 
la junta directiva del Centre Català de Negocis, 
fa una anàlisi de l’estratègia que ha adoptat el 
govern espanyol per fer front a l’onada sobira-
nista de Catalunya. L’única manera d’aturar-la 
és crear divisió entre els polítics i la societat ca-
talana, de manera que es provoqui una reculada 
en un procés que per ara no té marxa enrere. I la 
línia d’atac es presenta en cinc fronts:
Primer: Generar divisió entre la societat catala-
na i la Generalitat. Per fer-ho, accentuarà enca-
ra més l’ofec econòmic, encara que hagi d’in-
complir els compromisos que l’obliguen per llei. 
Encara que l’article no ho diu, una ràpida ulla-
da a la premsa és suficient per fer-nos adonar 
que –a grans trets- les inversions de les Lleis 
de pressupostos de l’Estat a Catalunya es com-
pleixen només en un 30 per cent, deixant a part 
el deute de 759 milions d’euros de l’addicional 
3ª corresponents a 2008, altres 219 milions de 
2009 i 1.450 milions del Fons de Competitivitat. 
D’altra banda, l’Estat recorre sistemàticament 
al TC els intents de la Generalitat de finançar-
se amb la creació de nous impostos com l’euro 
per recepta, transaccions financeres, begudes... 
L’ofec financer pot obligar el govern de la Ge-
neralitat a noves retallades i provocar un esclat 
social contrari.
Segon: Crear divisió entre CiU i ERC. Aquestes 
retallades podrien obrir un conflicte entre CiU i 
ERC a causa de les polítiques socials. Si ERC 
no aprovés els pressupostos de 2014, es trenca-
ria el pacte actual i faria caure el govern de CiU.
Tercer: Descrèdit dels polítics sobiranistes mit-
jançant acusacions de corrupció. Ja durant la 
campanya electoral es publicaren falsos infor-
mes contra Mas i Pujol. Ara estan sortint a la 
llum suposades actuacions delictives que no 
pretenen altra cosa que aïllar el president Mas 
dels seus col·laboradors més immediats i provo-
car la seva “mort civil”, com diuen que ha passat 
en el cas de la dimissió del Papa.
Quart: Provocar el trencament entre CDC i UDC. 
Duran i Lleida i els seus saben que poden sortir 
a la llum els draps bruts del seu partit i el xan-
tatge del govern espanyol es faria en dos mo-
ments: quan l’Estat prohibeixi la consulta, pres-
sionarà UDC perquè acati l’ordre i, si CDC està 
decidida a tirar endavant la consulta, provocar el 
trencament.
El cinquè flanc d’atac és possiblement el més 
perillós: crear divisió entre la societat catalana 
creant un conflicte lingüístic fins ara inexistent. 
La “llei Wert” pretén crear carregar-se la immer-
sió lingüística a les escoles i, en conseqüència, 
dues comunitats lingüístiques: els catalanopar-
lants-catalanistes i els castellanoparlants-espa-
nyolistes.
L’autor planteja, com a única solució per fer front 
als atacs, la màxima unió de tots els catalans. 
En aquest sentit, em plau comprovar que, men-
tre els polítics es tiren els plats pel cap, moltes 
entitats cíviques, com l’Assemblea Nacional Ca-
talana o Òmnium Cultural estan fent una feina 
callada i de base, barri per barri i poble per po-
ble per aconseguir aquesta unitat i que finalment 
Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur. 
Una vegada més hem de confiar en l’acció de la 
societat civil en la qual tots hi estem implicats. 
Els polítics es poden treure, la voluntat popular 
és inapel·lable.

Divideix 
i venceràs

JOSEP M. CARRERAS 
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Francesc Macià va etzibar aquesta frase després de 
proclamar la –curta- República Catalana. Queden 
molt enrere aquells temps, però la frase segueix sent 
vigent, i justament en els darrers dies crec que agafa 
més força que mai, és viva com el sentiment i l’anhel 
de llibertat que l’Avi sentia.
Les corrupteles, corruptes i corruptors estan aflorant 
amb una incontinència que fa feredat, i no només a 
‘les espanyes’. A casa nostra, que l’albirem lliure i 
sobirana, no ens n’escapem d’aquesta malaltia, de 
la que uns quants (normalment pocs) se n’aprofiten i 
uns altres (normalment la població) la paguen.
Si el procés que endega el nostre país acaba amar-
rant a bon port, i per tant, hem de construir un estat, 
tindrem l’ocasió de canviar la impunitat, la permissi-
vitat i el corporativisme en la corrupció política i de-
mocràtica. Cal una regeneració del sistema perquè 
Catalunya no acabi sent una República Bananera.  
Haurem de construir un país on les llistes electorals 
siguin obertes, on hi hagi limitacions de mandats, on 
els districtes electorals siguin petits (que ens permeti 

escollir directament els nostres polítics), on la des-
pesa màxima en les campanyes electorals estigui 
fixada per llei (com per exemple 0.5€ per ciutadà 
censat), on els òrgans que vetllin per la transparèn-
cia siguin independents i, en cap cas, nomenats pels 
mateixos partits i polítics. On es facin públiques totes 
i cadascuna de les donacions que es fan als partits 
(que quedi clar qui dóna què i per què ho fa), on es 
prohibeixi que ex càrrecs electes puguin ser contrac-
tats per empreses amb qui s’ha tingut relació durant 
els seus mandats (els famosos “assessors” de grans 
corporacions), on els partits polítics no puguin de-
manar préstecs als bancs, on no hi hagi consigna 
de vot dins dels propis grups parlamentaris, on les 
dietes supèrflues no existeixin, ni estudis absurds ni 
exèrcits de càrrecs de confiança, on no hi hagi insti-
tucions tan inservibles com el Senat o les Diputaci-
ons. On el tribunal de comptes sigui, veritablement, 
un òrgan de vetlla en el finançament dels partits i no 
un geriàtric de polítics jubilats.
I on s’aposti, òbviament, per la innovació, per la in-

DAVID PRAT JORBA · Jove Cambra d’Igualada

“Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya!”

Esquerra Republicana de Catalunya es funda el 
març de 1931, amb la unió de tres organitzacions: 
l’Estat Català, de Francesc Macià; el Partit Repu-
blicà Català, de Lluís Companys, i el grup de L’Opi-
nió, de Joan Lluhí, així com moltes agrupacions 
locals i comarcals. Més de dos segles després de 
l’ocupació del país del 1714, amb ERC es porten a 
terme les primeres expressions de sobirania naci-
onal democràtica del segle XX: 
proclamació de la República 
Catalana el 14 d’abril de 1931 
i proclamació de l’Estat Català 
el 6 d’octubre de 1936. Gestos 
de dignitat, davant un Estat que 
ofegava les classes populars 
catalanes, però que no van po-
der portar-se a terme a causa 
d’un context internacional com-
pletament desfavorable, on els 
governs feixistes s’imposaven a 
l’escenari europeu. A continua-
ció, l’Estat espanyol perpetra un 
crim d’Estat contra el president 
democràtic de Catalunya, Llu-
ís Companys (15 d’octubre de 
1940). Els presidents succes-
sors Josep Irla (1940) i Josep Tarradellas (1954) 
mantenen, des de l’exili, la continuïtat institucional 
fins l’actual règim autonòmic de la Constitució Es-
panyola de 1978, que liderarà Jordi Pujol (1980).
La resistència a l’Estat franquista va comptar amb 
dues organitzacions independentistes força influ-
ents: el Front Nacional de Catalunya (FNC) de 
caire més aviat interclassista, fundat a París el 
1940, i el Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
(PSAN) d’esquerra d’inspiració marxista, fundat 
a Barcelona 1969. Durant el període 1977-1987 
sorgeixen una diversitat d’organitzacions inde-

25 anys d’independentisme d’esquerres al 
Parlament de Catalunya 1988-2013 (1a part)

JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

pendentistes. Lluís M. Xirinachs, independent de 
l’Assemblea de Catalunya, és el primer electe par-
lamentari que es proclama obertament indepen-
dentista al Senat espanyol (1977) i promou el Bloc 
d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN). Col.
lectius escindits del FNC i  del PSAN funden Na-
cionalistes d’Esquerra (NE). Una part evolucionen 
cap ERC i una altra, l’Entesa dels Nacionalistes 
d’Esquerra (ENE), s’integra a Iniciativa per Cata-
lunya el 1987. Són els anys també de la Crida a la 
Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la 
nació catalanes (1981-1993), amb mobilitzacions 

Quan el 1988 tres persones que es declaren  
d’ideologia explícitament independentista 
(Colom, Carod i Pueyo), són escollits dipu-
tats al Parlament de Catalunya, és perquè 
abans hi ha hagut molta gent que ha lluitat 
per això.

històriques com el Som una nació del Camp Nou, 
amb 100.000 persones (1981). També contra la 
Ley Orgánica de Armonización del Proceso Auto-
nómico –LOAPA-, amb 350.000 persones (1982). 
Per primer cop s’hi fa un bloc amb el lema “In-
dependència” i els portadors de la pancarta varen 
ser detinguts per aquest fet com a única acusació. 
El 1979 apareixen els Comitès de Solidaritat amb 

els Patriotes Catalans (CSPC) i In-
dependentistes dels Països Cata-
lans (IPC), formació que tornarà a 
confluir amb el PSAN el 1984 amb 
la creació del Moviment de Defen-
sa de la Terra (MDT) i que actuarà 
com a front polític de l’organització 
armada Terra Lliure (1980-1993).  
Quan el 1988 tres persones que es 
declaren  d’ideologia explícitament 
independentista (Colom, Carod i 
Pueyo), són escollits diputats al 
Parlament de Catalunya, és per-
què abans hi ha hagut molta gent 
que ha lluitat per això.
La tardor de 1987, Àngel Colom i 
Josep Lluís Carod Rovira, s’afilien 
a ERC i fan una crida nacional cap 

a aquest partit, que hi portarà milers de nous mi-
litants. El 1988 són escollits els tres primers dipu-
tats del Parlament que es declaren explícitament 
independentistes. Tots els antecedents explicats 
són fonamentals per arribar a aquest fet. Després 
d’una dècada (1979-1989) de suport a la transició 
autonòmica, el 1989 ERC escull una nova direc-
ció i estableix explícitament la independència dels 
Països Catalans i la justícia social com a primers 
objectius polítics. 

vestigació, per l’emprenedoria, pel foment de projec-
tes i iniciatives, on s’ajudi als joves a projectar el seu 
futur i que no es vegin obligats a emigrar per tenir un 
salari digne o, ai las, trobar feina.
El nostre país, el país que esperem –i volem-, ha de 
ser el mirall dels països i de les democràcies més 
potents i emergents, i no pas una còpia burda del 
sud d’Europa. I això, com la independència, només 
depèn de nosaltres.

Haurem de construir un país on les llistes 
electorals siguin obertes, on hi hagi limita-
cions de mandats, on els districtes electo-
rals siguin petits, on la despesa màxima en 
les campanyes electorals estigui fixada per 
llei, on els òrgans que vetllin per la trans-
parència siguin independents i, en cap cas, 
nomenats pels mateixos partits i polítics.
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La despesa de personal als ajuntaments de 
l’Anoia ha crescut un 300% en la darrera dècada
JORDI PUIGGRÒS.-
L’anomenat “capítol 1” dels 
pressupostos municipals, les 
despeses de personal, han 
experimentat un increment 
enorme a l’Anoia en la dar-
rera dècada. No se n’escapa 
cap dels 33 ajuntaments de la 
comarca. L’època de vaques 
grasses, de la qual els con-
sistoris se’n van beneficiar a 
base d’increment de plusvàlu-
es i de llicències d’obra, a més 
d’inversions en infraestructu-
res, va incrementar les plan-
tilles fins a tres vegades més 
de mitjana a l’Anoia, la qual 
cosa, des que es va iniciar la 
crisi econòmica actual, ha pro-
vocat un autèntic maldecap 
per quadrar els números. La 
primera i gran conseqüència 
és que gran part del pressu-
post no es destina a millores 
o manteniment, o fins i tot a 
noves inversions, sinó a pagar 
crèdits per minvar els deutes, i 
nòmines del personal.
Les dades oficials exposades 
-per a tothom- pel Ministeri 
d’Hisenda i pel departament 
de Governació de la Genera-
litat, consultades per a aquest 
reportatge de La Veu, perme-
ten observar increments es-
pectaculars en la darrera dè-
cada (període 1999-2011) de 
les plantilles dels ajuntaments 
de tota la comarca. Així, la mit-
jana d’increment de les des-
peses de personal han aug-
mentat gairebé un tres-cents 
per cent (295%) en aquest 
període de temps. Si bé és 
cert que, en general -però no 
a tot arreu- s’observa una dis-
minució de les despeses en 
els darrers dos exercicis, les 
xifres són igualment notòries.

261 euros de 
cost per habitant
En total, avui treballen als 
ajuntaments de la comarca 
1.124 persones, que repre-
senten un cost per habitant de 
261 euros, és a dir, mil euros 
llargs per família de quatre 
persones de la comarca. 
Si fem un simple càlcul del 
cost que representa per cada 
treballador municipal, resulta 
que són gairebé quaranta mil 
euros (39.641). Evidentment, 
això no significa que aquest 
és el sou anual brut de cada 
treballador d’ajuntament, ni 
molt menys. Però sí que sig-
nifica que n’hi ha alguns que 

En total, la despesa 
municipal en personal 
va pujar el 2011 
més de 44 milions 
d’euros per a 1.124 
persones registrades 
com a treballadors 
d’ajuntaments
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ARGENÇOLA 238 8.968 43.876 489 206,15 4 10.969
BELLPRAT 91 5.318 28.134 529 272,25 -
BRUC 1.992 179.486 675.631 376 330,09 26 25.986
CABRERA D'ANOIA 1.355 83.622 509.876 610 404,14 11 46.352
CALAF 3.522 290.591 1.661.670 572 386,85 44 37.765
CALONGE DE SEGARRA 198 13.944 56.639 406 286,06 1 56.639
CAPELLADES 5.494 829.916 2.295.738 277 460,11 62 37.028
CARME 836 55.773 206.370 370 234,24 9 22.930
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGóS 190 552 50.529 9.154 289,26 2 25.265

550 70.001 165.832 237 345,99 2 82.916
COPONS 332 34.575 148.141 428 485,09 5 29.628
HOSTALETS DE PIEROLA 2.827 275.203 1.130.327 411 419,14 52 21.737
IGUALADA 39.191 6.644.012 18.644.692 281 462,53 452 41.249
JORBA 820 102.015 210.948 207 277,05 8 26.369
LLACUNA 935 150.253 312.399 208 368,73 -
MASQUEFA 8.310 874.240 3.350.337 383 355,3 45 74.452
MONTMANEU 196 38.915 61.510 158 313,83 1 61.510
ÒDENA 3.469 421.237 1.308.402 311 367,56 22 59.473
ORPÍ 172 8.111 35.923 443 212,33 2 17.962
PIERA 14.867 1.055.915 3.480.014 330 249,26 98 35.510
POBLA DE CLARAMUNT 2.269 296.966 862.306 290 367,39 39 22.110
PRATS DE REI 532 34.891 109.682 314 201,7 7 15.669
PUJALT 208 17.519 122.598 700 586,69 4 30.650
RUBIÓ 222 13.162 117.535 893 509,64 5 23.507
SANT MARTÍ DE TOUS 1.167 95.867 517.218 540 461,64 3 172.406
SANT MARTÍ SESGUEIOLES 376 34.705 71.058 205 217,39 2 35.529
SANT PERE SALLAVINERA 164 11.424 50.027 438 305,04 3 16.676
SANTA M. DE MONTBUI 9.812 1.172.041 3.469.526 296 331,93 75 46.260
SANTA MARIA DE MIRALLES 140 8.870 63.019 710 414,38 1 63.019
TORRE DE CLARAMUNT 3.796 325.468 1.073.067 330 307,59 34 31.561
VALLBONA D'ANOIA 1.433 180.303 352.971 196 236,91 11 32.088
VECIANA 173 17.021 64.858 381 335,79 1 64.858
VILANOVA DEL CAMÍ 12.632 1.747.762 3.305.491 189 283,57 93 35.543
TOTAL 118.509 15.098.646 44.556.344 295 261,68 1124 39.641

Habitants
Despesa 

1999
Despesa 

2011
% 

d'increment
Cost per 
habitant Treballadors

Cost per 
treballador

CASTELLOLí

La despesa de personal en els Ajuntaments de l’Anoia (1999-2011)

Dades: Ministeri d’Hisenda i Dep. de Governació de la Generalitat de Catalunya. Dades absolutes. 

L’Ajuntament d’Igualada té registrats 452 treballadors i 18 milions d’euros de despesa en personal.

guanyen molts, molts diners, 
quelcom que requeriria alguna 
explicació, especialment te-
nint en compte els temps que 
correm. To plegat sumat, 44 
milions i mig d’euros. Cadas-
cun dels lectors podrà, si vol, 
fer un càlcul de l’Ajuntament 
que l’afecta, tenint en compte 
que les dades que publiquem 
en aquest reportatge són les 
oficials, és a dir, són un reflex 
del que està publicat per la 
pròpia administració pública.
Els increments de les despe-
ses de personal en poc més 
de 10 anys de diferència són 
molt importants. Es poden 
observar en el quadre adjunt. 
L’augment més important és 
a Castellfollit de Riubregós, 
on els escassos 553 eu-

ros de despesa de personal 
l’any 1999, s’han convertit en 
50.529 el 2011, en un poble 
que no arriba ni als dos-cents 
habitants. Tot i això, no és pre-
cisament aquí on el personal 

“costa” més diners als ciuta-
dans. A Pujalt el cost és de 
586 euros per cadascun dels 
seus habitants per a sufragar 
els 122.598 euros que costa el 
personal. A Rubió, el cost és 

de 509 euros. Són xifres que 
són lluny dels ajuntaments 
més “barats” quant a personal: 
els Prats de Rei “costa” 201 
euros per habitant, i Argenço-
la, només 206.
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Quasi quatre mil persones tenen a l’Anoia un sou 
depenent de les institucions públiques

1.914 treballadors 
tenen nòmina dels 
organismes de 
la Generalitat de 
Catalunya, en 23 
municipis de la 
comarca, sobretot en 
escoles i CAP’s

La sanitat i l’educació pública acumulen la majoria del personal de la Generalitat que treballa a l’Anoia.

JORDI PUIGGRÒS.-
En total, a l’Anoia treballen 
3.038 persones a les admi-
nistracions públiques, siguin 
Ajuntaments o Generalitat, i 
quasi un miler, d’altres orga-
nismes que són finançats ín-
tregament per l’administració. 
En concret, 1.124 ho fan als 
ajuntaments, 1.914 tenen nò-
mina de la Generalitat, i 826 
del Consorci Sanitari de l’Ano-
ia (Hospital i ABS Igualada 
Urbà, bàsicament). En aquest 
darrer apartat hi figuren, so-
bretot, els treballadors d’es-
coles públiques de primària i 
secundària, ambulatoris locals 
i centres d’assistència primà-
ria, delegacions de Bombers, 
Mossos d’Esquadra, personal 
dels jutjats... En 23 municipis 
de la comarca hi ha treballa-
dors de la Generalitat, la ma-
joria a Igualada.
La major part del personal 
depenent de la Generalitat és 
funcionari (1.532), seguit dels 
interins (301), el personal la-
boral temporal (59) i indefinit 
(22). En el quadre adjunt po-
deu veure la relació de pobla-
cions que disposen d’aquest 
personal públic. Així, a Igua-
lada hi ha 813 persones amb 
nòmina d’aquesta institució, 
i a Piera, 201. Segueixen Vi-
lanova del Camí (170), Santa 
Margarida de Montbui (151), 
Masquefa (119) i Calaf (107). 
Exemples minoritaris són Cas-
tellfollit de Riugregós (2), Sant 
Martí Sesgueioles (4) o Co-
pons (5). 

El cas  del Consorci 
Sanitari de l’Anoia
En aquestes xifres, però, cal-
dria situar el personal que de-
pèn del Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA), que, el 2011, 
era de 826 persones, repar-

Hoja3
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Total

16 2 1 19

Cabrera d'Igualada 7 1 8

87 16 4 107

73 21 3 97

12 1 1 14

1 1 2

4 2 1 7

5 5

19 4 2 25

Igualada 656 117 21 19 813

10 1 11

9 3 12

95 18 6 119

27 1 1 29

154 43 4 201

20 2 22

8 2 10

13 4 17

4 4

111 29 11 151

26 4 30

31 10 41

144 21 1 4 170

Total 1.532 301 22 59 1.914

Funcionaris Interins
Laborals 
indefinits

Laborals 
temporals

Bruc, el

Calaf
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Hostalets de Pierola, els

Jorba
Llacuna, la
Masquefa
Òdena
Piera
Pobla de Claramunt, la
Prats de Rei, els
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Santa Margarida de Montbui
Torre de Claramunt, la
Vallbona d'Anoia
Vilanova del Camí

Personal de la Generalitat a l’Anoia (gener 2013)
personal d’escoles públiques, instituts, jutjats, ambulatoris, CAP’s, Mossos, Bombers...

Dades: Dep. de Governació de la Generalitat de Catalunya. Dades absolutes. 

tides bàsicament a l’Hospital 
d’Igualada i l’ABS Igualada 
Urbà, tot i que hi ha d’altres 
centres d’atenció mèdica de-
pendents de la mateixa ma-
triu, però de menor capacitat. 
El CSA és, de fet, un organis-
me públic que depèn de la in-
jecció econòmica de la Gene-
ralitat, l’Ajuntament d’Igualada 
i el Consell Comarcal. Preci-
sament aquesta setmana ha 
sortit a la llum un informe de 
la societat Pricewaterhouse-
Coopers que recomanava a 
la Generalitat la privatització 
de molts centres de la sanitat 
catalana, entre ells l’Hospital 
d’Igualada, que té un pressu-
post de 62,2 milions d’euros 
anuals. El conseller de Sanitat 
ha tret ferro a la filtració de l’in-
forme i ha dit que no es pensa 

portar a terme.
   
57 treballadors 
al Consell Comarcal
Capítol apart mereix el Con-
sell Comarcal, una institució 
nascuda el 1987 i que, excep-
te unes taxes molt singulars, 

no té via d’ingressos pròpia a 
través de la recaptació d’im-
postos, sinó que depèn ma-
joritàriament dels diners que 
aporta la Generalitat. 
En total, treballen al Consell 
57 persones, repartides en 34  
laborals indefinits, 16 tempo-

rals, un sol interí, dos eventu-
als i quatre funcionaris, xifres 
que, com es pot comprovar 
divergeixen molt de les habi-
tuals en els ajuntaments o la 
Generalitat. La despesa de 
personal l’any 2011 va ser de 
2.942.000 euros.



Un esvoranc tallarà durant 10 dies la principal 
via de connexió d’Igualada amb Vilanova 
JORDI PUIGGRÒS / REDACCIÓ

Un enfonsament de la calçada 
a l’avinguda de Vilanova, prop 
del pont que separa Vilanova 
del Camí i Igualada, obligarà a 
tallar la principal via de comu-
nicació entre les dues pobla-
cions durant almenys 10 dies, 
en una situació sense prece-
dents. 
L’episodi va posar en aler-
ta dilluns als serveis tècnics 
d’Igualada i Vilanova, i de se-
guida es van posar en marxa 
les gestions per dur a terme 
les obres, que aniran a càrrec 
de l’Ajuntament d’Igualada.
L’enfonsament es localitza en 
terme municipal d’Igualada, 
però afecta sobretot el veïnat 
de Vilanova del Camí ja que 
es troba en el tram de la carre-
tera que toca amb el pont i que 
és un dels principals accessos 
al municipi. Les primeres ob-
servacions de la depressió del 
terreny, que ha provocat una 
sèrie de bandes a la carretera, 
apunten a un corrent d’aigua. 
En concret, la causa és una 
fuita d’aigua en les canonades 
subterrànies, que hauria esto-
vat el terreny sota l’asfalt del 
carrer, sense arribar a afectar 
pròpiament el pont. 
El mateix dilluns ja es van 
començar a avançar els tre-
balls a la carretera i es van 
descarregar les tanques per 
a la senyalització de l’obra. I 
és que l’esvoranc va obligat 
dilluns i dimarts a reordenar 
el trànsit a la zona, limitant 
l’accés i donant pas alternatiu 
als vehicles. El problema va 

Imatges de l’esvoranc que la fuita d’aigua va produir a l’avinguda Vilanova, dilluns.

obligar inicialment a restringir 
el pas dels autobusos urbans i 
interurbans, així com també la 
resta del transport pesat, però 
posteriorment es va descartar 
continuar permetent el pas de 
vehicles. 
Les obres de reparació arren-
caren oficialment dimecres, i 
tindran una durada aproxima-
da d’entre deu i quinze dies. 
Els treballs requeriran l’aixe-
cament del paviment, fet que 

Una fuita d’aigua en 
les canonades 
subterrànies va ser 
la causa de 
l’esvoranc, que ha 
obligat a tallar la 
circulació

implica la interrupció total del 
trànsit al pont mentre durin les 
tasques. Fins dimarts al ves-
pre els vehicles particulars -en 
cap cas els pesants- encara hi 
podien  transitar, però el carrer 
es va tancar definitivament di-
mecres.
Aquesta alteració del trànsit 
quedarà degudament senyalit-
zada als conductors i el servei 
de bus urbà variarà temporal-

ment el seu recorregut  però, 
en tot cas, intentant respectar 
al màxim les freqüències horà-
ries de pas i la majoria de pa-
rades del recorregut de la línia 
LTV. En qualsevol cas, l’as-
sumpte ha desencadenat pre-
ocupació entre els ciutadans 
que habitualment es despla-
çen per aquesta avinguda, ja 
que és la situació provoca pro-
blemes de circulació.

L’Avinguda Vilanova, vista des del terme municipal d’Igualada

Igualada
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GRUP EMPRESARIAL 
EN EXPANSIÓ EN PROCÉS DE CREIXEMENT

SELECCIONA PERSONAL

DEMANEM: 
- Gent emprenedora, amb iniciativa i capacitat de comunicació.

- Títol de ESO o equivalent
- Vehicle propi

OFERIM: 
- Formació i seguiment a càrrec de l’empresa

- Treball en equip i projecció de futur
- Sou i altres comissions

INTERESSATS trucar i preguntar per coordinador:

649 859 358
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El problema de l’esvoranc al 
pont de Vilanova ha tornat 
a obrir interrogants sobre el 
rendiment que de debò s’està 
traient a la Ronda Sud, una 
carretera que havia de com-
portar un enorme reducció del 
trànsit que travessa Igualada i 
desfer ”colls d’ampolla”, però 
que ha resultat -almenys de 
moment- únicament beneficio-
sa per a Montbui i alguns mu-
nicipis del sud de la comarca 
com Sta. Maria de Miralles o 
la Llacuna. A mig fer, la Ronda 
Sud disposa de “sortides” sen-
se utilitat, com la de Vilanova 
del Camí, que ja han estat 
objecte de moltes crítiques, i 
habitualment és una via sense 
trànsit, ideal per a que alguns 
vehicles circulin a altíssimes 
velocitats.
L’agost del 2010, el presi-
dent de la UEA, Ramon Felip, 
deia durant la inauguració de 
la carretera que “no es pot 
parlar d’una autèntica ronda 
perquè no hi ha cap connexió 
amb Igualada”, i insistia que 
“la Ronda Sud hauria de tenir 
una connexió amb la ronda del 

Els senyals vermells assenyalen possibles camins d’accés -ja existents- al sud d’Igualada i Vilanova del Camí, des de la Ronda Sud.

Mor als 58 anys 
d’edat Josep Maria 
Via, maquinista 
del Cinema Kursal, 
exàrbitre i locutor

Es treu prou rendiment de la Ronda Sud?

REDACCIÓ / LA VEU

Josep Maria Via, igualadí de 
58 anys d’edat, va morir la 
setmana passada en no poder 
superar una llarga malaltia. 
Via era una persona molt co-
neguda en l’àmbit futbolístic, 
doncs havia fet tasques d’àr-
bitre fa uns anys i darrerament 
coŀlaborava amb la delegació 
comarcal de la Federació Ca-
talana de Futbol.  
Professionalment va estar 
treballant 30 anys de la seva 
vida fent de maquinista als 
cinemes Kursal. Anteriorment 
havia fet incursions en el món 
periodístic com a redactor 
d’esports, entre d’altres mit-
jans, a l’antiga Anoia Ràdio.

Rec, que no s’ha fet i que pot-
ser estem anys sense tenir”. 
Tres anys més tard, una po-
blació que passa dels 10.000 
habitants com Vilanova del 
Camí veu com un esvoranc 

malmet el seu principal pont 
de comunicació amb Igualada 
durant quasi dues setmanes. 
Un simple eixamplament del 
camí del cementiri de Can Titó 
des de la Ronda Sud hagués 

pogut permetre, per exemple, 
una millor connexió amb Vi-
lanova del Camí i amb el sud 
d’Igualada. Una millora que 
avui, segur, agrairien molts 
igualadins i vilanovins.
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L’anomenada “Creu del Magi-
net”, situada al costat del riu 
Anoia, en el terme municipal 
de Santa Margarida de Mont-
bui, va aparèixer la setmana 
passada trencada per la seva 
part superior. Aquest espai és 
declarat monument per l’Ajun-
tament de Santa Margarida, 
que el té inscrit en el seu catà-
leg. L’Ajuntament de Montbui 
té constància de la bretolada 
i d’immediat els Serveis Tèc-
nics procediran a la seva res-
tauració i protecció, segons 
han comunicat fonts munici-
pals a La Veu.
La creu està situada en el 
camí seguit històricament pels 
igualadins cap a la Font Tro-
bada, i té segons la versió po-
pular una tràgica historia.

Un monument que prové 
d’una tràgica història
Els fets van passar el 18 de 
gener de 1904. En Magí Ra-
bell “el Maginet” tenia una ar-
meria al carrer de Santa Maria 
d’Igualada. Un dia hi compare-
gué‚ un capellà d’un poblet de 
la comarca per tal de comprar 
una pistola. Com que pel que 
es veu no havia tingut  mai a 
les mans un estri semblant, 
convingueren que en Maginet 
l’ensinistrés una mica en el 

La Creu del Maginet, trencada, divendres passat. Foto: Joan Barnés.

Bretolada a la “Creu del Maginet”, 
al costat del riu Anoia

Fa poc ha esclatat la polèmi-
ca per les diferents maneres 
de mesurar els aturats. Juan 
Rosell, fa unes declaraci-
ons que immediatament són 
contestades per les centrals 
sindicals. El President de 
la CEOE va dir que no es 
creia les dades de l’última 
Enquesta de Població Acti-
va (EPA) que frega els sis 
milions d’aturats i defensava 
les dades que publica el Mi-
nisteri d’Ocupació i Segure-
tat Social que parla dels que 
estan enregistrats a l’INEM, i 
que només són cinc milions 
d’aturats. Però van ser unes 
declaracions imprudents, i 
més venint d’una persona 
informada i preparada. No 
són aquests temes per “obrir 
debats” i per justificar el que 
és injustificable. Tot Euro-
pa dóna credibilitat a la EPA 
que és la mesura que s’utilit-
za per comparar l’atur de les 
nostres contrades amb les 
de la resta del món. És ben 
trist que es digui que l’Admi-
nistració elabora documents 
“ineficients i dolents”. Perquè 
és la mateixa que prepara 
els pressupostos, controla 
les desviacions, el dèficit pú-
blic, les balances fiscals, i de 
la gestió dels fons públics. I 
això porta a preguntar-se si 
és que algú pot fiar-se d’algu-
na cosa en el nostra país. Els 
sindicats rebutgen aquestes 
valoracions, però tampoc 
aporten arguments per reba-
tre’l.
Les persones s’apunten a 
l’INEM perquè és el lloc on 
es tramiten les prestacions. 
Però ja fa molt temps que 
aquest organisme estatal no 
serveix per contractar per-
sonal ni per trobar feina. En 
realitat no arriba ni al 3% dels 
nous contractes de treball els 
que vénen per la que s’ano-
mena també com oficina de 
“col·locació”. Per això hi ha 
molta gent que no treballa i 
no està “inscrita” en les llis-
tes. I ja no diguem aquelles 
persones que davant el pa-
norama allarguen els estudis 
perquè no volen estar es-
perant i prefereixen invertir 
temps en preparar-se millor 
en un “mercat” on cada ocu-
pació disponible és cobejada 
per molts aspirants.
Hi ha feines que avui són ocu-
pades per titulats amb qua-
lificacions molt superiors als 
requeriments que es neces-
sitarien per aquestes feines. 
Les persones hi accedeixen 
sovint amb currículums amb 
molta preparació, també amb 

PERE PRAT

experiència i també, per re-
comanació, de gent que els 
coneix d’alguna feina ante-
rior o de l’ambient familiar i 
creu que la seva contracta-
ció serà un encert. Malgrat 
això, són moltes les feines 
que s’agafen a precari, amb 
sous molt més baixos que 
anys enrere i a vegades amb 
horaris molt més llargs que 
els d’una jornada normal.
I no tot s’acaba amb l’eina de 
mesura. Rosell ha parlat que 
l’Administració està sobredi-
mensionada i ha demandat 
“eficàcia, control, auditoria i 
avaluació” en el sector pú-
blic, d’igual manera que s’ha 
fet en l’empresa privada. Ha 
dit “quan una cosa no funci-
ona cal avaluar-la, mirar-la i 
arreglar-la i en l’Administra-
ció pública desgraciadament 
ni es controlen ni se solucio-
nen les coses”. Al seu criteri 
seria preferible que “alguns 
funcionaris estiguin a casa, 
cobrant un subsidi, que en 
el seu lloc de treball sense 
fer res i gastant bolígrafs i 
telèfon. Sortiria més barat 
per als comptes públics es-
panyols mantenir-los a casa 
si no tenen treball efectiu”. I 
encara que tothom sap que 
s’ha de reformar l’Adminis-
tració, encara que alguns ho 
neguin, és una mala solució 
la que proposa. Mai s’ha de 
banalitzar i parlar de bolí-
grafs i telèfons. Només cal 
veure com han augmentat 
les retribucions salarials 
dels organismes més pro-
pers, com els ajuntaments 
de la comarca de l’Anoia des 
del 1999 al 2010. I això és 
el mateix que ha passat en 
la resta de les administraci-
ons. I la majoria dels nous 
funcionaris només serveixen 
per complicar els processos, 
afegint entrebancs, tant a les 
persones com a les empre-
ses.
L’atur a Espanya és esgarri-
fós i escandalós, i als joves 
els estem robant el futur. 
Però no serà mantenint du-
plicitats en la funció pública 
–en funcions que s’han cedit 
a les comunitats autònomes, 
als nous organismes, a esta-
ments que ningú sap per a 
què serveixen, etc- que ens 
en sortirem. No es crearan 
llocs de treball sostenibles 
amb enquestes, i funciona-
ris desmotivats posant pals 
a les rodes. Sols s’acon-
seguirà recolzant a gent il-
lusionada, valenta i que es 
pugui guanyar la vida amb el 
que fan. 

Quants aturats 
tenim?

seu maneig i aquest considerà 
prudent fer les provatures a la 
riera. 
Fou en el transcurs de les ex-
plicacions pràctiques que feia 
l’armer quan, en lliurar l’arma 
al capellà, aquest segurament 
nerviós per la perillosa eina 
que tenia a les mans, oprimí 
el disparador i ferí mortalment 
“Maginet”. L’autor d’aquell 
fet comença a cridar histè-
ricament mentre demanava 
socors als veïns dels horts 
d’aquell contorn. L’assistència 
fou inútil: Magí Rabell havia 
mort. 
Un blanquer conegut pel “Pa-
uet del maco”, que es trobava 

a l’estenedor de l’adoberia, va 
sentir el tret i en mirar a la riera 
va veure que el “Maginet” es 
posava les mans sobre el pit, 
donava dues voltes i queia a 
terra. El capellà fou detingut i 
el tràgic cas objecte de molts 
comentaris. D’aquest lamen-
table fet en resta l’anomenada 
“Creu del Maginet” al peu de 
la qual figura una làpida amb 
aquesta inscripció: “Teresa 
Lliró a su amado esposo Ma-
gin Rabell que murió en este 
lugar el 18 de enero de 1904″. 
En aquesta làpida hi ha també 
gravat el perfil d’un cor amb 
una bala.

Isabel Coixet presenta la pel·lícula 
rodada a Igualada, a la Berlinale
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La 63 edició de la Berlinale va 
tancar amb el regust amarg 
de la crisi a Espanya de la 
mà d’Isabel Coixet i Ayer no 
termina nunca, una història 
romàntica d’una parella que 
es retroba després d’haver-se 
perdut “l’un a l’altre” i haver-se 
perdut “a si mateixos”, i roda-
da a Igualada i el Bruc. 
Recordem que la cinta, que 
celebrava la seva estrena 
mundial fora de concurs en la 
secció Panorama Special, es 
desenvolupa en el Cementiri 
d’Igualada, obra dels arqui-
tectes Enric Miralles i Carme 
Pinós, que segons va explicar 
Coixet en roda de premsa, “és 
com una estació d’autobusos 
entre la vida i la mort“. 
La pel·lícula es desenvolupa 
en el futur no molt llunyà de 
2017, perquè, segons Coixet, 
“aquest petit salt al futur” per-
met “una certa distància per 
mesurar les conseqüències”, 
devastadores en el film, del 
que s’està vivint actualment a 
Espanya . “M’encantaria equi-
vocar-me, m’encantaria que 

Coixet, amb els actors de la pel.lícula Javier Cámara i Candela Peña, diumenge a Berlin.

les coses que s’apunten a la 
pel·lícula no succeïssin, que 
realment tot canviés per bé, 
que aquesta regeneració mo-
ral passés, però tal com estan 
les coses ara no veig que hagi 
de passar”, va dir la cineasta.
Candela Peña, per a qui 
aquest film ha estat com pujar 
la primera vegada a un esce-
nari, reconeix que va accep-
tar el paper abans de llegir 
el guió, perquè des de sem-
pre tenia “moltíssimes ganes 
de treballar amb Isabel”. “Ho 
tenia tan clar que quan vaig 
escriure el guió vaig posar J, 
i era Javier (Cámara, el prota-
gonista masculí del film), i vaig 
posar C, i era Candela”, va as-

segurar Coixet.
L’actor va assegurar haver-
se “esglaiat molt” després de 
llegir les primeres 25 pàgines 
i que va ser per a ell “una 
espècie de catarsi”. “Sí que 
em passa amb la pel·lícula 
que l’única vegada que l’he 
vist em produeix molt pudor, 
hi ha molts moments on em 
despullo”, va dir. Va explicar 
que Coixet els va cridar i els 
va dir que tenia “una història 
urgent, necessària”, que volia 
“explicar ja”. Una història que, 
mira per on, passa a Igualada. 
Divendres vinent, dia 22, serà 
l’estrena als cinemes catalans 
i espanyols. Llavors sortirem 
de dubtes...
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Com ja ha passat en altres in-
drets, la Delegada del Govern 
Central a Catalunya ha inter-
posat un recurs contenciós 
administratiu contra la Moció 
de Declaració d’Independèn-
cia aprovada per àmplia ma-
joria al ple municipal d’Iguala-
da el passat 25 de setembre. 
Aquesta moció va rebre el 
suport de setze dels vint regi-
dors presents en aquella ses-
sió: nou de CiU, cinc del PSC i 
dos d’ERC-RCat. ICV-EUiA es 
va abstenir i el PP i PxC hi van 
votar en contra. 

Una moció diferent de 
les d’altres poblacions
A diferència d’altres mocions 
aprovades en altres municipis, 
aquesta no acordava en la 
seva part dispositiva declarar 
la ciutat territori català lliure, 
sinó que instava “el Parlament 
de Catalunya a iniciar tots els 
mecanismes per acabar cons-
tituint un Estat Català amb 
plena sobirania, de manera 
democràtica, i dins la Unió 
Europea”. Tot i això, molts van 
ser els municipis anoiencs 
que, en els seus plens munici-
pals, van declarar-se “territoris 
catalans lliures”.
Malgrat aquesta notable dife-
rència, la Delegada ha optar 
per “fotocopiar” la denúncia 
i incloure Igualada en el llarg 
llistat d’ajuntaments denunci-
ats pel govern del PP.  Marc 
Castells, alcalde d’Igualada, 
ha assegurat que “aquest és 
un fet gravíssim que atempta 
contra els principis mateixos 
de la democràcia, ens estan 
dient que un ple municipal, 
amb uns regidors legítima-
ment escollits per la ciutada-
nia, ja no té potestat ni tan sols 
per fer posicionaments polí-
tics”. Castells sentencia que 
“avui ens trobem enmig d’una 
persecució en tota regla que 
fa perillar els fonaments més 
bàsics del nostre sistema”. 
El text donava suport a les 
accions de l’Assemblea Naci-
onal Catalana, comprometia 
el consistori a treballar amb la 
ciutadania i entitats locals per 
ampliar la majoria social que 
reclama l’Estat propi, demana-

El ple municipal d’Igualada ha votat a favor de mocions pro independentistes en diverses ocasions.

El PP aplaudeix 
l’acció de la Delegada 
i el regidor Agramunt 
mostra la seva 
“perplexitat” en 
veure l’estelada 
presidint el darrer ple 
del Consell Comarcal

La delegació del govern espanyol a Catalunya denuncia 
l’Ajuntament per haver-se declarat independentista

va a la Cambra “convocar un 
referèndum sobre la indepen-
dència de Catalunya i, si s’es-
cau, votar la declaració unila-
teral de sobirania nacional de 
Catalunya” i li recordava “la 
necessitat de crear una hisen-
da pròpia i un banc nacional 
des d’on es gestionin el règim 
fiscal i el finançament dels 
serveis i institucions públics”. 
Finalment, l’Ajuntament 
d’Igualada demanava al Par-
lament de Catalunya acordar 
“amb caràcter immediat les 
mesures que cregui conveni-
ents i ordenar la transició fins 
a la constitució formal de l’Es-
tat català”. Mesures, en tot 
cas, encaminades a “esdeve-
nir un estat propi de la Unió 
Europea” i sempre apel·lant 
“a l’esperit cívic de tot Europa, 
inclòs l’Estat espanyol, per tal 
que s’imposi una resolució 
democràtica dels conflictes 
i s’avanci en els ideals de la 
pau, el treball i la llibertat”.  

El PP local aplaudeix 
la iniciativa
Com era de suposar, l’acció 
de la delegada ha agradat 
al grup municipal del PP. El 
regidor Joan Agramunt ha 
explicat que “li agradi o no 
a l’actual govern municipal 
d’Igualada en general, i al Sr. 
Alcalde en particular, la de-
legació del Govern compleix 
amb la seva obligació i en 
conseqüència amb les seves 
funcions”.

Agramunt afegeix que “el pro-
blema no el genera el que vol 
que s’estigui en tot moment  
dintre l’actual marc legal, vi-
gent i constitucional, sinó que 
el generen els que l’incom-
pleixen reitaradament i des-
prés diuen que això no és cap 
problema, i que ara això no 
ocupa ni preocupa”.
El regidor anuncia també la 
seva “perplexitat” pel fet que 
en el darrer ple del Consell 
Comarcal presidís el Saló de 
Plens la bandera estelada. 
“Des del PP d’Igualada i de 
l’Anoia entenem que la Dele-
gada del Govern d’Espanya 

no pot deixar sense resposta 
els constants desafiaments 
sobiranistes de molts munici-
pis, ja que aquests desborden 
la legalitat vigent”.

PxC censura la postura 
de la Delegada
En canvi, tot i que Platafor-
ma per Catalunya va vo-
tar en el seu dia en contra 
d’aquesta moció, ara afirmen 
en un comunicat que “censu-
rem la postura de la delega-
da del govern amb l’Ajunta-
ment,  ja que aquest tipus de 
mocions s’han presentat en 
molts consistoris i de mo-

ment sembla que només 
han fixat el seu punt de 
mira a Igualada, un ca-
pítol semblant hem vis-
cut amb les banderes. 
Creiem que aquest assetja-
ment no és casual i que es deu 
a la presència d’un pes pe-
sant del PP com el Sr. Cal-
bó al nostre Ajuntament”.
Tot i això, des de PxC ex-
pressen també el seu “ma-
lestar” amb el govern de 
la ciutat ja que “està jugant al 
perillós joc d’incomplir la llei 
en temes romàntics, quan 
el que hauria fer és gover-
nar bé la ciutat”. El partit 
identitari afirma que no vol 
que aquest assumpte costi 
diners públics i demana que 
“siguin els partits que van 
votar a favor d’aquesta mo-
ció, CIU, PSC i ERC  amb la 
subvenció que reben de 
l’Ajuntament els que pa-
guin les despeses d’advocats 
d’aquest contenciós”.

D’ençà el 3 de setembre de 
2012, en què el primer mu-
nicipi es va declarar Territo-
ri Català Lliure, fins avui un 
mínim conegut de 191 muni-
cipis de Catalunya, repartits 
en 38 comarques, s’han de-
clarat Territori Català Lliure 
(els quals representen un 
20,2% del total), així com 5 
consells comarcals, entre 
ells el de l’Anoia. 
A la nostra comarca, es van 
apuntar a la iniciativa -al-
menys així figura a la web 
oficial- els municipis d’Igua-
lada, Sant Pere Sallavinera, 
el Bruc, els Prats de Rei, els 
Hostalets de Pierola, Piera, 

Orpí, Carme, Argençola, Jor-
ba, i Sant Martí de Tous.
Com Igualada, hi ha alguns 
municipis que han optat per 
aprovar mocions sobiranistes 
però sense declarar-se explí-
citament territori català lliure, 
com per exemple Caldes de 
Montbui o Tàrrega.
El “territori català lliure” és, en 
definitiva, el conjunt de munici-
pis i comarques de Catalunya, 
en el qual regeix, de forma 
provisional, l’ordenament jurí-
dic espanyol (constitució, lleis 
orgàniques, lleis ordinàries, 
decrets i reglaments), a l’es-
pera que el Govern i el Par-
lament de Catalunya elaborin 

un cos legislatiu de natura-
lesa constitucional propi, tal 
com abans havia existit amb 
els Usatges de Barcelona i 
Constitucions catalanes en 
ple vigor fins els Decrets de 
Nova Planta, que assumeixi 
la plena sobirania política de 
Catalunya mitjançant la pro-
clamació d’un nou Estat.
El procés de formació s’ini-
cia mitjançant la presentació 
d’una moció per part d’un 
grup polític en un ajuntament. 
Posteriorment, després del 
seu debat en ple, se sotmet 
aquesta a aprovació per vo-
tació dels regidors.

Onze municipis de l’Anoia i el Consell 
Comarcal es van declarar independentistes
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Un total de 2.701 persones, 
repartides en vint compar-
ses, van participar dissabte 
al vespre a la rua de Carnaval 
d’Igualada. La majoria cor-
responien a escoles, entitats 
i col·lectius d’Igualada, però 
també de Vilanova del Camí, 
Montbui i Capellades, entre 
altres. Va transcórrer pel cen-
tre de la ciutat, entre la plaça 
de La Masuca i la plaça Cal 
Font, passant per la Soledat, 
les Rambles, el carrer Santa 
Caterina i el passeig Verda-
guer. En acabar, a la plaça 
Cal Font, els participants van 
gaudir d’una botifarrada, que 
un any més va comptar amb 
la col·laboració de Carrefour, 
que va donar els més de cent 
setanta quilos necessaris, de 
Fruites Pere Prat, que va ce-
dir els tomàquets, del Gremi 
de Flequers, que va apor-
tar els pans i, novament, de 
l’Antic Gremi de Traginers, 
que va coure la carn i va fer 
els entrepans. 
L’Associació Cultural Camp 
del Rei va ser la guanyadora 
del Carnaval d’Igualada. Amb 
la comparsa Somos la leche 
va tornar a fer gala de creati-
vitat i capacitat de treball per 
donar vida a una comparsa 
original que no va deixar in-
diferent al públic. Milers d’es-
pectadors van respondre a la 
cita del Carnestoltes igualadí 
per gaudir de la gran rua. 
Monstres, fades, personat-
ges de conte, televisió i ci-
nema van fer costat a altres 
que la invenció va portar a 

Primer premi: Somos la leche (Associació Cultural Camp del Rei de Vilanova del Camí).

Comparses de Vilanova 
i Montbui triomfen al 
Carnaval d’Igualada

Segon premi: Univers Gaudí (AMPA Antoni Gaudí de Montbui).

Tercer premi: On és Wally? (Escoles de l’Ateneu Igualadí).

recrear en moviment, com 
per exemple les figures mo-
dernistes de la comparsa 
Univers Gaudí de l’AMPA de 
l’escola montbuienca que 
porta el nom de l’artista i ar-
quitecte català. El tercer pre-
mi va ser per a  On és Wally? 
de les Escoles de l’Ateneu, 
que porta el nom de la col·
lecció de llibres de Martin 
Handford, amb il·lustracions 
plenes d’objectes i personat-
ges on l’objectiu és trobar el 
protagonista, en Wally, entre 
la multitud.
Multitud, però, la que va om-
plir els carrers de la ciutat en 
una festa que des de fa uns 
quants anys cita també al ve-
ïnat de Vilanova del Camí i 
Santa Margarida de Montbui, 
ja que celebren el carnaval 
una setmana més després. 
D’aquí potser que els premis 
acabin sent també un reflex 
d’aquesta lluïda participació. 
En paraules de Manolo 
Cano, president de l’Associ-
ació Cultural Camp del Rei 
la comparsa d’aquest any 
“Somos la leche” ha estat un 
tribut a la gent que forma part 
de l’entitat que ha demos-
trat tenir una gran capacitat 
de treball. Els preparatius 
de la festa de Carnestoltes, 
que acostumen a compor-
tar tres o quatre mesos de 
feina, s’han tirat endavant 
aquest any amb només tres 
setmanes i amb molt bons 
resultats, com demostra el 
reconeixement del jurat del 
concurs igualadí.

Av. Països Catalans, 28
Igualada . Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 53
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Benvolgudes igualadines,
benvinguts igualadins
i benvinguts forans,
que també en veig uns quants.

S’ha acabat la calma,
la grisor i l’avorriment
Què volen aquesta tropa?
Què vol aquesta gent?

Volen disbauxa i xerinola
fins a perdre l’enteniment,
que per a tots és nit de gresca
del més tímid a la més fresca.
.
Oblideu-vos de la crisi,
dels mals de cap i maleficis.
Deixeu a casa les cabòries,
sortiu al carrer i escampeu la boira.

Poseu-vos la màscara, la disfressa
i un bon sombreru.
Oblideu-vos dels problemes
i a prendre pel sac la cuesta d’eneru.

Ompliu de vi les copes
i de cava el porrons
sortiu i emborratxeu-vos
i mengeu-vos a petons.

Calmeu la vostra set,
però no feu com alguns patges
que en una Nit de Reis salvatge
van agafar un bon pet.

“I toqueu-vos, toqueu-vos,
que són quatre dies”,
arrambleu-vos al del costat
sense fre, ni gelosies.
(Com més veïns... més endins!)

Deixeu a casa la vergonya
que avui ens ho passarem de conya.
Traieu-vos les faldilles i les corbates
i trieu entre les disfresses igualadines:

Un pregó independentista, amb un 
missatge reciclable per als polítics

En Son Goku, el senyor mudat,
el Tornassol, la Iaia Toneta,
o, si ho preferiu, les estrelles de les disfresses catalanes:
la puta i la ramoneta.

I, com que estem de retallades,
i no volem anar a la rotonda a fer llepades,
per pagar aquest pregó
hem buscat un patrocinador.

Ja ho va començar l’Aymamí
això de les privatitzacions...
Passar la cosa pública al sector privat.
Passem, doncs, a la publicitat.
No marxeu: tornem en uns segons

Miserachs, on vas?
Ets d’Unió, al groc.
Torras, tu ets d’esquerra. Carall. Al groc i avall.
Oh, Riba i Calbó, del PSC i del PP, espanyolets, pobrets. 
Al groc aneu i fet.
Però tu, Hernando, regidor ets, però no ets tolerant.
I si no ets tolerant? Tu... On vas?

Encara que siguis de l’Ajuntament
Si no ets tolerant, al groc no hi aniràs
Encara que siguis regidor
Si no ets demòcrata al groc no hi aniràs

Campanya de reciclatge dels nostres polítics.

Votar bé: la nostra responsabilitat
Genialitats de Catalunya.

I, després d’aquesta cunya,
que heu aguantat amb santa paciència,
tornem a la nostra festa.

Sortiu i feu-la ben grossa fins que surti el sol
que aquest serà el darrer carnaval espanyol
El vinent: el de la independència.

Autor: Toni Cortès i Minguet

El pregó que va llegir el rei 
Carnestoltes i que va resultar 
el guanyador del concurs de 
pregons d’aquest any és obra 
de Toni Cortès i Minguet, 
vinculat a diverses entitats 
culturals i al col.lectiu Iguala-
da per la Independència. El 

text, com era d’esperar, era un 
convit a la festa de la disbau-
xa, però alhora avisava en la 
seva part final que aquest era 
“el darrer Carnaval espanyol”, 
perquè el vinent serà “el de la 
independència”. 
El pregó conté també alguns 

“detalls” per als polítics locals 
de l’Ajuntament, en forma 
d’anunci publicitari en rela-
ció a la recent campanya de 
medi ambient i d’envasos re-
ciclables duta a terme per la 
Generalitat.

L’autor del pregó 2013, Toni Cortès, amb la tinent d’alcalde Àngels Chacón.

Carnaval infantil, diumenge al migdia.

Relació de premis
Amb l’arribada del Rei Car-
nestoltes a la plaça, el jurat 
va fer públics els noms dels 
guanyadors, amb un total de 
4.500 euros en premis. Tro-
feus a les millors comparses: 
1. Somos la leche (Associació 
Cultural Camp del Rei de Vila-
nova del Camí). 
2. Univers Gaudí (AMPA Anto-
ni Gaudí de Montbui) 
3. On és Wally? (Escoles de 
l’Ateneu Igualadí) 
Trofeu a la comparsa més crí-
tica: 
1. Rajoy Style  
Primers premis, dotats amb 
500 euros: 
1. Somos la leche (Associació 
Cultural Camp del Rei) 
2. Univers Gaudí (AMPA Anto-
ni Gaudí) 
3. On és Wally? (Escoles de 
l’Ateneu Igualadí) 
4. Tintineadors, tot fet a mà 
(AMPA Dolors Martí) 
5. Marilyn Monroe – Elvis 
Presley (Escola Pia) 
Segons Premis, dotats amb 
200 euros: 

1. Futur? (AMPA Gabriel Cas-
tellà) 
2. Al Castelltort aquest any 
haurem de fer meravelles 
(AMPA Ramon Castelltort) 
3. La flautista de Berlín  
4. Rajoy Style 
5. Hi havia una vegada... un 
bosc encantat (Escola Emili 
Vallès) 
6. Tadeo Jones (Acadèmia 
Igualada) 
7. Parxís (AMPA Monalco) 
8. Els clannels (AMPA García 
Lorca) 
9. Kalima 
10. La piràmide dels desitjos 
(AMPA Escola Marta Mata) 
Al final de la rua, el Rei Car-
nestoltes va llegir el pregó, un 
text de Toni Cortès i Minguet, 
guanyador del concurs d’en-
guany.  
Diumenge al matí, la festa va 
continuar a la Plaça de l’Ajun-
tament amb la minirua infantil i 
l’espectacle Trinxant Sabates, 
a càrrec del grup Xip Xap i 
amb la col·laboració de la Xar-
xa d’Igualada.  
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El delegat territorial del Go-
vern, Jordi Moltó, va continu-
ar la setmana passada, amb 
diverses visites territorials a 
l’Anoia i al Bages. Continua 
així, amb l’objectiu de man-
tenir el contacte institucional 
amb els alcaldes i alcaldesses 
del territori de les comarques 
centrals. Aquesta vegada, les 
visites territorials es van fer a 
Copons, Castellolí, la Pobla 
de Claramunt i Sant Salvador 
de Guardiola, al Bages. Les 
reunions de caire institucio-
nal amb els diferents alcaldes 
van servir per posar en comú 
els diferents temes que gesti-
onarà el Delegat a nivell dels 
diferents departaments de la 
Generalitat.
El delegat, Jordi Moltó, va ser 
rebut a l’Ajuntament de Co-
pons pel seu alcalde, Fran-
cesc Salamé. Es van tractar 
temes relacionats amb l’ACA i 
la necessitat de la millora en el 
sanejament d’aigües. A més, 
es va parlar de la voluntat de 
concentrar serveis en nous 
equipaments com l’escola, la 
consulta mèdica i l’assistenta 
social. Des de l’Ajuntament 
també es mostra l’interès pel 
tema energètic, en el sentit 
d’aprofitar al màxim les possi-
bilitats de la biomassa per tal 
d’escalfar equipaments com la 
rectoria i la piscina entre d’al-
tres.
Després de visitar Copons, 
el Delegat del Govern es va 
traslladar a Castellolí. Va ser 
rebut per l’alcalde, Joan Ser-

Moltó, durant la visita a l’ajuntament de Castellolí, en presència de l’alcalde Joan Serra.

El delegat del govern a la Catalunya 
central, de visita a l’Anoia

ra i el regidor Francesc Xavier 
Brugués amb qui va analitzar 
les principals necessitats del 
municipi.
Es va parlar del tema del pro-
grama Viure al Poble, de la 
necessitat de dinamitzar el 
Parc Motor, del POUM, de 
l’ACA i de l’arranjament i ne-
teja de  les rieres. També es 
va tractar de la necessitat 
de poder traslladar l’Escola 
bressol i ubicar-la al costat 
del CEIP. Aquest trasllat faria 
viable tenir la disponibilitat de 
l’espai de l’escola bressol per 
un Centre d’Atenció a la Gent 
Gran.
A la Pobla de Claramunt, Jordi 
Moltó va mantenir una reunió 
de treball amb l’alcalde Santi 
Broch. Es va tractar de la ne-
cessitat de millorar la gestió 

compartida entre l’adminis-
tració municipal i l’autonòmi-
ca, del castell de Claramunt. 
Aquest castell, qualificat com 
un dels millors castells de 
Catalunya està datat del se-
gle X i és el principal atractiu 
arquitectònic, turístic i històric 
de la Pobla de Claramunt. Les 
altres temàtiques restants van 
fer referència a l’ACA i a la ne-
cessitat de convertir la carre-
tera que travessa el municipi 
en carrer. 
El delegat continuarà realit-
zant visites als diferents muni-
cipis ja que té com a objectiu 
conéixer de primera mà la re-
alitat territorial, i les  diferents 
problemàtiques per tal de po-
der-les gestionar amb els de-
partaments corresponents.

REDACCIÓ / LA VEU

Joan Cañada, recentment 
nomenat secretari de Coo-
peració i Coordinació de les 
Administracions Locals de la 
Generalitat, i Jordi Souto, nou 
director general de l’àrea, van 
presentar dijous passat la con-
vocatòria del PUOSC per al 
període 2013-2016 als alcal-
des i regidors de la comarca. 
Ho van fer durant el Consell 
d’Alcaldes organitzat pel Con-
sell Comarcal de l’Anoia, el 
qual va reunir una trentena de 
persones.

Nou sistema de 
pagament dels ajuts
El nou Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya 2013-2016 
incorpora novetats importants 
per adaptar-se a l’actual situa-
ció de les finances públiques. 
Així, per exemple, inclou un 
nou sistema de pagament dels 
ajuts, amb uns terminis més 
correctes, per a evitar tensi-
ons de tresoreria als ajunta-
ments.
Dotat amb 200 milions de la 
Generalitat per als quatre anys 
-enfront dels 575 milions dels 
cinc anys anteriors- el nou PU-
OSC “toca de peus a terra i fa 
previsions que puguem com-
plir”, segons Cañada. 
Una de les novetats més des-
tacades és la incorporació, 
amb la voluntat d’adaptar-se 
a les necessitats actuals dels 
ajuntaments, d’un progra-
ma d’ajuts per a reparacions, 
manteniment i conservació 
d’obres ja fetes. Amb aquesta 
mesura es vol ajudar les ad-

ministracions locals i comar-
cals a fer front als costos que 
generen equipaments que ja 
estan en funcionament per-
què puguin “alliberar aques-
tes despeses i destinar-les a 
altres necessitats”. A més, es 
pretén protegir els autònoms 
i les petites empreses locals, 
que són les que habitualment 
duen a terme aquests treballs 
de manteniment.

Canvi de mentalitat
També el programa per a no-
ves inversions experimenta 
“un canvi de mentalitat impor-
tant”, i s’assimila als progra-
mes europeus. Els projectes 
presentats entraran en com-
petència i només obtindran 
ajuts “els que siguin estratè-
gics i aportin valor afegit”.
El termini per a presentar les 
sol·licituds a totes dues línies 
finalitza el 27 de febrer.
Durant la sessió els represen-
tants de la Generalitat també 
van atendre les consultes dels 
alcaldes i regidors en relació 
tant a la nova convocatòria del 
PUOSC com a la convocatòria 
anterior, en aquest darrer cas 
centrades sobre les previsions 
en els terminis de pagament.
El PUOSC és el programa de 
cooperació local del Govern 
amb una dotació econòmica 
més gran, cosa que el conver-
teix en el principal instrument 
de suport al món local. Aquest 
pla incideix directament en la 
qualitat de vida de la ciutada-
nia, finançant actuacions per 
cobrir les necessitats dels ha-
bitants dels municipis.  

Els alcaldes de l’Anoia coneixen 
els detalls dels ajuts de la 
Generalitat fins el 2016

Consell d’Alcaldes a les dependències del Consell Comarcal.

PxC reclama més ajuts per a l’Igualada HC
REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal de Platafor-
ma per Catalunya ha denunci-
at el “pèssim tracte que està 
rebent una entitat històrica de 
la ciutat como és l’Igualada 
Hoquei Club per part de l’actu-
al govern municipal”.
El regidor Robert Hernando, 
assegura que “el govern mu-
nicipal no només no cessa 
de disminuir-los la subvenció, 
sinó que a més tampoc els 
ajuda l’esperat a l’hora d’acon-
seguir patrocinadors”.

L’agrupació local de Platafor-
ma per Catalunya d’Igualada 
ha manifestat “l’incongruent 
que resulta que mentre l’Igua-
lada HC hagi de demanar 
8.000 € als ciutadans per po-
der fer front a la competició, 
en els últims dos anys el con-
sistori de la ciutat hagi atorgat 
entre d’altres subvencions 
algunes tan desenraonades 
com 16.500 € a un grup mu-
sical d’El Salvador, 14.115€ 
a un sindicat de Guatemala, 
17.000€ a un grup feminis-

ta de Colòmbia i 13.615 a la 
promoció de l’idioma wolof del 
Senegal”.
Hernando ha assegurat que  
“el govern hauria de tractar 
amb la mateixa estima els 
clubs de la ciutat que amb el 
que tracta a les feministes de 
Colòmbia”, i ha fet una crida 
perquè “la ciutat recuperi la 
mística amb l’esport. És ne-
cessària l’ajuda del consistori, 
que ha de mirar més pels de 
casa i preocupar-se menys 
per satisfer l’ego d’uns pocs”.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal
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El conseller d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya, Ramon 
Espadaler, va assistir diven-
dres, 8 de febrer, a la Junta 
Local de Seguretat d’Iguala-
da. La trobada, amb la pre-
sència de l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells, i el regidor de 
Governació Jordi Batalla, va 
comptar també amb l’assis-
tència del delegat del Govern 
de la Generalitat a la Catalu-
nya Central, Jordi Moltó, el di-
rector general d’Administració 
de Seguretat, Andreu J. Martí-
nez, el subdirector general de 
Coordinació de la Policia de 
Catalunya, Joan Carles de la 
Monja, i els màxims comanda-
ments territorials de la Policia 
Local d’Igualada, el cos dels 
Mossos d’Esquadra i la Policia 
Nacional. 

Sistema de  comunicació 
d’alta fiabilitat
El conseller d’Interior i l’alcal-
de van signar el conveni que 
formalitza l’adhesió d’Igualada 
a la xarxa Rescat de Radioco-

Trobada, divendres passat, de la Junta Local de Seguretat en presència del conseller Espadaler.

El conseller va 
assistir a una trobada 
de la Junta Local de 
Seguretat i va signar 
un acord gràcies al 
qual Igualada formarà 
part d’una xarxa de 
radiocomunicacions 
d’urgència

El conseller d’Interior Ramon Espadaler diu 
que la comarca de l’Anoia és un “territori segur”

municacions d’Emergència, el 
sistema de comunicació d’alta 
fiabilitat que comunica tots els 
actors implicats en una situa-
ció d’urgència. A més, Ramon 
Espadaler va conèixer de pri-
mera mà les dades de crimi-
nalitat que li han facilitat tant la 
Policia Local com els Mossos 
d’Esquadra.  
El conseller les va valorar pos-
teriorment afirmant que “tant la 
Catalunya Central com l’Anoia 
i la seva capital són un territo-
ri segur” i ha afegit que “mal-
grat que els mals indicadors 
econòmics de la zona podrien 
fer pensar que això automà-

ticament es tradueix en més 
delinqüència, en el cas d’Igua-
lada la bona feina dels serveis 
socials i la bona coordinació 
entre Policia Local i Mossos 
d’Esquadra eviten que això es 

produeixi”. 
De la seva banda, Marc Cas-
tells va agrair “l’exceŀlent tas-
ca que duen a terme tant la 
nostra Policia Local com la 
policia de Catalunya, treba-

llant de manera coordinada 
d’una manera exemplar, i afe-
gint al component de reacció 
un component de prevenció i 
dissuasió molt important”.  

Visita la nostra web!
www.veuanoia.catwww.veuanoia.cat

Notícies fresques cada dia.

I a més:
Transports, cinema, cultura, 

ofertes de feina, hemeroteca,
 opinió, ajuntaments, 

necrològiques...
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Des de l’AFAB volen donar les 
gràcies per haver rebut el pre-
mi Bou Comarcal 2013, lliurat 
fa pocs dies per l’Ajuntament 
de Montbui. Ho consideren 
“un reconeixement a la feina 
de totes les persones que, 
anònima i desinteressada-
ment, dediquen el seu temps, i 
a vegades la seva vida, a tenir 
cura dels malalts d’Alzheimer. 
Ho agraïm també perquè ha 
estat una oportunitat més de 
fer visible aquesta realitat a la 
societat en general i de dir que 
tots, des de on estem i amb 
petits gestos, tenim moltes 
formes de col·laborar per fer 
la vida més fàcil a aquestes 
persones”. 

Un projecte comú
Des de l’organització recor-
den com, ara farà uns 8 me-
sos, s’embarcaven, juntament 
amb l’Hospital de Dia Sant 
Jordi i Cuidadors Anoia, en un 
projecte que buscava la impli-
cació de diferents persones i 
entitats de forma altruista en 
la creació de un llibre, Que 
penses del teu avi? per tal de 
sensibilitzar a la societat des 
d’una mirada d’infant. “Va ser i 
és una experiència enriquido-
ra i molt humana”, expliquen.
En l’actualitat continuen tre-
ballant oferint a tothom asses-
sorament, formació -tallers, 
espais de reflexió, grups per a 
cuidadors...
Assessorament: Cada dijous 
de 18 a 20 al centre cívic Mont-
serrat, l’AFAB obre les portes 
per a qualsevol consulta.
Formació - tallers: Cada  úl-
tim dijous de mes a les 18.00 
al centre cívic Montserrat con-
videm diferents professionals 
per parlar sobre diferents te-
mes relacionats amb la ma-
laltia i la gent gran. Aquest 
pròxim dijous dia 28/02/13 
parlaran dels Trastorns de 
Conducta.
A l’Hospital de dia Sant Jordi 
també es realitzen altres ses-
sions d’interès general. El prò-
xim dia 21/02/13 a les 15.30 
els acompanyarà Susanna 
Fàbregues  per explicar que 

Presentació, fa uns mesos, del llibre “Què en penses del teu avi?” a la residència AMMA.

Intenses activitats de l’AFAB Anoia a 
l’entorn de la lluita contra l’Alzheimer

és el Banc del Temps i com en 
podem fer ús.
Pròximament  també donaran 
a conèixer la data de la xer-
rada sobre Testament Vital 
impartida per Sr. Vila Indurain 
procedent de la delegació 
central de Barcelona.
Espais de reflexió: Els se-
gons dijous de mes, al voltant 
de les 16.00 h ens trobem a 
l’Hospital de dia Sant Jordi. 
S’ha creat un espai de temps 
obert a tothom i format per 
cuidadors de tota la comarca, 
amb l’objectiu de donar-se su-
port i crear nous projectes.
Grups per a cuidadors:
Cada dilluns i dimecres  de 
15.15 a 16.45 , al Hospital 
Sant Jordi, s’imparteixen els 
tallers de memòria  guiats per 
Marta Hermida, neuropsicòlo-
ga del centre,  i amb el suport 
de Raquel Pérez, Lorena Ven-
teo i Dolors Revelles perso-
nal especialitzat de l’Hospital 
de dia . Aquests tallers estan 
oberts a tothom i la quota és 
de 15 euros al mes. 
Cada dimarts i dijous de 15.15 
a 16.45 es troba el grup de 
manteniment físic guiat per 
la Maria José Soto, fisiotera-
peuta del centre. L’objectiu és 
fer un treball global del cos en 
grup reduït, amb exercicis de 
flexibilitat, força i adaptació a 
l’esforç (inclou exercicis a ter-

ra). S’inclouen també, exerci-
cis dirigits a conèixer i fer un 
millor ús del nostre cos en el 
dia a dia (postura, com aixecar 
pes, com relaxar-nos, coordi-
nació,...). El taller és obert a 
tothom amb una quota de 15 
euros mensuals i les places 
limitades.
Per  inscripcions als tallers, o 
qualsevol dubte o aclariment,  
adreçeu -vos al Hospital de 
Dia  Sant Jordi, al carrer Sta. 
Joaquima  Vedruna 14, (da-
vant del mercat de la Masuca) 
o truqueu al 938068188.  
 

Campanya dels dissenyadors 
igualadins per crear una 
“denominació d’origen”
REDACCIÓ / LA VEU

El col·lectiu Disseny = Iguala-
da ha iniciat una campanya de 
promoció dels professionals 
del sector de la ciutat a través 
de les xarxes socials. Sota el 
lema del disseny d’Igualada 
busquen convertir d’una ma-
nera simpàtica en una “deno-
minació d’origen” de la ciutat. 
Els cartells de la campanya 
tenen imatges de productes 
típics d’altres localitats com 
les gambes de Palamós, els 
torrons d’Agramunt o les an-
xoves de l’Escala i en cada 
un d’ells s’adapta el text que 
acompanya la foto al producte. 
Per exemple, en el cas de les 
gambes és: Potser les gam-
bes han de ser de Palamós, 
però el disseny d’Igualada.
En aquests moments, Disseny 
= Igualada està format per 16 
despatxos de professionals 
del disseny gràfic. El coŀlectiu 
també s’ha posat a la dispo-
sició de les entitats de forma 
gratuïta, sempre i quan no dis-
posin de recursos econòmics i 
no hagin contractat mai a cap 
professional. 

Constituïda oficialment Nova 
Esquerra Catalana a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres dia 8 de 
febrer es va constituir formal-
ment NECat Anoia (Nova Es-
querra Catalana Anoia). NE-
Cat Anoia neix amb l’objectiu 
de aconseguir una aglutinació 
de totes les forces progressis-
tes de l’esquerra catalanista. 
Sense cap afany competitiu, 
aquesta organització vol par-
ticipar i contribuir a l’eclosió 
d’una gran força d’esquerres 
catalanista a l’Anoia.
Segons els promotors, “NE-
Cat Anoia neix a l’Anoia amb 
el desig d’incentivar el debat 
polític amb idees innovadores, 
provocatives i constructives i 
sempre des de la humilitat. NE-
Cat Anoia és una organització 
oberta i transversal. No som 
militants sinó persones que es 
preocupen del be comú, es dir 
de la política. La nostra orga-
nització a l’Anoia es totalment 
horitzontal i no hi ha càrrecs 
de cap tipus. Les decisions es 
formalitzaran des de l’absoluta 
radicalitat democràtica. NECat 
Anoia vol eliminar la partito-
cràcia de la política contribuint 
a establir unes noves formes 
organitzatives, com substituir 
les estructures piramidals dels 
partit per estructures en xarxa.
Els principis de NECat s’articu-
len en tres eixos bàsics:

Catalunya Estat. Catalunya 
és una nació, subjecte polític 
complet i capaç del més ple 
autogovern i per tant te dret 
a l’autodeterminació i podrà 
exercir-lo quan així ho decidei-
xi lliurement.
Societat i economia. L’objec-
tiu fonamental és corregir el 
desequilibri –incompatible amb 
la democràcia- entre la política 
i l’economia. El nou equilibri 
ha de garantir la preeminència 
absoluta de les Institucions de-
mocràtiques.
Qualitat democràtica. NECat 
és una organització política 
fonamentada en la radicalitat 
democràtica, amb estructures 
obertes horitzontals i partici-
patives; amb formes d’adhesió 
múltiples i diverses; amb pro-
cessos de primàries integrals; 
amb limitació estricte de man-
dats de càrrecs públics i de 
l’organització; amb elecció col-
legiada dels càrrecs indirectes; 
amb un registre de bens i inte-
ressos de tots els candidats; 
amb un Consell de Qualitat, 
no lligat a direcció, que vetllarà 
pel compliment de l’esperit i la 
lletra dels compromisos funda-
cionals.
NECat Anoia ha obert un cor-
reu electrònic, anoia@novaes-
querracatalana.cat i una pàgi-
na al Facebook.

REDACCIÓ / LA VEU

Kine fisioteràpia i salut posa 
a la vostra disposició un es-
pai de criança gratuït, l’Espai 
Petit Kine, que es duu a terme 
tots els divendres de 17h30 
a 18h30 i està dirigit per una 
mare educadora infantil amb 3 
anys d’experiència en direcció 
d’espai nadó en llar d’infants.

És un espai destinat a emba-
rassades en últim trimestre de 
gestació i mares+bebès fins 
a 12 mesos d’edat. Es com-
parteixen dubtes, consells, es 
dóna informació sobre criança
i es proposen tallers i semi-
naris especials amb algun 
professional extern al centre: 
desenvolupament psicomotor, 

massatge infantil, osteopa-
tia… Les places són limita-
des!!!
Per més informació i reserva: 
685 82 34 38 – 93 804 78 24 o 
kine@fisioterapeutes.org
Kine fisioteràpia i salut està al 
c/ Masquefa 79, (davant dels 
bombers). 

Espai de criança gratuït de Kine fisioteràpia
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Va ser l’any 2003 quan un grup 
de joves de la ciutat plantegen 
a l’Ajuntament organitzar un 
seguit d’activitats per la gent 
jove durant la Festa Major. 
Neix, doncs, La Coll@nada, 
en què els joves, agrupats per 
colles, organitzarien diferents 
activitats i es proposà també 
l’organització d’un espai de 
barraques com en d’altres po-
blacions catalanes. Tot i això, 
aquell primer any no es va 
celebrar ja que va ser prohi-
bida unilateralment per l’equip 
de govern, argumentant que 
fomentava el consum d’alco-
hol entre els joves. Malgrat 
tot, molts joves van mostrar 
la seva disconformitat amb la 
decisió en diferents actes de 
la Festa Major.
L’any següent, el 2004, es va 
dur a terme el què seria la pri-
mera edició de la festa, amb 
actes com el fes-ta el dinar, 
els jocs bèsties o el cercanit. 
Més endavant la festa creix i 
es consolida, ja sigui amb no-
ves colles, amb activitats prò-
pies o bé amb l’espai de les 
barraques, que es va omplint 
any rere any amb més colles i 

Les festes de Sant Faust, una de les iniciativea de la Coll@nada.

L’entitat vol avançar 
els preparatius de la 
Festa Major, i per això 
ha organitzat una 
assemblea per demà 
dissabte a la tarda al 
Centre Cívic de 
Fàtima

La Coll@nada celebrarà aquest any el seu desè aniversari

entitats i acaba essent un dels 
elements identificatius i multi-
tudinaris de la Festa Major.
Durant tots aquests anys, la 
Coll@nada s’ha anat ampliant 
i fins i tot ha impulsat altres ac-
tivitats, com sant Faust (com 
a Festa Major d’Hivern de la 
ciutat) o el Cap d’Any Desco-
llonant.
Enguany, doncs, la Coll@
nada vol celebrar de mane-
ra especial aquest desè ani-
versari, i és per això que ha 
avançat els preparatius de les 
activitats de Festa Major. Amb 
l’assemblea, es donarà el tret 
de sortida per a preparar unes 
activitats que es vol que tin-
guin una significació especial.
L’assemblea es celebrarà 
demà dissabte 16 de febrer, 

a les 7 de la tarda, al Centre 
Cívic de Fàtima fer tal de fer 
balanç de l’any, i alhora plan-
tejar i valorar les activitats de 
cara a una nova edició. 
L’assemblea està oberta no 
només a les colles i entitats 
que formen part de la Coll@
nada, o a aquelles persones 
que hi ha participat d’una ma-

nera o altra durant aquests 
anys, sinó també a tots aquells 
que vulguin col·laborar en 
aquesta edició dels 10 anys. 
La Coll@nada segueix ne-
cessitant gent amb ganes 
de col•laborar, implicar-se, 
sumar-se a la festa i seguir 
fent-la gran. L’assemblea és 
doncs, l’oportunitat per conèi-

xer la Coll@nada i participar-
hi activament, fent bona la 
dita que com més és gaudeix 
d’una festa és des de dins!
Es pot obtenir més informació 
a través de la web de la Coll@
nada (www.lacollanada.cat) o 
bé a través del facebook i twit-
ter de l’entitat.
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Tot i que la festivitat dels Tres 
Tombs d’Igualada ja ens que-
da una mica lluny, encara 
hi ha moltes localitats d’ar-
reu de Catalunya que l’han 
de celebrar i ho faran al llarg 
d’aquests propers mesos. 
Així doncs, el proper diumen-
ge 17 de febrer, l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada es di-
rigirà cap a Terrassa per parti-
cipar en els Tres Tombs d’en-
guany. 
El diumenge següent, 24 de 
febrer, l’entitat col·laborarà 
amb els Tres Tombs de Molins 
de Rei. 
Pel que fa al mes març, els po-
bles que celebraran aquesta 
festa tant nostrada i en la qual 
els traginers d’Igualada hi par-
ticiparan serà el dia 3 de març 
a Sant Joan de Vilatorrada i 
Castellbisbal i, el 10 de març a 
Sant Vicenç de Castellet.
Des de l’Antic Gremi de Tragi-
ners d’Igualada volen agrair a 
totes aquelles persones i em-
preses pel seu suport incon-
dicional a la nostra festa i als 
diferents actes que organitza 
l’entitat. 
Expliquen des de l’entitat que 
“gràcies a tots ells ha estat 
possible, un any més, que la 
Festa dels Tres Tombs d’Igua-
lada sigui una de les més im-
portants i lluïdes de tot Cata-
lunya. I esperem poder seguir 
comptant amb la seva col·
laboració”.

A partir d’aquest any hi haurà restricció de persones al cim del Canigó, on “neix” cada any el Foc de Sant Joan.

Properes sortides 
de l’Antic Gremi de 
Traginers 
d’Igualada

Els organitzadors de la Flama del Canigó de tot 
el país es van trobar dissabte a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte dia 9 de 
febrer, va tenir lloc a Igualada 
la trobada organitzativa dels 
Focs de Sant Joan d’enguany, 
organitzada per l’Associació 
flama del Canigó d’Igualada i 
coordinada per Òmnium Cul-
tural. 

80 persones de Catalunya i 
el País Valencià
Aquesta trobada va reunir a la 
nostra ciutat més de 80 perso-
nes vingudes d’arreu de Cata-
lunya, la Catalunya Nord i el 
País València.  
Un dels temes importants que 
es van tractar va ser la restric-
ció de persones que es farà a 
partir d’aquest any a la cim del 
Canigó la nit del 22 al 23 de 
juny, a l’hora de fer la renova-
ció de la flama, on només hi 
podran accedir l’organització i 
persones acreditades, per tal 
d’evitar accidents, tal i com 
ha aconsellat la Gendarmeria 
Francesa. 
La trobada va acabar amb un 
a visita al museu de Cal Gra-
notes, un dinar de germanor i 
una visita al Museu del Tragi-
ner. 
La propera activitat que rea-
litzarà l’Associació flama del 
Canigó d’Igualada serà el pro-
per 24 de febrer a Montserrat, 
participant en la renovació de 
la Flama de la llengua. 

Trobada a les dependències del Museu Comarcal, dissabte passat.

Properes activitats a l’Ateneu Igualadí
REDACCIÓ / LA VEU

Curs d’Aikido. 1a Trobada 
d’Amics de de Kyoukai Budo
Dissabte 16 de febrer, de les 
10:30h a 13:30h. Impartit per: 
Miguel Saperas, 3r Dan d’Aiki-
do Aikikai i Federació Catalana 
de Judo i Toni Dato, 2on Dan 
d’Aikido per la Federació Ca-
talana de Judo i D.A. e I.B.F. 
Lloc: Gimnàs Ateneu Igualadí 
(1er pis). Preu curs: 5€
Portar judogui, xandall o roba 
còmoda.  Es farà un descans 
amb refrigeri. Confirmar assis-
tència a budojad@gmail.com 
o a Secretaria de l’Ateneu 
Igualadí. Ho organitza: Kyou-

kai Budo.
Campionat Comarcal d’Es-
cacs. 61 Jocs Esportius Esco-
lars de l’Anoia. Dissabtes 16 i 
23 de febrer i 2 de març, a les 
16h. Lloc: Auditori de l’Ateneu 
Ho organitza: Consell Esportiu 
de l’Anoia. Hi col·labora: Club 
d’Escacs Ateneu Igualadí i 
Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada
Plantada d’arbres. Diumenge 
17 de febrer. Un any més l’As-
sociació per a l’Estudi de la 
Natura de l’Anoia (AENA) or-
ganitza una plantada d’arbres. 
Aquelles persones interessa-
des en participar o col·laborar 

en l’activitat que es posin en 
contacte amb l’Associació: 
aena.anoia@gmail.com
www.facebook.com/aena1986 
Punt de trobada folk. Diu-
menge 17 de febrer, a partir de 
les 18h. Tens ganes de ballar? 
Vols compartir la teva música? 
Et ve de gust poder·ho fer a 
Igualada? Doncs, no tens ex-
cusa per a no venir!!!
Porta el teu instrument, vine 
amb les millors sabates de 
ball, dosis de bon rotllo i ganes 
de festa!
Lloc: Pista (si el temps ho per-
met) o al Vestíbul de l’Ateneu

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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El proper divendres, 1 de 
març, el recinte de l’Escor-
xador d’Igualada acollirà la 
segona edició de la Fira Igd 
Universitària, una iniciativa del 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament que converteix 
aquest escenari en un complet 
aparador amb tota l’oferta for-
mativa que tenen al seu abast 
els joves de la capital de l’Ano-
ia i la resta de la comarca. 
Segons ha explicat aquest di-
mecres el regidor responsable 
de l’àrea, el republicà Joan Re-
quesens, “aquesta nova edició 
conserva la vocació d’orientar 
acadèmicament els estudiants 
de batxillerat i cicles formatius 
i, per fer-ho, enguany no no-
més ens hem centrat en els 
estudis universitaris, sinó que 
hem volgut ampliar l’oferta a 
estudis de formació profes-
sional superior”. Així doncs, 
en total aquest 2013 la fira 
comptarà amb la presència de 
dinou universitats públiques i 
privades catalanes, vuit cen-
tres de formació professional 
d’Igualada i altres municipis 
propers, a banda d’altres cen-
tres amb oferta pública muni-
cipal que ajuden a completar 
aquests estudis en camps tan 

La primera edició de la fira, l’any passat, va ser tot un èxit.

L’antic Escorxador tornarà a acollir, l’1 de març, 
una nova edició de la Fira IGD Universitària

diversos com ara la música, el 
disseny i l’artesania, o les arts 
escèniques. 

Representants dels 
centres universitaris
En cadascun dels estands s’hi 
podrà trobar un representant 
del centre que ajudarà a re-
soldre els dubtes dels futurs 
estudiants. Hi haurà, a més, 
un estand del Punt d’Informa-
ció Juvenil La Kaserna on es 
podran valorar, entre altres, 
alternatives de transport, op-
cions per compartir cotxe o 
pis, possibilitats de sol·licitar 
beques d’estudis o ofertes per 
estudiar idiomes a l’estranger.  

A l’edició de l’any passat hi 
van assistir més de 1.100 per-
sones, especialment durant el 
matí, amb la pràctica totalitat 
dels instituts de la capital de 
l’Anoia, però també d’altres ar-
ribats, per exemple, de Calaf, 
la Pobla de Claramunt, Vilano-
va del Camí, Santa Margari-
da de Montbui, Capellades o 

Esparreguera. A la tarda hi va 
assistir un públic més ampli, 
joves sols o acompanyats pels 
seus pares, i també moltes 
persones adultes que valora-
ven ampliar la seva formació. 
Requesens reitera “la voluntat 
que aquesta cita es consolidi 
com un referent tant pels joves 
d’Igualada com pels de la res-

ta de la comarca, que afronten 
el gran dubte de decidir per on 
passarà el seu futur. 
L’entrada a la fira és totalment 
gratuïta i l’Escorxador obrirà 
les seves portes l’esmentat 
dia 1 en horari matinal, de les 
10h a les 13:30h i, a la tarda, 
entre les 15 i les 18h. 

Alt ritme d’inscripcions a la Botiga 
al Carrer de la UBIC
REDACCIÓ / LA VEU

A falta de tres setmanes de la 
nova cita amb la nova edició 
de “La Botiga al Carrer” - edi-
ció d’hivern, l’activitat amb la 
que es marca el tancament de 
les rebaixes de l’actual tem-
porada, el ritme d’inscripcions 
és molt alt. Ja són més de 70 
comerços participants i amb 
tota la seguretat, es supera-
rà el número de 100 inscrits. 
Aquesta ja és la 33a. edició 
d’una de les campanyes amb 
més èxit que organitza Igua-
lada Comerç i és una trobada 
obligada en el calendari dels 
molts Catalans que des de 
fa setmanes estan esperant 
aquesta oportunitat única per 
comprar els productes de la 
temporada vigent amb uns 
preus realment atractius, a 
més de passar un dia passe-
jant i gaudint de l’hospitalitat 
d’Igualada.
Els dos esdeveniments co-
mercials (de l’estiu i de l’hi-
vern) per excel·lència de la ca-
pital de l’Anoia van començar 
fa setze anys per la iniciativa 
d’uns pocs comerciants que 
volien rematar la temporada 
de rebaixes. Ara, a punt per la 

33a. edició, la Botiga al Carrer 
és l’esdeveniment més impor-
tant, junt amb la campanya de 
Nadal, tan pels comerciants 
com pels ciutadans de la co-
marca i de tot Catalunya.
A més a més, enguany n’hi 
ha una novetat, amb el lema 
“Anticipem la Botiga al Carrer 
a l’Interior”. Amb el motiu de la 
7a. Cursa Duatló d’Igualada 
del 23 de febrer i amb objec-
tiu de promoure i allargar les 
vendes, Igualada Comerç pro-
posa a tots els participants de 
la Botiga al Carrer una nova 
iniciativa. Es començaran les 
vendes dels productes que 
s’exposaran a La Botiga al 
Carrer una setmana abans, 

el dissabte, dia 23 i dins del 
mateix establiment comercial. 
D’aquesta manera es pretén 
aprofitar l’afluència del public 
de la cursa, com també anun-
ciar “La Botiga al Carrer”.
Els més de setze anys d’histò-
ria d’aquesta activitat comer-
cial i promocional avalen l’èxit 
de l’esdeveniment que edició 
rere edició congrega més gent 
de la comarca de l’Anoia, de 
les comarques del voltant i de 
Barcelona ciutat i rodalies.
La 33a. edició de la Botiga al 
Carrer, edició d’hivern es farà 
el primer dissabte del mes de 
març, dia 2, tancant d’aquesta 
manera simbòlica les rebaixes 
d’hivern.
 
 

Solidaritat Catalana (SI) celebrà 
una assemblea informativa

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte dia 9 de 
febrer, es va celebrar una 
assemblea informativa de 
Solidaritat Catalana per la In-
dependència a la Pobla de 
Claramunt. Aquesta va comp-
tar amb la presència del re-
centment reescollit Secretari 
General, Uriel Bertran, en el 
passat congrés celebrat a Vic 
el 26 de Gener.
L’assemblea es va basar en 
l’explicació dels eixos sobre 
els quals es regirà la forma-
ció en aquesta nova etapa, la 
reestructuració interna que es 
durà a terme en els propers 
mesos i fer arribar el compro-
mís que l’executiva nacional 

de SI mantindrà el contacte de 
manera periòdica amb tot el 
territori català.
Els eixos principals d’aquesta 
nova etapa, a més de treba-
llar per aconseguir la inde-
pendència de Catalunya i la 
regeneració democràtica de 
la classe política catalana, 
es defineixen pels següents 
punts: Declaració d’Indepen-
dència, Drets socials, Demo-
cràcia real, Desenvolupament 
Territorial i Defensa de la reali-
tat nacional.
Bertran encoratjà a tots els as-
sistents a treballar per acon-
seguir els objectius marcats 
per aquesta nova etapa i di-
fondre el missatge de SI a tot 
el territori.

Uriel Bertran va ser a l’Anoia amb els seus companys de SI.



Vilanova del Camí celebrarà demà una participada rua 
del Carnaval amb més de 1.200 persones
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El Carnaval de Vilanova del 
Camí serà demà dissabte, 16 
de febrer. L’Associació Cul-
tural Camp del Rei, flamant 
guanyador de la rua del Car-
naval d’Igualada la setmana 
passada, ja ho té tot a punt 
per a la gran festa infantil i el 
tradicional concurs de disfres-
ses, que aquest any arriba a la 
28a edició.
El carnaval infantil començarà 
a dos quarts de 5 de la tarda 
amb la rua. L’itinerari s’ha can-
viat per evitar alguns obsta-
cles i s’ha decidit evitar passar 
pel mig de la plaça del Mercat 
seguint la recomanació de la 
Policia Local per preveure que 
ningú prengui mal amb les pi-
lones o que totes les compar-
ses puguin passar còmoda-
ment. Finalment, doncs, la rua 
infantil començarà a la plaça 
de Can Papasseit i seguirà 
els carrers Cardenal Cisneros, 
Pare Maria Claret, Montser-
rat, Tarragona, Santa Llúcia, 
rotonda Rovy, Montserrat, 
Amadeu Amenós, Joan XXIII, 
Verge de Núria i finalitzarà no-
vament a Can Papasseit.
Les inscripcions per partici-
par a la rua infantil es faran, 
a partir de dos quarts de 4 de 
la tarda, a la mateixa plaça 
de Can Papasseit. La desfila-
da començarà una hora més 
tard i estarà acompanyada pel 
grup de percussió de Sant Fe-
liu de Codines NO M’atabalis. 
A més, aquest any cal prepa-
rar-se per ballar la coreografia 
del ball de sid, de la pel·lícula 
Ice Age 4.
A les sis de la tarda, comença-
rà el concurs de disfresses i es 
repartirà berenar per a tots els 

Cartell del Carnaval 2013

participants, a Can Papasseit. 
El fi de festa i el lliurament de 
premis serà a dos quarts de 
vuit del vespre. L’Associació 
Cultural Camp del Rei lliurarà 
trofeu a les tres millors disfres-
ses individuals, a les tres mi-
llors petites comparses (de 3 a 
14 components) i un premi es-
pecial en vals de compra ACI 
entre les grans comparses.

La rua, a partir de 
les 21.30 hores
Després dels petits, arribarà 
el torn dels més grans, amb la 
gran rua del Carnaval, Serà a 
partir de les 21.30 hores. Una 
hora abans es farà la concen-
tració de comparses davant de 
l’escola Joan Maragall. L’itine-
rari serà Sta. Llúcia, Mossèn 
Amadeu Amenós, Papa Joan 
XXIII, Verge de Núria i Plaça 
de Can Papasseit. Ball amb la 
música del Dj. Fran Chicken. A 
les 12 de la nit, lliurament dels 
premis del concurs de com-
parses. Premis de 300, 200 i 
100 euros. 

Comarca
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Busquen treballadores del tèxtil a 
Montbui dels anys 70 i 80
MONTBUI / REDACCIÓ

Amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dona Treballadora, 
des de la regidoria de Cul-
tura, Igualtat i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Montbui s’està 
preparant un acte en el qual 
l’escriptora Assumpta Monte-
llà presentarà la seva darrera 
obra El silenci dels telers.
A El Silenci dels Telers As-
sumpta Montellà dóna veu a 
dones i nenes que durant dè-

cades van treballar a les colò-
nies tèxtils de Catalunya.
Les treballadores de les fàbri-
ques en són les protagonis-
tes principals, però també hi 
tenen cabuda les dones dels 
amos, les criades, les sagris-
tanes, i així anar sumant mira-
des femenines que es reunien 
al voltant d’una colònia tèxtil, 
d’orígens ben diferents, amb 
opinions ben diferents.
Per tal de poder conèixer els 
testimonis de les dones de 

Montbui que van treballar a 
les fàbriques del tèxtil durant 
els 70 i 80 l’ajuntament dema-
na la seva col·laboració. Totes 
aquelles persones que estiguin 
interessades en aportar el seu 
testimoni o vivències sobre 
com era el dia a dia en una 
fàbrica tèxtil es poden posar 
en contacte amb l’Ajuntament 
de Montbui –Àrea de Cultura, 
Igualtat i Ciutadania- o bé tru-
cant al telèfon 93 803 05 01.

Tres detinguts per robatori 
de material de construcció 
a Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Dimarts cap a les 20 hores 
aproximadament es va rebre 
avís de veïns, que hi havia tres 
homes robant material d’un 
bloc de pisos en construcció, 
del carrer Girona de Vilanova 
del Camí. Els mossos i la poli-
cia local van localitzar un home 
que estava esperant a fora de 
l’immoble amb una furgoneta i 
posteriorment dos homes pel 
carrer, que presumptament 
havien arrencat material divers 
dels pisos: aigüeres, sanitaris, 

portes i el tenien apilat per em-
portar-se’l. 
Els detinguts són: Jesús GG, 
19 anys, nacionalitat espanyo-
la i veí d’Òdena, Diego GJ, 19 
anys, nacionalitat espanyola i 
veí de Castelldefels i Alejandro 
GB, 32 anys, nacionalitat espa-
nyola i veí d’Òdena.
El dia 13 de febrer la policia va 
deixar sense efecte la deten-
ció, ja que donaven fiança de 
presentar-se al jutjat d’Iguala-
da quan en siguin requerits.
 
 

La Brigada treballa per eliminar les 
barreres arquitectòniques
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La brigada municipal està tre-
ballant aquests dies en dife-
rents carrers del municipi per 
eliminar barreres arquitectò-
niques. Concretament, estan 
rebaixant les voreres del car-
rer Sant Hilari i pràcticament 
tenen enllestides les del carrer  
Jaume I, al final del barri San-
ta Llúcia.
Un altre dels projectes en el 
qual estan treballant els ope-
raris municipals és l’adequa-
ció del pas de vianants que 
hi ha sota el pont del carrer 
Verge de Montserrat, una via 
força utilitzada pels veïns de la 
zona que venen caminant des 
del passeig de la Indústria. 
Les obres han consistit en l’ar-
ranjament del mur que llinda 

amb la vorera en la qual s’hi 
col·locarà properament una 
barana. També s’ha dotat d’il·-
luminació, s’ha habilitat el pas 

amb sauló i s’ha adequat una 
plataforma per ubicar-hi els 
contenidors. L’obra ha costat 
aproximadament 4.000 euros.

A dia d’avui són catorze les 
comparses inscrites a la Rua i 
Concurs de Carnestoltes 2013 
de Vilanova del Camí, amb un 
total de 1232 persones que 
desfilaran aquest dissabte 
pels carrers del municipi. No 
és però encara el nombre de-
finitiu perquè les inscripcions 
anticipades es tanquen avui, 
divendres, però a més a més 
es podran fer, in situ, el mateix 
dissabte, una hora abans de 
la sortida de la rua que iniciarà 
el recorregut cap a dos quarts 
de deu de la nit, com ve sent 
habitual, des de l’Escola Joan 
Maragall.  
Escoles i entitats vilanovines 
i fins i tot algun establiment, 

s’han inscrit a la festa per pas-
sar una bona estona i compe-
tir en la disbauxa amb algunes 
comparses que també venen 
de municipis veïns, a destacar 
per exemple la comparsa de 
l’AMPA de l’Escola Monalco 
d’Igualada “El Parxís”, forma-
da per més de 300 persones.
També les ampes vilanovines 
participaran de manera nom-
brosa: l’AMPA Marta Mata, 
amb la comparsa “La piràmide 
dels desitjos del Marta Mata”; 
l’AMPA Joan Maragall, amb 
la comparsa “Invasió + IVA”, i 
l’AMPA Pompeu Fabra, amb la 
comparsa “El Pompeu fa por”.
Entre les comparses escolars 
cal destacar també la partici-

pació de la premiada AMPA 
Antoni Gaudí de Santa Marga-
rida de Montbui, que va gua-
nyar el segon premi al Carna-
val d’Igualada amb “Univers 
Gaudí”. 
I si parlem de premiades, en-
tre les vilanovines cal destacar 
l’Associació Cultural Camp del 
Rei i la comparsa “Somos la 
leche” que també desfilarà 
aquest dissabte, a casa.
La Unió Cultural Extremenya 
Anoia, el grup de lleure infantil 
i juvenil Endinsa’t, el Club Es-
portiu Anoia, el Bar el Garrotí, 
el Gimnàs Infinit i un parell de 
comparses de grups particu-
lars, completen a dia d’avui el 
llistat de la rua vilanovina.



Anoia Country va aplegar 
170 persones a Can Papasseit
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’última trobada d’Anoia Co-
untry a Vilanova del Camí ha 
estat tot un èxit. Així ho desta-
quen amb satisfacció des de 
l’entitat. El darrer diumenge de 
gener, en la cita mensual, es 
van aplegar més de 170 perso-
nes i la sala de Can Papasseit 
gairebé es va quedar petita.
La trobada mensual va reunir 
afeccionats de dins i fora de 
la comarca que van ballar des 
de les sis de la tarda fins a les 
nou del vespre. Van compartir 
l’aprenentatge d’un ball i també 
un sorteig que va obsequiar a 
dos dels assistents amb corba-
tins típics de country. 
Segons expliquen des d’Anoia 
Country, la gent va quedar molt 
contenta i es van fer curtes les 
tres hores de ball! Can Papasseit es va omplir de balladors.
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Teodora Vaquero, àvia 
centenària a l’AMMA de Vilanova
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El centre gerontològic AMMA 
Vilanova del Camí es va vestir 
de festa per celebrar l’aniver-
sari d’una de les seves resi-
dents, Teodora Vaquero, que 
el dijous 7 de febrer va fer 100 
anys. Familiars i amics, equip 
directiu i sanitari i residents li 
van muntar una festa sorpresa 
amb regals i pastís inclosos, en 
la que també hi va participar la 
regidora de Serveis Personals, 
Pepita Còdol que li va lliurar un 
ram de flors en nom de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
Teodora, sorpresa i agraïda, es 
va arrencar a cantar i va repar-
tir, a banda de bombons i ca-
ramels, una bona dosi de bon 
humor i d’energia.
Alegre, tendra, optimista, xer-
raire i molt emocionada, així és 
Teodora Vaquero, una iguala-
dina centenària que des de fa 
uns anys resideix a AMMA Vi-
lanova i que no ha dubtat a po-
sar-se davant una càmera per-
què li fessin “una entrevista per 
la tele”. ¿La verán desde mi 
pueblo? ha preguntat Teodo-
ra, que va néixer fa cent anys 
a Montealegre de Campos, a 
la província de Valladolid, mal-
grat que va viure en un poblet 
del costat, Belmonte de Cam-
pos fins que va fer els 18 anys.
Des de molt jove es va dedi-
car a servir, i la seva feina la 
va portar per tota Castella. Ha 
viscut a Valladolid, a Madrid, 
un temps a Salamanca, Zamo-

ra i també a Barcelona, on hi 
va arribar gràcies a una reco-
manació. Més tard, va venir a 
Igualada on va fer de minyona 
al Cilindro, amb la família Ser-
ra, casa on va conèixer al que 
després va ser el seu marit; un 
home d’origen extremeny, vidu 
i amb tres fills, que va trobar en 
la Teodora la seva companya 
de vida i ella, la seva mitja ta-
ronja. Ella va pujar els fills com 
si fossin seus i avui té 8 néts i 
6 besnéts.
La Teodora té poca vista però 
la compensa amb una memò-
ria prodigiosa. Fent un repàs 
de la seva vida, explica que 
està contenta, que ha passat 
moments de tot, moments de 
molta dificultat i moments molt 
feliços i assegura que encara 
avui busca petites recompen-
ses que la facin riure i viure. 
Una de les coses que més li 
agraden és cantar i també que 
li cantin i sobretot estar amb 
les amigues compartint una 
estona de bona conversa.

Participat Carnaval a Carme
CARME / REDACCIÓ

Enguany els actes dels Car-
nestoltes de Carme es van 
centralitzar a la tarda del diu-
menge 10, evitant així haver-se 
de disfressar per la rua matinal 
i tornar-ho a fer pel concurs de 
disfresses de la tarda, tal com 
es feia en edicions anteriors. 
Prèviament al diumenge, el 
carnestoltes ja era present 
pel poble,  primer amb el taller 
de disfresses de les senyores 
grans de fa dos dilluns i també 
amb la festa de carnestoltes de 
l’escola pública i l’escola bres-
sol, amb rua conjunta inclosa.
El diumenge a les 5 de la tar-
da, des de l’escenari del Teatre 
de Carme, Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes va llegir el pregó, 
que va ser escoltat per petits i 
grans i, com és habitual amb el 
personatge, va carregar a tort 
i dret cap a institucions i per-
sones del poble i també cap al 
món polític acusat de corrup-
teles. Seguidament, acompa-
nyats pel grup Canya Mullada, 
la rua de Carnestotes va pas-
sejar-se per diferents carrers i 

Colors de Carnaval pels carrers de Carme.

places del poble omplint-lo de 
color, música i xerinola, per 
retornar al Teatre, on animats 
pel Joel i el Joan, desfilaren 
per l’interior del recinte les di-
ferents comparses i les disfres-
ses individuals per poder ser 
valorades pel jurat.  Els premis 
d’enguany foren els següents:
Premi infantil: disfressa “Pre-
històric” i un accèssit a la pare-
lla amb el nom “Wenda”.
Premi adult: disfressa Flors de 

paper.
Premi comparsa: pel grup 
“Carme Balloon Festival”, inte-
grat per 16 nens i nenes.
Els premis atorgats foren: pels 
infantils, dues entrades per a 
un espectacle a de la Mostra 
de teatre infantil i juvenil d’Igua-
lada. Adults, dues entrades per 
a la propera sortida a teatre del 
Casal de Carme. Premi com-
parsa, una jornada a l’espai 
d’animació infantil d’Scòrpia. 

Celebració del Dijous Gras 
Com cada any les senyores 
grans de Carme van celebrar 
el Dijous Gras als locals del 
Casal. Cada una de les parti-
cipants portava preparada de 
casa seva la truita i les botifar-
res d’ou per seguir amb la tra-
dició de la festa.
La  celebració ha estat molt 
concorreguda doncs s’aplega-
ren cap a 30 senyores, amb un 
ventall d’edats prou diferent. 

L’Ajuntament va obsequiar 
amb un petit detall i coca per 
a tothom. Un nombrós grup de 

pares i mares i els seus fills, 
també es reuniren al Casal per 
celebrar el Dijous Gras. 
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Acaba un curs de formació per a 
cuidadors a Carme
CARME / REDACCIÓ

El dijous 7 de febrer, la tècnica 
d’igualtat del Consell Comarcal 
i l’alcalde de Carme, juntament 
amb una regidora del consis-
tori, van cloure el curs de for-
mació i grup d’ajuda mútua 
adreçat a per a persones del 
municipi de Carme que tenen 
cura de familiars dependents, 
iniciat el 25 d’octubre passat. El 
curs ha estat subvencionat per 
l’Oficina de Promoció de Políti-
ques d’Igualtat Dona-Home de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona, 
el Consell Comarcal de l’Anoia 
i l’Ajuntament de Carme.
Les 11 persones assistents, 
apuntades a proposta de la 
treballadora social, van rebre 
l’acreditació de la seva assis-
tència i ara tenen el repte de 
constituir-se en grup d’ajuda 
mútua per seguir treballant i 
compartint les seves vivències.
Totes les sessions es van re-
alitzar als locals del Casal de 
Carme els dijous de 10 a ¾ 
de 12 del matí i ha tingut una 
durada total de 13 sessions; 
les primeres sis sessions de 
formació foren de continguts 
teòrics i pràctics, i a les set 
darreres treballaren el suport 
emocional i l’acompanyament 
a la persona cuidadora.
L’objectiu principal de la for-
mació era la de proporcionar 
les habilitats necessàries a les 

Participants en el curs a Carme, amb l’alcalde.

Interessant 
xerrada sobre 
l’alimentació infantil 
a Jorba

JORBA / REDACCIÓ

El passat dimarts 5 de febrer 
va tenir lloc a la Sala Polivalent 
de Jorba la xerrada – col·loqui 
“Com alimentem els nostres 
fills?” organitzada per la regido-
ria d’Educació de l’Ajuntament 
de Jorba.  La xerrada va anar 
a càrrec de Lluís Castelltort, 
terapeuta manual i naturòpa-
ta, i de Sílvia Saumell, també 
naturòpata. La sessió va girar 
entorn d’una sèrie de pregun-
tes que tot pare o mare es pot 
fer en qualsevol moment quan 
pensa si els aliments que dóna 
als seus fills i la manera com 
els ho dóna, són el millor: 1) 
Quines són les necessitats nu-
tricionals dels nens? 2) Quins 
són els aliments més adequats 
en cada moment del dia? Com 
ajudar amb la nutrició a evitar 
malalties?
Lluís Castelltort i Sílvia Sau-
mell van coincidir en la neces-
sitat d’evitar en la mesura del 
que fos possible els sucres i 
els greixos i també en la im-
portància de reduir el consum 
de carn a favor de verdures, 
fruites, cereals i llegums. El 
conferenciant va incidir en la 
millora que suposaria per a tot-
hom el fet de poder anar a so-
par abans del que es fa avui en 
dia en moltes llars del nostre 
país. Va proposar la possibilitat 
de donar sopar als nostres fills 
entre 19 i 20 h de la tarda i dei-
xar el bany com a última activi-
tat del dia, cosa que permetria 
als fills anar a dormir molt més 
relaxats i amb la digestió molt 
més avançada.
La naturòpata Sílvia Saumell 
va animar a disminuir el con-
sum de llet de vaca proposant 
begudes alternatives de cere-
als, com per exemple arròs o 
civada, tot desgranant argu-
ments a favor i en contra dels 
diferents productes. Aquestes i 
d’altres recomanacions van ser 
posades en coneixement dels 
assistents donant-los la pos-
sibilitat de ser crítics amb els 
aliments que diferents grans 
multinacionals posen avui a 
les nostres mans i proposant 
ser conscients a l’hora d’anar a 
comprar, llegint els ingredients 
dels productes que comprem. 
Lluís Castelltort també va fer 
referència al fet que determi-
nades malalties com poden ser 
cardiopaties, osteoporosis, di-
abetis, colesterol, etc són més 
habituals en països on en teo-
ria pensem que mengem més 
bé. Aquest fet ens hauria d’aju-
dar a preguntar-nos si allò que 
mengem és el més saludable 
o no.
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persones cuidadores per mi-
llorar la qualitat de vida de la 
persona dependent i, al mateix 
temps, ajudar-la a tenir cura de 
si mateixa, incidint en l’econo-
mia d’esforços i en el suport 
emocional.
Concretament, s’ha treballat 
l’adquisició de coneixements 

pràctics per a efectuar cures, 
s’ha proporcionat eines per a 
millorar la comunicació entre 
la persona cuidadora i l’atesa, 
s’ha ajudat a resoldre proble-
mes concrets i situacions di-
fícils que es presenten en les 
activitats de la vida diària, s’ha 
informat dels recursos exis-

tents a la comunitat i s’ha creat 
un espai de reflexió i d’ajuda 
mútua. Els assistents van ma-
nifestar estar molt satisfetes 
amb el treball desenvolupat i 
van expressar el seu interès 
per continuar participant en 
activitats formatives i d’interre-
lació personal. 

Dijous Llarder a Orpí

El passat dijous, cap a les set 
de la tarda, nombrosos veïns 
es van aplegar a la Sala Poli-
valent de l´Ajuntament d’Orpí 
per celebrar el dijous llarder. 

Es va poder compartir una 
bona estona tot menjant el tra-
dicional entrepà de truita amb 
botifarra, i després coca i cava 
que va oferir l´Ajuntament.

Obertes les inscripcions per a la Caminada 
Popular de la Penya Blaugrana de Carme
CARME / REDACCIÓ

Ja s’han obert les inscripcions 
de la 3ª edició de la Caminada 
Popular de la Penya Blaugrana 
de Carme, que es celebrarà el 

proper dia 7 d’abril, amb la col-
laboració del F.C Barcelona.
És la 3ª Caminada de Penyes 
del Barça, amb 15 Km de nou 
recorregut i un desnivell de 438 
metres positius i de caire no 
competitiu, per tant no hi haurà 
classificacions.
Es comptarà amb la presència 
de l’Avi del Barça i es farà un 
concurs per premiar al partici-
pant que vagi amb una vesti-
menta  del Barça més original 

tot això per 13.00€ la cami-
nada. Tot i que no està pre-
vist, l’organització es reserva 
el dret d’acceptar inscripcions 
el mateix dia de la cursa amb 
un cost de 18 €, si ho consi-
dera necessari. Les inscripci-
ons es formalitzaran fent un 
ingrés bancari al número 2013 
0829 65 0200191043, indicant 
el vostre nom i cognoms, o 
bé entrant a http://carme.cat/
penyabg/?page_id=6

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2013



ÒDENA / REDACCIÓ

El Ple Municipal de l’ajunta-
ment d’Òdena, celebrat el 
passat dimarts, va aprovar 
una moció de suport a la De-
claració de Sobirania i del Dret 
a Decidir del Poble de Cata-
lunya, que el Parlament havia 
aprovar el passat 23 de gener. 
La moció va ser presentada 
pels grup del govern format per 
CIU i ERC i es va aprovar amb 
el vots dels quatre regidors 
de CIU, els dos d’ERC i un 
del regidor del PSC, Joan Es-
truch. El Partit Socialista havia 
donat llibertat de vot als seus 
regidors i quatre representants 
dels cinc que té al consistori 
odenenc hi van votar en con-
tra. Aquests quatre regidors 
van ser Francisco Guisado, 
Juan Fernando Rubio, San-
dra Fernandez i Maria Dolores 
Martín. D’altra banda, l’alcalde 
d’Òdena, Carles Casanova, va 
defensar la proposta i va voler 
fer referència a unes paraules 
de caire històric i unes altres 
de caire jurídic del jutge-ma-
gistrat de l’Audiència de Barce-
lona, Santiago Vidal. L’alcalde 
va enumerar diverses nacions 
europees que van assolir la in-
dependència al llarg del segle 
XX i XXI, entre les quals va ci-
tar Noruega, Finlàndia, Irlanda, 
Islàndia, o les darreres, al 2006 
i al 2008, Montenegro i Koso-
vo, respectivament. A més, 
va explicar, amb paraules de 
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El ple odenenc durant la votació a la moció de suport a la Declaració del Parlament.

Santiago Vidal, que això havia 
estat possible perquè els estat 
dels què procedien havien re-
conegut el dret a que els ciu-
tadans tinguin l’última paraula. 
Va afegir també, que el tribunal 
internacional de justícia de La 
Haya va emetre una Sentència 
el 2010 amb un apunt cabdal 
per a la llibertat dels pobles, i 
que és la clau de volta per re-
soldre aquest presumpte atzu-
cac en el què vol posar l’estat 
espanyol a Catalunya. Segons 
aquesta sentència, citada per 
l’alcalde en seu de Ple, el Tri-
bunal de La Haya afirma que 
“declarem que no existeix en 

dret internacional cap norma 
que prohibeixi la declaració 
unilateral d’independència”; 
“declarem que quan hi ha con-
tradicció entre legalitat consti-
tucional d’un estat i la voluntat 
democràtica, preval aquesta 
segona”; i finalment, “declarem 
que en una societat democràti-
ca, a diferència d’una dictadu-
ra, no és la llei la que determi-
na la voluntat dels ciutadans si 
no que és aquesta la que crea 
i modifica quan sigui necessa-
ri la legalitat”. Amb aquestes 
paraules es va tancar la inter-
venció, aprovant per majoria la 
Declaració sobiranista.

ÒDENA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana se 
celebra a Òdena la festa del 
Carnestoltes. El rei de la dis-
bauxa, com és tradicional, ar-
ribarà puntual a cadascuna de 
les dues cites que té al muni-
cipi odenenc. El primer dia en 
arribar serà dissabte a la tarda 
al nucli del municipi, mentre 
que diumenge a la tarda ho 
farà al nucli del Pla d’Òdena. 
La rua de Carnaval de dis-
sabte s’iniciarà a 2/4 de sis 
de la tarda, amb el pregó del 
Rei Carnestoltes, a càrrec de 
l’associació odenenca Teatre 
Espontani. El seu recorregut, 
que serà circular, s’iniciarà a 
la Plaça Mestre Vila Vell, pas-
sant per la Plaça Major, segui-
rà pels carrers Verdaguer, Gui-
xera, Tossa, Rosari, retornant 
a la Plaça Major, per baixar 
al Sant Pere Màrtir, La Font, 
Bona Vista, Hortes, i tornant 
a pujar per carrer Sant Pere 
Màrtir, fins arribar a la Plaça 
Mestre Vila Vell. Finalitzada 
la rua, tindrà lloc un berenar 
amb pa i xocolata animat pel 
grup “Festa la Festa”. Men-
trestant, el jurat, compost pels 
membres de l’àrea de festes 
de l’ajuntament i per alguns 
representants de les entitats 
municipals, elegiran els gua-
nyadors de les diferents cate-
gories. A continuació es farà 
el lliurament de premis que 
comptarà amb deu guardons; 
quatre premis per a les millors 

comparses, i sis premis a les 
millors disfresses individuals, 
segons l’edat dels participants. 
D’altra banda, i perquè la fes-
ta continuï, s’ha programat a 
les vuit del vespre, un cop fi-
nalitzada l’entrega de premis, 
a la sala del Teatre Centre 
Unió Agrícola, el ball de Car-
nestoltes amb punxa-discos. 
Tothom qui vulgui participar a 
la rua cal que s’inscrigui a la 
mateixa plaça Mestre Vila Vell, 
demà a partir de les cinc de la 
tarda. Pel que fa al diumenge, 
al Pla d’Òdena, la rua sortirà 
a 2/4 de cinc del Centre Cívic 
i passarà pels carrers de Can 
Riba, la Línia,  Oxigen, Unió, 
Sant Miquel, Sant Jaume i tor-
narà al Centre Cívic pel carrer 
Sant Miquel i Unió. A l’arriba-
da, prevista cap a 2/4 de sis 
al Centre Cívic, tindrà lloc un 
espectacle d’animació a càr-
rec de “Continuem fent amics” 
amb balls i cançons pròpies de 
tota la vida, gags, amb globus 
gegants, maquillatge, confetti, 
música i molta festa i sorpre-
ses. A més, es premiaran les 
millors disfresses participants 
a la rua i els més petits seran 
obsequiats amb una bossa de 
llaminadures. Finalment, el 
casal d’avis també s’ha vol-
gut sumar a la celebració del 
Carnestoltes i el ball del casal 
de diumenge serà un ball de 
disfresses amenitzat per Toni 
Carlo.

ÒDENA / REDACCIÓ

Durant la setmana passada, 
el senyor Carnestoltes va vi-
sitar la llar infantil Els Vailets 
d’Òdena. El rei de la dibauxa 
cada dia dictava les seves 
consignes i alumnes i profes-
sors complien estrictament les 
seves ordres. Cada dia, els 

nens i nenes de la llar anaven 
d’alguna professió diferent. 
Per finalitzar la festa del car-
nestoltes, el divendres tots els 
infants es van disfressar de 
pops. Des de les llars es vol 
donar les gràcies a les famíli-
es per a la  seva participació.

El Carnestoltes arriba a les 
llars municipals d’Òdena

Educadores i infants es van disfressar amb un original vestit de pop. 

Òdena aprova una moció de suport a 
la Declaració de Sobirania

La festa de Carnestoltes 
omple els carrers odenencs



El projecte educatiu de Montbui 
“Fem més escola” compleix 10 anys
MONTBUI / REDACCIÓ

Tot just ara fa 10 anys Montbui 
estrenava importants millores 
en els equipaments educatius 
del municipi. En el marc de 
l’anomenada “Operació Mont-
bui” d’educació, els diferents 
centres educatius del municipi 
assolien importants millores, 
amb una inversió que va su-
perar els sis milions d’euros de 
l’època. 
Les ampliacions i remodela-
cions de les escoles Antoni 
Gaudí, Garcia Lorca i Institut 
Montbui, l’estrena de la Llar 
d’Infants L’Estel i l’inici d’obres 
de la nova escola Montbou van 

L’ampliació del CEIP Gaudí ha format part del projecte Fem més Escola.
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ser alguns d’aquells fets molt 
destacats, els quals van ser 
complementats amb un pro-
jecte educatiu innovador que 
pretenia acostar els centres 
educatius a la ciutadania. Així 
va néixer el “Fem Més Escola”, 
que enguany celebrarà el seu 
10è aniversari, amb una edició 
especial que es durà a terme 
entre els dies 25 de febrer i 3 
de març.
Durant aquest període, els 
membres de la comunitat 
educativa montbuienca han 
participat en el “Fem Més Es-
coles”, a través de diferents 
activitats i propostes. No han 
faltat xerrades, taules rodones, 
cursets de formació, audicions 
musicals, teatre, exposicions, 
excursions, experiències en 
primera persona d’estudiants 
montbuiencs...Tampoc hi ha 
faltat la presència de perso-
natges importants relacionats 
amb l’àmbit educatiu com Car-
les Capdevila, Joan Corbella, 
Ferran Salmurri, Pilarín Bayés 
o Salvador Cardús entre molts 
d’altres. 

Des de l’Ajuntament de Mont-
bui s’ha prioritzat durant 
aquests 10 anys aquest pro-
grama educatiu, que es va 
veure complementat durant 
anys pel Pla Educatiu d’Entorn 
i per diferents propostes edu-
catives. L’objectiu a nivell ins-
titucional ha estat demostrar 
que “a Montbui s’ofereix un en-
senyament de qualitat, en cen-
tres públics, entre els quatre 
mesos i els 18 anys. En temps 
de retallades, d’una nova Llei 
d’Educació que genera molta 
inquietud, des de l’Ajuntament 
de Montbui pensem que és 
bàsic apostar més que mai 
per l’educació com a inversió 
de futur”, explica l’alcalde Teo 
Romero. 

Sopar commemoratiu 
pel dijous 28 de febrer
El “Fem Més d’Escola” d’en-
guany tindrà el seu plat fort el 
proper dijous 28 de febrer amb 
la celebració del Sopar com-
memoratiu “10è aniversari”, 
que es farà al gimnàs de l’es-
cola Antoni Gaudí. Les activi-
tats d’enguany també inclouran 
diferents jornades de portes 
obertes als centres educatius, 
sessions de “L’Hora del Conte” 
a la biblioteca municipal,  la tra-
dicional caminada a La Tossa. 
Enguany es realitzaran dues 
xerrades sobre la situació de 
la dona a l’Afganistan a càrrec 
de Nadia Ghulam, coautora del 
llibre El secret del meu turban.
L’objectiu del “Fem Més Es-
cola” ha estat acostar als ciu-
tadans de Montbui als centres 
educatius i sempre s’ha realit-
zat coincidint amb l’època de 
preinscripcions a les escoles 
del municipi. Enguany és pre-
vist que les preinscripcions per 
a educació infantil, primària i 
ESO siguin al març, mentre 
que les de Llar d’Infants, Batxi-
llerat i Cicles Formatius seran 
al maig.

MONTBUI / REDACCIÓ

Els diferents Clubs de Lectura 
promoguts per la Biblioteca de 
Montbui tornen a l’activitat des-
prés de les darreres festes. 
El Club de Lectura Nucli Urbà 
va tornar a trobar-se aquest di-
mecres 13 de febrer a les 19 
hores, a l’escola García Lorca 
per comentar el llibre de Mark 
Haddon El curiós incident del 
gos a mitjanit. El curiós inci-
dent del gos a mitjanit  és una 
novel•la que no s’assembla a 
cap altra. El narrador, Christop-
her Boone, té quinze anys i pa-
teix una forma lleu d’autisme. 
En un altre ordre de coses, el 
Club de Lectura Nucli Antic co-
mentarà avui divendres 15 de 

febrer la novel·la A sang freda, 
de Truman Capote. 
Es tracta de la història d’un 
crim monstruós convertit en 
obra d’art gràcies a l’ofici i a 
la sensibilitat del narrador. 
Aquesta “novel•la de no ficció” 
descriu, amb tant de detall que 
és a la ratlla de la morbositat 
–sense, però, ultrapassar-la 
mai-, la vida de dos psicòpa-
tes des de la infantesa fins a 
l’acompliment de la pena a 
què són condemnats. Aquesta 
sessió del Club de Lectura Nu-
cli Antic estarà moderada per 
Montserrat Farrés i començarà 
a dos quarts de quatre de la 
tarda al Centre de Serveis del 
Nucli Antic montbuienc.
 

Noves sessions dels clubs 
de lectura de Montbui



Montbui viurà aquest cap de setmana 
el Carnestoltes per partida doble
MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana es ce-
lebrarà una de les festes més 
esperades per petits i grans 
a Montbui, el Carnestoltes. El 
dissabte 16 de febrer, a partir 
de les quatre de la tarda, a la 
plaça de l’Ajuntament, es durà 
a terme la gran festa de dis-
fresses per als més menuts. En 
primer lloc es podran formalit-
zar les inscripcions i tot seguit, 
pels volts de les cinc, donarà 
inici un ball de Carnestoltes 
Infantil que anirà a càrrec del 
grup “Yin Yang Lock” i el seu 
espectacle d’animació. Durant 
l’espectacle es durà a terme 
també una Cercavila a càrrec 
dels Tabalers de l’Institut Mont-
bui.  A les sis de la tarda fina-
litzarà aquest carnestoltes de 
menuts amb el lliurament de 
trofeus a les millors disfresses, 
a càrrec de les autoritats del 
municipi.
El Carnestoltes de Grans es 
durà a terme el diumenge 17 
de febrer. Com és habitual els 
darrers anys, el carnestoltes de 
Montbui es realitza en diumen-
ge ja que es vol aconseguir la 
màxima participació d’arreu de 
la comarca, tenint en compte 
que el dia anterior –el dissabte 
16- es duran a terme diversos 
carnestoltes arreu de la comar-
ca.
A partir de les sis de la tarda 
tindrà lloc la concentració i 
inscripció de les comparses, 

Fotografia d’arxiu del Carnaval infantil.

Taller sobre “com 
explicar contes als 
nostres fills”, a la 
Biblioteca
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al carrer de les Arts, cantona-
da “Mercadona”. A dos quarts 
de set de la tarda farà la seva 
arribada el rei “Carnestoltes” 
i donarà inici la Rua, que tra-
vessarà  tot el Boulevard mont-
buienc, fins el carrer del Pont i 
enfilarà cap al pavelló de Can 
Passanals, on es farà el tradici-
onal Ball de Carnestoltes. Allà 
es coneixeran els guanyadors 
del Carnestoltes, tant a la ca-
tegoria de comparses com a la 
de millor disfressa individual.

Cal recordar que les compar-
ses han d’estar formades per 
un mínim de cinc persones. Si 
n’hi ha menys, s’optarà al pre-
mi individual. 
Per participar en el concurs 
caldrà estar-hi inscrit. El jurat 
valorarà les comparses segons 
els criteris de millor vestuari de 
fabricació, la comparsa més 
animada i la comparsa més 
engalanada. Es lliuraran cinc 
premis de 200 euros (trofeu 
als tres primers) per a les mi-

llors comparses del municipi i 
també un premi de 100 euros 
a la millor comparsa forània. 
També hi haurà un premi de 50 
euros i trofeu a la millor disfres-
sa individual.
Les inscripcions per participar 
en el Carnestoltes de grans es 
poden fer al CCC La Vinícola o 
al mateix lloc de la sortida, mit-
ja hora abans. Per a més infor-
mació es pot trucar al telèfon 
93 803 05 01.

MONTBUI / REDACCIÓ

La Biblioteca de Montbui, co-
incidint amb la realització dels 
actes del “Fem més esco-
la”, torna a organitzar el taller 
“Com explicar contes als nos-
tres fills”. Aquest és el cinquè 
any que es du a terme aquesta 
activitat ja que en les edicions 
anteriors ha tingut molt èxit.
Aquest taller, conduït per la 
narradora de contes Mònica 
Torra, està adreçat a tots els 
pares, avis, educadors, mo-
nitors, cangurs... i altres per-
sones que vulguin aprendre 
diferents tècniques per expli-
car contes als nens de forma 
divertida i encisadora. Només 
amb la veu i el cos es pot 
aconseguir fer viure situacions 
i històries increïbles. Les ses-
sions constaran de dues parts. 
En la primera es treballaran di-
nàmiques narratives de forma 
participativa i en la segona part 
s’introduiran temes específics 
en relació als contes.
El taller, que és gratuït, i té una 
durada total de 6 hores, tindrà 
lloc a la Biblioteca de Montbui 
els dies 26, 27 i 28 de febrer, 
de 15 a 17 h. Tots els interes-
sats cal que s’inscriguin a la bi-
blioteca (tel: 93 805 26 66). Les 
places són limitades. 

Concurs de contes 
“Castell de la Tossa”

MONTBUI / REDACCIÓ

La regidoria de Cultura de 
l’ajuntament de Montbui con-
voca la 4a edició del concurs 
literari “Castell de La Tossa”. El 
premi està dividit en tres cate-
gories infantil (de 6 a 13 anys), 
juvenil (entre 13 i 18 anys) i ca-
tegoria general (majors de 18 
anys). A la categoria infantil el 
premi serà un lot de llibres; a la 
categoria juvenil el primer pre-
mi serà de 150 euros i el segon 
de 100, mentre que per a la ca-
tegoria d’adults el primer premi 
serà de 200 euros, el segon de 
150 i el tercer de 100 euros. 
Els contes, en català o castellà, 
han de ser inèdits. El termini 
per presentar els originals fina-
litzarà el proper 1 de març. El 
veredicte se sabrà el 23 d’abril.

Dijous es presentarà el projecte de cooperació Mont-Solidari
MONTBUI / REDACCIÓ

El proper dijous 21 de febrer a 
partir de dos quarts de set de la 
tarda tindrà lloc a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de Montbui 
la presentació del projecte de 
solidaritat i cooperació Mont-
Solidari. Mont-Solidari vol ser 
l’espai que aglutini tots els ac-
tors per aconseguir la major 
dinamització possible en la co-
operació al desenvolupament, 
afavorint la professionalizació 
en el món de la cooperació, 
l’emprenedoria amb valors i el 
desenvolupament econòmic 
local.
Mont-Solidari, el futur centre 
de Cooperació Internacional, 
estarà ubicat a tocar del Nu-
cli Antic de Montbui, a tocar 
de la vall de Coll-bàs, en un 
entorn natural immillorable. 
El futur equipament tindrà un 
espai per a viver d’empreses, 
també serà un espai des d’on 
es doni suport a la internacio-
nalització responsable de les 

PIME’s, s’impartirà formació 
especialitzada en l’àmbit de la 
cooperació internacional, es 
treballarà com a Observatori-
Laboratori de la Cooperació 
Internacional i també es faran 
tasques de sensibilització. El 
projecte també funcionarà com 
a allotjament rural solidari. La 
presentació al públic de Mont-
Solidari es farà en un acte on 
hi assistiran responsables de 
l’empresa Ingeniería Social, 

responsable de la promoció 
d’aquest projecte. 
Precisament aquesta presen-
tació serà el  preàmbul de la 
xerrada-conferència que farà 
el membre de la Fundació Al-
fons Comín, Antoni Comín, i en 
la qual parlarà sobre les condi-
cions que necessita el sistema 
econòmic mundial per facilitar 
el desenvolupament dels paï-
sos més pobres.
Toni Comín completarà amb 
la seva xerrada l’exposició iti-
nerant abreujada “Canvi de 
rumb”, la qual es pot veure al 
vestíbul de l’Ajuntament de 
Montbui durant aquests dies. 
Aquesta mostra planteja aque-
lles reformes que caldria intro-
duir en el sistema econòmic 
mundial per facilitar el desen-
volupament dels països més 
pobres i per escurçar les dis-
tàncies que separen als països 
del nord i del sud. Per aconse-
guir aquest objectiu, l’exposició 
recull diferents propostes com 

ara la creació d’un fons mundi-
al contra la pobresa, la garantia 
del dret laboral a nivell interna-
cional i la supresió dels aran-
zels. Altres condicions serien la 
condonació del deute extern, la 
supresió dels paradisos fiscals 
i la regulació del sistema finan-
cer internacional.
La xerrada de Toni Comín co-
mençarà a les set de la tarda, 
un cop finalitzi la presentació 
del projecte Mont-Solidari, i 
serà el darrer acte de la Set-
mana de la Solidaritat de Mont-
bui. 

Toni Comín.

Trabajar Desde Casa  
www.trabajarya.com 

Tel. 931 000 110



La Pobla apropa els serveis socials 
a les persones majors de 80 anys 
LA POBLA DE CLARAMUNT / REDACCIÓ

Des del passat mes de gener 
i durant aquest mes de febrer, 
la regidoria de Benestar Social 
de l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt està posant en mar-
xa el programa “Els Serveis 
Socials més a prop”, adreçat 
a les persones de la terce-
ra edat, majors de 80 anys. 
Aquesta iniciativa s’està duent 
a terme en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona i l’em-
presa Fundació Desenvolupa-
ment Comunitari, qui ha posat 
el personal assessor, i consta 
d’un programa que té com a 
objectiu, identificar situacions 
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de necessitat i poder informar 
sobre els recursos socials i co-
munitaris a aquelles persones 
de la tercera edat que necessi-
tin de l’ajuda de Serveis Soci-
als. En aquest sentit, des de la 
regidoria de Benestar Social es 
van enviar més d’un centenar 
de cartes als veïns de la Po-
bla, en aquest cas als majors 
de 80 anys, per tal d’informar-
los sobre aquesta iniciativa i 
el seu funcionament. D’altra 
banda, per a desenvolupar, co-
nèixer tots els casos i apropar 
aquest servei a les persones 
que el demanin, dos professi-
onals de l’empresa Fundació 
Desenvolupament Comuni-

tari van visitar, entre finals de 
gener i principis de febrer, les 
diferents llars del municipi, per 
tal de plantejar diverses qües-
tions lligades a les necessitats 
dels poblatans i les poblatanes 
sobre el què els poden oferir 
des dels serveis municipals.  
Un cop recollides les dades de 
tots els possibles usuaris del 
servei, es valoraran els casos 
que necessitin alguna de les 
atencions que s’ofereixen des 
de Serveis Socials de l’ajunta-
ment per tal de posar en mar-
xa aquest programa, intentant 
ajudar el màxim possible en les 
situacions que ho requereixi.

Comencen els assajos de les 
Caramelles a Sant Martí de Tous

Les Caramelles de Tous en l’edició de l’any passat.

SANT MARTÍ DE TOUS / REDACCIÓ

Com és habitual durant aques-
tes dates anteriors a la Setma-
na Santa i després de la festi-
vitat de Carnestoltes, els grups 
de caramellaires comencen els 
seus assajos per a les actuaci-
ons d’enguany, i aquest és el 
cas del grup de Sant Martí de 
Tous. En aquest cas, les Cara-
melles de Tous són unes de les 
més antigues de la comarca i 
enguany celebraran els seus 

96 anys d’existència, a tan sols 
quatre de fer el centenari. Els 
assajos del grup de Tous es 
duran a terme, com va sent 
habitual, tots els divendres, a 
partir d’avui, des de 2/4 de deu 
i fins a 2/4 d’onze del vespre al 
Casal. Enguany, les cançons 
que s’interpretaran el dia de 
Pasqua seran, “La dansa de 
Castellterçol”, “El ball de Sant 
Ferriol” i “La cançó de beure”.

Jorba disposa d’un aparcament 
a la zona pròxima a l’escola

La coral La Lira 
comença els assajos 
de les Caramelles per 
a totes les edats 

JORBA / REDACCIÓ

Des de principis del curs esco-
lar 2012-2013, el poble de Jor-
ba compta amb un nou espai 
per a l’aparcament de vehicles 
a la zona escolar del municipi, 
que tot i que encara és provi-
sional, ja pot donar servei tant 
als esdeveniments de la festa 
major, com a les necessitats 
d’aparcament per accedir a la 
Llar d’Infants i a l’escola de Pri-
mària a l’hora deixar o recollir 
els infants. En aquest sentit, 
tant des de l’ajuntament com 
des de la direcció d’ambdós 
centres educatius, es demana 
als pares i mares que recullen 
amb cotxe els seus fills que 
utilitzin aquest espai d’apar-
cament, per tal d’evitar els 
embussos i mals aparcaments 
que es produeixen a la zona 

del davant de la farmàcia en 
els horaris d’entrada i sortida 
escolar. L’esplanada d’aparca-
ment de la què ara es disposa 
es va netejar i esbrossar amb 
mitjans mecànics i s’hi van for-
mar les pendents per evacua-
ció d’aigua, incloent dos cor-
dons de terres al perímetre de 
l’espai. També s’hi va fer una 
estesa de fressat asfàltic, una 
actuació que va comportar una 
inversió de 5.065,31 euros, 
que no han suposat cap cost 
per a l’ajuntament de Jorba, ja 
que ha format part de les millo-
res per l’adjudicació a l’empre-
sa Excavacions Gassó SA del 
projecte Adequació d’espais 
de la via pública, subvencionat 
pel Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya, en 
el marc del PUOSC 2011.

L’espai s’ha adequat per facilitar l’aparcament en horari escolar.

Un carnaval amb disfresses 
variades a la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE CLARAMUNT / REDACCIÓ

La Pobla de Claramunt va ce-
lebrar el Carnestoltes entre el 
divendres 8 i el dissabte 9 de 
febrer. Petits, joves i grans van 
poder gaudir d’aquesta festa, 
que va tenir com a protagonis-
tes les disfresses, el confeti i 
la disbauxa. A la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet i a l’escola 
Maria Borés els nens i nenes 
van poder viure la festa durant 
el divendres. Els més petits es 
van disfressar de pintors i pin-
tores, mentre aquella mateixa 
setmana, uns dies abans, va 
arribar el Rei Carnestoltes que 
els va donar una sèrie d’ordres 
de com havien d’anar vestits. 
A més, el Dijous Llarder la 
quitxalla va menjar pa amb 
botifarra. A l’escola Maria Bo-
rés, el divendres a la tarda els 
alumnes van participar en una 
rua pel recinte educatiu amb 
l’animació del grup de batuka 
de Vilanova del Camí, Molta 
Xamba. La desfilada anava 
encapçalada per un personat-
ge de Disney molt conegut, la 
Mini. El divendres a la nit l’Ate-
neu Gumersind Bisbal va aco-
llir la festa per al jovent. Unes 
250 persones es van aplegar 
en aquest local per participar 
en aquesta gresca, que es va 

allargar fins a les sis de la ma-
tinada. Aquesta activitat la va 
organitzar l’entitat local Barru-
fet Roig, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
Les activitats de carnaval a 
la Pobla de Claramunt van 
seguir el dissabte a partir de 
les sis de la tarda. Des de la 
plaça dels Països Catalans va 
sortir una rua animada per la 
música i la diversió del grup 
La Cremallera. Després de 
passar per diversos carrers 
del poble, la desfilada es va 
acabar a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. El local es va omplir 
de gom a gom i hi havia més 
de 200 disfresses: princeses, 
dimonis, lleons, bruixes, cava-
llers i molts altres personatges 
van passar una estona diver-
tida amb la música d’una dis-
comòbil i una pluja de confeti. 
Les activitats de carnaval a 
la Pobla de Claramunt segui-
ran el diumenge 17 de febrer. 
L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran organitzarà, a partir 
de les sis de la tarda a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal, un ball 
de disfresses amb el músic 
Bartomeu. Per a les persones 
que vagin disfressades l’entra-
da serà gratuïta.

Més de dues-centes disfresses diferents es van aplegar a l’Ateneu poblatà.

LA POBLA DE CLARAMUNT / REDACCIÓ

Un any més, la coral La Lira 
anuncia que comencen els 
assajos per a petits i grans 
de les Caramelles d’enguany. 
Aquesta associació de la Po-
bla de Claramunt anima a 
tots els poblatans, tot i que 
no formin part de la coral, a 
participar en aquesta cantada 
pels carrers del poble. L’actu-
ació tindrà lloc el diumenge 7 
d’abril, una setmana després 
del Diumenge de Pasqua, pels 
carrers de la Pobla. Els assa-
jos seran a partir del proper 
dimarts, per als més grans, de 
nou a 2/4 d’onze del vespre. 
Mentre que els nois i noies po-
dran assajar els dissabtes 2, 9 
i 16 de març i el 5 d’abril a les 
cinc de la tarda. Tots a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal.

La sala de Tous Camil 
Riba acull una nova 
exposició
SANT MARTÍ DE TOUS / REDACCIÓ

Des d’aquesta setmana i fins 
el proper 27 d’abril, la sala 
d’exposicions Camil Riba, a 
Sant Martí de Tous, acull una 
nova exposició que porta per 
nom, “Tous i l’esport fins al 
1980. Només era cosa d’ho-
mes”. La presentació es pot 
visitar tots els dissabtes de 
cinc a set de la tarda i a ho-
res convingudes. Aquesta ex-
posició està organitzada per 
l’associació Amics de Tous, 
que pretén impulsar la cultura 
popular des de la societat, a 
més de dedicar-se a la recer-
ca, en totes les vessants, de 
la història i el passat de Sant 
Martí de Tous. En aquest cas, 
serà l’evolució esportiva del 
municipi la protagonista de les 
activitats de l’associació. 



Piera inaugura la plaça Jove en 
acabar les obres al carrer Piereta 
PIERA / REDACCIÓ

Aquest diumenge 17 de febrer 
s’inaugura la plaça Jove de Pi-
era en homenatge a totes les 
persones del municipi que han 
marxat prematurament. 
La idea de posar aquest nom 
a la plaça situada al carrer Pie-
reta va sorgir, ara farà un any, 
del grup d’amics d’Àlex Ribas 
Rafecas, que era veí del mu-
nicipi, i va ser presentada al 
Ple municipal on tots els par-
tits del consistori van votar-hi 
favorablement. L’objectiu de 
la proposta doncs, que anava 
acompanyada amb prop d’un 
miler de signatures dels veïns 
del municipi, és retre homenat-
ge a totes les persones de Pi-
era, com Àlex Ribas, que han 
marxat per diversos motius de 
manera prematura i han deixat 
un record inesborrable entre la  
família i els amics.
D’aquesta manera, i un cop 
acabades les obres que van 
tenir lloc al carrer Piereta per 
tal de crear aquest nou espai 
al municipi, els amics de l’Àlex 

Aquest nou espai preten ser un homenatge als joves que ens han deixat.
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Ribas Rafecas i l’ajuntament 
de Piera estan preparant la 
inauguració de la futura plaça 
Jove per aquest diumenge, 
situada entre els carrers Pau 
Claris i Piereta. Actualment la 
cèntrica plaça no té nom però 
sí que manté una referència 
al Grup Excursionista a Peu, 
a més d’incloure dues olive-

res, un trull, alguns bancs i una 
font.
L’acte preveu la lectura de re-
cordatoris, en un format breu, 
per a totes aquelles perso-
nes que ens han deixat i a les 
quals es dedica aquesta plaça, 
a més del descobriment d’una 
placa commemorativa amb el 
nou nom d’aquesta ubicació. 

La regidoria de Serveis a les 
Pesones ofereix tallers de salut
PIERA / REDACCIÓ

La regidoria de Serveis a les 
Persones de Piera gestiona ta-
llers sobre alimentació saluda-
ble, prevenció del consum d’al-
cohol, protecció solar, higiene 
postural o accidents domèstics 
per a infants, joves i gent gran. 
En aquest sentit, les escoles, 
els centres de salut, els centres 
de dia o els casals, esdevenen 
espais ideals per a fer arribar 
als usuaris, la màxima informa-
ció per a millorar la seva salut.
Aquesta informació els arriba 
en forma de tallers, que impar-
teixen una sèrie d’entitats col-
laboradores amb la Diputació. 
En aquest cas, cada centre 
escolar tria prèviament el tema 
sobre el què vol alliçonar els 
seus alumnes, mentre que el 
casal ho fa amb l’aspecte de 
la vida de la gent gran sobre 
el que es vol incidir. Les pro-
postes recollides es gestionen 
des de la regidoria de Serveis 
a les Persones de l’ajuntament 
de Piera, raó per la qual aquest 
mes de febrer, la Unitat de Pro-

moció de la Salut del Servei de 
Salut Pública d’Àrea d’Atenció 
a les Persones de la Diputació 
de Barcelona, ja ha comunicat 
que han fet el repartiment de 
les activitats d’educació per a 
la salut corresponents a l’any 
2013. Aquest departament ha 
adjudicat la totalitat dels quin-
ze tallers sol·licitats a Piera, 
tots amb la previsió que es pro-
gramin a partir de l’1 de març  
i fins al 31 de desembre. La 
subvenció de la Diputació per 
a la consecució d’aquestes ac-
tivitats és de 2.760 euros i els 
tallers escollits corresponen a 
sis àrees concretes: l’alimenta-
ció saludable (escola Les Flan-
des), la prevenció del consum 
d’alcohol (Institut Guinovarda), 
l’autoestima i estratègies per 
afavorir-la i un segon taller 
sobre protecció solar (escola 
Apiària), higiene postural (es-
coles Creixà i Herois del Bruc) 
i un últim tema sobre accidents 
domèstics a la llar (Casal per a 
Joves i Grans).

Piera programa 
un nou curs de 
coneixement de 
l’entorn municipal

PIERA / REDACCIÓ

En el marc del Pla de Ciuta-
dania i Convivència de l’Anoia, 
l’ajuntament de Piera ha pro-
gramat un nou curs de conei-
xement de l’entorn municipal 
dirigit a persones immigrades 
que viuen al municipi. Aquesta 
formació començarà el pròxim 
4 de març i tindrà una durada 
de 20 hores, dins les quals 
s’informarà sobre diferents as-
pectes de la societat catalana, 
com l’organització social i polí-
tica, la història, la cultura i llen-
gua de Catalunya, els drets i 
deures de tots els ciutadans 
en el marc de la llei estatal, els 
serveis públics, entre d’altres. 
Aquest curs s’adreça doncs a 
persones d’origen estranger, 
tant nouvingudes, com aque-
lles que  ja porten més temps 
vivint al muncipi, majors de 16 
anys. Les sessions del curs 
impartit des de l’àrea de Be-
nestar Social es duran a ter-
me tots els dilluns i dimecres, 
a partir del 4 de març, de les 
set de la tarda fins les nou del 
vespre, al Centre de Serveis 
La Bòbila. Per formalitzar les 
inscripcions cal adreçar-se al 
Centre de Serveis La Bòbila, 
av. carretera d’Igualada, 2.

Els pierencs viuen tres dies 
intensos de Carnestoltes

PIERA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana es 
van celebrar els actes del Car-
naval a Piera. Divendres a la 
tarda va ser el torn del carnaval 
de les escoles, amb l’EA Apià-
ria i les llars d’infants, que van 
desfilar amb els infants dis-
fressats pels carrers cèntrics 
del poble. La festa va acabar 
amb xocolatada i l’espectacle 
d’animació de les Pallasses 
Pallusses a la nau de Cal Sa-
nahuja. El dissabte hi va haver 
la rua de Carnaval, amb sortida 
de les carrosses i comparses 
des de l’avinguda Barcelona. 
La rua va recórrer els carrers 
del municipi fins al carrer Sant 
Cristòfol, i després va fer el re-
corregut invers fins arribar a la 
nau de Cal Sanahuja, on hi va 
haver discoteca mòbil, lectura 
del pregó i entrega de premis a 

les millors carrosses i compar-
ses. Enguany, els grups amb 
carrossa van ser El flautista de 
Piera, El Musical, Els barrufets 
de la Bohême, Angry birds, 
Far West, Dieta Sana, Astèrix 
i Obèlix, Diabolic Circus, Jogui-
nes Toy Story i Moulin Falceau. 
Els grups de comparses també 
foren molt diversos i els premi-
ats van ser el Far West, primer 
premi, i el segon per a Diabo-
lic Circus. Els guanyadors en 
carrosses van ser Els Barru-
fets de la Bohême, mentre que 
els segon premi va ser per El 
Musical. L’últim acte del cap 
de setmana va ser el carnaval 
infantil, a la nau de Cal Sana-
huja, que es va omplir de gom 
a gom d’infants disfressats que 
van poder gaudir d’un especta-
cle d’animació.

La comparsa del Far West va ser una de les premiades.

Una exposició enceta les noves 
activitats a la piscina municipal

PIERA / REDACCIÓ

Recentment, la piscina munici-
pal de Piera ha inaugurat una 
exposició de dibuixos de l’ar-
tista Josep Miquel Campmajó, 
a més d’incorporar algunes 
altres novetats que s’estan du-
ent a terme des d’inicis d’any. 
Entre aquesta nova oferta de 
serveis, hi ha les noves activi-
tats dirigides que tenen lloc a la 
mateixa piscina o la posada en 
marxa d’una nova xarxa social 
pròpia. 
Pel que fa a l’exposició de 
dibuixos, són un conjunt de 
dotze obres fetes per l’artista 
Josep Miquel Campmajó i que 
reflecteixen, d’una manera cò-
mica i sarcàstica, situacions 
de la vida quotidiana. A banda 
d’aquesta exposició però, la 
piscina ha incorporat novetats 
en el servei coincidint amb el 

començament d’any, algunes 
de les quals són noves acti-
vitats esportives dirigides, in-
closes en el programa com el 
Boot Camp, el Circuit Tono i un 
augment de les sessions de 
Ciclo Indoor Virtual, totes elles 
dirigides als usuaris del servei. 
A més, cal destcar l’estrena 
d’una nova xarxa social pròpia, 
on els abonats i no abonats 
podran conèixer i quedar per 
fer esport amb gent d’un per-
fil similar al seu. Cal remarcar 
que la Piscina de Piera és una 
instal·lació pionera a la comar-
ca en implantar aquesta nova 
xarxa social, anomenada “Yes, 
we play!”, en la què es pot re-
gistrar tothom qui vulgui i de la 
què també es disposa d’una 
aplicació per als dispositius 
mòbils.  

Es poden veure un total de dotze obres de l’artista Josep Miquel Campmajó.



Capellades celebra una participada 
festa del Carnestoltes infantil
CAPELLADES / REDACCIÓ

El passat diumenge, com en 
molts municipis de la comarca, 
més de 900 persones van par-
ticipar del Carnestoltes infantil 
organitzat conjuntament entre 
Xarxa i l’ajuntament de Cape-
llades, en col·laboració amb el 
Grup Teatral del municipi.
La festa va començar diumen-
ge a la tarda amb l’arribada del 
Rei Carnestoltes, caracterizat 
amb una capa lluent a conjunt 
amb el gorro d’estil arlequí, i 
acompanyat per tot el seu se-
guici. El Carnestoltes va llegir 
des de l’escenari el pregó d’en-
guany per a tots els assistents, 
i seguidament  va convidar a 
tota la canalla que es va aple-
gar a desfilar davant seu mos-
trant les divertides disfresses. 
I mentre els uns començaven 
a berenar pa amb xocolata els 
altres s’animaven a ballar la 
música en directe que tocaven 
els Grimpallunes. La festa va 
acabar amb una pluja de con-
feti i globus, fent que la canalla 
s’ho passés d’allò més bé.
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El Rei Carnestoltes es va dirigir a tots els nens presents a l’acte.

Més de 900 nens i nens van lluir les seves disfresses.

S’inaugura una nova exposició 
sobre el consum de drogues 
CAPELLADES / REDACCIÓ

El proper divendres 22 de fe-
brer s’inaugurarà a Capella-
des l’exposició itinerant “Con-
troles?”, que mostra els riscos 
de les drogues i com prevenir-
ne el seu consum.
Aquesta nova exposició es 
podrà visitar a la sala cape-
lladina Pare Tous, al carrer 
Sant Francesc, número 37. 
Tal i com s’indica en el díptic 
informatiu que es proporciona 
des de l’ajuntament de Cape-
llades, aquesta exposició és 
una eina educativa més dins 
del conjunt de recursos de 
prevenció de drogodependèn-
cies que ofereix la Diputació 
de Barcelona, per tal d’alertar 
i prevenir als joves sobre el 
consum de substàncies es-
tupefaents. En aquest sentit, 
l’exposició s’adreça especial-
ment als joves, diferenciats en 
dos col·lectius, adolescents de 
12 a 15 anys, i joves a partir 
dels 16, a més de disposar 
d’un espai per a les seves fa-
mílies, i d’altres adults i pro-

fessionals amb l’objectiu de 
proporcionar informació sobre 
drogues i treballar els factors 
de protecció per prevenir-ne 
el consum i les conductes 
de risc. D’aquesta manera, 
es  pretén treballar habilitats i 
actituds per a la vida amb els 
joves i reflexionar sobre l’estil 
educatiu que reben els seus 
fills amb els pares i mares. En 
aquesta exposició es podran 
visitar tres espais diferenciats, 
que permetran conèixer els 
riscos de les drogues i com 
prevenir-ne el consum. En tot 
el recorregut, els visitants es-
taran acompanyats per uns 
dinamitzadors que resoldran 
tots els dubtes que puguin 
sorgir durant la visita. Aquesta 
exposició es podrà visitar des 
del divendres 22 de febrer i 
fins el divendres 15 de març, 
de dilluns a divendres, en ho-
rari de matí de quarts de deu 
a quarts de tres de la tarda, i 
totes les tardes, des de quarts 
de quatre a les set del vespre.

Èxit de participació al 
taller de màscares de 
la Torre de Claramunt
LA TORRE DE CLARAMUNT / REDACCIÓ

El passat dissabte 9 de febrer, 
l’Associació Tatanka va realit-
zar un Taller de Carnestoltes 
al Centre Social Sant Joan 
Baptista a la Torre de Clara-
munt. 
Durant tot el matí, els parti-
cipants van poder realitzar 
diverses màscares de temà-
tiques variades per als nens i 
nenes inscrits i els seus acom-
panyants. Així, es van fer més 
de cent màscares originals i 
divertides que després van 
poder mostrar al ball organit-
zat en motiu de la festivitat 
de Carnestoltes. Aquest taller 
gratuït forma part d’un conjunt 
d’actvitats que es realitzen a 
la Torre de Claramunt i s’ani-
ran publicitant. Les activitats 
es duran a terme amb la col-
laboració de l’ajuntament de la 
Torre.
Per a veure les fotografies 
dels tallers o obtenir més infor-
mació de properes activitats, 
els qui estiguin interessats es 
poden dirigir al Facebook de 
l’associació Tatanka. A més, 
aquesta entitat oferirà també 
altres tallers tant a la Torre de 
Claramunt, com a Vilanova del 
Camí o Igualada. Les inscrip-
cions estan obertes. 

Fins a 250 persones participen 
del Carnaval de la Llacuna

Una de les coreografies preparada pel grup de Mosqueters.

LA LLACUNA / REDACCIÓ

Aquest passat cap de setma-
na el municpi de la Llacuna va 
viure una gran festa de Carna-
val, amb la participació de 250 
persones de totes les edats, 
tant grans com petits, disfres-
sades amb vestits variats.
Durant la rua de Carnestoltes 
hi va haver fins a deu car-
rosses participants i diverses 
comparses fetes amb molta 
imaginació i  originalitat, ca-
dascuna amb la seva core-
ografia preparada i que van 
poder mostrar-la davant del 
públic assistent i la resta de 

persones participants, actu-
ant sobre l’escenari que es va 
instal·lar a la mateixa plaça 
Major del municipi. Algunes de 
les disfresses més destaca-
des van ser la de Mosqueters, 
ballarins de Bollywood, Mary 
Popins i els seus escuraxeme-
neies o el concurs de gossos 
d’atura.
Després de la festa es va ob-
sequiar a tots els participants 
amb un entrepà i una beguda 
per part de l’ajuntament. Men-
tre que, a totes les colles se’ls 
hi va fer entrega d’un pernil.

Als Hostalets de Pierola 
continuen les festes

Divertides disfresses de pingüins dels alumnes d’Hostalets.

HOSTALETS DE PIEROLA / REDACCIÓ

Després d’un cap de setmana 
dominat per les festes esco-
lars en honor del Rei Carnes-
toltes, serà en els proper dies 
quan es farà festa grossa als 
Hostalets de Pierola. El Casal 
Català dels Hostalets ha orga-
nitzat un conjunt d’activitats 
per celebrar que el Príncep 
de la Festa es troba aquests 
dies entre nosaltres. Així el 
calendari del proper cap de 
setmana estarà ple d’activitats 
per commemorar el Carnaval. 
Els actes començaran demà 
dissabte 16 de febrer amb el 

concurs i el ball de disfresses 
al Casal Català. A les deu del 
vespre es donarà inici al con-
curs de disfresses, amb pre-
mis per a grans i petits. Segui-
dament, tindrà lloc el ball de 
Carnestoltes, amenitzat per 
l’orquestra Glacé. Diumenge 
continuaran els actes amb la 
rua de Carnestoltes, a par-
tir de 3/4 de cinc de la tarda, 
amb sortida a la plaça del Dr. 
Eladi Conde. En finalitzar, als 
voltants de les sis, hi haurà 
una xocolatada per a tothom 
al teatre del Casal Català. 
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Els Mossos detenen tres 
joves per un robatori
VALLBONA / REDACCIÓ

Agents dels Mossos d’Es-
quadra van detenir a Igua-
lada, Rachid L, de 19 anys i 
de nacionalitat marroquina, 
i dos menors de 15 anys 
d’edat, tots tres veïns d’Igua-
lada, com a presumptes au-
tors d’un delicte de robatori 
amb força a l’interior d’un 
domicili de Vallbona d’Anoia. 
Els Mossos van iniciar una 
investigació arran del robato-
ri en un domicili de Vallbona 
d’Anoia, ocorregut el passat 
23 de gener. Els lladres van 
accedir a l’habitatge fractu-
rant el vidre d’una porta pos-
terior de l’immoble. Un cop a 
l’interior, van sostreure tres 
telèfons mòbils, un repro-
ductor MP3, una consola de 
videojocs, un GPS, un rellot-
ge, dos ordinadors portàtils i 
diversos accessoris informà-
tics, entre d’altres. Després 
de diverses indagacions els 
Mossos van descobrir la 
identitat dels presumptes au-
tors del robatori. Aquests van 
ser detinguts els dies 4 i 5 

de febrer al carrer de Santa 
Paula d’Igualada. Un cop a 
les dependències policials, 
els investigadors van trobar 
indicis que relacionaven els 
dos menors d’edat amb dos 
robatoris més amb força, 
ocorreguts la nit del 20 de 
gener, en dos establiments 
del barri de les Flors d’Igua-
lada. Durant la investigació, 
els Mossos van recuperar 
alguns dels objectes sos-
trets al domicili de Vallbona 
d’Anoia, els quals ja han 
estat lliurats a la víctima. Un 
dels lladres, que tenia ante-
cedents, va passar el 6 de 
febrer a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada, el qual 
va decretar la seva llibertat 
amb mesures cautelars. Pel 
que fa als dos menors, el 
mateix dia de la seva deten-
ció van ser traslladats a la 
Fiscalia de Menors de Bar-
celona i posteriorment, un 
d’ells va ser ingressat en un 
centre de menors.

El primer Canicròs de Vallbona 
d’Anoia finalitza amb gran èxit 

Els carrers de Vallbona van ser un dels escenaris de la primera edició d’aquesta cursa. 

VALLBONA / REDACCIÓ

Vallbona d’Anoia va ser diu-
menge passat l’escenari d’un 
esdeveniment esportiu i po-
pular sense precedents al 
municipi. El primer Canicròs 
disputat a la localitat va resul-
tar un èxit doble, de participa-
ció, amb 50 corredors inscrits 
-xifra que supera de lluny les 
previsions més optimistes- i 
molts veïns encuriosits al car-
rer, i d’organització, amb una 
bona logística, un circuit atrac-
tiu i un cronometratge profes-
sional que s’han guanyat les 
felicitacions dels participants. 
Organitzat per l’ajuntament i 
l’equip NonStop-Tuga, aquest 
primer canicròs va portar fins 
a Vallbona corredors d’arreu 
de la geografia catalana, en-
tre ells les primeres espases 
d’aquesta especialitat, amb el 
jove vallbonenc Víctor Carras-
co (quatre vegades internacio-
nal amb la selecció espanyo-
la i actual campió d’Espanya 
d’Skijoring) al capdavant. Però 
també alguns aficionats que 
per primera vegada s’atrevien 
a provar un esport que cada 
dia suma nous seguidors. 
La presència de corredors 
d’edats molt diverses va per-
metre completar fins a sis ca-
tegories: júnior (formada per 
corredors de 14 a 18 anys), sè-
nior (atletes de 18 a 40 anys) 
en doble modalitat, masculina 
i femenina, veterans A (de 41 
a 50 anys) també en modalitat 
masculina i femenina, i vete-
rans B (més de 50 anys). La 
presència d’algunes d’aques-
tes categories és poc habitu-
al fins i tot en curses que ja 
gaudeixen d’una reconeguda 
trajectòria.
La prova va transcórrer per 
un circuit relativament curt, de 
cinc quilòmetres i mig, però 

força dur, ja que presenta-
va un desnivell de fins a 250 
metres. Això va obligar els 
corredors i els seus gossos a 
fer un gran desgast físic, tot i 
que només una participant va 
acabar abandonant. Els at-
letes van passar per camins 
rurals i per alguns trams del 
casc urbà de Vallbona, fet que 
va cridar l’atenció de molts 
veïns que van voler seguir de 
prop l’espectacle i les evoluci-
ons dels corredors. A més del 
circuit, una altra particularitat 
de la cursa vallbonenca va 
ser la sortida, que va fer-se 
esglaonada per mànegues 
de sis corredors, una novetat 
molt ben valorada pels parti-
cipants. El guanyador absolut 
del primer Canicròs de Va-
llbona d’Anoia va ser l’atleta 
Javier Torres, del club Cave 

Canem d’Igualada. Torres, 
primer classificat també en la 
categoria sènior masculí, es 
va imposar amb un temps de 
21 minuts i 9 segons. En la ca-
tegoria júnior el vencedor va 
ser Ivan Alvarado, mentre que 
Marta Nogueira, també del 
club Cave Canem, va ser la 
primera en la categoria sènior 
femení. A més, Andreu Padró 
es va imposar en la categoria 
veterans A masculina; Sònia 
Boades (del club AEM de Ca-
pellades) va guanyar en cate-
goria veterans A femenina, i 
Miquel Font es va endur la vic-
tòria en la categoria veterans 
B. La bona acollida d’aquest 
primer canicròs i les valoraci-
ons rebudes pels participants, 
fan que l’ajuntament de Va-
llbona es plantegi ja repetir-la i 
convertir-la en una cita anual.

La bona acollida fa que l’ajuntament es plantegi repetir la cita.

Dues detencions més per 
temptativa de robatori de 
cablejat elèctric

VALLBONA / REDACCIÓ

El dia 9 de febrer un vigilant 
d’una empresa de cablejat 
elèctric de Vallbona d’Anoia 
va sorprendre 4 o 5 homes 
a l’interior del recinte, que 
apilaven unes fustes per 
accedir a la teulada. En ser 
descoberts, tots ells vestits 
amb roba fosca van fugir cor-
rents. Donat que podia ser 
que intentessin tornar es va 
intensificar la vigilància en el 
polígon on hi ha l’empresa, 
per si intentaven tornar-hi. El 
dia 10 de febrer, una patrulla 
va localitzar amagat darre-
ra uns arbustos un vehicle 
amb dos homes, vestits de 

color fosc, amb un aparells 
de telèfons, diversos jocs de 
guants, dos tornavisos... Els 
agents policials, després de 
veure que no van saber ex-
plicar que hi feien allà, do-
nant versions contradictòri-
es, van traslladar els homes 
a la comissaria d’Igualada. 
Finalment, van detenir als 
dos homes com a presump-
tes autors de la temptativa 
de robatori del dia anterior. 
Els detinguts, tots dos amb 
nombrosos antecedents per 
robatoris són Alexandru Ca-
talin L, 26 anys, nacionalitat 
romanesa i veí de Badalons; 
Ilie M, 19 anys, nacionalitat 
romanesa, veí de Badalona.

Busco nau industrial de 1.200 m2 aprox. 
i 6 m d’alçada, de lloguer.
A Igualada,Vilanova,Òdena i la Pobla de 
Claramunt, preferentment polígons.

Podeu trucar al tel. 607652011 
demanar per Ramon.



MASQUEFA / REDACCIÓ

Des d’aquesta setmana, Mer-
cadona ja treballa en la cons-
trucció d’un nou supermercat a 
Masquefa. La previsió és que 
el centre comercial, resultat 
d’una inversió total de 3,5 mi-
lions d’euros, obri portes el se-
gon semestre d’aquest 2013. 
El supermercat comptarà amb 
1.600 metres quadrats de sala 
de vendes i un aparcament de 
180 places. Tindrà totes les ca-
racterístiques de la ‘botiga per 
ambients’ de Mercadona, un 
nou format comercial que va 
sorgir l’any 2000 i que permet 
optimitzar al màxim l’acte de 
compra dels seus clients, re-
volucionant el concepte de su-
permercat tradicional, amb una 
nova distribució de l’espai i les 
seccions per a què els compra-
dors puguin accedir millor als 
productes.
El centre comercial estarà si-
tuat en un terreny que era, 
fins ara, municipal, després 
que l’ajuntament, davant l’in-
terès d’aquesta i altres firmes 
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La companyia Mercadona comença a 
construir el nou supermercat de Masquefa

Vista panoràmica de les obres que es duen a terme en el què era un terreny municipal.

comercials que buscaven ter-
renys a Masquefa per fer-hi 
un supermercat, va posar-lo a 
la venda, mitjançant una sub-
hasta pública, per adjudicar la 
finca que era de la seva pro-
pietat a la millor oferta econò-
mica. Mercadona va guanyar 
la subhasta i va adquirir el ter-
reny. L’adjudicació va tenir lloc 
a l’abril passat. La subhasta 
també va incloure el lloguer 
d’un segon terreny municipal 
adjacent, on està previst que 
s’hi faci l’aparcament per als 
clients, per un mínim de 30 
anys, amb dues prorrogues 
de 10 anys cadascuna. Amb 
aquesta operació, l’ajunta-
ment s’ha pogut assegurar un 
ingrés inicial per la venda, de 
quasi 1.800.000 euros, a més 
d’uns ingressos recurrents pel 
lloguer, de 108.000 euros anu-
als més l’IPC, que li permetran 
afrontar el futur amb més es-
tabilitat financera i, d’aquesta 
manera, continuar garantint els 
serveis als vilatans. 

L’ajuntament espera que la 
implantació del supermercat 
esdevingui un pol d’atracció 
per a ciutadans d’altres locali-
tats de l’entorn, que atrets per 
aquesta superfície comercial, 
es desplacin a Masquefa i això 
sigui també una oportunitat per 

al teixit comercial local. D’altra 
banda, el consistori ha posat 
a disposició de Mercadona la 
borsa de treball municipal per 
al procés de selecció de perso-
nal que duu a terme la compa-
nyia, que necessita nous treba-
lladors per aquesta instal·lació, 

i a més vetllarà perquè els 
masquefins en situació d’atur 
tinguin prioritat en la selecció 
de personal. Segons l’ofer-
ta feta pública per la mateixa 
companyia a la seva web, per 
al supermercat de Masquefa 
se cerquen 40 candidats.

Tot a punt per a un dissabte de 
Carnaval amb festa nocturna inclosa  

La festa de Carnaval és una de les què fa sortir més veïns al carrer.

MASQUEFA / REDACCIÓ

Masquefa ja treu la pols a les 
disfresses i és que aquest 
dissabte celebra el Carnaval, 
una de les festes que fa sortir 
més gent al carrer cada any. 
Una vegada més, el Rei Car-
nestoltes arriba amb ganes de 
gresca i per això ha preparat 
una agenda d’activitats que 
farà anar a dormir tard a petits 
i grans, amb un ball de tarda 
i una segona festa nocturna 
de disfresses. El Carnaval, 
organitzat per la regidoria de 
Joventut de l’ajuntament de 

Masquefa, començarà a les 
sis de la tarda amb l’espec-
tacular rua que recorrerà els 
carrers de la vila, iniciant-se 
a l’avinguda la Línia, passant 
pel carrer de Sant Antoni fins 
a l’ajuntament, seguint pel car-
rer Major, Sant Pere i Crehue-
ta, i fins al carrer Santa Clara 
i el recinte Rogelio Rojo. Tot i 
això, una hora abans a l’avin-
guda de la Línia, hi haurà la 
recollida dels dorsals per a les 
comparses participants, i mitja 
hora més tard la concentra-

ció de comparses i carroses 
per a començar la rua. A més, 
també s’hi podran sumar totes 
aquelles persones disfressa-
des que a títol individual ho 
vulguin. Cal destacar que les 
comparses més originals se-
ran premiades, amb dos pre-
mis -un primer de 150 euros i 
un segon de 100 euros- per a 
cada categoria. Les dues ca-
tegories per a optar a premi 
són en comparses de més de 
vint integrants i comparses de 
menys de vint. Els guanyadors 
de cada categoria els elegirà 
un jurat integrat per un repre-
sentant de cada comparsa 
participant. Cada membre del 
jurat avaluarà totes les com-
parses, a excepció de la què 
ell mateix representi. 
D’altra banda, una vegada fi-
nalitzada la rua, als voltants 
de 2/4 de set de la tarda, la 
Sala Polivalent de la Rojo serà 
l’escenari d’una festa de tarda 
en què es donaran a conèixer 
les comparses guanyadores i 
es lliuraran els premis. A més 
a més, el Rei Carnestoltes 
també ha preparat una sego-
na festa nocturna de disfres-
ses a la mateixa Rojo, que co-
mençarà al punt de la mitjanit. 

El Síndic obliga al govern a 
publicar les actes dels Plens
MASQUEFA / REDACCIÓ

El Síndic de Greuges obliga 
al govern de l’ajuntament de 
Masquefa a publicar les actes 
íntegres dels Plens munici-
pals, després que aquest ho 
deixés de fer i el Partit Soci-
alista de Masquefa ho dema-
nés en seu de ple amb dues 
resolucions exigint més trans-
parència al govern municipal, i 
votades en contra pel govern 
de CiU i l’abstenció d’ERC. En 
el passat ple del 19 de juliol del 
2012, el PSC, conjuntament 
amb APM, van presentar una 
resolució en favor de la trans-
parència de la informació mu-
nicipal. Es demanava com “un 
fet ben natural en els pobles 
del nostre entorn, publicar les 
actes dels plens de la Corpo-
ració”, segons la oposició.
D’altra banda, en la resolució 
emesa pel Síndic el passat 
mes de gener, l’òrgan defen-
sor de les persones recorda-
va a l’ajuntament masquefí 
“la necessitat de donar com-
pliment al deure de publicar 
les actes dels Plens munici-
pals en el lloc web oficial de 
l’ajuntament d’acord amb allò 
establert a l’article 10.2 de la 
Llei 29/2010”. D’altra banda, i 
pel que fa a l’altre òrgan de-

cisori del govern municipal, 
la Junta de Govern Local, el 
Síndic, Rafael Ribó suggeria 
a l’ajuntament, “la possiblitat 
de publicar també les actes 
de la Junta de Govern al lloc 
web municipal, adoptant prèvi-
ament les mesures de dissoci-
ació de dades personals que 
consideri pertinents”.   

 

Tot i això, pel que fa a les ac-
tes de la Junta de Govern, cal 
tenir en compte que hi ha un 
fet diferencial fonamental amb 
el cas dels Plens municipals, 
ja que es tracta de sessions 
que no tenen caràcter públic, 
és a dir, que no són obertes 
a tothom, i en aquest sentit 
no hi ha cap referència a la 
obligarietat de la seva publi-
cació, encara que el Síndic en 
fa una recomanació, sempre 
hi quan es compleixi, com ha 
argumentat l’ajuntament, la 
llei 15/1999 de protecció de 
dades de caràcter personal, 
donant però altres vies per po-
tenciar el dreta a la informació.

Ribó també suggereix 
la possiblitat de pu-
blicar les actes de la 
Junta de Govern 
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CALAF / REDACCIÓ

El delegat del govern de la Ge-
neralitat a la Catalunya Cen-
tral, Jordi Moltó, acompanyat 
del cap de l’oficina, Marcel·lí 
Martorell, va desplaçar-se 
aquest dimecres al municipi 
anoienc de Calaf per tal de 
reunir-se amb l’alcaldessa, M. 
Antònia Trullàs, i alguns mem-
bres de l’equip de govern ca-
lafí. Pocs mesos després de 
l’inici de la nova legislatura al 
govern de la Generalitat, i un 
cop ratificat en el càrrec, el de-
legat volia conèixer de prime-
ra mà els temes en què Calaf 
està treballant, i en els quals 
d’una manera o altra intervé 
el govern català. Així doncs, 
es va parlar de les diverses 
línies de subvencions que rep 
el consistori calafí, com el Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC) o de la Llei 
de Barris. D’altra banda, també 
es varen tractar altres temes 
que presenten endarreriments 
com la connexió amb la porta-
da d’aigües de la Llosa del Ca-
vall o dels diversos convenis 
pendents de resoldre entre el 
govern català i l’ajuntament.
Jordi Moltó també va prendre 
nota de la demanda del con-
sistori de posar en valor la línia 
de tren que uneix Lleida amb 
Barcelona passant per Calaf, 
tant pel que fa al present, am-
pliant el ventall d’horaris per-
què la infraestructura no quedi 

L’ajuntament de Calaf es reuneix amb el delegat 
del govern de la Generelitat a la Catalunya Central

Calaf posa a l’abast 
dels veïns un tríptic 
informatiu editat pels 
Mossos amb consells 
de seguretat
CALAF / REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
editat un tríptic informatiu amb 
diversos consells de segure-
tat per a l’habitatge. Es tracta 
d’una llista de recomanacions 
útils per evitar problemes i 
intrusions no desitjades en 
cases particulars, tant en el 
cas de viure en cases aïlla-
des com a dins de la població. 
A banda de tots els consells 
també es recomana als ciuta-
dans que davant de qualsevol 
dubte o sospita, es contacti 
directament amb la policia a 
través del número d’emergèn-
cies, 112.
Alguns dels consells més im-
portants que s’ofereixen en 
aquest díptic i que es pot tro-
bar al lloc web de l’ajuntament 
de Calaf, és denunciar qual-
sevol fet delictiu que es pa-
teixi, sense tocar res del què 
ha estat afectat pel delicte. 
També explica com presentar 
una denúncia, dirigint-se a les 
Oficines d’Atenció al Ciutadà 
dels Mossos d’Esquadra, amb 
un document d’identificació 
personal i una llista dels efec-
tes sostrets amb el màxim de 
dades de cadascún. També es 
recomana, per a totes aque-
lles persones que visquin en 
cases aïllades, instal·lar tem-
poritzadors automàtics d’en-
cesa dels llums interiors o ex-
teriors del domicili.  

obsoleta, com pel que fa al fu-
tur, tenint en compte la propera 
construcció del corredor medi-
terrani, i millorar així la conne-
xió de la zona de l’Alta Anoia, 
i en concret Calaf, amb l’àrea 
metropolitana barcelonina, a la 
vegada que facilitar també el 
nexe ferroviari amb la zona del 
Segrià, unint així dues capitals 
de província passant pel muni-
cipi anoienc. 
Finalment, el delegat del Go-
vern, l’alcaldessa i els regi-
dors presents van analitzar la 
situació socioeconòmica del 
municipi, especialment les xi-
fres  d’ocupació industrial i els 
últims números de l’atur.

El grup municipal d’Units per 
Calaf denuncia de nou l’aug-
ment de sou del primer tinent 
d’alcalde del consistori calafí,  
Joan Caballol, després que el 
ple del mes de gener es res-
tituís la seva retribució amb el 
sou de l’inici de la legislatura, 
de 30.600 euros bruts anuals, 
passant novament a dedicació 
exclusiva a l’ajuntament. Joan 

Caballol va ser contractat a 
temps parcial per part del Con-
sell Comarcal com a personal 
eventual del grup de CIU. Per 
aquest motiu, en el ple muni-
cipal de desembre de 2011, 
l’equip de govern va aprovar 
una reducció de sou del primer 
tinent d’alcalde de Calaf del 
30% degut a la seva contracta-
ció a l’òrgan comarcal, mentre 
que paral·lelament va anunciar 
la rebaixa  d’un 5% dels sous 
de tots els regidors de govern. 
En aquest  mes de gener però, 
i tenint en compte que el pri-
mer tinent d’alcalde passava a 
dedicació exclusiva, es va aug-
mentar tan sols el seu sou. 

Jordi Moltó, tercer per l’esquerra, amb alguns dels membres del govern calafí durant la reunió de dimecres.

Units per Calaf 
denuncia l’augment 
de sou del primer 
tinent d’alcalde

Calaf exposa el projecte de la Casa 
d’Oficis a la direcció de Joventut

CALAF / REDACCIÓ

Aquest dimarts el regidor de 
Joventut de l’ajuntament de 
Calaf, Jesús López, la regi-
dora de Benestar, Pilar Car-
dona, la directora de la Casa 
d’Oficis, Meritxell Bacardit, i 
el tècnic de Joventut, Salva 
Llamas, van reunir-se amb el 

coordinador territorial de Jo-
ventut de la Generalitat, Oriol 
Martín. El motiu de la reunió 
era exposar-li el projecte de la 
Casa d’Oficis de Calaf, que es 
va posar en marxa el desem-
bre passat i que està formant 
vuit joves en l’àmbit de l’estal-

vi energètic i de les energies 
renovables. Els representants 
calafins van assenyalar la im-
portància d’aquesta iniciativa 
per al municipi, sobretot en el 
context actual, i van sol·licitar-
hi la col·laboració de la Gene-
ralitat, suggeriment que va ser 
ben rebut per part del coordi-
nador territorial.
La Casa d’Oficis es desenvo-
luparà durant tot aquest 2013, 
amb una completa formació 
tant teòrica com pràctica. Du-
rant els primers sis mesos es 
duran a terme més de 800 
hores de formació teòrica i al 
taller, en les quals els alum-
nes podran sol·licitar una beca 
d’ajuda. En els segons sis 
mesos es realitzaran més de 
850 hores de formació pràcti-
ca en un projecte que contem-
pla la instal·lació de sistemes 
d’energia solar, entre d’altres.

Els joves participants al projecte de la Casa d’Oficis durant la seva presentació.
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Originalitat i participació al 
Carnaval dels Prats de Rei

ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Els Prats de Rei va viure 
dissabte passat un Carnaval 
ben participat i amb l’origi-
nalitat de moltes de les dis-
fresses vistes. Els actes van 
començar passades les set 
de la tarda al Raval de Sant 
Joan, on el Rei Carnestoltes 
va donar inici a la festa amb 
el seu satíric pregó. A conti-
nuació, i a ritme de batucada 
amb el grup Esgarriats, es 
va convidar a totes les colles 
a la desfilada de disfresses. 
Cada grup participant sor-
tia a la pista per mostrar el 
seu vestuari mentre la resta 
dels assistents els aplaudia. 
Entre les disfresses més 
destacades, hi va haver par-
ticipants vestits de brigada 
d’obres i arqueòlegs, les 

Alguns dels participants a la rua del Carnaval.

famoses Monster High, els 
protagonistes de la pel·líula 
Grease, hòbbits, alguns dis-
fressats amb els vestits tra-
dicionals de l’Oktober Fest, 
policies i lladres, els pa-
llassos de la tele, egípcies, 
xeics, princeses i els origi-
nals i crítics “em cago en tot”. 
Després va començar la rua 
pels carrers del poble fins ar-
ribar a la Sala Polivalent, on 
va tenir lloc un sopar popular 
amb més de 120 assistents. 
Però la festa encara va con-
tinuar, en aquest cas a partir 
de la mitjanit, a la Flor de la 
Segarra, amb les actuaci-
ons dels punxa-discos locals 
iFont i Dello, fins a la matina-
da. Enguany, el Carnaval va 
estar organitzat pel Grup de 
Joves de Prats.

El Centre Català de 
Negocis ofereix avui 
una nova xerrada 
sobre l’estat propi

ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Avui divendres a les vuit del 
vespre tindrà lloc, a la sala po-
livalent dels Prats de Rei, una 
xerrada del Cercle Català de 
Negocis (CCN) per a respondre 
alguns per quès referents a la 
transició de Catalunya cap a un 
estat propi. Quina necessitat té 
Catalunya de ser independent? 
Què hi guanyarem, els cata-
lans? Per què és insostenible 
la situació actual? A aquestes 
i a d’altres preguntes el CCN 
pretén donar resposta en un 
acte obert a tothom. Durant la 
xerrada, que porta el nom “Ca-
talunya, Estat Propi. Perquè?”, 
es parlarà dels motius pels qual 
el Cercle defensa l’estat propi 
català i es resoldran dubtes i 
qüestions al voltant de l’espoli 
fiscal. L’acte esta organitzat per 
l’ajuntament dels Prats de Rei i 
el Cercle Català de Negocis.

Montmaneu viu un any més la tradicional i 
participada Festa de la Caldera

MONTMANEU / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana, Mont-
maneu va viure un any més la 
Festa de la Caldera, una de 
les festes tradicionals dels 
dies de carnesoltes a l’Anoia. 
Els actes varen començar el 
passat dissabte, amb la tradi-
cional desfilada de disfresses 
a la Sala de Ball de Montma-
neu, mentre que el gruix d’ac-
tes de la Festa van tenir lloc 
diumenge, en el decurs de tot 
el matí, amb actes com el Mer-
cat de Pagès, l’esmorzar de 
Carnestoltes o l’encesa del foc 
de les calderes, amb l’elabora-
ció de l’escudella per part del 
mestre calderer Josep Parera 
i els calderers de Montmaneu. 
Un altre dels actes a desta-
car del matí de diumenge va 
ser la recreació del grup “Els 
Miquelets de Catalunya”, que 
van mostrar la forma de com-
batre durant el segle XVIII, en 

el decurs de la guerra de Suc-
cessió, en què varen defen-
sar Catalunya. A l’entron d’un 
campament d’època, varen 
desfilar, mostraren com es feia 
llavors la instrucció i van fer, 
fins i tot, demostracions amb 
foc real. D’altra banda, es va 
nomenar el Calderer d’Honor 
de Montmaneu, que enguany 
va ser l’actor, Jordi Martínez, 
conegut per la seva presèn-

cia en sèries de Televisió de 
Catalunya com “Ventdelplà” o 
“Kuabala, Moreno i Manchón”. 
Un altre dels presents a la 
Festa de la Caldera va ser el 
president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve. 
Un èxit doncs per aquesta 
festa que se celebra des de 
temps immemorials, tot i que 
la fira, com avui la coneixem, 
s’organitza des de l’any 2000.

Les calderes van fumejar des de primera hora del diumenge.

“Els Miquelets de Catalunya” durant la seva actuació a Montmaneu.

Enguany s’espera una alta participació en el concurs de carrosses.

CALAF / REDACCIÓ

La Comissió del Caranaval 
de Calaf escalfa motors a tra-
vés de les xarxes socials, re-
cuperant imatges d’edicions 
anteriors i promocionant els 
concursos d’enguany, per a 
preparar la festa del Carnes-
toltes d’aquest cap de setma-
na. La festa arrencarà avui 
divendres a la mitjanit al pub 
Skàndol, amb el concurs de 
“Miss Jamona” —homes dis-
fressats de dona— i en el què 
enguany es pot participar per 
parelles. 
Demà dissabte, 16 de febrer, 
durant el matí hi haurà anima-
ció al mercat i a les botigues. 
Posteriorment, a les cinc de 
la tarda, a la Unió Calafina hi 
haurà festa i música per a la 
mainada a càrrec de Jaume 
Barri, a l’espera de la rua, que 

començarà a les sis des de la 
plaça dels Arbres, amb la ba-
tucada Sambandreu i el con-
curs de carrosses, que cada 
any registra una participació 
més alta. En acabar la rua, el 
Rei Pellofa llegirà el seu satíric 
pregó a la plaça dels Arbres, i 
a partir de les vuit començarà 
la 7a Mamada-correbars, amb 
sopar final al poliesportiu. Fi-
nalment, a partir de 2/4 de dot-
ze, el poliesportiu acollirà el 
ball de disfresses amb el pun-
xadiscs Eloi Fonoll. Al voltant 
de la una de la matinada tindrà 
lloc el lliurament de premis. 
També cal destacar que ja ha 
sortit a la venda un nou núme-
ro de la Revista Satírica Inde-
pendent de Calaf i es pot reco-
llir gratuïtament als comerços i 
establiments del municipi.  

Calaf celebra aquest cap de 
setmana el Carnestoltes



L’IHC torna a jugar diumenge davant el 
FC Barcelona, ara a les Comes, i en Lliga Europea
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada HC torna a veure’s 
les cares amb el FC Barcelona, 
aquesta vegada a la Lliga Eu-
ropea, i a les Comes. Serà diu-
menge, a les 12.30 hores, en 
un partit sense massa trascen-
dència perquè els igualadins ja 
s’han classificat per als quarts 
de final de la competició con-
tinental. De tota manera, un 
IHC-Barça sempre és un gran 
partit, sobretot si els culés han 
ensopegat ja en més d’una 
ocasió aquesta temporada da-
vant els igualadins. La darrera, 
no fa gaire dies, a l’OK Lliga.
Tot i això, els arlequinats arri-
ben al partit després de cedir 
un estrany empat (6-6) amb el 
Sant Feliu, dimarts passat a les 
Comes.
Han hagut de passar 18 partits 
però a la fi ha arribat el primer 
empat de la temporada (era 
l’únic equip que encara no ha-
via firmat taules cap cop). En 
una lliga de 3 punts un empat 
mai no és un resultat desitjat a 
priori però vistes les circums-
tàncies no ha pogut triar millor 
ocasió. Remuntant un 1 a 4 (i 
després, succesivament, un 3 
a 5 i un 4 a 6) amb un gran gol 
d’Oriol Vives a falta només de 
24 segons. 
És la demostració que l’actual 
IHC és un equip que pot jugar 
millor o pitjor però que hi és 
fins a l’últim segon. Premi per 
tant a la perseverança i acte 

  OK LLIGA
  Jornada 17
  Alcoi  -  Liceo   2  :  6
  Sant Feliu  -  FC Barcelona   2  :  8
  Voltregà  -  Vic   3  :  4
  Lloret  -  Noia   1  :  3
  Lleida  -  IGUALADA   1  :  9
  Shum  -  Reus Dep.   5  :  3
  Vilanova  -  Vendrell   2  :  4
  Calafell  -  Blanes   3  :  3

   Jornada 18
   FC Barcelona  -  Alcoi   8  :  1
   IGUALADA  -  Sant Feliu   6  :  6
   Reus Dep.  -  Vic   2  :  2
   Liceo  -  Lloret   7  :  4
   Lleida  -  Voltregà              diumenge
   Vendrell  -  Shum   3  :  1
   Blanes  -  Vilanova   4  :  5
   Noia  -  Calafell   7  :  4

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   18   47     106:47     59
2   FC Barcelona   18   39     97:42     55
3   Vendrell   18   35     75:53     22
4   Vic   18   34     59:31     28
5   Reus Dep.   18   30     87:72     15
6   Noia   18   29     61:60     1
7   Lleida   17   27     61:65     -4
8   IGUALADA   18   25     74:72     2
9   Vilanova   18   25     73:94     -21
10   Voltregà   17   22     46:57     -11
11   Lloret   18   21     70:78     -8
12   Blanes   18   20     63:65     -2
13   Shum   18   17     59:76     -17
14   Calafell   18   15     53:78     -25
15   Sant Feliu   18   15     50:88     -38
16   Alcoi   18   7     36:92     -56

més tard. Fes el que fes l’IHC 
es mantenien els dos gols de 
diferència pels visitants.
Fins que el partit va entrar en 
els últim 90 segons de joc. 
Aleshores els igualadins van 
serrar les dents i van anar a 
per totes. Marçal va tornar a 
retallar el marcador. I aquest 
cop no hi va haver gol del Sant 
Feliu. I si,  el miracle de l’Oriol 
Vives que aconseguia el seu 
segon hat-trick consecutiu amb 
una jugada magistral. Caça 
bola dins de l’àrea i, amb una 
sang freda extraordinària,  l’ai-
xeca, la pica i marca el 6 a 6 
davant el deliri dels aficionats. 
I la bogeria podria haver estat 
encara més absoluta perquè 
10 segons després l’IHC va 
tenir una última oportunitat 
per haver acabat fins i tot gua-
nyant. Hauria estat un resul-
tat espectacular però potser 
menys just que l’empat vist el 
bon partit del Sant Feliu. 
IGUALADA HC 6 (2/4) Elagi, 
Marçal (1), Ton Baliu (1), Pla i 
Vives (3), equip inicial. Càce-
res (1), Pove. A. Vera, P. Vila-
seca, A. Povedano.
S.FELIU 6 (4/2) Garcia, Vila 
(1), Altayó, Valls (2) i Jassel 
O. (2) , equip inicial. Casabayó 
(1) i Rubio.
GOLS: 1-0 T.Baliu (m 0.20), 1-1 
Valls (m 3.20), 1-2 Jassel (m 
13), 1-3 Casabayó (m 22),  1-4 
Vilà (m 23), 2-4 O. Vives (m 
24.38). SEGONA PART. 3-4 
Càceres (m 9.30), 3-5 Valls (m 
12), 4-5 O.Vives (m 17), 4-6 
Jassel (m 19), 5-6 Marçal (m 
23.30), 6-6 O.Vives (24.36).
Més info a http://ihc.blog.cat

de justícia per tants altres par-
tits (Shum, Blanes, Voltregà…) 
que també haurien merescut 
un final feliç a una remuntada 
èpica. Aquest cop la gesta s’ha 
fet realitat, s’ha començat a 
trencar el malefici dels dimarts 
(els arlequinats encara no han 
pogut guanyar cap partit in-
tersetmanal) i tot plegat s’ha 
pogut dedicar al desaparegut 
periodista igualadí Josep Maria 
Via, a qui es va dedicar un mi-

nut de silenci (veure pàg. 11).
No es pot dir que els igualadins 
no haguessin sortit endollats. 
Ton Baliu, amb una relació 
oficial amb el gol, va aprofitar 
la primera arribada igualadi-
na.  A la sortida d’un bloqueig 
del Marçal Baliu va enviar una 
canonada exterior a la xarxa. 
Podria haver estat un gol deci-
siu però els debutants del Sant 
Feliu, jugant a la contra, van 
empatar molt ràpid (3 minuts 

després), es van  posar per 
davant (amb un gol del jove i 
exceŀlent jugador, Jassel Oller) 
i en un minut (del 22 al 23) van 
trencar el marcador amb dos 
gols seguits. I encara sort que 
a falta de 22 segons va aparèi-
xer l’Oriol Vives, inventant-se 
un tir exterior que va superar 
Garcia. Un gol que deixava la 
porta oberta a l’esperança.
El camí de la remuntada havia 
de ser necessàriament coste-
rut. Ja ho tenen això els partits 
èpics. Com més difícil més sa-
tisfacció dóna allò que s’acaba 
aconseguint. D’entrada ana-
ven passant els minuts i el gol 
no arribava. Això va provocar 
que els arlequinats caiguessin 
en la precipitació fet que coŀla-
borava en la defensa tancada i 
ben organitzada dels visitants.
I quan va arribar el gol (de Cà-
ceres resolent dins de l’àrea 
una gran jugada de Vives) es 
va establir una dinàmica diabò-
lica. Cada cop que l’IHC reduïa 
diferències els visitants la tor-
naven a ampliar i en cicles de 
2 minuts. 
Al gol del David (minut 9 i mig) 
el va seguir el de Valls (m 12). 
Al 4 a 5 del mateix Oriol (d’un 
remat exterior després d’una 
jugada del Ton) al minut 15 el 
seguia el 4 a 6 de Jassel (en 
una contra per una pèrdua de 
bola a mitja pista) dos minuts 

Cáceres, en una jugada d’un dels darrers partits de l’IHC a les Comes. Arxiu Joan Guasch.

L’IHC femení també 
juga a les Comes la 
Lliga Europea

LLIGA EUROPEA - 5a JORNADA
Grup A
HC Quevert (FRA) - Candelária SC (POR)
Igualada HC - FC Barcelona
Grup B
FC Porto (POR) - Amatori Sporting Lodi (ITA)
Saint Omer (FRA) - CE Noia Freixenet
Grup C
Reus Deportiu - SL Benfica (POR)
Cronenberg (ALE) - CGC Viareggio (ITA)
Grup D
Liceo Coinasa HC - UD Oliveirense (POR)
Geneve RHC (SUI) - Hockey Valdagno (ITA)

Esports
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Les igualadines van encaixar 
la tercera derrota consecuti-
va en un partit a Reus molt 
ajustat que es va decidir a 
la primera meitat. A  la mitja 
part el Reus ja guanyava per 
2 a 0 (gols d’Ester Ramon i 
Berta Tarrida ). A la segona 
part l’IHC va disposar de di-
verses oportunitats, especi-
alment d’un penal i una FD 
que ni Anna Gil ni Marta So-
ler no van poder aprofitar.   
Si l’equip masculí juga a Eu-
ropa, també ho farà demà 
dissabte el femení, a partir 
de les 20.30, a les Comes, 
davant l’equip francés Noisy 
Le Grand, amb una majoria 
de jugadores amb la selecció 
francesa femenina, actual 
Campiona del Món. 

Golejada de l’equip de Nacional 
Catalana davant el Caldes (6-1)

Partit disputat al pavelló mu-
nicipal de Caldes de Montbui 
entre l’actual campió de la 
copa generalitat i l’IHC. El par-
tit es va resoldre als primers 
10 minuts de partit on l’efecti-
vitat dels locals va ser pràcti-
cament del 100% i per contra 
l’IHC va tenir oportunitats que 
no va saber materialitzar. A la 
segona part es van igualar les 
coses i els jugador igualadins 

ho van intentar però sense for-
tuna de cara a la porteria rival. 
L’IHC disputarà el proper partit 
el divendres 15 de febrer a les 
Comes.
IHC: Jaume Arnau, Nil Garreta 
(1) , Marc Muntane, Aleix Vera, 
Pep Vilaseca (equip inicial) 
Moises Cervera, Edgar Peral-
ta, David Carles, Erik Vives, 
Isaac Larios.
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L’Handbol Igualada empata en el darrer segon
HANDBOL / REDACCIÓ

El primer equip del Club Hand-
bol Igualada va aconseguir 
un valuós punt a la pista de 
l’Handbol Escola Pia (32-32),  
gràcies a un gol en l’últim se-
gon de partit.
Els igualadins es van despla-
çar dissabte passat a Grano-
llers per jugar davant  l’equip 
que els segueix en la classi-
ficació de Tercera Preferent. 
Era, per tant, un partit molt im-
portant amb un rival directe per 
ocupar un dels llocs que donen 
dret a la promoció directe a Se-
gona. I més, tenint en compte 
que en el partit de la primera 
volta jugat a Igualada, els de 
Granollers van guanyar de 8 
gols.
Aquest, però, va ser molt igua-
lat. Cap dels dos equips va 
aconseguir en cap moment 
una avantatge de més de dos 
gols. Es va arribar al descans 
amb un empat a 17 gols i al fi-
nal del partit l’empat era a 32 
gols.
Vist el desenvolupament del 
partit, els igualadins van de-
mostrar tenir un millor equip, 
però no ho van aconseguir 

Sènior masculí de l’Handbol Igualada.

La Penya Blaugrana, amb l’IHC

HOQUEI / PENYA BLAUGRANA

La Penya Blaugrana d’Iguala-
da se suma a la campanya de 
micromecenatge que ha iniciat 
l’Igualada Hoquei Club, per su-
fragar les despeses de la parti-
cipació del seu primer equip a 
la Copa del Rei i pel partit de 
quarts de la Champions que 
pot obrir les portes a participar 
a la final four europea. 
Per afegir una mica de morbo 
a aquesta aportació, es desta-
cable que en l’eliminatòria de 
Copa el rival serà el FC Bar-
celona. Des de la Penya Blau-
grana d’Igualada hem valorat 
que amb aquest suport eco-
nòmic ajudem a fer possible 
que una entitat igualadina, que 
s’ha guanyat a la pista el dret 
a participar en ambdues com-
peticions no se’n vegi exclosa 
per les dificultats econòmiques 
que fa temps que travessa. 
Valorem doncs que l’IHC s’ha 
guanyat la condició d’ambaixa-
dor de la nostra ciutat, i també 

El president de l’IHC Manel Burón, amb el de la Penya, Antoni Claramunt.

traslladar aquesta superioritat 
al marcador.
Haurien pogut guanyar l’en-
contre si haguessin estat més 
encertat  davant de porteria, ja 
que van fallar un gran nombre 
d’ocasions clares de gol. Tam-
poc van estar del tot encartats 
en defensa, permeten gols fà-
cils dels locals. 
Tot i aquestes consideracions, 
el punt aconseguit es pot valo-
rar com a un premi, en un final 
molt ajustat. Quan faltaven 11 
segons pel final, els de l’Esco-

la Pia van iniciar la jugada que 
hagués pogut suposar la seva 
victòria, i van aconseguir mar-
car quan faltaven només 3 se-
gons pel final. Els igualadins, 
però, es van poder refer, i amb 
una ràpida jugada van acon-
seguir un agònic gol en l´últim  
segon. Gol molt celebrat per 
tot l’equip i l’afició que els va 
acompanyar.
Per l’equip de Jordi Riba van 
jugar: Toni Martínez (porter, 9 
aturades), Pol Cantero (2), Da-
vid Cubí (1), Adrian Suero (10), 

Roger Calzçada, Esteban Le-
zama (6), Martí Ruiz (6),Carles 
Oller (4), José Luis Alvarez (3) 
i Sergi Velasco. Col·laboren: 
Gràfiques Cubí i Asfalt
Juvenil femení
H. Sant Quirze 9-CHI 30
Dirigides per Roger Cal-
çada, van jugar: Jordina 
Marsal,Elena Mínguez, Nora 
Muñoz, Jana Sendra, Judit Gó-
mez, Mar Samper, Berta calça-
da, Anna Font, Marta Muñoz, 
Ana Vazquez, Ainoa Rizo i Mí-
riam Pla, a la portería.
Cadet femení
CHI 20- CEH Vendrell 15
Dirigides per Noèlia Díaz,van 
jugar:Júlia Estany, Núria Mar-
tín, Andrea Torregrosa, Ana Va-
zquez, Maria Barrantes, Maria 
Noguera, Marina Just, Ariadna 
Sanz, Marcel·la Esquerra.

Partit Special Apinas-Infantil 
masculí
El dissabte de carnaval, l’equip 
d’handbol de l’Escola Auria 
APINAS, va disputar un inte-
ressant amistós contra l’equip 
Infantil Masculí del Club Hand-
bol Igualada. 
Els nois i noies de l’Escola es 

van reunir per disputar i gaudir 
d’aquest partit amb ganes, i 
demostrar tot allò après durant 
el curs.
Va ser un partit molt disputat 
per part dels dos equips, arri-
bant al descans amb una no-
table igualtat en el marcador. 
La motivació de jugar contra 
un equip federat, va propiciar 
que els nois i noies de l’Esco-
la Auria sortissin en la segona 
part, amb ganes de menjar-se 
el món, i donar tot allò que sa-
ben en el partit, provocant la 
Victòria final.
Val a dir que l’equip d’Apinas 
va estar reforçat amb jugadors 
de l’equip infantil per donar una 
mica més d’emoció. Gràcies a 
tots pel vostre suport i entusi-
asme.
Per l’Infantil Masculí, dirigits 
per Roger Calçada,van jugar: 
Manel, Braya, Nico, Adri, Joel, 
Nil, Toni, Pep i Max.
Per l’equip d’APINAS, dirigits 
per Jordina, Marc i Jou, van ju-
gar: Alejandro( 5 gols),Joan ( 1 
gol) ,Bernat ( 6 gols),Jesús( 3 
gols) ,Cristian (4 gols ) i Àngels 
( amb moltes parades).L’àrbitre 
del partit: Sergi García.

com un representant més de 
l’esport català, a Europa. En-
tenem també que, com moltes 
altres entitats esportives, l’IHC 
no n’és un excepció i ens els 
moments actuals de crisi es fa 
molt difícil tirar endavant. Tot i 
això, aquesta és una situació 
assumida per l’IHC i de fet ja 
fa unes quantes temporades 
que intenta ajustar el pres-
supost anual als ingressos 
reals. Aquesta campanya és 
una bona manera de buscar 
aquests ingressos extraordina-
ris entre els aficionats a aquest 
esport. Així doncs, tot i que 
l’equip d’hoquei del FC Bar-
celona serà el rival directe de 
l’IHC i molts dels nostres asso-
ciats poden tenir el cor dividit 
en aquesta eliminatòria de la 
Copa, creiem que és un favor 
al nostre esport local i a la nos-
tra ciutat col·laborar en aques-
ta iniciativa de micromecenat-
ge que ha endegat l’IHC, amb 
una col·laboració de 300€. 

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El  trofeu de la Rosa de Sant 
Feliu de Llobregat celebrat diu-
menge passat 10 de febrer  ha 
donat el tret de sortida de les 
competicions de Gimnàstica 
Rítmica.
El Club Esportiu Montbui va 
portar 8 gimnastes a disputar 
aquest Trofeu. Les gimnastes 
que van competir són: en la 
categoria Aleví nivell IV, cèrcol, 
Mireia Jiménez en la 8a. posi-

El CE Montbui inicia la competició 
de gimnàstica participant en el trofeu de la Rosa

ció; Julia Rubio 12a., en la ca-
tegoria Infantil nivell IV, Maces;  
la gimnasta Ivet Farriol acon-
seguia la 3a. posició del podi, 
en la categoria V, maces; Kari-
na Dueñas 4a. en la categoria 
Junior IV Cinta; les gimnastes 
Judith Galan 7a. i en la cate-
goria Cadet VII, Cèrcol, Miriam 
Alomar 9a., Sara Alomar 15a. i 
Marina Marfil 20a. Tot i els can-
vis d’última hora del codi i els 
nervis de ser la primera com-

petició, cal felicitar a les gim-
nastes pel el seu esforç. 
La popera competició serà de 
nou a Sant Feliu on es celebra-
rà la 1a Fase de Copa Catala-
na de nivell IV, on competiran 
de nou moltes de les gimnas-
tes del trofeu, Ivet Farriol, Ju-
dith Galan, Julia Rubio, Miriam 
Elvira, Marta Cristobal i Mireia 
Jimenez.

Grup de gimnàstica del CE Montbui a St. Feliu de Llobregat.



Doblet de victòries dels equips 
masculí i femení del CB Igualada
BÀSQUET / E.GOTSENS/X.BORRÀS

Abans de l’inici del partit del 
sènior masculí, es va guardar 
un minut de silenci en memòria 
de Ramon Nadal,  pare d’un ju-
gador del mini masculí del CBI, 
i que ens va deixar aquesta 
setmana.
El Physic Igualada va dominar 
el partit des del  seu inici,amb 
un ritme elevat, bastant encert 
exterior (fins a 14 triples en tot 
el partit) i un parcial de 14-0 
que començava a encarrilar el 
matx pels locals (26-16 al final 
del primer quart). En el segon 
període els jugadors visitants 
van intentar posar-se en el par-
tit, però no ho van aconseguir i 
van marxar al descans amb un 
marcador advers de 47-29.A 
la represa, l’equip visitant va 
pressionar i es va posar a no-
més nou punts, però els igua-
ladins es van tornar a escapar 
en el marcador de seguida. En 
el darrer quart els locals van 
seguir ampliant distàncies per 
acabar guanyant d’una forma 
bastant còmoda.
PHYSIC IGUALADA. Padrós 
2, Huertas 15, Torres 11, Fons 
15, Tejero 11 -inicial- Sesé 11, 
A. Roca 1, Gual 11, M. Roca 
14, Fratila 3, Laguarta, Martí-
nez
AESE. Rubio 4, Gala 4, Sala, 
Pujol 1, Michalik 12 -inicial- Va-
lència 5, Alcolea 7, Baños 8, 
Gómez, Bonet, Álvarez, Torres 
8
Parcials: 26-16, 47-29, 74-40, 
94-54.

Espectacular partit 
del femení davant el Draft
Important victòria del Depimés 
CB Igualada A en el darrer par-
tit de la primera fase contra el 
Draft Gramenet. La victòria era 
important ja que l’equip que 
l’aconseguís l’arrossegaria de 
cara a la segona fase. 
El partit va començar amb molt 
poca tensió per part igualadina, 
un joc molt fred i amb moltes 
imprecisions de cara a ciste-
lla. S’erraven llançaments molt 
còmodes i defensivament es 
concedien moltes facilitats per 
tal que les jugadores del Draft 
comencessin dominant el par-
tit. Les igualadines van tardar 
5 minuts en anotar la primera 
cistella de camp i quan van 
anotar la segona, en el minut 9, 
la diferència ja era de 10 punts. 
Les locals basaven el seu joc 
en el joc interior i amb una ins-
pirada Bri Milla que anotava 
tots els llançaments exteriors 
que executava. Abans de la fi 
d’aquest primer període, les 
blaves aconseguien el primer 
triple contrarestat per un altre 
triple local al límit de temps 

El CBI va retrobar-se amb la victòria a les Comes. Fotos: J. Ribera.

Debut prometedor i 
contundent del CNI 
de pàdel
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des de molt lluny que deixava 
l’electrònic amb un clar i me-
rescut 19 a 9. 
En el segon període, les igua-
ladines van haver de batallar 
contra la defensa zonal plante-
jada per l’equip rival i amb mol-
ta paciència i bona circulació 
de pilota aconseguien derrocar 
aquesta defensa. Carregant 
en el joc interior i traient petro-
li des de la línia de tirs lliures. 
En defensa les igualadines van 
incrementar el to defensiu coŀ-
lapsant la circulació rival i no 
permeten segones opcions. 
Les alternances defensives 
amb la zona press i individual 
començava a donar els seus 
fruits. Al descans però, s’arri-
bava amb un ajustat 29 a 27. 

El resultat hagués pogut ser un 
altre al descans sinó hagués 
estat per l’excel·lent resposta 
igualadina. 
En el tercer període les noies 
del Depimés van seguir treba-
llant per tal de poder capgirar 
el marcador degut a la impor-
tància del valor de la victòria. 
En aquest tercer període les 
noies de l’Igualada van trobar 
la seva millor versió sobretot 
carregant molt el joc en les in-
teriors. L’equip del Draft patia 
ja que les jugadores més valu-
oses portaven molts minuts a 
pista i no podien seguir el ritme 
exigit per les visitants. Al final 
d’aquest període, amb un triple 
igualadí s’aconseguia una mà-
xima diferència de 8 punts, 38 

a 46. 
En el darrer període, les igua-
ladines van seguir dominant en 
el marcador fins a augmentar 
la diferència als 12 punts, 41 
a 53, però a partir d’aquí les 
coses van començar a canviar. 
Les noies del Draft van endos-
sar un parcial de 10 a 2 que les 
permetia col·locar-se a només 
4 punts del Depimés a manca 
de dos minuts per a la fi del 
partit. Els dos equips sabien 
de la importància de la victòria 
i també de l’average, les locals 
havien aconseguit guanyar a 
casa de l’Igualada de 3 punts 
i en aquests moments la di-
ferència era de 4. Les locals 
volien guanyar el partit però si 
no podien fer-ho volien acon-
seguir guanyar l’average. En 
el darrer minut però, les igua-
ladines amb dos triples conse-
cutius van trencar les il·lusions 
de les del Draft col·locant el 
marcador final amb un 51 a 61. 
D’aquesta manera, el conjunt 
igualadí aconsegueix finalit-
zar aquesta primera fase en 
segona posició. La propera 
setmana és de descans i la se-
güent ja començarà la segona 
fase en la qual les igualadines 
s’hauran d’enfrontar amb els 
cinc millors equips del grup 2: 
Joventut Les Corts, Platges de 
Mataró, Cerdanyola, Vilade-
cans i SESE. Es preveu una 
segona fase molt apassionant 
en la qual les igualadines lluita-
ran per entrar entre les quatre 
primeres per poder entrar en 
les semifinals de Copa Cata-
lunya.
Depimés CBI: AC.Martínez, 
V.Júlvez, L.Icart (9), C.Carner 
(10), N.Minguet (14) -cinc inici-
al-. M.Torra (1), X.Freixas (6), 
M.Pujol (4), A.Acevedo (11), 
M.Quintana (6)
Parcials: 19-9, 10-18 (29-27), 
9-19 (38-46), 13-15 (51-61)

PÀDEL / REDACCIÓ

Es va celebrar diumenge pas-
sat 10 de febrer en les instal-
lacions del Club Natació Igua-
lada, la primera trobada de la 
Lliga PadelCat, en la seva ca-
tegoria de Menors, (aleví i in-
fantil) contra el C.E. Vallés.
Els nois del CNI van guanyar 
amb una contundència increï-
ble, donant mostres d’un gran 
nivell i amb uns resultats molt 
folgats.
La parella formada per Alex 
Dinaret-Oscar García, es van 
adjudicar el seu partit per un 
gran 6/1 i 6/0.
La parella formada per Marc 
Criado-Joel Vila, van soluci-
onar la seva eliminatòria per 
un 6/2 i 6/2, així com la parella 
formada per Laia Álvarez-Pol 
Vázquez, que van guanyar 
molt fàcil el seu partit amb un 
6/0 i 6/1.
Felicitar als nens que en alguns 
casos era la seva primera com-
petició, així com  els rivals, el 
C.E. Vallès pel seu gran com-
portament i esportivitat.

Lliga Padelcat                                                                                
En la jornada número 4 de 
la Lliga PadelCat, en la seva 
categoria masculina, els inte-
grants del Club Natació Iguala-
da C, van perdre la seva elimi-
natòria en les instal·lacions del 
Slampadel a Collbató per un 
contundent 3-0.
Les parelles formades per Jor-
di Carbonell-Jordi Vázquez, 
Juli Caro-Carlos Lapuente i 
Ángel Sánchez-Diego Beleví, 
van perdre tots els seus partits.
El Masculí “A” va caure en 
Manresa contra el C.T. Manre-
sa “A” per la mínima, les pare-
lles que van participar van ser 
Rosendo Pérez i Joan Pajares 
que després de guanyar el 
primer set no van aconseguir 
emportar-se el partit. La pare-
lla Nacho Pérez i Jose Angel 
Ulloa van caure per la mínima 
en dos set molt treballats i la 
parella Xavi Morera i Alex Du-
arte es van tornar a emportar 
el punt, després de fer un par-
tit molt seriós amb molts bons 
punts. 
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Jordi Y. Matsuoka i Santi Ramos (CAI), 
campions de Catalunya de proves combinades
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles Jordi Yoshinori 
Matsuoka i Santi Ramos, es 
van proclamar Campions de 
Catalunya de Proves Combi-
nades indoor a Sabadell, en 
el decurs dels Campionats de 
Catalunya Juvenils i Junior 
d’aquesta especialitat dispu-
tats el passat cap de setmana. 
A més, Jan Roca era Sots-
campió de Catalunya Juvenil, i 
Marc Sànchez era 3r. i medalla 
de Bronze en Junior.
Cal ressaltar, entre els cinc 
atletes del CAI Petromiralles 
participants, l’Or de Jordi Yos-
hinori Matsuoka en l’Heptatló 
Juvenil, assolint amb 4.703 
punts un nou Rècord de Ca-
talunya, i amb els següents 
parcials en les 7 proves de la 
combinada:  60 m.ll.: 7”49; salt 
llargada: 6,79 m.; llanç. pes: 
11,27 m.; salt alçada: 1,90 m.; 
60 m.tanques: 8”36; salt perxa:  
2,90 m.; i 1.000 m.ll.: 2’54”36, 
i essent el guanyador en els 
60 m.ll., els 60 m. tanques i 
els salts de llargada i d’alçada 
(marca personal).

Jordi Viladoms en plena etapa amb la Husqvarna.

Els cadets del 
CAI, a la jornada 
classificatòria de 
relleus 4x200 m.
ATLETISME / IGNASI COSTA

També dissabte al matí, els 
equips Cadet del CAI Petro-
miralles de Relleus 4 x 200 
m., participaren en la Jornada 
classificatòria del Campionat 
de Catalunya de Relleus, clas-
sificant-se les Cadets per la 
final, en una brillant actuació, 
amb el relleu format per Gem-
ma Ortega - Judit Bascompte - 
Marta Llagostera i Anna Asen-
si, amb un gran “crono” de 
1’48”88, millor registre de tots 
els equips classificats en les 6 
sèries classificatòries.  
Per la seva part, els compo-
nents del relleu Cadet de 4 x 
200 m. del CAI Petromiralles 
format per Vicenç Pulido - Da-
vid Valls - Arnau Carulla i Mi-
quel Pineda, foren 3ers. de la 
1a. semifinal amb un “crono” 
de 1’43”42, no accedint a la fi-
nal corresponent, que es durà 
a terme el proper 3 de març.

Va sobresortir també el Sots-
campionat -Argent- de Jan 
Roca en categ. Juvenil amb 
4.046 punts, i amb els se-
güents parcials en les 7 proves 
de l’Heptatló: 60 m.ll.: 7”49; 
salt llargada: 6,06 m.; llanç. 
pes: 9,51 m.; salt alçada: 1,63 
m.; 60 m. tanques: 8”44; salt 
perxa: 2,30 m.; i 1.000 m.ll. 
2’55”09, i amb els segons llocs 
en 60 m.ll, salt de llargada i 60 

m. tanques com a posicions in-
dividuals més rellevants.
Pel que fa als Junior, Santi 
Ramos es proclamava brillant-
ment Campió de Catalunya 
-Or-, amb un total de 4.813 
punts, i amb els següents 
parcials en les 7 proves de la 
combinada:  60 m.ll.: 7”30; salt 
llargada: 6,49 m.; llanç. pes: 
11,64 m.; salt alçada: 1,87 m.; 
60 m.tanques: 8”55; salt perxa: 

3,60 m.; i 1.000 m.ll. 2’55”43, i 
essent el 1r. classificat en salt 
de llargada, 60 m. tanques i 
1.000 m.ll. 
També Marc Sànchez assolia 
una brillant 3a. posició, i la me-
dalla de Bronze en l’Heptatló 
Junior, amb un total de 4.217 
punts, i amb els parcials se-
güents:  60 m.ll.: 7”60; salt llar-
gada: 6,17 m.; llanç. pes: 9,48 
m.; salt alçada:  1,99 m.; 60 
m.tanques: 9”00; salt de per-
xa: 3,30 m.;  i 1.000 m.llisos: 
3’19”33, i amb els 1ers. llocs 
en el salt d’alçada, i els 3ers. 
en llargada, perxa i 1.000 m.ll. 
Es va retirar en la Pentatló de 
Juvenil Judith Guzmán, per 
problemes físics.
 
Campionat de Catalunya ju-
venil de 3.000 m.
En el decurs de les proves de 
la tarda del diumenge, es va 
disputar el Campionat de Ca-
talunya Juvenil de 3.000 m.ll., 
participant-hi en Juvenil els 
atletes del CAI Petromiralles 
Rafael Hompanera, 10è. amb 
9’32”36, i Genís Comella, 11è. 
amb 9’34”45.

El CAI, setè al campionat català de veterans
ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A.Igualada Petromiralles 
masculí, va participar el pas-
sat dissabte a la Pista Cober-
ta de Catalunya de Sabadell, 
al Campionat Català de Clubs 
per Veterans Indoor, en el que 
prengueren part els equips 
capdavanters de l’atletisme ca-
talà.
Els anoiencs assoliren una me-
ritòria 7a. posició, amb un total 
de 73 punts en el seu debut en 
la competició, guanyada pel 
Pratenc A.A. amb 98 punts, se-
guits del C.A. Nou Barris, 2ns. 
amb 96 punts, essent 3ers. els 
atletes del C.A. Laietània de 
Mataró amb 84 punts, i 4ts. 
els atletes de la  U.A. Terras-
sa també amb 84 punts.  Eren 
5ens. els atletes del C.A. Tar-
ragona amb 78 punts, i 6ens. 
els atletes del C.E. Universitari 

amb 74 punts. Els atletes del 
CAI Petromiralles superaren 
al Lleida UA. 8ens. amb 67 
punts, a la J.A. Sabadell, 9ens. 
amb 63 punts, al Cornellà Atl., 
10ens. amb 48 punts, al Barce-
lona Atl., 11ens. amb 44 punts, 
i a l’Avinent C.A. Manresa, 
12ens. amb 40 punts. 
Individualment, sobresortiren 
dintre de la molt destacada 
actuació global dels anoiencs, 
els 3rs. llocs de José García 
Cabriada en 1.500 m.ll. amb 
5’11”60, de Francisco LLamas 
en 400 m.llisos, amb 56”24, i el 
4t. lloc d’Antonio Martínez en 
els 800 m. llisos, amb 2’13”91, 
en grans actuacions dels ano-
iencs. 
Sobresortiren també els 5ens. 
llocs de Josep A. Camats en 
el llançam. del pes, amb 12,46 
m., de Jordi Fernàndez Patiño 
en salt de llargada, amb 5,09 

m., i de Pere Pulido en els 60 
m. tanques, amb 11”22.
Era 6è. Francisco Ramos en 
200 m.llisos, amb 26”26, mar-
ca personal, i 7ens. els com-
ponents del relleu del CAI de 4 
x 200 m. format per Francisco 
Ramos - Pedro Pulido - Antonio 

Martínez i Francisco Llamas, 
amb un registre de 1’46”21.  
Antoni Jorba era 10è. en 60 
m.ll. amb 9”00, i eren 11ens. 
Josep M.ª Lagunas en el salt 
d’alçada amb 1,45 m., i Vidal 
Chivo en els 3.000 m.llisos, 
amb 11’39”96.

Equip del CAI de veterans.

Intensa activitat dels 
equips de waterpolo 
del Natació Igualada

WATERPOLO / REDACCIÓ

Aquest passat dissabte 9 de 
febrer els juvenils del waterpo-
lo igualada van jugar a la pis-
cina de les comes l’últim partit 
de la primera volta de la lliga 
juvenil grup B. Van tornar a fer 
un gran esforç davant un equip 
molt físic (el Catalunya) conso-
lidat a la mitja taula de la lliga. 
El primer quart els nostres va-
ren fer una molt bona i orde-
nada defensa amb un resultat 
parcial de 0-3. Els altres tres 
quarts es va posar de manifest 
la superioritat física de l’opo-
nent donant lloc a un resultat 
final més ampli ( 2-25 ). Valo-
rar novament l’esforç setmanal 
que fan aquests joves esportis-
tes i que aviat veurem els seus 
fruits. Destacar l’actuació del 
porter Marc Miranda.
Jugadors del CN Igualada: 
Miranda, Pelejà (1), Mallofré, 
Rabell, Onieva, Alamillo, B. 
Vilarrubias, Q.Vilarrubias, Ca-
sanovas (1), Casado, Pons, 
Arnau, Badia.
L’equip absolut per la seva part 
es va desplaçar a Anglès on va 
disputar un partit molt dur però 
amb clara superioritat igualadi-
na. El resultat final ( 8-12 ) pels 
interessos igualadins i amb els 
gols molt repartits entre tots els 
jugadors. Destacar l’actuació 
del boia Roger Calaf amb tres 
gols i David Sanchez amb qua-
tre gols.
CNI: Sarle, Calaf (3), Martinez 
(1), Palomo (1), Sanchez (4), 
Torras, Espinagosa (1)Corral,  
Subirana(1), Solé (1).

Torneig de pàdel a Can Busqué
Aquest cap de setmana va fi-
nalitzar el torneig de pàdel  del 
Club de Can Busqué Igualada, 
on més de 50 parelles van dis-
putar-se les victòries en les 10 
categories que hi havia en joc.
Cal destacar la bona acollida 
que ha tingut el nou format 
de competició entre els parti-
cipants del torneig, consistent 
en partits complerts i quadre 
eliminatori.

El cap de setmana, l’equip 
masculí del Club Can Bus-
qué, van assolit la seva prime-
ra victòria a la Lliga Padelcat, 
davant de l’equip del CT. Can 
Bonastre, per 2-1. Les pare-
lles 1 i 2 formades per Adria 
Martínez-Jose Vilchez i Xavier 
Cañete-Martí Solís, van gua-
nyar els seus partits, i la parella 
3 integrada per Jordi Ólle-Sergi 
Moro, van perdre el seu partit.
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   Jornada 20
   Torreforta  -  Sants   _  :  _
   Reddis  -  Valls   _  :  _
   Amposta  -  V. Alegre   _  :  _
   Vilanova G.  -  Cervera   _  :  _
   Tàrrega  -  Viladecans   _  :  _
   Torredembarra  -  Andorra   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Ascó   _  :  _
   Morell  -  Santfeliuenc   _  :  _
   IGUALADA  -  Martinenc   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   19   42     50:19     31
2   Santfeliuenc   19   38     26:14     12
3   Viladecans   18   36     31:16     15
4   Martinenc   18   33     37:18     19
5   Amposta   19   33     30:20     10
6   IGUALADA   18   32     36:20     16
7   Tàrrega   19   30     31:27     4
8   Vilanova G.   19   27     29:24     5
9   Torreforta   19   26     25:30     -5
10   V. Alegre   18   23     26:29     -3
11   Reddis   19   23     19:37     -18
12   Sants   19   21     31:39     -8
13   Morell   19   21     16:32     -16
14   Tecnofutbol   19   20     17:32     -15
15   Andorra   17   18     18:26     -8
16   Torredembarra   19   16     21:28     -7
17   Valls   19   15     17:31     -14
18   Cervera   19   14     19:37     -18

futbol 1A CATALANA G2
   Jornada 20
   FÀTIMA  -  Ribes   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   ÒDENA  -  La Granada   _  :  _
   MONTSERRAT  -  Les Roquetes   _  :  _
   SAN MAURO  -  Suburense   _  :  _
   Riudebitlles  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   Jove Roquetes  -  Base Vilanova   _  :  _
   Sitges  -  Hortonenc   _  :  _
   ANOIA  -  CAPELLADES   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   19   46     68:27     41
2   Sitges   19   39     48:30     18
3   ÒDENA   19   38     51:32     19
4   Les Roquetes   19   38     46:30     16
5   Base Vilanova   19   36     46:32     14
6   Vilafranca Atl.   19   36     36:23     13
7   Suburense   19   34     36:27     9
8   Jove Roquetes   19   27     45:30     15
9   Riudebitlles   19   27     37:42     -5
10   St. Cugat Ses.   18   25     38:36     2
11   La Granada   19   19     29:42     -13
12   St. Sadurní At.   19   19     31:45     -14
13   CAPELLADES   19   19     32:49     -17
14   Hortonenc   19   19     26:47     -21
15   Ribes   19   15     30:36     -6
16   ANOIA   19   14     30:46     -16
17   MONTSERRAT   18   14     26:54     -28
18   FÀTIMA   19   11     25:52     -27

   Jornada 18
   Piràmides  -  Pobla Clar.   _  :  _
   Vilanoveta  -  La Paz   _  :  _
   Torre Clar.  -  Calaf   _  :  _
   Jorba  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Tous  -  Carme   _  :  _
   PM Tossa  -  Vista Alegre   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Rebrot   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   16   38     73:22     51
2   PM Tossa   16   37     59:29     30
3   Pobla Clar.   16   32     60:35     25
4   Vilanoveta   15   32     38:22     16
5   Calaf   16   30     59:28     31
6   Ateneu Ig.   16   29     55:30     25
7   Garcia Montbui   16   29     38:26     12
8   Vista Alegre   16   29     34:35     -1
9   Rebrot   16   28     57:45     12
10   Jorba   16   16     51:58     -7
11   Tous   16   14     22:30     -8
12   Montbui   16   13     34:51     -17
13   Torre Clar.   15   12     15:54     -39
14   La Paz   16   3     17:69     -52
15   Piràmides   16   1     14:92     -78

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 18
   St. Sadurní  -  Ràpit Català   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  Real Unión   _  :  _
   VALLBONA  -  Fontrubí   _  :  _
   Torrellenc  -  LA LLACUNA   _  :  _
   Can Cartró  -  Mediona   _  :  _
   Ind. Garraf  -  Espirall   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  Puigdàlber   _  :  _
   Plana Rodona  -  Martinenca   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ràpit Català   17   40     63:21     42
2   HOSTALETS P.   17   39     61:20     41
3   Espirall   17   35     52:26     26
4   Ind. Garraf   17   35     37:17     20
5   Can Cartró   17   31     47:29     18
6   Torrellenc   17   30     48:29     19
7   Mediona   16   30     46:27     19
8   Plana Rodona   17   26     53:29     24
9   Martinenca   17   26     38:30     8
10   St. Sadurní   17   24     41:35     6
11   CABRERA ANOIA   17   21     36:45     -9
12   LA LLACUNA   17   20     26:40     -14
13   Real Unión   16   16     35:34     1
14   VALLBONA   17   9     30:67     -37
15   Fontrubí   17   3     13:73     -60
16   Puigdàlber   17   0     7:111     -104

futbol 4A CATALANA G10

El CFI femení resol amb facilitat i 
goleja el Riudeperes (6-1)
FUTBOL / REDACCIÓ

Més facilitat de la que s’espe-
rava per resoldre l’encontre 
contra un Riudeperes que gai-
rebé no va inquietar les noies 
de casa.
L’Igualada va començar cor-
recte i va anar a més en el de-
curs d’un partit que va dominar 
completament. Si els primers 
minuts van ser de tempteig, a 
mesura que corria el rellotge, 
les blaves ens van obsequiar 
amb bon joc i jugades espec-
taculars.
Un xut al pal al minut 18 va 
servir perquè la Judit recollís 
el rebuig, li passés a la Marina 
al punt de penal i aconseguir 
obrir el marcador.
Amb el resultat el contra, les 
de Calldetenes van anar per-
dent força i el joc de l’Igualada 
anava amunt. Va ser en aquest 
període que la Núria des de 
l’angle de l’àrea va aconseguir 
el segon gol de la tarda amb un 
xut molt ben col·locat.
La pressió no es va aturar i 
quan ja quasi s’anava a la mitja 
part, les grogues van cedir dos 
córners seguits. A la sortida del 
segon, l’Elena de cap des del 
segon pal posava el 3-0 al mar-
cador.
La segona part ens va oferir 
més bon futbol i les igualadines 
van posar setge a la porteria 
de les osonenques. Una gran 
passada de l’Esther a la Mari-

L’Esther lluitant una pilota.

ona feia pujar el quart gol de 
la tarda, i a la sacada de mig 
camp, la Mariona roba la pilota 
a la zona de tres quarts perquè 
la Marina pugui fer el cinquè.
En ple recital igualadí, una sa-
cada llarga de la Noelia la re-
cull la Marina que passa una 
defensa ja superada pel resul-
tat del partit i marca el 6-0 per 
l’Igualada.
Només en els darrers minuts 
les visitants van tornar a pres-
sionar de manera que van 
aconseguir el gol de l’honor 
amb el partit gairebé acabat.
FITXA TÈCNICA:
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, Janet 
Mendoza (Esther Soler 55’), 
Carla Navarro, Míriam Solies 

(Yaiza Moratilla 20’) (defen-
sa), Araceli Barroso (Ainoa 
Sánchez 40’), Jèssica Pablos, 
Judit Pablos (Araceli 55’) (cen-
tre del camp), Mariona Marsal 
(Janet 82’), Núria Miquel, Ma-
rina Salanova (davantera). En-
trenadors: Santi Ramos i Paco 
Pablos.
GOLS: 1-0 Marina (18’), 2-0 
Núria (31’), 3-0 Elena (42’), 4-0 
Mariona (60’), 5-0 Marina (61’), 
6-0 Marina (73’), 6-1 Júlia Díaz 
(86’).
INCIDÈNCIES: Targetes gro-
gues a: Carla (15’) i Laura (23’)
Aquesta setmana l’Igualada 
rep a Les Comes el Sant Cu-
gat en un horari poc habitual: 
diumenge a les 12 del migdia.

El CN Igualada, campió de Catalunya 
de trinquet en mà de parelles
PILOTA BASCA / REDACCIÓ

Diumenge el matí el C.N. Igua-
lada es va desplaçar al frontó 
olímpic de la Vall d’Hebrón, 
per tal de disputar la final del 
Campionat de Catalunya de 
Trinquet de 2ª categoria. Els 
nostres representants Oliva - 
Canziani, es van enfrontar a 
la parella del C.N. Barcelona 
Sanz IV - Calventus, sent el 
resultat final de 40 a 13 favo-
rable als colors igualadins, i 
per tant, proclamant-se amb 
tot mereixement campions de 
Catalunya. Aquest és el pri-
mer títol que guanyen la nostra 
parella després d’haver dispu-
tat ja varis campionats junts, 
demostrant que poc a poc 
van agafant una millor com-
penetració. En quan al partit, 
els nostres jugadors tal i com 
demostra el marcador ho han 
tingut més fàcil del que es pen-
saven, gràcies sobretot al ser-
vei del davanter Oliva, que va 
fer 22 punts directes. Destacar 
també la molt bona adaptació 
del saguer Canziani al trinquet, 

ja que per ser la primera vega-
da que hi jugava, durant tot el 
partit s’ha defensat molt bé de 
les escomeses dels jugadors 
contraris. 
A l’altre frontó de la instal·lació, 
es va jugar una altra jornada 
del Campionat de Catalunya 
de Cistella de 3ª categoria, on 
el nostre jugador Oliva II, for-
mant parella amb Antoni Pe-
dragosa van perdre per 33-35 

davant Unai - Elisenda, en un 
partit molt emocionant i que 
no es va decidir fins l’últim mo-
ment.
Dissabte vinent, s’inicia el 
Campionat de Catalunya de 
frontó curt, on la nostra parella, 
buscarà guanyar un altre títol, 
jugant la primera jornada al 
frontó del Molí Nou a partir de 
les 17’00 hores davant el C.N. 
Terrassa.
 

BÀSQUET / REDACCIÓ

Nova jornada, per als equips 
del VDC Bàsquet Club Enda-
vant, amb dues derrotes. Els 
equips sènior femení i l’aleví 
mixt no van jugar.
L’equip sènior masculí va per-
dre davant el C.E La Marina 
B per 57 a 50 després d’una 
pròrroga. Bon partit dels ju-
gadors vilanovins que es van 
veure clarament maltractats 
per un arbitratge molt casolà 
i covard del senyor Ormella. 
Davant d’una afició local molt 
nombrosa i sorollosa el senyor 
àrbitre va xiular totes les acci-
ons dubtoses a favor de l’equip 
local. Després d’una bona pri-
mera part que va acabar amb 
el marcador 20-27 a favor dels 
vilanovins, al tercer quart va 
començar la desastrosa actua-
ció del coŀlegiat que va tornar 
a ficar al partit l’equip local, i 

finalment a la pròrroga es va 
encarregar de decantar el re-
sultat definitivament del costat 
local. Van jugar Roger Freixes, 
Ricard Pons (17), Fernando 
Leno, Víctor Ajenjo, Oscar Bor-
rega, David Jurado, Gerard 
Pons (7), Manu Contreras (13), 
Carlos López (2), Stalin Rodrí-
guez (11) Albert Vilalta i Adrià 
Díaz.
El júnior va perdre davant el se-
gon classificat, C.E. Gelida per 
82 a 12. Dura derrota dels nois 
del júnior davant un equip molt 
superior en edat i experiència. 
Degut a les moltes baixes van 
jugar 5 jugadors cadets, però 
ho van deixar tot a la pista. Van 
jugar Sergi Gálvez, Tiago Ro-
dríguez (4), Camilo Rodríguez 
(4), Carlos Latorre, Alex Nebre-
ra (4), Juan A. Ramírez, Samu-
el Caballero, Javier Sànchez, 
Leo Rodríguez  i Aleix García.

Dues derrotes del Bàsquet 
Endavant Vilanova

L’Endavant Vilanova va perdre a la pròrroga.

Els equips que van disputar la final.
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Els anoiencs Toni Bou, Jordi Balcells 
i Eduard Vendrell brillaren en el Palau Sant Jordi
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb un gran ambient anoienc 
es va disputar al Palau Sant 
Jordi barceloní una doble com-
petició motociclista, el mundial 
indoor de trial i el mundial indo-
or d’enduro.
Van ser centenars els anoiencs 
presents, la majoria d’ells pie-
rencs per tal de donar suport 
a Toni Bou a la prova de trial. 
També hi van participar a l’es-
pecialitat d’enduro dos pilots 
anoiencs Jordi Balcells de 
Moto Club Igualada i Eduard 
Vendrell a la prova del Desa-
fio Solo-Moto OFF-Road, així 
com  membres de MCI varen 
coŀlaborar amb l’organització.
Així doncs l’Anoia va ser pro-
tagonista a nivell esportiu, or-
ganitzatiu i d’espectadors en 
aquest doble esdeveniment 
d’àmbit esportiu mundial. Al 
trial el guanyador va ser el pie-
renc Toni Bou amb la Montesa 
i que amb la seva setena victò-
ria al Sant Jordi igualava amb 
el pilot Jordi Tarrés que també 
havia aconseguit set triomf.
La segona posició va ser per 
Àdam Raga-GAS GAS- i el 
podi final el va completar el 
company de Bou a Montesa, 
el japonès Takahisa Fujinami.  
Bou al final del trial comentava: 
Estic molt content, ha sigut un 
dia fantàstic davant de la meva 
gent. És la meva setena vic-
tòria a Barcelona i mai hauria 
pensat que arribaria ha acon-
seguir tants triomfs. He viscut 
una nit increïble en aquest 

Toni Bou en la darrera zona del trial i mirant el lloc ón estaven situats els pierencs. Foto Jordi Vidal

Jordi Balcells amb el dorsal 8 encapçalant un grup de pilots. Foto Jordi Vidal

escenari que és fantàstic. Les 
zones d’enguany possiblement 
no hagin sigut tan complicades 
com les dels anys anteriors, 
però això ha fet que el trial no 
és decidís fin el final.
Això és el més emocionant per 
al públic, però pels pilots que 
estem davant és pitjor, ja que 
passem més nervis. T’obliga a 
no fallar i s’ha de vigilar molt, 
doncs les zones relliscant bas-
tant per la pols que deixen els 
de l’enduro. Ara descansaré 
una mica i seguiré entrenant”.
Pel que fa a la prova d’enduro 
en la que participaven els pilots 
anoiencs de MCI estava desti-
nada a pilots no professionals i 
que estan destinats  a tenir un 
gran futur, així tant Jordi Bal-
cells com Eduard Vendrell van 
demostrar un bon pilotatge i 
van aconseguir la classificació 
per la final. El guanyador abso-
lut del campionat mundial d’en-
duro va ser el pilot Tadeusz 
Blazusiak amb KTM.
En definitiva, gran cursa en un 
Sant Jordi amb 10.000 perso-
nes. Un grup d’oficials del MC 
Igualada va estar presents en 
tasques de direcció de cursa i 
control i rescat de pista, donant 
un cop de mà al Moto Club Se-
gre. La direcció de cursa era 
portada per Jordi Mas, i els ofi-
cials eren en Dani Mas, Marc 
Queraltó, Josep Maria Enrich, 
Isaac Olivé, Toni Mendoza, Ar-
nald Pascual, David Estapé, 
Enric Ruiz i Jordi Bòria.

L’odenenc Àlex Haro ja lidera la Copa 
de Producció del Mundial de ral·lis
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Es tracta del raŀli més peculi-
ar del campionat del món, els 
seus trams majoritàriament ne-
vats, el saber triar els pneumà-
tics de claus apropiats fan del 
Suècia un raŀli pràcticament 
inaccessible per als pilots no 
nòrdics. Amb la d’enguany es 
porten disputades 61 edicions 
i tan sols dos pilots no nòrdics 
ha sigut capaços de guanyar i 
per allò del destí els dos han 
sigut francesos i amb el mateix 
nom.
Efectivament si fins ara l’únic 
pilot no nòrdic en guanyar 
havia sigut Sébastien Loeb, 
enguany ha sigut Sébastien 
Ogier amb VW Polo R WRC el 
guanyador. Pel que fa a l’equip 
de Moto club Igualada format 
pel mexicà copilotat per l’ano-
ienc Àlex Haro amb Mitsubishi 
EVO X van tenir una destaca-
da participació ja que es clas-

sificaren en la quarta posició a 
la Copa de Producció que està 
englobada dins el WRC2.
Aquest quart lloc a Suècia com-
binat amb la segona posició al 
Monte-Carlo Triviño i Haro lide-
ren la Copa de Producció del 
campionat del món, així que 
de moment la temporada pin-
ta molt bé per l’equip mexicà-
català i això que a l’enllaç del 

darrer tram de l’etapa del dis-
sabte van trencar la corretja de 
l’alternador del Mitsubishi de 
Calm Competició.
A la classificació absoluta des-
prés de Ogier amb el VW Polo 
R WRC es va classificar Loeb 
amb Citroën DS3 WRC, sent 
tercer el noruec Mads Ostberg 
amb Ford Fiesta RS WRC.

 

Àlex Haro primer copilot català i espanyol classificat al Ral.li Suècia.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

FCB 

     
 Ig

nacio Aguilar      Olesa de Montserra
t    

 

Diumenge 17 de febrer  2013 a les 12.30 h del migdia



Segona derrota de la temporada 
de l’Igualada Vòlei Club
VOLEIBOL / REDACCIÓ

Dissabte passat, el primer 
equip masculí va desplaçar-se 
fins a Olot, on va perdre per 
3-2. És la segona derrota de la 
temporada en 16 partits dispu-
tats. Malgrat la derrota sumen 
un punt i mantenen la segona 
posició en solitari. L’Olot va co-
mençar el partit amb un nivell 
altíssim: servei potent, atacs 
contundents, bloqueig sòlid i 
ànims, molts ànims. Davant 
d’aquest estat del rival, als 
igualadins els va costar molt 
fer una jugada segura de punt, 
gairebé sempre hi havia una 
rèplica. Pràcticament no van 
aparèixer en cap moment del 
primer set i aquest se’l va en-
dur fàcilment l’Olot. En el se-
gon set els Igualadins van co-
mençar a activar-se i a creure 
una mica amb la victòria. Els 
d’Olot van baixar el nivell i el 
partit va igualar-se. L’Igualada 
va anar entrant dins el partit 
però amb aspectes a millorar, 
sobretot el del posicionament. 
Malgrat aquest últim aspecte, 
els igualadins van recuperar la 
confiança i van empatar el par-
tit. Al tercer set la situació es va 
mantenir i van saber trobar els 
forats a la pista rival, els iguala-
dins s’avançaven al marcador. 
Finalment al quart set l’Olot va 
tornar a fer un grandíssim set, 
amb una defensa molt difícil de 
tòrcer. Els dubtes van comen-
çar a aparèixer al cap dels ju-
gadors igualadins, i el cansan-
si a les cames. No van poder 
evitar disputar el tie-break. En 

Sènior femení A de l’IVC.

La patinadora Marta 
Bossa fa podi a Sant 
Pere de Ribes
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PATINATGE / REDACCIÓ

Dissabte 2 de Febrer, la pati-
nadora de l’Igualada HC, Mar-
ta Bossa, entrenada per Jonat-
han Almiñana va participar en 
la Categoria Infantil  al IX Tro-
feu Nacional Sant Pau de Sant 
Pere de Ribes,  aconseguint el 
1r lloc.
Properament les patinadores 
de l’Igualada HC participaran 
a; I Trofeu d’Esplugues de Llo-
bregat i al IV Trofeu de l’Anoia 
que es celebrarà a Piera.

aquest decisiu set, l’Olot va sa-
ber mantenir la tendència a l’al-
ça i amb poc temps es trobava 
per davant del marcador. Amb 
l’avantatge a favor, va culminar 
el set i el partit.
En el proper partit, l’Igualada 
jugarà dissabte a les 20h al 
gimnàs de les Comes contra el 
Salou.

Sènior femení A
Dissabte passat el sènior feme-
ní “A” va començar la segona 
fase del campionat. Desprès 
dels mals resultats de la prime-
ra fase, a les igualadines els hi 
toca jugar la fase de descens. 
El primer partit el van jugar 
contra el CV Mataró. L’Iguala-
da no va fer un bon partit però, 

tot i així, va ser superior a les 
seves rivals. Les igualadines 
comencen la lluita per la per-
manència amb una victòria per 
0 a 3. Dissabte que ve jugaran 
a les 18h al Gimnàs de Les 
Comes contra el CV AA Llars 
Mundet “B”. Rival difícil que ja 
es van trobar a la primera fase 
on el Llars Mundet es va endur 
la victòria a Les Comes i l’Igua-
lada se la va endur al Carmel. 
Màxima igualtat i partit impor-
tant per aconseguir l’objectiu 
de mantenir-se a Tercera Ca-
talana.

Sènior masculí B
L’equip sènior masculí B va 
guanyar davant d’un rival direc-
te, l’AE Sandor per 3-2, però ho 

va fer al tie-break de manera 
que només aconsegueix reta-
llar un punt respecte el rival. El 
partit, com el resultat reflecteix, 
va estar molt igualat, i els dos 
equips lluitaven per allunyar-se 
de les zones de descens. En 
moments puntuals els iguala-
dins van mostrar-se superiors, 
però les errades no forçades 
equilibraven la balança. El re-
sultat és positiu però per altra 
banda l’equip veu que la resta 
d’equips de la part baixa de la 
taula va sumant punts.
Equips base femenins:
Juvenil femení:
IVC juv. fem. 0 - 3 Gavà 
17-25/15-25/9-25
IVC cad. fem. 0 - 3 Gavà 
10-25/15-25/17-25

Joan Masip, tercer al torneig estatal a Valladolid
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana s’ha 
disputat a Valladolid el Torneig 
Estatal, en el qual participen 
tots els jugadors que s’hi han 
guanyat l’accés per mitjà dels 
diversos tornejos zonals. Per 
part del CPP Igualada CTAI hi 
van prendre part els tres juga-
dors de l’equip infantil: Joan 
Masip, Albert Kenji Matsuoka i 
Francesc Masip.
El CPP Igualada CTAI hi va 
signar una excel·lent actua-
ció, encapçalada pel magnífic 
resultat que va suposar la ter-
cera posició de Joan Masip. 
El palista igualadí sortia com a 
vuitè cap de sèrie del torneig i 
va desplegar el seu millor joc 
per arribar al podi.
Joan Masip va començar la 
competició classificant-se com 
a segon del seu grup (del qual 
era cap de sèrie) després de 
perdre únicament amb Juan 
Carlos Cubero (1-3, Andalu-

sia). Posteriorment, l’anoienc 
va superar les eliminatòries 
davant d’Alberto Aliaga (3-0, 
Andalusia), Álvaro Tascón (3-
2, Castella y Lleó) i de Javier 
Rodilla (3-2, València) fins a 
arribar a les semifinals. Allà es 
va trobar amb Rodrigo Cano 
(Madrid), que posteriorment es 
proclamaria campió, amb qui 
va perdre per 0-3.
També va ser bona l’actuació 
dels altres dos palistes del 
club. Albert Kenji Matsuoka va 
aconseguir classificar-se entre 
els 24 millors del torneig en 
quedar a la tercera posició del 
seu grup després de guanyar 
tres partides i perdre’n dues. 
La tercera plaça del grup li va 
donar accés a la ronda prèvia 
al quadre final, on l’igualadí va 
perdre per un ajustat 2-3 da-
vant de Martín Pintos (Galícia).
Per últim, Francesc Masip va 
quedar a la quarta posició del 
seu grup després de guanyar 

una partida, per bé que en va 
arribar a perdre tres per un 
marcador de 2-3 que, d’haver-

les guanyat, haurien pogut do-
nar-li la classificació.

Joan Masip, tercer al Torneig Estatal 2013 a Valladolid.

Eduard Viles, 
bronze en els 60 
m. als campionats 
d’Espanya promesa

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Petro-
miralles Eduard Viles, va asso-
lir una gran 3a. posició, i la me-
dalla de Bronze corresponent 
en la prova dels 60 m. llisos, 
corresponent a la 26a. edició 
dels Campionats d’Espanya 
Promesa indoor,  que es va dur 
a terme al Pavelló d’Anoeta, a 
Sant Sebastià, el passat cap 
de setmana.

Bon registre de 6.89 de 
l’atleta de Mediona
Eduard Viles era 3r. en la final 
dels 60 m. llisos amb un bon 
registre de 6”89, assolint la 
medalla de Bronze, i quedant-
se a 8/100 del 2n. classificat, 
David Alejandro (S.G. Ponte-
vedra) amb 6”81, en la prova 
dominada per Alberto Gaval-
dá (Playas de Castellón) amb 
6”76, en una brillant actuació 
de l’atleta del CAI. 
Anteriorment, l’atleta de Medi-
ona era 2n. en la s/f. corres-
ponent, amb 6”93, cursa do-
minada també per l’aragonès 
Alberto Gavaldà amb 6”74, 
classificant-se per llocs per la 
final de la prova. 
El proper cap de setmana Edu-
ard Viles participarà als Cam-
pionats d’Espanya Absoluts 
indoor que es duran a terme a 
Sabadell, en doble jornada de 
dissabte matí i tarda i diumen-
ge matí.                                                                                                                    
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Bernat Jaume, cinquè del campionat 
d’Espanya júnior d’esquaix
ESQUAIX / REDACCIÓ

El nostre representant júnior, 
Bernat Jaume va assolir el 5è 
lloc en els passats campio-
nats d’Espanya júniors jugat 
a Santiago de Compostela. El 
igualadí, molt poc afortunat en 
el sorteig, va caure a quarts 
de finals contra la seva bèstia 
negra, el Vallesà Iker pajares i 
posteriorment va guanyar pel 
cinquè lloc al gàllec Alex Sote-
lo i el murcià Luis Tapia. Aquest 
resultat deixa en el aire, la par-
ticipació del anoienc en els 
propers europeus a jugar a 
Zurich, ja que assolint les se-
mifinals, les opcions eren molt 
més franques. 
Lliga catalana. Derrota 3-1 a 
Sabadell davant el Tenis Saba-
dell i els de 3a. tampoc sument 
amb el Nagi de Polinyà.
Tot el que suma és bo i un pun-
tet potser cabdal per mantenir 
la 1a categoria catalana.
L’equip Subaru de 1a. catego-
ría que juga a la lliga catalana 
és va desplaçar a Sabadell per 

Els participants a la trobada comarcal, al pavelló Mont-Aqua de Montbui.

TAEKWONDO / REDACCIÓ

El passat diumenge 10 de fe-
brer es va celebrar al Pave-
lló Mont-Aqua de Montbui la 

primera trobada comarcal de 
Taekwondo, amb la participa-
ció de cent trenta alumnes de 
diferents Clubs, organitzat pel 

Club Taekwondo Gui d’Iguala-
da. 
Aquesta trobada va servir per 
perfeccionar tècniques i pas-

sar un agradable matí en com-
panyia de mestres, alumnes i 
família. Volen agrair la cessió 
del pavelló a l’Ajuntament de 

Montbui i la coŀlaboració dels 
diferents mestres.

Primera trobada comarcal de tae-kwondo

jugar una nova jornada. El nos-
tre equip, va caure 3-1 amb els 
següents parcials: El jove Ber-
nat Jaume va sumar el punt 
igualadí guanyant 3-0 al 1 de 
Sabadell Xavi Silvestre. Nasi 
Herms és va ressentir d’una 
lesió i malauradament no va 
poder acabar el partit davant 
el 2 vallesà Santi Grau. Final-
ment, Lluís Fernandez i David 
Martinez van caure davant Eric 
Zabalbeascoa i Sergi Planas 
respectivament. Aquest punt, 
ens acosta a la salvació tot i te-
nir molt aprop al Punt Groc de 
Girona a 1 punt nostre i el CN 
Lleida a 3.
L’equip de 3a. cau sense pal-

liatius davant el Nagi a Polinyà.
L’experimentat Nagi que molts 
anys ha jugat a Sabadell, ha 
canviat de club i actualment 
juga al club Metasport d’aques-
ta localitat. En aquesta catego-
ria, és nota molt la experiència 
i el nostre equip, molt per fer 
encara, va caure sense opci-
ons.
Els nostres van alinear Joan 
Arnau Pallejà, Ton Colom, 
Carles Sanchez i Josep Anton 
Colom. De moment, anem per 
la part baixa de la classificació 
però millorant partit a partit. 
Més tard o més d’hora, acaba-
rem sumant aquest any, algu-
na victòria.

Laura Orgué, campiona de 
Catalunya d’esquí nòrdic
ESQUÍ / REDACCIÓ

La fondista igualadina Laura 
Orgué, i Vicenç Vilarrubla, in-
tegrants de l’Equip Estatal de 
Fons de la RFEDI, es van pro-
clamar diumenge 1 de febrer 
campions de Catalunya Sèni-
ors  a La Quillana. La prova, 
regida sota les normes FIS, es 
va disputar a la modalitat de 
tècnica clàssica amb sortida 
cronometrada i van participar 
les categories Benjamí, Infan-
til I, Infantil II, Cadet, Júnior I, 
Júnior II, Sènior i Màster a les 
distàncies de 2,5 km, 5 km, 7,5 

km, 10 km, i 15 km, respectiva-
ment. Orgué va proclamar-se 
campiona en la distància de 10 
kms. 
Van participar en aquest Cam-
pionat de Catalunya d’Esquí 
de Fons esportistes de les Fe-
deracions Autonòmiques Na-
cionals, membres del Grup de 
Tecnificació d’Esquí de Fons 
de La Seu d’Urgell i la Vall 
d’Aran. Recordem que Laura 
Orgué, va assolir recentment 
a Sochi (Rússia) la seva millor 
marca (27a) a una Copa del 
Món. 

BICICLETES

OFERTA 3X2. Emporta-te’n 3 i paga’n 2

BH LYNX XT Merida Carbon FLX XT GT Avalanche 1.0 XT 

1.899,95

1.199,95

2.899,95

1.999,95

999.95

699,95(150 € al mes) (100 € al mes) (50 € al mes)

*Amb opció finançament a 12 mesos
en bicicletes en estoc



Bons resultats del CAI al campionat 
de Catalunya de duatló per equips
DUATLÓ / REDACCIÓ

El dissabte 2 de febrer es va 
celebrar el VI duatló del Prat 
que a més era campionat 
de Catalunya de duatló per 
equips. El CAI triatló Petromi-
ralles va estar representat en 
la prova per dos equips mas-
culins i dos femenins, d’un total 
de 130 equips que van disputar 
la prova, 25 dels quals eren fe-
menins.
La prova, a diferència de la 
resta de duatlons, té com a 
peculiaritat que es disputa en 
un format contrarellotge per 
equips. Cada minut prenia la 
sortida un equip, i el drafting 
només estava permès entre 
els components d’un mateix 
equip, això fa que la tàctica de 
l’equip sigui molt important en 
aquest tipus de prova. El fort 
vent va ser un dels protago-
nistes de la jornada, ja que va 
acompanyar a tots els equips 
al llarg de la prova i va fer que 
sobretot el tram de ciclisme de 
la prova fos molt dura.
Els guanyadors de la prova i 
per tan els campions de Ca-
talunya de duatló per equips, 
van ser en categoria masculina 
el CN Reus Ploms seguits pel 
FastTriatlon i CN Mataró. I en 
categoria femenina el FastTri-
atlon seguits pel CN Prat triat-
ló i CN Vic. Els equips del CAI 
triatló Petromiralles van obtenir 
uns molt bons resultats:
- Equip A femení format per 
Lola Brusau, Mar Franco i So-
nia Julià es va classificar en 
7a. posició.
- Equip B femení format per 
Lidia Borràs, Susana Llopart i 
Clara Ruiz es va classificar en 
17a. posició.
- Equip A masculí format per 
Dani Baraldés, Dani Segura, 
Joan Riera, Oriol Duran, Marc 
Codina i Jordi Vidal es va clas-
sificar en 16a. posició
- Equip B masculí format per 

A dalt, duatletes del CAI al Prat de Llobregat. A sota, participants a Blanes.
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Josep Martínez, Jordi Jose, 
Oriol Oliveras, Oriol Castells, 
Sergi Pujabet i David Sevilla es 
va classificar en 55a. posició.
Igual que en les edicions an-
teriors d’aquesta prova, a més 
dels quatre equips participants 
també es van desplaçar un 
gran nombre de companys del 
CAI triatló Petromiralles i fami-
liars per animar i donar suport 
als quatre equips que van re-
presentar al club. 

Duatló a Blanes
El passat diumenge 10 de fe-
brer es va celebrar el II Duatló 
de Muntanya de Blanes. Gai-
rabé 150 duatletes van pren-
dre la sortida per realitzar els 
primers 6km de cursa a peu, 
seguits de 18 km de btt, circuit 

molt ràpid amb alguns trams 
de corriols tècnics i divertits, i 
acabant amb 3 km de cursa a 
peu.
Els guanyadors absoluts han 
estat el Adrian Merino del C.N. 
REUS PLOMS amb un temps 
de 01:14:23 i Teresa Pons del 
C.N.T. DISTANCE amb un 
temps de 01:35:38.
Per part del CAI Triatló PE-
TROMIRALLES s’han despla-
çat tres components, destacant 
de nou un tercer lloc per cate-
gories de Jose-Roque Rios.
Pos. 22 Sergi Pujabet      
01:23:18
Pos. 72 Oscar Perez          
01:34:16
Pos. 76 Jose-Roque Rios 
01:34:41 i 3r. en cat. V2

DUATLÓ / REDACCIÓ

Una nova demostració de Ro-
ger Roca, que enguany està 
demostrant trobar-se molt bé 
de forma doncs després de va-
ries setmanes de competició, 
seguides, avui amb una cursa 
mes curta, 10.000 a la població 
de Badalona a aconseguit una 
nova victòria, amb un exceŀlent 
registre de 30’49’’.
Han acompanyat al Roger 
Roca, al pòdium Kamal Jamali 
i Mario Mazana. Destacar tam-
bé la participació en aquesta 
cursa del Joan Gabarró, acon-
seguint un meritori vintè lloc 
amb un registre de 35’42’’.

Xavi Jové, tercer a la 
duatló de la Noguera
Molt bona la actuació global 
dels 5 integrants del CERRR 
Igualada, que s’han desplaçat 
per prendre part al duatló de la 
Noguera, prova força dura, al 
tram de ciclisme doncs hi havia 
muntanya.
La prova la a guanyat el Xavi 
Torrades (1h 09’02’’), seguit de 
ben a prop per el Joan Ruvi-
reta (1h 09’16’’) i el jove Xavi 
Jové (1h10’24’’), tercer absolut 
i primer classificat a la cate-
goria junior que mica en mica 
es va consolidant com un dels 
duatletes amb millor forma de 
aquesta temporada de duatlò 
de carretera que acaba de co-
mençar. 
També cal ressaltar el vintè lloc 
del Isidre Guixà, amb un temps 
de 1h14’30’’, i tercer dins de la 
categoria de veterans. El lloc 
25 del Ramon Sánchez, amb 
1h 15’46’’, i que la suma dels 
temps de aquets tres duatle-
tes del CERRR Igualada, l’han 
portat a classificar-se en cin-
què lloc de la classificació per 

Roger Roca domina 
els 10 kms. de Badalona

equips, guanyada aquesta per 
el Reus.
Molt meritòria també la posició 
del Xavi Roca, que després 
d’un procés gripal poc a poc 
torna a agafar la forma. A la 
Noguera era el 33 classificat 
amb 1h 17’55’’. I també excel-
lent el lloc 50 del Ivan Cordon, 
una home més acostumat al 
duatlò de muntanya, s’ha de-
fensat de forma notable a la 
carretera amb un temps de 1h 
21’07’’.

Roger Roca, a  Badalona.

Xavi Jové, a la Duatló de la Noguera.

Debut a la Lliga Catalana del 
Slampàdel de Collbató

PÀDEL / REDACCIÓ

Dissabte dia 2 de febrer, l’equip 
femení del Club Slampàdel de 
Collbató, va debutar amb èxit 
a la Lliga Catalana de 2a. ca-
tegoria.  Les noies del Slam 
es van desplaçar a les instal.
lacions de l’Esquaix Igualada 
on van guanyar per 1-2. La 
Laia Pastor i la Clara Escudé 

van guanyar davant l’Anna 
Claramunt i la Merxe Puérto-
las per 6/4 6/2. La Núria Badia 
i la Maite Andreu van perdre 
per 2/6 4/6. I el punt que va 
fer guanyar la confrontació el 
van aconseguir Sandra Roura i 
Mònica Martínez guanyant per 
7/6 6/2 a Georgina Carrer i Èlia 
Soriano.  

Cara i creu dels equips Subaru Igualada de pàdel
PÀDEL / REDACCIÓ

El primer equip Subaru va sortir 
derrotat d’Olesa 2-1, però amb 
molt bones sensacions des-
prés dels 3 partits. Mito Cam-
pins/Albert Homs van resoldre 
en 3 sets el seu partit 6-4, 6-7, 
6-1. Els 2 partits restants tam-
bé es van resoldre en 3 sets i 
amb la sensació de poder ha-
ver guanyat almenys un d’ells. 
Isidre Marimon/Carlos Jiménez 
van cedir 3-6, 6-3, 2-6. Final-
ment Ramon Gabarró/David 
Jaume van caure 3-6, 6-4, 1-6.
Pel que fa al B, segueix la tra-
jectòria triomfal i va sumar una 
nova victòria davant l’Andres 
Gimeno.

Eduard Calzada/Pep Farré i 
Jordi Homs/Angel Solé van su-
mar en 2 sets pel nostre equip 
mentre que Xavi Mayor/Pere 
Farré van caure en 2 sets.

Les noies guanyen 
per partida doble
El primer va dominar a les 
manresanes del Top Pàdel 1-2, 
mentre les debutants de l’equip 
B van fer el mateix a Sant Es-
teve 1-2.
L’A, que jugava lliga catalana 
federada va sumar gràcies a 
les victòries de Merxe Puerto-
las/Pili Pineda desfent-se 6-4, 
6-3 de Mª Jose Castro/Maria 
Morianes i Rosa Mª Riba/Mi-

reia Homs derrotant 6-3, 6-4 
la parella T. Herrando/Anna 
Mª Pinya. El punt manresà va 
ser a costa de la nostre parella 
Alba Sanou/Georgina Carrer 
perdent 0-6, 2-6 davant Mont-
se Casadevall/Maria Lao.   
El B va sumar nova victòria a 
St. Esteve. Margot Gumà/Elia 
Soriano van dominar el seu 
partit davant Mònica Ariza/
Encarna Vadillo 6-0, 6-3. Pepi 
Morera/Cristina Pons van fer 
el mateix 7-6, 6-3 amb Nuria 
Serrano/Lourdes Jiménez. En 
canvi Mercè Muntané/Rosa 
Sanuy no van tenir tanta sort 
i va cedir amb Montse Rodrí-
guez/Rosa Batalla per 0-6, 3-6. 
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Avui divendres s’estrena, al 
Teatre de l’Aurora, la pro-
ducció teatral Olor de gas. 
Aquesta obra, basada en una 
noveŀla homònima de l’escrip-
tor igualadí Pep Elias, és la 
primera producció pròpia de 
teatre per a adults del Teatre 
de l’Aurora. Es tracta d’una 
iniciativa cent per cent igua-
ladina, amb Joan Valentí com 
a actor i Marc Hervàs com 
a director artístic, a més de 
comptar amb la coŀlaboració 
de molta gent de la ciutat. Tal 
com explicava Òscar Balcells, 
director del Teatre de l’Aurora, 

“cal destacar el caràcter parti-
cipatiu i el treball coŀlectiu de 
molta gent que s’ha anat afe-
gint al projecte”.
A més la producció compta 
amb el suport del públic ja que 
s’ha dut a terme una exitosa 
campanya de micromecenat-
ge a través de la plataforma 
Verkami.
L’adaptació teatral de la novel·
la Olor de gas ens presenta 
la peripècia vital de l’Adam, 
un home feliç que comet l’er-
ror de creure que tot el que té 
durarà per sempre. En el mo-
ment més inesperat, però, tot 
se li’n va en orris i, amb la sen-
sació que la vida l’ha estafat, 
decideix començar de nou tan 
lluny com sigui possible i aca-
ba convertit en el primer ésser 
humà que arriba a Mart. Una 
història singular que, malgrat 
estar ambientada en un altre 
planeta, no deixa de ser una 
irònica metàfora de la huma-

nitat.
Pep Elias, autor de la noveŀla 
i que ha coŀlaborat en l’adap-
tació teatral, es mostra satis-
fet dels resultats obtinguts, 
que han convertit el llibre en 
una divertida història marcia-
na, explicada amb força dosis 
d’ironia i que ens força a refle-
xionar sobre les nostres actu-
als formes de vida”.
Marc Hervàs, director de l’es-
pectacle, explica el procés 
d’adaptació de la noveŀla s’ha 
basat en la seva essència: la 
recerca de la felicitat. “La no-
veŀla és un cant a l’esperan-
ça i en l’adaptació teatral ens 

hem centrat en les emocions 
del personatge, sense deixar 
de banda que la noveŀla des-
criu una gran aventura: la con-
questa de Mart per part de la 
Humanitat”.
Olor de gas està interpretada 
per l’actor igualadí Joan Va-
lentí, que es mostra “encantat 
de tornar a actuar al Teatre de 
l’Aurora, que és casa meva, 
i envoltat de gent de casa. 
L’Adam és un personatge que 
vol ser feliç i té un caràcter de 
superació i això fa que m’ho 
passi molt bé a l’escenari i es-
pero que el públic també s’ho 
passi molt bé”.

Un repte en temps de crisi
Tot i que el Teatre de l’Aurora 
gaudeix d’una important ex-
periència en la coproducció 
d’espectacles (des del 1999 
ha coproduït 18 espectacles 
teatrals amb companyies pro-
fessionals) Olor de gas és la 

Joan Valentí

Actor igualadí, un dels fun-
dador del Teatre de l’Auro-
ra. Ha actuat amb Come-
diants, Monti i Cia, Teatre 
Malic, Cia Pepa Pla, Teatre 
Lliure i TNC. Actualment fa 
el personatge de Pau al Sú-
per3.

Marc Hervàs

Director teatral igualadí. 
Llicenciat en art dramàtic. 
Director, fins l’any 2005, de 
la companyia teatral iguala-
dina Teatre Nu i actualment 
director de la Companyia 
del Príncep Totilau. Ha di-
rigit nombroses propostes 
teatrals.

Pep Elias

Periodista i escriptor iguala-
dí. La seva noveŀla Olor de 
gas va ser la guanyadora 
del XXII Premi de Noveŀla 
Breu Ciutat de Mollerussa. 
Ha publicat el recull de con-
tes Literalment incapaç de 
matar una mosca i el relat 
breu El darrer glop.

UNA PRODUCCIÓ 
100% IGUALADINA

Avui s’estrena la producció igualadina 
“Olor de gas” al Teatre de l’Aurora

primera producció pròpia per 
a adults de la sala indepen-
dent igualadina. I ho fa, pa-
radoxalment, en un marc de 
crisi, situació que s’accentua 
en l’àmbit de la cultura i, més 
concretament, de les arts es-
cèniques. El Teatre de l’Aurora 
ha endegat aquest projecte en 
una època en què les sales, 
però especialment les sales 
alternatives, independents, de 
petit format, amb la pujada de 
l’IVA i el retard en el pagament 
dels ajuts públics, malden 
per sobreviure, amb una acti-
tud de resistència tot cercant 
complicitats amb la societat 

civil i amb el treball en xarxa 
amb altres sales del territori 
català. En aquest sentit, Òs-
car Balcells, director del Tea-
tre de l’Aurora, afirma que “cal 
encarar la situació amb preo-
cupació però amb optimisme. 
Olor de gas és un projecte 
ambiciós per a una sala petita 
i un risc en aquests temps que 
corren, però volem demostrar 
que fora de Barcelona també 
es pot fer bon teatre unint el 
talent de bons artistes i profes-
sionals. A Igualada, si ens ho 
proposem, som capaços”.

Èxit de la campanya de mi-
cromecenatge
Per tal de fer front a les difi-
cultats de finançament del 
projecte el Teatre de l’Aurora 
ha impulsat una campanya de 
micromecenatge a través de 
la plataforma Verkami. Pocs 
dies després d’activar·la ja 
s’havia assolit l’objectiu ini-

cial: un total de 59 mecenes 
havien aportat els 2.200 eu-
ros que han de destinar·se a 
les despeses de producció de 
l’escenografia. Les aportaci-
ons rebudes a partir d’aquest 
moment es destinaran a su-
fragar les despeses d’altres 
aspectes, com l’atrezzo, ves-
tuari o la il·luminació. La cam-
panya, que ha finalitzat aquest 
dilluns 11 de febrer, ha assolit 
un total de 103 mecenes, que 
han fet una aportació total de 
4.040 euros. Els participants 
en aquesta campanya, a canvi 
de la seva aportació, rebran 
diverses recompenses, com 
ara l’assistència a una fun-
ció especial per a mecenes 
ahir dijous o un exemplar de 
la novel·la Olor de gas, entre 
d’altres compensacions.

Presència al territori
Un cop estrenada a Igualada, 
Olor de gas iniciarà una gira 
que el portarà per diferents 
sales catalanes. Un dels ob-
jectius del projecte és que pu-
gui viatjar per tot Catalunya i 
més enllà. D’aquesta manera, 
Olor de gas es podrà veure al 
Kursaal de Manresa (28 de fe-
brer), a la Sala Trono de Tarra-
gona (1 i 2 de març), al Teatre 
de Ponent, de Granollers (8, 9 
i 10 de març) i a La Planeta, 
de Girona (16 i 17 de març). 
La contractació d’aquesta 
gira, que s’ha realitzat prèvi-
ament a l’estrena i sobre pro-
jecte representa, segons Òs-
car Balcells, “un suport molt 
important per tirar endavant 
Olor de gas”.

Funcions i venda d’entrades
Les representacions d’Olor de 
gas es faran el divendres 15 i 
dissabte 16 de febrer a les 22h 
i el diumenge 17 de febrer a 
les 19 h. Les entrades (15 € 
i 11’5 € amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet, les 24 hores del 
dia, d’una manera fàcil, cò-
moda i segura i amb només 
quatre passos, a través de la 
web del Teatre de l’Aurora. 
Les entrades també es poden 
adquirir a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reser-
var prèviament trucant al 93 
805 00 75 exclusivament els 
dimecres i els dijous de 18 a 
20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.
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Diumenge arriba al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu un espectacle 
amb un gran protagonisme 
de la música, la participació i 
l’acrobàcia. Es tracta de l’es-
pectacle de Mumusic Circus 
Merci Bien. La proposta va 
aconseguir el Premi del pú-
blic a La Mostra d’Igualada i el 
Premi al millor espectacle fa-
miliar de circ de Catalunya de 
la revista de les arts circenses 
Zirkòlica, l’any 2010. Aquesta 
actuació forma part de la tem-
porada de la Xarxa i es podrà 
veure a ¼ d’1 del migdia. Les 
entrades tenen un preu de 
5 € i de 4 € per als socis de 
la Xarxa. Es poden comprar 
el dissabte de 7 a 8 del ves-
pre i una hora abans de l’inici 
de l’espectacle al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí.

Mumusic Circus
Amb una formació a escoles 
de circ catalanes i franceses, 
treballen en companyies, 
grups i produccions d’àmbit in-
ternacional. Estan interessats 
en creacions d’arts escèni-
ques on la música sempre ha 
estat present de forma directa 
i innovadora, i participen junts 
i separats en gires per Espa-
nya, França, Bèlgica, Angla-
terra, Itàlia, Portugal, Mèxic i 

Estats Units. L’any 2010 van 
prendre empenta per crear 
aquest espectacle fresc i efer-
vescent: Merci bien, un espec-
tacle dirigit per Clara Poch.

“Merci bien”
Interpretat per un acròbata 
músic, Marçal Calvet i un mú-
sic multinstrumentista, Ivan 
Vergé, Merci bien és un es-

pectacle de circ contemporani 
i música en directe per a tots 
els públics que fusiona disci-
plines com la música, el circ, 
la dansa, el teatre gestual, tot 
mostrant un caràcter atrevit i 
innovador en l’àmbit de les arts 
escèniques. És un espectacle 
fresc i divertit, càlid i gene-
rós on es barreja l’acrobàcia, 
màstil xinès, les verticals més 

La Xarxa porta “Merci bien” de Mumusic Circus a l’Ateneu

atrevides, música en directe i 
moltes sorpreses més. El pú-
blic s’asseu per seguir i gau-
dir de les excèntriques formes 
que ens proposen aquests 
personatges. Contempleu 
com es resolen uns problemes 
que mai ho han estat. Els con-
vidats especials de la vetllada 
podran gaudir de la taula d’ho-
nor, assaborir el món al revés i 

participar en la gran orquestra 
final. Un espectacle eferves-
cent on la paraula és música. 
Músiques pensades per a cre-
ar ambients i emocions. Res-
saltar moments. Acompanyar 
l’artista i  l’espectador. Servir 
de coixí i que ajudi al movi-
ment. Temes creats per al ma-
teix espectacle. Composats a 
partir d’un espai, una direcció, 
una escenografia, i un context, 
per arribar a la conclusió d’un 
món conjunt, una fusió d’arts 
que s’ajuden. S’ofereix la pre-
sència i la intimitat de la mú-
sica en directe gràcies a apa-
rells tecnològics de so com és 
el Loop Station, eina utilitzada 
per a la mescla d’instruments, 
clàssics i moderns, en viu que 
ens ofereix la gran possibilitat 
d’interpretar, gravar i executar 
bases, ritmes i harmonies. To-
car a sobre i anar ampliant el 
registre instrumental. Podem 
fer que tots els instruments 
utilitzats acabin sonant alhora 
i en directe. El mateix resultat 
que podria tenir una orquestra 
però amb la intimitat i delica-
desa d’una o dues persones. 
També hi té cabuda el joc ac-
toral amb la recerca de perso-
natges extravagants i còmics, 
basats en la dansa i l’expres-
sió corporal.

MÚSICA / LA VEU

El primer tinent d’alcalde i regi-
dor de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada Josep Miserachs ha 
presentat les principals nove-
tats del nou programa Sonora, 
que torna a reunir cinquanta 
propostes musicals entre el fe-
brer i el juliol, i ha recordat que 
“Igualada és una ciutat cultu-
ralment molt activa, que sap 
apreciar les arts i molt especi-
alment la música”.
L’Escola Municipal de Música 
(EMMI) inicia aquest mes de 
febrer el seu cicle de música 
del segle XX, amb diferents 
concerts que tindran lloc ma-
joritàriament al seu auditori. 
Seran monogràfics dedicats, 
entre altres, al compositor de 
cambra txec Bohuslav Martinu, 
al nord-americà John Cage, 
al màxim exponent de la mú-
sica minimalista Steve Reich, 
o al francès Francis Poulenc, 
també compositor de cambra. 
A banda, l’EMMI durà a ter-
me diferents actuacions, com 
una jam-session, un concert 
de Big-Band, un concert dels 

seus alumnes de corda amb 
l’orquestra Ad-Libitum i, molt 
especialment, la participada 
Cantata Escolar, que el 18 de 
març tornarà a aplegar cente-
nars d’escolars de la ciutat al 
pavelló de Les Comes. Duran 
a terme, a més, un cicle de 
concerts en esglésies i cas-
tells, amb actuacions a Sant 
Jaume Sesoliveres, a La Tos-
sa de Montbui, a l’església de 
Clariana i a l’església de Sant 
Genís.
El Teatre Municipal l’Ateneu 
també presenta una àmplia 
proposta musical per als pro-
pers mesos. Destaquen el con-
cert de Tomeu Penya el 9 de 
març amb el seu treball És per 
tu, Celeste Alías presentant 
Jazz Machín el 10 de juny, el 
Nabucco de Verdi interpretat el 
4 d’abril pel Teatre Líric d’Eu-
ropa, el concert d’orquestres 
de corda de joves músics de 
l’Orquestra Terres de Marca 
el 23 de febrer, i el concert de 
la Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia amb Josep Miquel 

Mindan dos dies abans de 
Sant Jordi. L’Ateneu Igualadí 
completa aquesta oferta amb 
les seves Músiques de Butxa-
ca, que portaran a l’escenari 
del teatre Cece Gianotti, Joa-
na Serret Duet, Cesk Freixas i 
Miquel Abras amb Cançons de 
nosaltres i el món, i el trio Verd-
cel amb ÒrbitesSpriu.
El Sonora, però, també recull 
un seguit de propostes mu-
sicals organitzats per corals, 
associacions i altres col·lectius 
d’Igualada. En són protagonis-
tes les diferents cantades de 
caramelles en diferents barris i 
amb diferents corals, dues pro-
postes que apleguen música i 
poesia, el Rèquiem de Fauré 
que interpretaran el 6 d’abril 
els Cors Joves de Catalunya 
amb l’Orquestra de Cambra 
de Granollers, el Concert de 
Sant Jordi de la Coral Mixta, 
les actuacions de l’Orquestra 
Jove de Wolverhampton i del 
Cor de Cambra de la Chigwell 
Scholl (Regne Unit) o el con-
cert del grup Abono pa la Tierra 

presentant Basado en hechos 
reales. Les ballades de sarda-
nes amb la Cobla Tàrrega el 2 
d’abril i amb la Cobla Principal 
de Cassà el 23 d’abril i el 18 de 
maig tanquen aquesta variada 
proposta.
La programació completa i la 
venda d’entrades per als con-

El programa Sonora proposa als 
igualadins 50 propostes musicals

certs de pagament ja es pot 
consultar al web www.iguala-
da.cat. Sonora és una iniciativa 
de l’Ajuntament i l’Institut Muni-
cipal de Cultura, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya i el 
patrocini de l’empresa Cons-
tru-Valls SL.
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A partir del 24 de febrer, i fins 
al 24 de març, cada diumen-
ge la Basílica de Santa Maria 
acollirà fins a cinc concerts de 
gran nivell en el marc del XX 
Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada. Aquesta inici-
ativa, sota la direcció artística 
de l’igualadí Joan Paradell 
i Solé, organista titular de la 
Capella Musical Pontifícia del 
Vaticà, torna a aplegar un any 
més primeres figures mundi-
als a la capital de l’Anoia.
El primer concert anirà a càr-
rec d’Emanuele Carlo Viane-
lli, organista titular de la ca-
tedral de Milà des de 2005, 
acompanyat per la flauta 
travessera de David Riba. 
Junts interpretaran peces de 
Bach, Händel, Vierne, Saint-
Saëns i Bossi. El 3 de març 
serà el torn de la danesa Inge 
Beck, especialista de gran re-
nom als països escandinaus, 
que portarà composicions de 
Bach, Günther i Hansen, en-

tre altres. La setmana pos-
terior, el 10 de març, seran 
els catalans Jonatan Carbó 
a l’orgue i Jordi Mestres a la 
gralla, qui interpretaran Bach, 
Batallé, De la Riba, Ramió, 
Alain, Massana, Gigout i Prat. 
El 17 de març, el francès 
Gabriel Marghieri, organista 
entre altres de la basílica del 
Sagrat Cor de Montmartre, a 
París, portarà composicions 
de Lebègue, Bach, Charpen-
tier, Xostàkovitx i Bartók. El 
punt i final al festival el posarà 
el 24 de març l’austríac Ber-
nhard Gfrerer, molt vinculat 
a l’Església Franciscana de 
Salzburg, interpretant Core-
lli, Mozart, Händel i Dubois, 
acompanyat per Emília Graja-
les i Bernat Prat al violí i Oriol 
Prat al violoncel.
Tots els concerts del Festival 
d’Orgue són d’entrada gratuï-
ta i comencen a les 18 hores. 
Josep Miserachs, tinent d’al-
calde de promoció cultural 
de l’Ajuntament, destaca “el 

La vintena edició del Festival Internacional d’Orgue 
porta a Igualada organistes europeus de primer nivell

Una nova sessió de Contes a 
les Golfes al Teatre de l’Aurora

gran privilegi que suposa per 
aquesta ciutat comptar amb 
el talent d’un excepcional mú-
sic com en Joan Paradell, que 

anualment col·labora en l’or-
ganització d’aquest esdeveni-
ment i que ens permet gaudir 
d’excel·lents interpretacions 

en un marc incomparable 
com és la basílica de Santa 
Maria”.

TEATRE / LA VEU

Martha Escudero és l’encar-
regada de protagonitzar una 
nova edició dels Contes a les 
Golfes al Teatre de l’Auro-
ra amb Cuando te hablen de 
amor, on ens porta històries 
i cançons per a viure l’amor i 
totes les seves facetes.
Amb ironia i humor se’ns pre-
senten amors perduts i tro-
bats, eterns i fugaços, tendres 
i salvatges. Són contes molt 
diversos amb adaptacions 
d’autors contemporanis com 
Àngeles Mastretta, Eduardo 
Galeano, Laura Esquivel o 
Norma Román Calvo. També 
cançons, xiuxiuejades, canta-
des i evocades, cançons que 
arriben a l’ànima de compo-

sitors mexicans com Agustín 
Lara, José Alfredo Jiménez i 
Cuco Sánchez.

Funcions
La representació als Contes 
a Les Golfes de Martha Es-
cudero es farà el dijous 21 de 
febrer a les 21h. Les entrades 
(7 € i 5’5 € amb consumició) 
es poden adquirir per internet i 
a la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 
00 75 exclusivament els dime-
cres i els dijous de 18 a 20 h.
Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

Concert a l’espai de La Bastida
MÚSICA / LA VEU

Avui al vespre se celebrarà un 
concert a l’espai de La Bastida, 
al Rec d’Igualada. Hi tocaran 
Cataplàusia i Ghandi Rules 
Ok, dues bandes de la comar-
ca que formen part del catàleg 
de la discogràfica igualadina 
Repetidor Disc, que hi pre-
sentaran els seus discos més 
recents. També hi participaran 
Howlin Black Mask vs Karmik, 
amb una dj battle que promet.
Aquesta nit de música comen-
çarà a les 11 de la nit i se ce-
lebrarà en l’espai que l’asso-
ciació La Bastida té a la zona 
del Rec d’Igualada. Serà la 

primera vegada que se cele-
bra un concert en aquest espai 
tancat, seu de l’associació. La 
Bastida, que lluita i treballa pel 
Rec i des del Rec, vol afegir-se 
així de manera activa i periòdi-
ca a l’oferta estable i creixent 
de música en directe que hi ha 
avui a la ciutat d’Igualada. Les 
entrades tindran un preu de 3€ 
i es podran adquirir anticipada-
ment en aquests establiments 
d’Igualada: Hot Blues i Posa’l 
Disc.
Cataplàusia, la banda del mú-
sic de Capellades Josep ‘Pas-
to’ Martí, presentarà el seu 
primer disc, una combinació 

explosiva de rock especial i 
inclassificable, potentíssim, un 
tal com raja que sorprendrà 
tothom que encara no els hagi 
vist en directe. 
Igualment inclassificable i ex-
citant és la música dels igua-
ladins Ghandi Rules Ok, que 
després de tocar al Primavera 
Club ara fa unes setmanes, 
passaran per l’espai de La 
Bastida a presentar-hi ‘borda, 
va, borda’, el seu treball més 
recent. No us perdeu el seu 
directe, gairebé un contínuum 
capaç d’enllaçar les píndoles 
incisives i contagioses que ofe-
reix el disc.

La basílica de Santa Maria és el marc incomparable que acull el Festival d’orgue

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Aquesta reconeguda escriptora de l’època daurada 
de la literatura francesa del segle XVI, encara als 
nostres dies sortosament incorporada, quan no, es-
mentada en els manuals per als universitaris d’aquest 
país veí, va néixer en una data incerta d’un llunyà  any 
1524, a la ciutat francesa de Lyon. En el marc d’una 
acomodada família, molt apreciada en el seu entorn, 
va criar-se amb la justa i disciplinada conducció d’un 
progenitor assenyat i saberut, profundament marcat 
pel personal fracàs de veure’s amb un destí truncat. 
Aquest, perseguit pels seus anhels  d’estudiant, va 
entestar-se a projectar en la seva única filla les seves 
pròpies frustracions. I, en aquest sentit, per a tal pro-
pòsit, en la seva condició de  petit empresari, va poder 
permetre’s d’oferir una qualificada formació acadèmi-
ca a la seva filla. 
Louise Charlin, a pesar de manifestar-se des de l’ado-
lescència com a un esperit inquiet, lliure i amb sobra-
des mostres de rebel.lió, en cap cas no va negar-se a 
les voluntats imposades pel seu pare; ans al contrari, 
va aprofitar amb escreix l’excepcional oportunitat de 
cursar uns estudis superiors per a especialitzar-se en 
Lletres i en Llengües estrangeres, mentre que va re-
servar-se el seu gest contestatari per a les ocasions 
de tracte social en què –atesa la seva condició de 
dona- podia sentir-se  privada de llibertat. 
Al costat d’una trajectòria acadèmicament brillant, 
va afegir a les pàgines de la seva vida privada unes 
quantes experiències amoroses que mai no la van 
captivar prou com per a segrestar-la del seu univers 

CARMEL·LA PLANELL

Louise Charlin Perrin Labéç
literari. Amb tot, com si d’una llegenda es tractés, algu-
nes fonts consultades s’avenen a considerar una mena 
de conte de fades el capítol de la seva vida en què 
-per tal de no deixar-se escapar al  jove cavaller del 
qual n’estava bojament enamorada- va ser capaç, en 
una acció heroica i apassionant, de vestir-se en armes 
i deixar-ho tot decidida a participar en la croada  d’Enric 
III contra les tropes espanyoles. Després de vestir-se 
de glòria i admiració per la seva destacada participació  
en l’anomenat Setge de Perpinyà, orgullosa de la seva 
gesta, de seguida va tornar a la seva ciutat natal per a 
incorporar-se i prendre part del resplendent món intel.
lectual  i d’artistes, que la segona ciutat francesa ales-
hores li anava presentant. 
Amb un gest espontani i captivador va ser capaç de 
conquistar algunes de les ànimes més rellevants dels 
seus contemporanis del cenacle de la Pleyade  fran-
cesa, personatges tots plegats d’una inequívoca talla 
professional que no van dubtar a felicitar-la i obrir-li les 
portes a un èxit clamorós entre l’incondicional públic 
cortesà. I, en aquest ambient, potser per posar fre a les 
males llengües, va avenir-se a un casament de conve-
niència, el 1543, amb un ric fabricant, Ennemond Per-
rin, que li portava més de vint-i-cinc anys de diferència.
Si bé la relació no va anar del tot malament, ella no 
va privar-se de viure i compartir la seva joventut obrint 
la casa als més insignes escriptors del moment. No 
van fer-se esperar, però, tota mena de rumors sobre 
el seu passat amorós i els seu tarannà liberal, que el 
seu marit –en un gest solidari i comprensiu- va saber 

apaivagar fins a la seva 
mort. Les circumstànci-
es de viudetat, amb una 
generosa renda, van de-
cidir-la a fixar la seva re-
sidència al món rural, en 
una casa de camp, on 
es va refugiar de la seva  
pròpia soledat, deixant-
se perseguir per algunes 
disjuntives de la religió 
catòlica, i lliurant-se plenament a l’escriptura, una en-
trega apassionada que va concloure amb motiu de la 
seva malaltia i posterior defunció a l’abril de 1565, a 
casa del seu amic Thomas Fortin, l’advocat florentí 
que va fer pública la seva obra.
Més enllà de les seves copioses poesies d’un refinat 
i delicat signe irònic sobre les relacions amoroses i 
els seus, en molts casos, lamentables desenllaços;  
també va produir una obra en prosa, que a la manera 
d’articles, tenia en la seva constant temàtica el perfil 
reivindicatiu d’una dona anticipadament lliure i de sà-
vies conviccions feministes. Així, ho palesen els seus 
escrits per al seu discurs d’assagista a l’hora d’intro-
duir amb frescor i enginy tota mena de sentències vin-
dicatives a propòsit d’una necessària igualtat de drets  
entre dones i homes –en paraules seves, una igualtat 
en el marc de la ciència, la cultura i la virtut, una rea-
lització que havia de servir, com a mínim, per a elevar 
l’esperit de les dones més enllà de les seves cuines-. 

Dones exemplars

EXPOSICIONS / LA VEU

Què és el paper? Amb aques-
ta pregunta s’inicia l’exposició 
“Amb P de Paper” que aquests 
dies i fins al 2 de març es pot 
visitar a la Biblioteca Central 
d’Igualada, que forma part de 
l’Institut Municipal de Cultura. 
L’exposició fa una mirada his-
tòrica al paper, des de l’inici 
de l’escriptura, passant per la 
impremta de Gutenberg i fins 
als suports de lectura més ac-
tuals.
Aquesta exposició vol ser un 
homenatge al paper ja que 
destaca la importància que ha 
tingut per a la nostra civilitza-
ció com a vehicle de transmis-

P de paper a la Biblioteca

sió de coneixements i demo-
cratització del saber.
Per completar l’exposició, 
aquest dissabte es va dur a 
terme el taller pràctic “Fem 
fulls de paper”. Va anar a 
càrrec de Lluís Ardèvol i va 
comptar amb la col·laboració 
del Museu Molí Paperer de 
Capellades. Durant l’activitat 
es van poder crear fulls de 
paper reciclat amb tècniques 
artesanes, personalitzant-los 
amb fulles, llavors i altres ma-
terials. L’activitat va tenir molt 
èxit i participants de totes les 
edats es va emportar a casa el 
paper d’elaboració pròpia.

“La màgia d’en Calders”, nova proposta de la 
sala Paper de Música de Capellades
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, en el nou ho-
rari de les 7 de la tarda, la sala 
capelladina Paper de Música, 
oferirà l’espectacle “La màgia 
d’en Calders”, amb Imma Co-
lomer i Dioni Chico, acordió 
acompanyant. La presentació 
de l’espectacle anirà a càrrec 
de l’escriptor capelladí Joan 
Pinyol.
Imma Colomer és actriu i di-
rectora teatral. Ha intervingut 
en diverses sèries televisives 
com a Vendelplà (en el paper 
de Dora), en diverses peŀlícu-
les com a Nosotras o Frágil i 
com a actriu de teatre és co-
fundadora del Teatre Lliure i 

de la companyia Comediants. 
El seu darrer treball com a di-
rectora ha estat Un estiu amb 
les amigues. Per fer la lectura 

de l’escriptor Pere Calders es-
tarà a companyada per Dioni 
Chico a l’acordió.

Martí Gironell presenta a 
Igualada “L’últim abat”
LLIBRES / LA VEU

El proper dijous el periodista i 
escriptor Martí Gironell serà a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da per presentar el seu darrer 
llibre L’últim abat, una noveŀla 
històrica que narra la història 
de l’últim abat de sant Benet 
del Bages, en Pere Frigola, 
qui s’enfronta al rei de Cas-
tella i a la Congregación de la 

Observancia de Valladolid que 
amenaça de posar en perill els 
monestirs catalans que s’unei-
xen per resistir l’embat impe-
rialista.
L’acte, que serà a les 7 de la 
tarda, és organitzat per Lle-
gim... Llibreria amb la col.la-
boració de la Sageta Solidària 
i la Biblioteca igualadina.
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CINEMA / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala-
da, que forma part de l’Institut 
Municipal de Cultura, se suma 
a la gran festa del cinema in-
ternacional amb el concurs 
Encerta els Oscar 2013. Des 
d’ara i fins al 23 de febrer pe-
tits i grans poden participar 
en aquest certamen omplint 
la seva butlleta. Els premis 
s’atorgaran el dissabte dia 2 
de març a 2/4 d’1 del migdia 
a la sala Beatles de la Biblio-
teca.
El concurs contempla dues 
categories: adults i infantil. 
En la primera els participants 

La Biblioteca se suma a la festa del cinema amb el concurs 
“Encerta els Oscar 2013”

Cyrano de Bergerac. Pro-
ducció: La Perla 29. Autor: 
Edmond Rostand. Direcció: 
Oriol Broggi. Amb: Pere Ar-
quillué, Marta Betriu, Bernat 
Quintana, Ramon Vila, Jor-
di Figueras, Isaac Morera, 
Babou Cham, Pau Vinyals, 
Andrea Portella i Emma Ar-
quillué. Teatre Municipal l’Ate-
neu. Diumenge, 10 de febrer.

Divertit, dramàtic, truculent, 
sorprès, rígid, tendre, càndid, 
periodista, respectuós, emfà-
tic, pragmàtic... Així defineix 
–acompanyant-ho d’uns me-
lòdics alexandrins–,  Cyrano 
de Bergerac el seu conegu-
díssim nas, aquell que arriba 
un quart d’hora abans que ell 
i l’acomplexa fins al punt de 
despertar-li el vici de desplau-
re amb la paraula, la seva mi-
llor arma en la batalla i do en 

NÚRIA CAÑAMARES

El Cyrano de l’Arquillué
plaer més amarg” s’exclama 
més tard, i el públic sospira 
perquè el comprèn i, tot i ser 
arrogant, orgullós i impertinent, 
també és pur, autèntic i es fa 
estimar. 
Pere Arquillué l’encarna amb 
tots els seus accents amb una 
interpretació magnífica ava-
lada per la crítica i sobretot 
pels espectadors, com ho de-
mostra el Premi Butaca 2012 
al millor actor atorgat per vo-
tació popular. Era tot un repte 
convertir-se en Cyrano ja que 
molts li posen la fisonomia de 
Josep Maria Flotats (també va 
dur-lo a Igualada, l’any 1986) o 
de l’ara rus (!) Gérard Depar-
dieu... Tots dos van deixar una 
forta empremta i, ja se sap, les 
comparacions són tan inevita-
bles com odioses. Però Arqui-
llué brilla, brilla molt i també 
passarà a la llista de Cyranos 

memorables.
La minimalista però convin-
cent escenografia, l’encertada 
caracterització dels personat-
ges, les ben resoltes exhibici-
ons de capa i espasa, la intro-
ducció de la música en directe, 
l’oxigenació de la història amb 
alguna broma d’actualitat i la 
fina ironia del protagonista, el 
contrast entre les dues parts 
–la primera més lúdica, la se-
gona més dramàtica– i, sens 
dubte, l’excel·lència del con-
junt de l’obra d’Edmond Ros-
tand, la delicada traducció de 
Xavier Bru de Sala i l’enorme 
capacitat d’Oriol Broggi per 
dur-la a escena contribueixen 
a l’èxit del muntatge.
Qui encara no l’hagi vist, que 
s’apunti a la gira o, millor, que 
vagi a gaudir-lo a la Biblioteca 
de Catalunya, on tornarà a fer 
estada a partir del 16 de març. 

Notes teatrals

hauran d’emplenar una butlle-
ta i escollir en les següents ca-
tegories: millor pel·lícula, mi-
llor director, millor actor i millor 
actriu entre tots el finalistes. 
Les pel·lícules que competei-
xen enguany per endur-se la 
preuada estatueta són Amour; 
La vida de Pi, Argo, Lincoln, 
Bestias del sur salvaje, El lado 
bueno de las cosas, Django 
desencadenado, La noche 
más oscura i Los miserables.
Pel que fa a la segona cate-
goria hi poden participar els 
infants d’entre 5 i 13 anys, 
els quals han de marcar, en 
la butlleta, la que creguin que 
serà la pel·lícula d’animació 

guanyadora dels Oscar 2013. 
Les obres finalistes són Brave, 
Frankeweeine, L’al·lucinant 
món de Norman, Pirates! i 
Rompe Ralph.
Es poden consultar les bases 
completes i obtenir la butlleta 
de participació a la Biblioteca 
Central i a la pàgina web www.
bibliotecaigualada.cat
Amb aquest concurs, la Bibli-
oteca vol donar a conèixer la 
seva secció de cinema, que 
compta amb pel·lícules de tots 
els gèneres i per a totes les 
edats. Només cal tenir el car-
net de la Biblioteca per endur-
se-les en préstec.

l’amor.
Cyrano de Bergerac, aquesta 
famosíssima història del ne-
oromanticisme francès, està 
plena de passatges emblemà-
tics, segurament el més aplau-

dit dels quals és l’escena del 
balcó, quan Cyrano, amagat 
en la foscor de la nit, posa veu 
i ànima als sentiments del bell 
gascó Cristià per la seva esti-
mada cosina Rosaura. “Quin 

T’ESTIMO ETS PERFECTE… 
JA ET CANVIARÉ
 TEATRE POLIORAMA

T’estimo, Ets perfecte… Ja et canviaré  ha estat quali�cada per la premsa de Nova York,on va 
ser representada durant 11 anys seguits, com una de les comèdies musicals més divertides i 
va esdevenir en la seva primera temporada al Poliorama un dels primers èxits del teatre 
català d’aquest segle XXI.
L’espectacle mostra les interioritats del món de la parella. És una visió subtil i fresca 
d’experiències que tothom ha viscut en algun moment o altre de la seva vida: la primera cita, 
el nuviatge, el matrimoni, l’arribada dels �lls o la crisi dels quaranta. És, en de�nitiva, 
l’oportunitat de reviure, amb bon humor, part de les nostra història sentimental, sobretot 
aquelles  que mai no seríem capaços d’admetre.

Fitxa artística
Autor: Joe Di Pietro        
Direcció: Elisenda Roca     
Repartiment: Frank Capdet, Mercè Martínez, Muntsa Rius i Jordi Vidal.                            
Música: Jimmy Roberts     
Direcció musical: Andreu Gallén    
Músics: Andreu Gallén (piano) i Víctor Pérez (violí)

Reserva la teva butaca a: Rambla Sant Isidre, 9 o truca al:  93 803 75 56

Dia 23 de Febrer 2013. Hora de sortida: 18,00 

ANEM AL TEATRE AMB
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MÚSICA / LA VEU

Els alumnes i les alumnes de 
2n de primària de les escoles 
Dolors Martí, Emili Vallès, Ga-
briel Castellà, Garcia Fossas, 
Mowgli, Escola Pia, Escoles 
de l’Ateneu Igualadí, Joan Ma-
ragall i Maristes ja estan a punt 
de participar a la Unitat Didàc-
tica Interdisciplinària que molt 
aviat es farà, a porta tancada 
mestres i alumnes, a Can Pa-
passeit (Vilanova del Camí). 
Activitat que ja fa alguns anys 
organitza l’ajuntament d’Igua-
lada amb la col·laboració de 
les escoles municipals d’ense-
nyaments artístics i el suport 
de l’ajuntament de Vilanova 
del Camí. 
La Unitat Didàctica Interdis-
ciplinària és una activitat pe-
dagògica de formació i d’as-
sessorament que es dirigeix 
als mestres especialistes de 

música i als mestres especia-
listes de plàstica de 2n curs de 
primària de les escoles d’Igua-
lada i de Vilanova del Camí, 
per tal de dur a terme una acti-
vitat comuna amb l’alumnat de 
les escoles participants.
Enguany les activitats de for-
mació han estat un taller de 

La UDI de les escoles municipals 
d’ensenyaments artístics farà ballar als alumnes 
de 2n de primària d’Igualada i Vilanova del Camí

dansa d’arrel tradicional i un 
taller de plàstica.
A partir de les propostes de 
Joan Serra i Arian Morera, 
formadors de dansa i de plàs-
tica, respectivament, els mes-
tres i les mestres de música, 
a banda de reflexionar sobre 
el paper de la dansa a l’es-
cola i sobre l’evolució de la 
dansa tradicional, han après 
a ballar danses vives, dan-
ses documentades, danses 
de nova creació i també com 
ensenyar-les; per la seva part, 
els mestres i les mestres de 
plàstica han experimentat di-
ferents tècniques i materials, 
per treballar-los a l’aula amb 
els alumnes, amb l’objectiu 
d’elaborar elements plàstics, 
que complementin la posada 
en escena de cada una de les 
danses.

EXPOSICIONS / LA VEU

Properament l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps inau-
gurarà l’Exposició d’Escultura 
de Quim Rifà.
Quim Rifà, després de treba-
llar en tallers d’escultura i com 
a picapedrer, inicia el treball 
escultòric amb objectes reci-
clats ja que descobreix tot el 
potencial d’aquests materials 
com a recurs artístic, “a partir 
del que et trobes, el que et do-
nen i, altres vegades, del que 
va a buscar expressament” 
segons diu ell mateix.
L’art de Rifà juga amb l’humor 
i l’absurd: el seu concepte de 

creació està lligat a la manipu-
lació d’objectes obsolets per 

Exposició de Quim Rifà a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps

unir-los en una nova forma 
totalment diferent i amb vida 
pròpia, que pot ser reinterpre-
tada més o menys lliurement 
per l’espectador.
Quim Rifà ha realitzat diver-
ses exposicions individuals i 
col·lectives a nivell nacional i 
internacional i ha estat premiat 
en la darrera edició de Drap-
Art amb el premi Resiu’Art 
2012 a l’artista emergent.
L’exposició es podrà veure a 
la sala Gaspar Camps del 21 
de febrer al 22 de març, i la 
inauguració serà el mateix di-
jous 21 a les 8 del vespre.

MÚSICA / LA VEU

L’Escola de Música de Cape-
llades, enguany celebra el seu 
trentè aniversari i per aquest 
motiu organitza diferents ac-
tes i concerts.
El proper serà dimarts 19 de 
febrer de 2013 a les vuit del 
vespre, a la sala d’actes de 
l’Escola, carrer Divina Pasto-

ra 10 de Capellades i anirà a 
càrrec del prestigiós pianista 
Albert Giménez (professor re-
pertorista de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya), amb 
un programa molt atractiu i 
de gran qualitat musical amb 
obres de Haydn, Beethoven i 
Liszt.
L’entrada és gratuïta.  

L’Escola de Música de 
Capellades organitza un 
concert amb Albert Gimenez

“D’Istanbul a Barcelona”, nou 
concert dels Amics de la Música 
dels Hostalets de Pierola
MÚSICA / LA VEU

Els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola ha pro-
gramat per a diumenge, a les 
6 de la tarda a l’auditori Cal 
Figueres, un nou concert que 
porta per títol “D’Istanbul a 
Barcelona, antologia lírica” i 
que anirà a càrrec de la sopra-
no Carmen Moreno, el tenor 
Felix Merino, el baríton Suat 
Arikan (que és director de 
l’òpera d’Istanbul), acompa-
nyats al piano i sota la direcció 
d’Helena Bayo.
Les obres que interpretaran 
són un recull líric d’obres de 
compositors de tant renom 
com Verdi, Puccini, Rossini, 
Mozart, a més d’altres obres 
líriques molt conegudes.

Helena Bayo

Suat Arikan

IGUALADA / LA VEU

Després de la bona acollida 
de les partides de rol a la pas-
sada Patitrobada, realitzada 
durant el tercer dissabte de 
gener d’aquest 2013, la gent 
del Pati ens convida a par-
ticipar en una nova activitat 
lúdica sobre els jocs de rol: el 
Pati-Rol.
Podrem participar a diferents 
partides de rol per a públic ju-
venil i adult.
Durant unes hores, podrem 
interpretar a valents guerrers 
enfrontant-se a perillosos 
adversaris, intrèpids aventu-
rers a la recerca de famosos 

tresors, acurats detectius 
buscant la solució a misteri-
osos esdeveniments... Totes 
aquestes aventures, només 
utilitzant uns papers, uns daus 
i molta imaginació!
Esteu tots convidats a venir i 
a participar. I, sobretot, a pas-
sar-ho molt bé amb la gent del 
Pati.
El Pati-Rol es farà vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí  demà dis-
sabte a partir de les 5 de la tar-
da i fins les 2 de la matinada.
Ho organitza: Associació El 
Pati. Hi col·labora: Ateneu 
Igualadí

L’Associació El Pati proposa una nova activitat 
lúdica sobre els jocs de rol: el Pati-Rol

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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Al bell mig d’uns territoris que contornegen el cor 
de l’Estat francès, entre els límits que configuren 
tres de les regions més avantatjades de França 
-gràcies a uns condicionants geogràfics i paisat-
gístics del tot favorables- s’hi troba la fastuosa i 
majestàtica herència arquitectònica de la Cort 
francesa del segle XV, tot un privilegiat paradís 
popularitzat amb el reclam de “jardí de França”. 
Aquí, entre els verals i posicions que delimiten 
la Vall del Loira, unes espectaculars i capritxoses 
construccions segueixen donant fe d’haver estat
uns destins tan honorables com també ho és sa 
majestat, el riu Loira, el riu de la reialesa.

En aquests confins, l’arquitectura, l’art, la història 
i –per què no- molta literatura han contribuït in-
distintament a rescatar del passat unes vides re-
marcables i, quan no, llorejar la perpètua glòria 
dels més grans de la França de l’Edat Moderna. 
I, en aquest sentit, els més alts mandataris de la 
reialesa francesa, així com bona part del món cor-
tesà, van apostar –amb mirada selectiva- per a 
establir en aquest indret el testimoniatge del seu 
poder, i sobretot de les seves excentricitats, així 
com de les exceŀlències de “l’art del bon viure”.

Al marge del teu esperit crític sobre la sublima-
ció dels plaers de la vida del reialme francès, no 
et serà indiferent la seva majestuosa força capti-
vadora del seu llegat. I, lluny de qualsevol consi-
deració sobre les celebritats de la història, un lloc 
com la Vall del Loira ha de conquistar-te i trans-
portar-te a un univers molt proper al llenguatge 
dels contes de fades que, pel seu refinament i per 
la seva ordenada airositat, s’avé a ser un extraor-
dinari segell d’identitat d’un passat pròsper.

D’antuvi, tots els itineraris –des de Chartres, des de 
Tours o des d’Orleans- són prou ocurrents per a em-
prendre un camí que t’acompanyarà per l’univers es-
plendorós d’uns personatges tan fascinants com mi-
serables, amb un únic denominador comú: el bressol 
noble. Un a un, des de la més distingida nissaga i amb 
la seva imponent presència, van impregnar de vida, 
passió i també d’immoderació tots els racons d’aquests 
edificis de somni que, contràriament als seus amos, 
tenen la virtuositat de seguir amb fidelitat -a banda i 
banda de la ribera- el perfil itinerant d’un riu que mai 
no ha vist interrompuda la grandesa del seu curs.

En tots els casos, des de qualsevol punt de partida, 
ben aviat -i a una significativa distància d’aquelles tres 
ciutats esmentades- de seguida t’endinsaràs per uns 
camins dibuixats a l’antull del Loira, que tenen el po-
der de traspassar-te com per art de màgia a una nova 
dimensió, des de la qual t’adonaràs que el temps sem-
bla deturat. La presentació sorprenent d’un paisatge 

bucòlic i magníficament eternitzat envaeix l’abast
de la teva mirada; així, un prestigiós edifici, un 
castell de reputació mundial et convida a desco-
brir-lo per a evocar-te les glòries dels grans del 
Renaixement. Des d’aquesta perspectiva, cada 
castell, cada palau o qualsevulla de les residènci-
es senyorívoles se’t presentarà com a una temp-
tació inexcusable per a un viatge a un passat in-
imaginable. Més enllà de deixar-te seduir per les 
formes esveltes i elegants d’una estètica arquitec-
tònica excepcionalment diversa –com ho va ser 
la renaixentista-i abandonar-te en les curiositats 
històriques de les múltiples estances de cadascun 
dels edificis, la vista, segurament, se te’n vagi cap 
a qualsevol panoràmica que t’ofereix l’horitzó. Des 
d’aquest enfoc, la contemplació atenta d’uns espa-
iosos jardins estampats de colors que harmonitzen 
amb les lluïssors d’estanys i llacs; així com uns ale-
gres salts d’aigua envoltats -segons un acurat or-
dre natural- de grans catifes de blat daurat, que es 
desdibuixen amb uns frondosos boscos veïns, et 
transporta en l’imaginari d’una prodigiosa estança 
en un embolcall d’un equilibrat disseny arquitec-
tònic i paisatgístic.

I, al capdavall, a l’entorn d’aquests aparadors de 
museu, et faràs teus aquells signes de bondat i 
humanitat que certament no pots percebre a l’in-
terior de les sumptuoses dependències d’aquells 
insignes propietaris. Ara bé, fins i tot la més insig-
nificant residència s’esdevindrà majestuosa si tens 
en compte la sensibilitat estètica i el delicat bon 
gust per part d’aquells que amb el seu talent artís-
tic van saber imprimir un caràcter únic a cada racó 
de la Vall.

CARMEL·LA PLANELL

Arquitectures i veïnatges

CULTURA / LA VEU

L’Ateneu Igualadí ha presen-
tat la seva nova programació 
trimestral que conté els actes 
previstos fins el proper mes 
d’abril.
Aquest any 2013 l’Ateneu 
Igualadí celebra el seu 150 
aniversari i per aquest mo-
tiu les portades dels progra-
mes d’enguany tindran molt 
a veure amb la seva història. 
Aquesta primera portada mos-
tra una imatge de tal com era 
l’Ateneu l’any 1900.
D’aquesta temporada cal 
destacar les “Músiques de 
butxaca”, que començaran el 
divendres 1 de març amb la 
presentació del darrer treball 
de Cece Giannotti “Escape”. 
També es presenten dues no-
vetats quant a oferta de cursos 
i tallers. El d’escriptura creati-
va, en marxa des de principis 
de febrer i un curs sobre cine-
ma, organitzat pel Cineclub i 
que es durà a terme durant els 
mesos d’abril i maig.
L’Ateneu ofereix altres propos-
tes de trobades lúdiques dels 

caps de setmana com el Punt 
de trobada folk, les Patitroba-
des, el Pati-rol i la Calçotada 
popular d’Igualada que es 
durà a terme durant aquests 
mesos.
El cinema segueix sent pro-
tagonista de l’oferta cultural, 
amb les sessions de Cineclub 
i del Pantalla Oberta.
Dins del contingut del pro-
grama també hi ha previstos 
altres actes i activitats: pre-
sentacions literàries, confe-
rències, exposicions...

L’Ateneu Igualadí presenta la 
seva nova programació

DISSENY / LA VEU

El divendres 8 de febrer, l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps va presentar a l’audito-
ri del Museu de la Pell d’Igua-
lada i comarcal de l’Anoia els 
projectes realitzats durant la 
IV Setmana de l’Animació.
Aquest projecte interdiscipli-
nar i de treball en equip impli-
ca tota l’escola, i és una apos-
ta ferma que es manté amb la 
mateixa estructura i tècnica, 
la de l’Stop Motion, però que 
cada any es perfecciona i mi-
llora.
A l’inici de l’acte, la directora 
de l’escola, M. Goretti Bartrolí, 
va felicitar totes les persones 
implicades en aquest projecte, 
des del claustre de professo-
rat i la comissió de la Setma-
na de l’Animació, que ha fet la 
tasca d’orientació i de segui-
ment dels diferents projectes 
i ha organitzat el treball, els 
espais i els materials; la resta 
de l’equip directiu i, especial-
ment tot l’alumnat, que, com 
cada curs, es volca en aquest 
projecte i treballa amb il·lusió, 

responsabilitat i la seriositat 
dels futurs professionals que, 
a més, gaudeixen amb allò 
que fan.
Els curts realitzats van deixar 
ben clar que la creativitat no 
està de crisi, ja que amb molt 
pocs elements i materials, i 
fins i tot amb limitacions tèc-
niques, un grup de persones 
que treballen en equip i amb 
una idea clara, pot aconseguir 
resultats de molta qualitat.
Des de l’escola també vo-
lem agrair la col·laboració de 
Joan Domènech, de Rosebud 

Presentació dels projectes de la IV Setmana 
de l’Animació de l’EMA Gaspar Camps

Films, i d’Albert Burzon, de 
Burzon&Comenge, pels seus 
consells i aportacions tècni-
ques, així com als professi-
onals del Museu per acollir 
aquest acte en un espai tan 
adient.
Els projectes d’animació rea-
litzats durant aquesta IV Set-
mana de l’Animació, la plani-
ficació dels diferents dies de 
treball i imatges de tot el pro-
cés es poden veure al blog de 
l’escola www.escolagaspar-
camps.org

Les arquitectures de la reialesa. Castells i palaus del Loira
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TEATRE. “OLOR DE GAS”
- Igualada 
El Teatre de l’Aurora presenta 
aquesta producció pròpia basa-
da en una noveŀla de l’escriptor 
igualadí Pep Elias.
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada 
L’associació La Bastida organit-
za un concert amb Cataplàusia i 
Ghandi Rules Ok, dues bandes 
de al comarca que presentaran 
els seus discos més recents.
Divendres, a les 11 de la nit a 
l’espai de La Bastida, al Rec 
d’Igualada.

XERRADA. “HÀBITS SOCIALS 
PER AFRONTAR ELS CON-
FLICTES RELACIONALS”
- Piera 
Xerrada, amb la Marta Sanahu-
ja, per aprendre els mecanis-
mes per afrontar les dificultats 
generades per l’estil relacional 
de cada persona a l’hora de co-
municar-se amb els altres.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA
- Masquefa 
Club de lectura per debatre so-
bre el llibre ‘L’últim dia abans de 
demà’, d’Eduard Márquez.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Masquefa.

XERRADA
- Els Prats de Rei 
Xerrada a càrrec del Centre ca-
talà de negocis sobre “Catalu-
na, estat propi, per què?.
Divendres a les 8 del vespre a 

la sala polivalent dels Prats de 
Rei.

XERRADA
- Vilanova del camí 
La farmàcia Massana organit-
za una xerrada per als cuida-
dors de gent gran.
Divendres a les 11 del matí a la 
farmàcia Massana.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
ANTIC
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura per debatre so-
bre el llibre ‘A sang freda” de 
Truman Capote.
Divendres a 2/4 de 4 de la tar-
da al centre de serveis del nucli 
antic de Montbui.

DISSABTE 16

TEATRE. “OLOR DE GAS”
- Igualada 
El Teatre de l’Aurora presenta 
aquesta producció pròpia ba-
sada en una noveŀla de l’es-
criptor igualadí Pep Elias.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA. “LA MÀGIA D’EN 
CALDERS”
- Capellades 
Espectacle d’Imma Colomer i 
Dioni Chico, acordió acompa-
nyant. La presentació de l’ac-
te anirà a càrrec de l’escriptor 
Joan Pinyol.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

PATI-ROL
- Igualada 
Jornada lúdica sobre els jocs 
de rol organitzada per l’associ-
ació El Pati.

Dissabte a partir de les 5 de la 
tarda al vestíbul de l’Ateneu.

DIUMENGE 17

TEATRE. “OLOR DE GAS”
- Igualada 
El Teatre de l’Aurora presenta 
aquesta producció pròpia ba-
sada en una noveŀla de l’escrip-
tor igualadí Pep Elias.
Diumenge, a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “MERCI BIEN”
- Igualada 
Mumusic Circus presenta 
aquest espectacle fresc i di-
vertit on es barreja l’acrobàcia, 
el màstil xinès, la música en 
directe i moltes sorpreses. Es-
pectacle organitzat per Xarxa 
Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA. “D’ISTANBUL A BAR-
CELONA, ANTOLOGIA LÍRI-
CA”
- Els Hostalets de Pierola 
Concert a càrrec de Carmen 
Moreno, soprano, Félix Meri-
no, tenor, Suat Arikan, baríton 
(director de l’òpera d’Istanbul) 
i Helena Bayo, piano i direcció 
musical. Organitzat pels Amics 
de la Música dels Hostalets de 
Pierola.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’auditori de Cal Figueres.

PUNT DE TROBADA FOLK
- Igualada 
Tens ganes de ballar? Vols 
compartir la teva música? Et ve 
de gust poder-ho fer a Iguala-
da? Porta el teu instrument.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la pista de l’Ateneu.

DILLUNS 18

MÚSICA. CANÇONS I ROMAN-
ÇOS
- Igualada
Recital a càrrec del cantautor 
Jaume Arnella.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 19

L’HORA DEL CONTE
- Igualada
Històries per als més petits ex-
plicades per grans contistes. 
Per a nens i nenes a partir de 
4 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

FORMACIÓ PERMANENT
- Igualada 
L’arxiprestat Anoia-Segarra or-
ganitza aquestes jornades de 
formació permanent. Avui es 
treballarà sobre “El fet religiós 
i l’Església” i anirà a càrrec de 
Mn. Miquel Barbarà.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre 
als nous locals de la parròquia 
de Santa Maria.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Piera
Sessió del grup “Barça” del 
club de lectura infantil, per co-
mentar l’adaptació de Béatrice 
Fontanel del llibre “Tristany i 
Isolda”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA
- Piera
Trobada per comentar i debatre 

el llibre de l’americà Paul Aus-
ter “Les bogeries de Brooklyn”.
Dimarts a les 2/4 de 7 de la tar-
da a la Biblioteca de Piera.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Masquefa
Presentació del llibre “El sos-
tén, mitos y leyendas.. Y ma-
nual de uso”, de Francesc Pu-
ertas”.
Dimarts a les 2/4 de 7 de la tar-
da a la Biblioteca de Masquefa.

ANEM AL TEATRE
- Vilanova del Camí 
Teatre per a les escoles amb la 
representació de “Safrà i Sera-
fí” de Txo Titelles.
Dimarts a 3/4 de 10 del matí al 
Centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DIMECRES 20

ARA T’HO EXPLICO. M DE 
MASSATGE
- Igualada
Taller adreçat a pares i mares 
en què a partir d’un conte es 
crea un espai de debat sobre 
temes relacionats amb els in-
fants.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants La Ginesta.

DIJOUS 21

XERRADA. “NO AMB EL MEU 
MÒBIL”
- Igualada
Xerrada a càrrec de Rita 
Huybens, presidenta de la Lli-
ga dels Drets dels Pobles en 
què es parlarà de l’origen dels 
materials de construcció dels 
telèfons mòbils.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
l’Espai Cívic Centre.

EXPOSICIONS

60 ANIVERSARI DE L’AE. 
JAUME CARESMAR I M. 
ANTÒNIA SALVÀ
Recull de la història i trajec-
tòria de l’entitat a través de 
documentació fotogràfica i es-
crits de diversos escoltes. 
Del 15 al 28 de febrer al vestí-
bul de l’Ateneu Igualadí. 

TÈCNIQUES MIXTES, 
LLANA I ESMALT
Rosalia Pomés
Què tenen en comú la llana 
del Pirineu català, al fusta, el 
paper, les fibres, l’esmalt al 
foc...?. 
Del 15 de febrer al 3 de març 
a la Sala Municipal d’Exposici-
ons d’Igualada.

ESCULTURA
Quim Rifà
El concepte de creació està lli-
gat a la manipulació d’objectes 
obsolets per unir-los en una 
nova forma. 

Del 21 de febrer al 22 de març a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

OLIS
Juana Romero Jiménez
L’exposició mostra l’obra d’una 
artista autodidacta que treballa 
l’oli i el pastel. 
Del 15 de gener al 16 de març 
al punt de lectors de la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

NINES I NINOTS
Exposició dels treballs realit-
zats pels grups de labors i es-
pai de llanes i fils. 
Del 21 de gener al 17 de febrer 
a la sala d’exposicions del Cen-
tre Cívic de Fàtima.

PINTURA I 
IL·LUSTRACIÓ
Nuri Mariné Vidal
Mostra dels treballs de pintura i 
dibuix de l’autora 
Del 23 de gener al 3 de març a 
VINNART d’Igualada.

LLIBRES I COL·
LECCIONISME
Mostra d’objetes de col.lecció: 
segells, bosses de sucre, mo-
nedes, plaques de cava... 
Del 4 al 23 de febrer a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

EXPERIÈNCIES MATE·
MÀTIQUES
L’exposició ofereix reptes i ex-
periències sobre situacions 
matemàtiques que podem sor-
prendre i emocionar petits i 
grans. 
Del 4 de febrer al 17 de març 
a la Sala d’exposicions del Mu-
seu de la Pell d’Igualada i co-
marcal de l’Anoia.

AMB “P” DE PAPER
Nuri Mariné Vidal
Una mirada a l’evolució del pa-
per, des dels primers còdex fins 
als llibres que es conserven a 
la Biblioteca. 
Del 6 de febrer al 2 de març al 

vestíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

VIATGERS DEL MÓN
Relats de viatges i viatgers de 
tots els temps. Des de l’Antàrti-
ca fins a les càlides terres afri-
canes. 
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

CÒMIC MANGA
El còmic manga neix de la com-
binació de dues tradicions: l’art 
gràfic japonès i la historieta oc-
cidental. 
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

COLORS
Un conjunt d’obres que mos-
tren la força dels colors i una 
manera diferent d’entendre la 
pintura. 
De l’1 al 26 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

EL CIRC DE LA FANTA·
SIA
Dibuixos de fades, ballarines i 
fades. Una exposició amb els 
treballs de tres germans als 
quals agrada molt dibuixar i 
pintar. 
De l’1 al 26 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

COL·LECTIVA D’ARTIS·
TES POBLATANS
Exposició de pintures de pin-
tors i pintores poblatans. 
Del 2 al 17 de febrer a la sala 
municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

“LLIBRES QUE ET FA·
RAN OBLIDAR GREY: 
L’EROTISME A LA BIBLI·
OTECA”
Exposició de novel·la eròtica i 
llibres sobre sexualitat. 
Del 4 al 22 de febrer a la Bibli-
oteca de Masquefa.
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Estrena a Igualada •  La jungla: un buen dia para 
morir

RAMON ROBERT.-

Tot plegat va començar a l’any 
1988, quan es va estrenar Die 
hard, que vol dir “resistent a 
morir” o “dur de pelar”. Aque-
lla peŀlícula es va estrenar 
aquí com La jungla de cristal 
i li va suposar a Bruce Willis 
el gran paper de la seva vida.  
Fent de policia  (de nom John 
McClane), Bruce Willis va llui-
tar primer contra terroristes al 
Nakatomi Plaza i l’aeroport de 
Los Angeles, on estava per 
casualitat. Després, en les 
peŀlícules en les que va tornar 
al personatge, va patir a Nova 
York una gimcana molt perillo-
sa, manipulada per un lladre 
d’or, que tanmateix volia ven-
jar-se d’ell. I finalment es va 
veure atrapat en un atac infor-
màtic contra Estats Units, que 
en realitat pretenia sembrar el 
caos per amagar un impressi-
onant robatori.
Ara ens arriba la cinquena pel.
lícula en què Bruce Willis tor-

Estrena a Igualada •  Las sesiones

na a fer de John McClane: La 
jungla: un buen dia para morir. 
En aquest nou lliurament, els 
guionistes han agafat el millor 
i més característic de les qua-
tre peŀlícules anteriors: Mc-
Clane és al lloc equivocat en 
el moment exacte, però també 
han après de les bonances 
del quart lliurament: acció a 
dojo, algunes extravagàncies 
visuals (la seqüència de la au-
topista, o l’atac a l’helicòpter), 
i un company amb el qui com-
partir els perills, en aquest cas 
el seu fill, interpretat per Jal 
Courtney, i amb el que el po-
licia no té una relació massa 
bona.
Realitzada per John Moore, la 
peŀlícula comença a Moscou, 
on el policia McClane es retro-
ba amb el seu fill Jack. Caldrà 
que ambdós es posin les piles 
per parar els peus dels mafio-
sos russos i evitar una guerra 
mundial. McClane tornarà a 
suar la samarreta.
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Bruce Willis torna a la jungla
RAMON ROBERT.-

Realitzada per Ben Lewin, Las 
sesiones és una peŀlícula molt 
especial. Plena de tendresa, 
subtilitat i humor, el seu contin-
gut està associat a una temà-
tica ben insòlita. Tot comença 
amb la determinació de Mark 
O’Brien (John Hawkes), un 
poeta i periodista tetraplègic, i 
amb un pulmó d’acer. Aquest 
pren la decisió que, als seus 
38 anys, ja és hora de perdre 
la virginitat. Amb l’ajuda d’un 
terapeuta i l’orientació d’un 
sacerdot (William H. Macy), 
Mark es posa en contacte amb 
Cheryl Cohen-Greene (Helen 
Hunt), una professional del 
sexe.
Divertida, estimulant i vital, 

Sessions de sexe

Las sesiones és una pel.lícula 
que gairebé agrada a tothom. 
No és gens estrany que fos 
recompensada en els festivals 
de San Sebastián i Sundance, 
on es va emportar els premis 
atorgats pel públic. El disca-

Estrena a Tous •  El profesor

RAMON ROBERT.-

En aquesta peŀlícula dramà-
tica i realista, l’actor Adrien 
Brody fa la seva millor interpre-
tació des d’El pianista (2002), 
el treball que el va situar en 
primera línia. Aquesta vegada, 
Brody caracteritza Henry Bat-
hes, un professor amb un do 
molt especial per guanyar-se 
els alumnes. Quan comença 
a treballar en un nou institut, 
Henry no triga a convertir-se 
en un exemple a seguir. Des-
cobreix que té una connexió 
emocional amb els alumnes, 
amb els altres professors i 
amb una adolescent que co-
neix al carrer.
Realitzada per un cineasta 
amb talent, però que de vega-
des cau en alguns excessos –

Excel·lent Adrien Brody

Tony Kaye-, la peŀlícula esde-
vé molt critica amb el sistema 
nord-americà d’educació. No 
és una altra peŀlícula sobre un 
professor condescendent, ide-
alista i bonàs, plantat davant 
una classe de nois ignorants 

pacitat protagonista es molt 
simpàtic, Helen Hunt (nomina-
da a l’Oscar) fa un dels millors 
papers –la professional del 
sexe-  de la seva carrera i la 
peŀlícula no cau en falsos sen-
timentalismes.

i esgarriats. No, no és El club 
de los poetas muertos ni quel-
com semblant. La peŀlícula de 
Tony Kaye va molt més enllà, 
fins el punt de topar-nos amb 
l’angoixa i la depressió del 
protagonista.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3D

MAMA
Espanya-Canadà. Terror. D´Andrés Muschietti. Amb Jessica Chastain, 
Nikolaj Coster-Waldau i Megan Charpentier. Fa cinc anys, el mateix dia 
que la seva mare va ser assassinada, Victòria i Lilly van desaparèixer al 
bosc. Buscades incansablement pel seus oncles Lucas i Annabel, les nenes 
son finalment son rescatades. Comencen llavors una nova vida de la mà 
de Annabel, però aviat descobreixen que algú o alguna cosa misteriós les 
segueix observant. ***

LA JUNGLA: UN BUEN DIA PARA MORIR
Estats Units. Acció. De John Moore. Amb Bruce Willis, Jai Courtney i 
Sebastian Koch. De nou el policia John McClane es troba en el lloc 
equivocat en el moment equivocat, en viatjar a Moscou on es troba el 
seu fill Jack. Amb els pitjors elements dels baixos fons russos darrere seu i 
lluitant contra rellotge per evitar una guerra, els dos McClane descobreixen 
que els seus mètodes oposats per enfrontar-se a les dificultats els poden 
anar bé per unir forces per mantenir-se vius. ESTRENA

EL PROFESOR
Estats Units. Drama. De Tony Kaye. Amb Adrien Brody, Christina 
Hendricks, Sami Gayle, Marcia Gay Harden i James Caan. Henry Bathes és 
un professor que té un autèntic do per connectar amb els alumnes. Quan 
arriba a un nou institut, Henry no triga a convertir-se en un exemple a 
seguir per als adolescents. Descobreix que té una connexió emocional 
amb els alumnes, amb els altres professors i amb una adolescent a la qual 
recull al carrer. I s´adona que no està sol en la seva desesperada recerca 
de la bellesa en un món aparentment mancat d´amor i ple de maldat. 
ESTRENA

LAS SESIONES
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Ben Lewin. Amb John Hawkes, Helen 
Hunt i William H. Macy. Mark O’Brien és un poeta i periodista tetraplègic, i 
amb un pulmó d´acer. Decideix que, als seus 38 anys, ja és hora de perdre 
la virginitat. Amb l´ajuda del seu terapeuta i l´orientació d´un sacerdot, 
Mark es posa en contacte amb Cheryl Cohen-Greene, una professional 
del sexe. ESTRENA

EL LADO BUENO DE LAS COSAS
Estats Units. Comèdia romàntica. De David O. Russell. Amb Bradley 
Cooper, Jennifer Lawrence i Robert De Niro. Després de passar vuit mesos 
en una institució mental per agredir el amant de la seva dona, Pat torna 
sense res a viure a casa dels seus pares. Determinat a tenir una actitud 
positiva i recuperar la seva ex-dona, el món de Pat es posa del inrevés 
quan coneix a Tiffany, una noia amb certs problemes i no gaire bona 
fama al barri. Malgrat la seva mútua desconfiança inicial, entre ells aviat 
es desenvoluparà un vincle molt especial que els ajudarà a trobar en les 
seves vides el costat bo de les coses. ****

EL FESTIN DE BABETTE
Dinamarca. Comèdia. De Gabriel Axel. Amb Stéphane Audran i Jean-
Philipe Lafont. Segle XIX. En un remot llogaret de Dinamarca, dues 
ancianes rememoren a Babette. Temps enrere, Babette va arribar des 
de París, canviant les seves vides. Un premi de loteria li permet a la noia 
organitzar un opulent sopar amb els millors plats i vins de la gastronomia 
francesa. Tots els veïns accepten la invitació, però es posen prèviament 
d’acord per no donar mostres d’una satisfacció que seria pecaminosa. 
Però, poc a poc, en un cerimonial intens i emotiu, van cedint als plaers de 
la cuina francesa. Oscar a la millor pel.lícula estrangera. *****

LA TRAMA
Estats Units. Thriller. De  Allen Hughes. Amb  Mark Wahlberg, Russell 
Crowe, Catherine Zeta-Jones, Natalie Martinez. Set anys després d’haver-
se vist obligat a deixar el seu lloc a la policia de Nova York per un escàndol 
produït per un desafortunat tiroteig, el detectiu privat Billy Taggart és 
contractat per l’alcalde de la ciutat, Nicholas Hostetler , perquè investigui 
la presumpta infidelitat de la seva dona. Però quan el suposat amant 
d’aquesta apareix mort, les coses es compliquen molt més del que 
Taggart podria haver previst. El detectiu, que no triga a descobrir que no 
era més que un peó en una partida major, s’endinsa a la zona grisa que 
uneix els mons del crim, la política i els negocis. ESTRENA

KURSAL 1 
LA JUNGLA: UN BUEN DIA 
PARA MORIR (12 anys)
Dies 15-19-20-21            6:15/8:15/10:30
Dies 16-17        4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 2
MAMA (12 anys)
Dies 15-19-20-21            6:15/8:15/10:30
Dies 16-17        4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 3
LAS SESIONES (16 anys)
Dies 15-19-20-21            6:00/8:00
Dies 16-17                4:00/6:00/8:00

KURSAL 3
EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(12 anys)
Dies 15-16-17-19-20-21         10:30

(Els horaris de les pel·lícules es poden 
consultar a www.cineskursal.com)

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: CESAR DEBE 
MORIR

CASAL 
EL FESTIN DE BABETTE (apta) 
(3a. setmana d’èxit)
Dissabte: 18:00
Diumenge: 18:00
EL PROFESOR (12 anys) 
(estrena a la comarca)
Diumenge: 19:45

1/ LA JUNGLA (12 anys)
Dv.: 18:00/20:00/22:30
Ds.: 16:00/18:00/20:00/22:30
Dg.:12:15/16:00/18:00/20:00/22:30
Dll a Dj.: 17:30/19:30/21:30

2/LA TRAMA (12 anys) 
Dv.: 18:10/20:35/22:50
Ds. i Dg: 15:50/18:10/20:35/22:50
Dll a Dj.: 18:00/20:35
2/ BRAVE (apta)
Dg.: 11:30

3/MADAGASCAR (apta) 
Dg.: 11:40
3/EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(12 anys)
Dv.: 17:30/19:50
Ds. i Dg.: 17:00/19:50
Dll a Dj.: 19:00
3/LINCOLN (7 anys)
Dv. a Dg.: 22:00
3/GRUPO 7 (16 anys)
Dv. a Dg.: 21:30

4/UN PLAN PERFECTO (apta)  
Dv. Dll. a Dj.: 17:40/19:40/21:40
Ds.: 15:40/17:40/19:40/21:40
Dg.: 12:10/15:40/17:40/19:40/21:40

5/NORMAN (7 anys)
Dg.: 11:50
5/MAMA (16 anys)
Dv.: 18:20/20:30/22:40
Ds. i Dg.: 16:10/18:20/20:25/22:40
Dll. a Dj.: 17:40/19:50/21:50

6/EL ORIGEN GUARDIANES (apta)
Ds.: 16:30
Dg.: 12:05/16:30
6/DJANGO (16 anys) 
Dv. a Dg: 18:45/22:00
Dll. a Dj: 17:25/20:45

7/ROMPE RAPLH (apta)
Ds.: 16:20
Dg.: 11:40716:20
7/VOLVER A NACER (16 anys)  
Dv. a Dj.: 18:30
7/EL HOBBIT (7 anys)
Dv. a Dg.: 21:00
7/LO IMPOSIBLE (12 anys)
Dll. a Dj.: 21:00

8/ TADEO JONES (apta)
Dg.: 12:00
8/ CAMPANILLA (apta)
Ds. i Dg.: 15:30
8/ GANSTER SQUAD (16 anys)
Dv a Dg.: 17:20/22:10
8/ EL VUELO 
Dv a Dj.: 19:30
8/ BLANCANIEVES
Dll.a Dj.: 17:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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ca lça ts

Grans Rebaixes

50%
en botes i botins

Florenci Valls, 69 - IGUALADA
Parells des de10 €
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ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest proper divendres dia 
15 de febrer, i en ocasió de 
l’inici del temps quaresmal, tin-
drà lloc la primera celebració 
dels Misereres al Sant Crist 
d’Igualada. Concretament 
serà a partir de tres quarts de 
vuit del vespre, i a la basílica 
de Santa Maria, que tindrà lloc 
el trasllat de la imatge des de 
la capella del Sant Crist, fins a 
l’Altar Major de la basílica.
Posteriorment donarà inici 
l’eucaristia, que serà presidi-
da per Mn. Josep Massana, 
prior eclesiàstic i rector de la 

parròquia de Santa Maria. 
Acompanyarà en els cants, la 
Coral de Santa Maria, dirigida 
per Coni Corrents. El monitor 
dels cants serà Florenci Oli-
va, mentre que tindrà cura de 
l’acompanyament musical a 
l’orgue el Sr Lluís Victori.
Aquest serà el primer dels mi-
sereres. Els quatre següents, 
previstos per als dies 22 de 
febrer, 1, 8 i 15 de de març 
tindran lloc a l’església del Ro-
ser, mentre que el divendres 
dia 22 de març  hi haurà el 
darrer dels Misereres que tin-
drà lloc al Santuari de la Mare 
de Déu de la Pietat

Divendres de pregària al Sant 
Crist d’Igualada

Estimadíssims germans,
Us he convocat en aquest 
Consistori no sols per a les 
tres causes de canonització, 
sinó també per a comunicar-
vos una decisió de gran impor-
tància per a la vida de l’Esglé-
sia. Després d’haver examinat 
davant Déu reiteradament la 
meva consciència, he arribat 
a la certesa que, per l’edat 
avançada, ja no tinc forces per 
a exercir de manera adequa-
da el ministeri petrí. Sóc molt 
conscient que aquest ministe-
ri, per la naturalesa espiritual 
que té, ha de ser portat a ter-
me no únicament amb obres i 
paraules, sinó també, i no en 
menor grau, patint i pregant. 
Malgrat això, el món d’avui, 
subjecte a ràpides transfor-
macions i sacsejat per qües-
tions de gran relleu per a la 
vida de la fe, per a governar la 
barca de sant Pere i anunciar 

Sobre la decisió del Papa Benet XVI 

ROMÀ CASANOVA ·    Bisbe de Vic

l’Evangeli necessita també el 
vigor tant del cos com de l’es-
perit, vigor que, en els darrers 
mesos, ha disminuït en mi de 
tal manera que he de reconèi-
xer la meva incapacitat per a 
exercir bé el ministeri que em 
va ser encomanat. Per això, 
essent molt conscient de la 
seriositat d’aquest acte, amb 
plena llibertat, declaro que 
renuncio al ministeri de bisbe 
de Roma, successor de sant 
Pere, que em va ser confiat 
per mitjà dels Cardenals el 
19 d’abril de 2005, de manera 
que, des del 28 de febrer de 
2013, a les 20.00 hores, la seu 
de Roma, seu de sant Pere, 
quedarà vacant i haurà de 
ser convocat, per part de qui 
té competències per a fer-ho, 
el conclave per a l’elecció del 
nou summe pontífex.
Estimadíssims germans, us 
dono les gràcies de cor per tot 

l’amor i el treball amb què heu 
portat al meu costat el pes del 
meu ministeri, i demano per-
dó per tots els meus defectes. 
Ara confiem l’Església a la 
cura del seu Summe Pastor, 
nostre Senyor Jesucrist, i su-
pliquem a Maria, la seva santa 
Mare, que assisteixi amb la 
seva bondat maternal els pa-
res cardenals en elegir el nou 
Summe Pontífex. Pel que fa a 
mi, també en el futur, voldria 
servir de tot cor la santa Es-
glésia de Déu amb una vida 
dedicada a la pregària.

Benedictus pp XVI

1. Davant aquesta declaració, 
ens sentim molt units al Sant 

Pare, comprenem aquesta de-
cisió que, com ell ens ha dit, 
és profundament meditada 
en consciència davant Déu i 
presa amb tota llibertat, tenint 
present el bé de l’Església, per 
sobre de qualsevol altre inte-
rès.
2. Li agraïm el seu magiste-
ri lluminós amb què ha guiat 
l’Església i el coratge amb 
què ha afrontat les seves di-
ficultats i els problemes més 
actuals de la nostra societat, 
procurant donar-hi respostes 
des de la raó i des de la fe.
Li agraïm també la seva esti-
ma i simpatia envers el nostre 
país, que es va fer palesa en 
la seva vinguda per a dedicar 

la Basílica de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona. 
Pel que fa al nostre Bisbat, 
“terra de sants” com em va dir 
en la darrera trobada que vaig 
tenir amb ell, li hem d’agrair la 
canonització de sant Francesc 
Coll i de Santa Carme Sallés. 
3. Demano a tots els fidels de 
la Diòcesi que acompanyin el 
Sant Pare amb la pregària i 
que invoquin confiadament, 
des d’ara, l’Esperit Sant que 
guiï el col·legi cardenalici a 
l’hora d’elegir el nou succes-
sor de Sant Pere, per tal que 
sigui pastor que plagui Déu 
per la seva santedat i pel seu 
servei generós a l’Església de 
Jesucrist.

El proper dia 17 a 2/4 d’1 a la parròquia de la Sagrada Família,
 es celebrarà una missa en memòria de la Pilar Mensa i Burrull que 
va morir el passat dia 27 de gener.
La seva amiga M.F que sempre la tindrà en el seu record. 

Igualada, febrer de 2013

VICTORIANO MARTÍNEZ SERRANO
Ha muerto cristianamente a la edad de 88 años, el día 2 de febrero de 2013

R.I.P

Igualada, febrero de 2013

La família desea agradecer a todas las personas que nos han acompañado en estos  tristes momentos 
y han expresado su dolor por la pérdida.
Nuestro agradecimiento también a todo el personal de la Fundación Sanitària Sant Josep que tan 
cuidadosamente lo atendieron durante la estancia en ese lugar.

Familia Martínez -Andreu

Ricard Gomà Bou

Els seus estimats: esposa, Montserrat Torrens Aribau; �lls, Ricard  i Montserrat, Josep Mª i Maria Eulàlia; néts, Laia, 
Joan i Pol, Jordi i Anna; besnéts, Kaila, Jana i Guiu  i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La 
família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 13  
a l’església de la Llacuna.

En record de

Igualada, febrer de 2013Funerària Anoia, S.L

Ha mort  el passat dimarts dia 12 de febrer a l´edat de 89 anys. 
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Dóna als teus fills tot el que 
puguis perquè facin alguna 
cosa, però no tant com per-
què no facin res.
És una frase que parla de lí-
mits, i no dels límits que hem 
de posar als nostres nens sinó 
dels límits que ens hem de po-
sar a nosaltres mateixos per 
permetre que aquests nens 
creixin aprenent de tot allò que 
la vida té, el que és bo i el que 
és difícil, sense aclaparar-los 
amb les nostres pors. Quan un 
adult fa una i mil vegades allò 
que el seu fill és capaç de fer 
per sí mateix, l’està ofegant, li 
esta restant confiança, auto-
nomia i seguretat, tot el con-
trari del que volem que siguin. 
Aquesta frase la podem es-
criure de nou amb alguns 
exemples de les moltes coses 
que podem estar donant de 
més als nostres fills. 
Dóna als teus fills tota la pro-
tecció que puguis però no tan-
ta com perquè pensin que al 
món no hi ha perills. En el mo-
ment en què els acompanyem 
a tot arreu, ho fem tot per ells, 
els donem la mà per tot, sen-
se parar-nos a pensar si ja ho 
poden fer ells, els estem fent 
incapaços.
Dóna als teus fills tanta lliber-
tat com puguis, però no fins 
al punt que pensin que no hi 
ha límits, ni normes. Si els 
dius que ho poden tot, que no 
s’han de preocupar per res, i 
no els fas responsables d’al-
guna cosa, mai no sabran el 
valor de la seva llibertat i de la 
dels altres. 
Dóna als teus fills tants diners 
com necessitin, però no tants 
com perquè pensin que plo-
uen del cel. Si els compres 
coses i coses i mai parles de 
diners, de com es guanyen o 
de quan valen les coses, no 
en tindran mai prou i no conei-
xeran l’agraïment.
Dóna als teus fills tota la com-
panyia que puguis, però no 
fins el punt que pensin que 
no podrien viure sense tu. Si 
tot el temps els truques, si 
vols saber en cada moment 

on són, què fan, què veuen, 
què diuen, de què parlen, amb 
qui parlen, quan arriben, quan 
marxen, tot això quan ja te-
nen una edat, faràs que no es 
puguin refiar dels seus propis 
criteris per viure la seva vida.  

Trobar l’equilibri entre el que 
donem i el que neguem als 
nostres fills té a veure amb 
com són i el que necessiten, 
però quan el que es dóna o el 
que es nega és en excés, té 
més a veure amb com som els 
pares, amb la  pròpia capacitat 
de resistir el malestar que ge-
nera  veure un fill que s’equi-
voca, o que està enfadat, o  
contrariat o dubtós ... 
Qualsevol emoció que mos-
tren els nostres fills desperta 
en nosaltres també una res-
posta emocional i sensori-
al que és la que ens porta a 
actuar. Si la nostra capacitat 
de regular aquesta emoció és 
baixa ho notarem perquè ens 
trobarem actuant ràpidament, 
aparentment, per tal que el 
nostre fill no senti cap emoció 

desagradable, però en realitat 
serà per no sentir-la nosaltres. 
Podem veure un exemple del 
que passa quan nosaltres do-
nem o neguem en excés: quan 
el nostre fill s’enfronta per pri-
mera vegada a la conducció i 
surt de la ciutat, ell pot estar 
nerviós, però nosaltres també, 

Donar-ho tot

i moltes vegades no esperem 
a que ell experimenti amb les 
seves habilitats i, si necessita, 
demani ajut, sinó que el tru-
quem i truquem, o exigim que 
truquin a cada pas que donen. 
És clar que som nosaltres que 
necessitem calmar-nos i no 
ell. Ell tot el que necessita és 

saber que estem disponibles 
per si cal. 
Què ha après ell? Pensem-hi: 
No puc  refiar del que sé. Haig 
de fer-ho bé perquè el meu 
pare/mare estiguin tranquils. 
Si ells es posen així és perquè 
deu ser molt perillós això de 
conduir. No sóc tan bon con-
ductor com els meus pares 
esperen....  
Com serà el seu futur si els 
donem tot fet o els neguem 
tota possibilitat de passar-ho 
malament? La vida serà igual 
de fàcil o de difícil que per tots 
els seus contemporanis, però 
els nostres fills no hauran fet 
tots els aprenentatges neces-
saris per ser feliços amb el 
que els vindrà a favor i resis-
tents alhora que creatius amb 
allò que els vindrà a la contra. 
Nosaltres som els que hem 
de regular-nos perquè ells 
vegin que tot i sentir-se mala-
ment ho poden suportat. Hem 
d’acompanyar-los en les se-
ves emocions simplement es-
tant presents i  no resolent la 
seva vida. 

Dolors Capellades
Psicòloga Clínica

www.dolorscapellades.com

NOUS TRACTAMENTS

PRP. FACTORS DE CREIXEMENT: Dolor crònic de les articulacions 
(genolls, espatlles, colzes...), lesions d’esportistes... etc.
TRAUMATÒLEGS: Dr.  J. Cornet, Dr.  M. Charaf, Dr. Ll. Cañamares
METGE REHABILITADOR: Dr. P. Peret

NOVES ESPECIALITATS

DERMATOLOGIA: Dra. Dolors Vila
UROLOGIA:  Dr. Josep Mª Blancafort
GINECOLOGIA: Dra. Silvia Gudiño
OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA: Dra. Núria Planas
PEDIATRIA GENERAL: Dr.  Arturo Velasquez

NOVES PROVES DIAGNÒSTIQUES:

Ecografies: abdominals, ginecològiques, renoprostàtiques,
 musculoesquelètiques, ecocardiograma...
RMN de petites articulacions: Genolls, turmell, colzes, mans, etc.

Av. Països catalans, 95 · 08700 IGUALADA
Tel. 93 804 66 88 · Fax 93 803 92 89

Rambla Sant Ferran, 62 · 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 25 25 · Fax 93 805 47 11

Carrer Cervantes, 30 · 08784 PIERA
Tel./Fax 93 779 47 90

www.assistencialanoia.com
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Per explicar què és el coac-
hing em serviré d’un exemple:
“Imagina’t que estàs perdut 
en mig d’un bosc. Vols fer un 
viatge cap un lloc determinat 
o potser no saps on vols anar 
exactament, però si saps que 
vols sortir del bosc i per fer-
ho has d’emprendre el camí 
(PROCÉS DE COACHING). 
Trobes una brúixola (CO-
ACH) que t’acompanyarà du-
rant aquest recorregut i serà 
el teu punt de referència per 
saber on és el nord, sud, est 
o oest. Tu decidiràs cap on 
tirar, si vols fer un camí curt 
fins a la propera esplanada o 
si vols fer un llarg camí traves-
sant alguna  muntanya, depèn 
d’on vulguis anar. Pararàs per 
reflexionar i avaluar què tens 
en aquest moment i què et fa 
falta per continuar (SITUACIÓ 
ACTUAL). Les  habilitats i re-
cursos que ja tens però que 
potser ignores per fer-ho i les 
que necessitaràs per dur a 
terme la teva aventura. Potser 
també entendràs per què t’has 
perdut i ho voldràs canviar 
(COMPROMÍS).
Amb la brúixola aprendràs a 
ser conscient d’on et trobes 
en cada moment, de si el que 
fas i com ho fas t’apropa cap 
el teu punt final (OBJECTIU), 
de les creences que t’ajuden 
a tirar endavant o que et fan 
sentir por. Seràs responsable 
de tu mateix. Cada dia et pro-
posaràs un tram determinat a  
fer, conjuntament amb l’ajuda 
de la brúixola marcaràs un 
PLA D’ACCIÓ:  quantes hores 
caminaràs, per on passaràs, 
quin serà el teu ritme al cami-
nar, on menjaràs,que hauràs 
de fer i com per aconseguir-lo, 
etc... 
I al final del dia avaluaràs si 

vas en la direcció que vols o 
l’has de canviar o fa falta millo-
rar alguna cosa. Si ha estat un 
dia profitós i resolutiu per a tu, 
què has après de nou, etc...
A l’anar avançant, i veient el 

camí fet, augmentarà la teva  
confiança i motivació fins arri-
bar a la fita final. “
El coaching no és teràpia, ni 
consultoria, ni formació. El co-
aching és un procés de canvi 
que  ajuda a  despertar i des-
cobrir qui ets, quins valors 
tens, que vols realment a la 
teva vida què vols fer per can-
viar, cap a on vols anar i com 
hi vols anar. Orientat a explo-
rar noves perspectives i des-
cobrir  els recursos, talents,  i 
acciones necessàries per la 
consecució del teus objectius 
i il·lusions.
Es parteix de la premissa que 
el COACHEE (persona que 
rep procés de coaching) és 
qui té la major i millor infor-
mació per resoldre la situació 
a la que s’enfronta. El coach 
(persona que fa el coaching o 
“entrenador”) facilita al coac-
hee que ho descobreixi i que 
aprengui per sí mateix. 
Tot aquest procés es fa en 
un entorn de confiança, con-
fidencialitat i compromís, mit-
jançant preguntes, escoltant i 
reflexionant. 
Cada  procés és individual i es 
dissenya en funció de les ne-
cessitats del client@. Sol du-
rar entre 6 a 15 sessions d’una 

hora de duració. El període 
entre sessions és fix  de mutu 
acord, sent normalment una 
sessió a la setmana o cada 15 
dies. 
El coaching t’ajuda a augmen-

tar la teva autoconsciència, 
autocontrol, autoconfiança, 
aprenentatge, passar a l’acció 

Life  Coaching?
i assolir els teus objectius.

A QUI VA DIRIGIT?
El coaching va dirigit  a homes, 
dones, adolescents, parelles, 
pares, executius, esportistes i 
a totes aquelles persones que 
vulguin portar les regnes  de la 
seva vida, que vulguin dotar-
la de sentit i equilibri, que es 
vulguin conèixer millor.

QUAN POT SER ÚTIL UN 
PROCÉS DE COACHING?? 
- Quan has arribat un punt que 
no saps molt bé que vols. 
- Quan vols millorar aspectes 
professionals i/o personals
- Quan vols re-orientar la car-
rera professional i/o recerca 
de feina .  
- Quan vulguis guanyar con-
fiança i seguretat en tu  ma-
teix@ 
- Quan estàs travessant un 
moment de “crisi” per algun 
concepte i això implica  reori-
entar alguna àrea de la  teva 
vida. (separacions, canvis de 

feina. .....)
- Quan vulguis millorar la teva 
relació amb els altres (com-
panys de feina, família, fills, 
parella, amics....) 
- Quan encara sabent com fer 
les coses, no les fas o no et 
poses en marxa (iniciar uns 
estudis, projecte.....)  
- Quan desitgis desenvolu-
par una habilitat o competèn-
cia (preparar reunions, parlar 
en públic, conferències, etc.).
- Quan vulguis reconèixer 
les teves limitacions i gene-
rar estratègies per superar-
les. (creixement personal)
- Quan vulguis millorar la teva 
salut (una malaltia crònica, 
perdre pes,  canviar un hàbit 
poc saludable, fer exercici,  
etc.).

Montse Santamaria
Psicòloga col múm 10185

Coach personal
www.garbicentre.com

1. Com es manifesten els 
polls?
Les picades de polls es po-
den localitzar a tot el cuir 
cabellut però la zona més 
freqüent és el clatell. El 
símptoma habitual és la pi-
cor produïda per la saliva in-
jectada pel poll.

2. Quines són les princi-
pals característiques dels 
polls?
Els polls són insectes petits 
sense ales amb tres parells 
de potes que s’enganxen al 
cabell. Són insectes xucla-
dors i tenen els òrgans bu-
cals preparats per a perforar 
la pell i xuclar sang.

3. Com es produeix la pa-
rasitació per polls?
Els polls depenen del seu 
hoste per a alimentar-se i 
viure però poden passar di-

rectament i amb gran facilitat 
d’una persona a l’altra amb 
un mínim contacte personal. 
L’ús de robes, barrets, pintes 
o d’altres objectes infestats 
per polls o llémenes és una al-
tra manera de contaminar-se. 
Encara que tradicionalment la 

infestació per polls es pro-
dueix a poblacions amb una 
higiene personal descuidada 
on els banys i els canvis de 
roba no són freqüents, els 
insectes prefereixen viure 
a la pell neta i és per això 
que una persona amb una 
higiene personal correcta es 
contamina tan fàcilment. Els 
polls corporals rares vega-
des es troben a comunitats 
ben netes. La parasitació per 
polls al cap és la més habitu-
al i es troba, majoritàriament, 
en nens de 6 a 10 anys.

4. On s’infesten els nens?
Les guarderies i les escoles 
són els focus de més risc. La 
causa més habitual és la pre-
sència de nens afectats que 
no són aïllats i la mala utilit-
zació de les colònies preven-
tives que creen resistència i 
no protegeixen correctament.

Els polls: què són?

PSICOLOGIA I SALUT

www.garbicentre.es
garbicentre@gmail.com

T. 93 803 53 43
Dr. Pujadas 22, baixos. 

Igualada

Garbí centre
Psicologia i salut

Auriculoteràpia
Dietètica i nutrició
Coaching
Medicina familliar
Medicina homeopàtica
Logopèdia
Psiquiatria
Psicologia nens,a dolescents i adults
Teràpia làser per deixar de fumar

DR. ASENSI• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

• OPTOMETRISTA I ENTRENAMENTS VISUALS
 
• CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.

• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA

• LÀSER, OCT (edema macular degut a l'edat).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel. / Fax 93 804 29 00 - IGUALADA

CENTRE  OFTALMOLÒGIC

Passeig Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90

· Última tecnologia en audifòns digitals.
· Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de soroll fets a mida.
· Reparació d’audifòns de totes les marques.
· Personal titulat.

5 Anys de garantia
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OPT-RETINA és la xarxa  d’òptics optometristes,  creada per 
a la detecció precoç de les malalties de la retina amb coŀla-
boració amb l’equip d’oftalmòlegs de Diagsum.

A ÒPTICA DURAN disposem de l’última generació de retinò-
grafs mitjançant els quals realitzem una sèrie de fotografies 
de la seva retina, que són avaluades per l’equip d’oftalmò-
legs de Diagsum, oftalmòlegs especialitzats en retina. En 24 
hores emeten un informe mèdic amb l’ avaluació de les imat-
ges realitzades als pacients.
En aquest informe mèdic es fa un diagnòstic de presumpció i 
s’informa al pacient de la conveniència o no de fer una visita 
directament  a l’oftalmòleg i la urgència en què és necessària 
fer-la.

L’exploració fotogràfica de la retina és un mètode senzill i in-
dolor per descartar les principals malalties degeneratives de 
la retina. 

OPT-RETINA, un nou  projecte de salut visual 
a ÒPTICA DURAN 

Un control anual de la seva retina és necessari per a la detecció a temps de malalties 
degeneratives visuals com: DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT, RETINOPA-
TIA DIABÈTICA i DESPRENIMENT DE RETINA.

La DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT 
és ja la principal causa de ceguesa en pacients majors 
de 65 anys. Els seus factors de risc són:
-l’edat
-el tabac
-els antecedents familiars
Pot no donar cap simptomatologia en les seves fases 
inicials però en poc temps pot espatllar tota la visió 
central.

Per això és tan important la seva detecció precoç ja 
que un cop s’ha perdut la visió no es recupera, pel que 
el diagnòstic precoç millora el pronòstic en pacients 
en fases inicials.

La RETINOPATIA DIABÈTICA és la causa de la majoria de 
les cegueses del nostre país.
Totes les persones diabètiques han de fer-se com a mínim 
una revisió anual de la seva retina per detectar a temps 
aquesta patologia i així evitar-ne les seves conseqüències.

SI ÉS VOSTÈ:

DIABÈTIC
ÉS MAJOR DE 65 ANYS 
ÉS FUMADOR
TÉ ANTECEDENTS FAMILIARS DE CEGUESA
ÉS O HA SIGUT MIOP DE 3 O MÉS DIÒPTRIES

PENSI QUE ÉS MOLT IMPORTANT EL CONTROL ANUAL DE 
LA SEVA RETINA

ÒPTICA DURAN és un centre adherit a aquest programa de detec-
ció precoç.

A ÒPTICA DURAN mitjançant OPT RETINA li posem fàcil.
Controlem any a any l’estat de la seva salud visual tan sols amb unes fotografies

CONSULTI’NS  I DEMANI HORA. 

-Susana Rodríguez Bustamante
 Diplomada en Òptica i Optometria
-Sandra Margets Morgades
 Tècnica auxiliar d’Òptica.

C/ MASQUEFA , 11 Igualada      WWW.OPTICADURAN.ES       Tel. 935107083

  Visió Afectada

 Ull normal

Ull afectat
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Estem vivint una època de 
veritables canvis on cada dia 
més de nosaltres ens pre-
guntem que està passant al 
nostre entorn i com està afec-
tant a les nostres vides. Les 
preocupacions i la insegure-
tat d’un futur incert ens porta 
moltes vegades a una tensió 
que es manifesta a nivell fí-
sic, mental i emocional afec-
tant de manera significativa 
l’evolució positiva de la nostra 
realització com a persones in-
dividuals i en el creixement de 
grup. La desmotivació laboral 
i vocacional afecta directa-
ment sobre  la vida familiar i 
social contaminant tot l’entorn.                                                           
Cadascú de nosaltres, grans , 

adults i nens, tenim unes quali-
tats úniques per desenvolupar 
un paper important dintre del 
col·lectiu  familiar i social, però 
moltes vegades, degut als 
valors que la societat ens ha 
imposat, desconeixem quina 
pot ser aquesta aportació que 
ens farà sentir-nos  realitzats.                                                                                                                                   
Fer la gran descoberta de la 
nostra veritable vocació  no 
és gens fàcil, però segur que 
si  fem una ullada al nostre 
entorn podem trobar les eines 
i les persones que ens ajuda-
ran  que l’experiència d’aques-
ta  descoberta pugui ser diver-
tida i enriquidora.  

Yolanda Piñero                                                                                                         
Homeòpata i Osteòpata

Una visió de la vida

La incontinència urinària con-
sisteix en la pèrdua involuntà-
ria d’orina. L’afectada té una 
necessitat imperiosa d’orinar 
però és incapaç de retenir-la, 
o bé té “escapes” que poden 
produir-se al esternudar, riure, 
realitzar algun esforç, etc. Tot 
això suposa un problema higi-
ènic, social i a vegades psico-
lògic. 
Però cal saber que hi ha me-
dis per tractar-ho, moltes de 
les pèrdues d’orina tenen so-
lució. Es pot millorar enfor-
tint el sòl pèlvic, que és tota 
la musculatura que sosté les 
vísceres que estan dins la pel-
vis (matriu, bufeta...). Primer 
es fa una bona valoració per 
part del/la ginecòloga i/o co-
madrona per veure la patolo-
gia, després també es fa una 
valoració de la força d’aques-
ta musculatura per part de la 
fisioterapeuta, i s’explica, de-
penent del problema que hi 

ha, el tractament a seguir. És 
un tractament fisioterapèutic 
especialitzat que es realitza 
a consulta, i normalment es 
donen pautes per fer a casa. 
Sempre recomanem aquesta 
valoració després d’un part, 
per veure com ha quedat 

Tractament de la incontinència 
urinària

aquest sòl pèlvic i poder fer 
prevenció, per evitar pèrdues 
més endavant.

Montserrat Monteagudo
Fisioterapeuta col.2485

Experta en obstètrica i uro-
ginecologia

La contracepció d’emergèn-
cia és un tractament per evi-
tar l’embaràs després d’una 
relació sexual coital sense 
mètodes anticonceptius o en 
el cas de no haver-los utilitzat 
correctament.  
Cal prendre els comprimits al 
més aviat possible i abans de 
les 72 hores (3 dies) després 
de la relació sexual coital amb 
risc d’embaràs. De tota mane-
ra, tot i que disminueix bastant 
la seva eficàcia, pot ser útil 
fins a les 120 hores (5 dies).

Com seguir el tractament
• 1 dosi única (2 comprimits 
junts), al més aviat possible
• Si prens els comprimits amb 
algun aliment els pots digerir 
millor. 
• Si vomites abans que hagin 
passat 3 hores de la presa 
dels comprimits, cal fer trac-
tament per als vòmits i tornar-
te’ls a prendre.
• En cas que tornis a vomitar 

durant les 3 hores següents 
de la repetició de la dosi, cal 
que consultis un professional.

Després del tractament
• Aquest tractament falla po-
ques vegades, però no sem-
pre evita l’embaràs.
• La regla ha de venir, com a 
màxim, 3 setmanes després 
del tractament. Si no és així, 
t’has de fer una prova d’emba-
ràs.
• La regla pot tenir una durada 

i quantitat diferent a l’habitual, 
i es poden produir pèrdues de 
sang abans que comenci.
• Encara que et vingui la regla 
normalment, si desitges in-
formació sobre mètodes con-
traceptius, és convenient que 
consultis un professional.

Molt important
Aquest tractament només ser-
veix per evitar l’embaràs en 
aquesta relació sexual coital. 
Per tant, en les relacions se-
xuals coitals següents, has 
d’utilitzar algun mètode con-
traceptiu segur.  
Hi ha mètodes contraceptius 
segurs i eficaços per prevenir 
un embaràs no desitjat.  
El preservatiu és un mètode 
que evita l’embaràs i les infec-
cions de transmissió sexual, 
fins i tot la sida i, per tant, és 
molt recomanable.

La contracepció d’emergència

Us ofereix els serveis de:

· Fisioteràpia
· Osteopatia
· Reflexoteràpia
· Entrenadora personal
· Gimnàstica d’esquena
· Gim. Manteniment
· Pilates
· Tai-txi
· Ioga
· Cursos i tallers

· Anàlisis clínics
· Cardiologia
· Dermatologia
· Medicina General
· Otorinolaringologia
· Psiquiatria
· Electro i Ecocardiogrames
· Psicologia (infants i adults)
· Logopèdia
· Podologia
· Dietètica
· Estètica
· Fotodepilació
· Reiki
· Shiatsu
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Des que naixem, el nostre 
cos, el nostre ésser no para de 
desenvolupar-se i evolucionar. 
Així com el nadó va creixent, 
va adquirint noves habilitats 
psicomotrius i socials, també 
els adults van canviant. A par-
tir d’una certa edat comença 
l’envelliment, i tot i que la ca-
pacitat d’aprenentatge va dis-
minuint, la possibilitat d’adqui-
rir noves habilitats no s’atura. 
Amb la vellesa hi ha  canvis, 
però  no pas tan grans com en 
els primers anys de vida. El 
que és ben evident és que el 
cos, la ment, la manera com 
veiem el món...canvia al llarg 
de tot el procés vital. 
La veu i el cos estan íntima-
ment relacionats. També el 
nostre estat d’ànim i aspectes 
de caire psicològic influencien 
en la veu. Davant d’això, és 
fàcil pensar que si el cos i la 
ment canvien, la veu també 
pot canviar al llarg de la vida. 
Com de fet ho fa. Quan rebem 
una trucada d’un desconegut, 
fàcilment i quasi automàtica-
ment intentem imaginar una 
cara, una edat a l’altre costat 
del cable. I molt sovint l’en-
certem, tot i que sempre hi ha 
casos que ens sorprenen: una 
veu que pensàvem que cor-
responia a una persona jove 
ens trobem que l’acompanya 
una persona anciana, o una 
veu que crèiem que l’acom-
panyava una persona d’unes 
certes característiques físi-
ques, ens trobem que, a pri-
mera vista, el seu cos i la seva 
veu no ens encaixen...

Els nounats
Els nounats tenen una veu 
molt estrident, sobretot quan 
l’utilitzen per plorar. És una 
veu que no es pot ignorar. És 
una veu a la qual s’ha de fer 
cas. Les persones que estan 
en contacte amb nadons ho 
saben. Està dissenyada per 
això: per ser sentida a grans 
distàncies i per moure’ns a 
actuar, és una qüestió de su-
pervivència. Això és perquè la 
laringe en el nadó està situada 
molt amunt en el coll i és molt i 
molt petita i la seva estridència 
s’explica pel fet que la laringe, 
en aquesta etapa, té una for-
ma que recorda una mica a 
un tub de trompeta, cosa que 
ajuda a que es potencïi aques-
ta estridència en el so. La la-
ringe en els nens va canviant 
de posició, es va allunyant de 
la boca a mesura que el nen 
comença a poder menjar ali-

ments sòlids, a mastegar, a 
produir les primeres paraules 
i a adquirir el llenguatge. Així, 
la veu d’un nen de dos anys 
és molt diferent de la veu d’un 
nen de sis que en teoria menja 
amb normalitat, ha adquirit un 
ple control del seu cos i ha ad-
quirit el llenguatge. 

L’adolescència
La segona etapa de canvi vo-
cal, i que sol ser la més evi-
dent, és la que correspon a 
l’adolescència. Acompanyada 
per tots els canvis de la puber-
tat, la veu canvia de ser una 
veu infantil a una veu adulta. 
Tot i que aquest canvi és molt 
més evident en els nois, les 
noies també experimenten 
una muda vocal que passa 
per una època de certa inesta-
bilitat i debilitat en la veu que, 
a vegades, es fa més evident 
en la veu cantada. En els nois 
els canvis són molt més relle-
vants perquè són  més grans: 
les cordes passaran a medir 
el doble del que medien. A 
més, això s’acompanya de 
canvis en l’alçada i l’amplada 
del cos, cosa que també afec-
ta a la manera com la veu es 
percep en el cos. El ritme en 
els canvis durant la pubertat 
és molt dispar, poden desen-
volupar-se en uns pocs mesos 
o allargar-se diversos mesos. 
Un cop la veu s’ha “instal·lat” 
en el nou cos, guanya estabili-
tat i va adquirint més sonoritat 
en relació a la nova estructura 
corporal. 
Després de la muda vocal en 
l’adolescència potser hi ha la 
idea que un es queda amb 
la veu que li ha quedat amb 
el canvi. I en part és cert: les 
característiques principals que 
fan que identifiquem una veu 
amb una persona, no canvien. 
Però la veu segueix canviant 
igual que el cos. Un adult jove 
tendeix a tenir una veu amb 
menys cos i a ser menys so-
nora que la veu d’un adult ma-
dur, que sol tenir un cos més 
ample. Quantes vegades no 
us heu trobat en la situació 
que algú us diu: “fixa’t, peso el 
mateix, però de la jaqueta del 
vestit de nuvi els botons em 
queden a mig pit” aquests can-
vis en el cos repercuteixen en 
canvis en la veu, encara que 
no en siguem conscients. Les 
dones també s’eixamplen i la 
tensió de la musculatura can-
via, sobretot si han passat per 
un embaràs i un part. També 
en la maduresa hi pot haver 

canvis hormonals importants 
que poden afectar la veu. En 
les dones sol anar acompa-
nyat de desajustaments que 
poden ser de lleus a greus. Al-
gunes dones, coincidint amb 
la menopausa, comencen a 
notar problemes vocals, tot i 
que podria ser que no n’ha-
guessin patit mai abans. En-
tre els canvis que es poden 
percebre en aquesta etapa 
podem dir que la veu tendeix 
a guanyar sonoritat a la zona 
greu. Evidentment, a part dels 
canvis lligats als canvis físics, 
hi ha canvis en la veu que es-
tan lligats a l’ús que se´n fa, ja 
que aquesta etapa sol ser la-
boralment intensa. 

La vellesa
Amb l’entrada a la vellesa la 
veu en les dones tendeix a 
fer-se més greu i en els ho-
mes més aguda. Això respon 
de nou a processos hormo-
nals lligats a l’edat i que po-
den provocar pèrdua de tensió 
i massa muscular.  Quan hi ha 
problemes vocals lligats a la 
vellesa, parlem de presbifo-
nía i sovint es manifesta en un 
afebliment de la veu, fatiga da-
vant d’esforços vocals no ha-
bituals i una certa inestabilitat. 
Els canvis de veu en la vellesa 
depenen també en bona part 
de l’estat de salut física de la 
persona i de l’ús que se li hagi 
donat a la veu al llarg de tota 
la vida. Un cantant professi-
onal, per exemple, resisteix 
millor els efectes de l’edat en 
la veu. 
En certa manera, la veu és 
el resultat del nostre estat 
personal en cada etapa de la 
vida. En tots els canvis vocals 

relacionats amb l’edat, un lo-
gopeda especialista en veu 
disposa d’eines i recursos per 
reconduir les situacions i aju-
dar a restablir un gest vocal 
confortable i eficaç. Sempre 
que algú consulta per proble-
mes vocals i es constata que 
el factor de l’edat és un desen-
cadenant, s’atén l’origen de la 
problemàtica però sempre es 
treballa atenent la singularitat 
de cada persona. Així, davant 
d’un problema de muda vocal 
l’atenció logopèdica depen-
drà del grau de motivació, de 
l’ús que se li dóna a la veu i 
de l’ús que se li vulgui donar 
en el futur. Els objectius per 
un noi adolescent amb pro-
blemes vocals que forma part 
d’una companyia de teatre 
seran diferents dels objectius 
d’un noi que se sent incòmode 
amb la seva veu però que no 
té cap afició relacionada amb 
la veu. Per tant, en qualsevol 
cas, la intervenció, que és in-
dividualitzada i a mida per a 
cada persona, varia en durada 
i intensitat en funció de la pro-
blemàtica vocal i del motiu de 
consulta .

Assumpció Linares. Di-
plomada en logopèdia. 

Llicenciada en pedagogia 
del cant. Postgraduada en   
tractament dels trastorns 
de la veu. Professora de  

Tècniques i instruments per 
a la rehabilitació vocal, del 

Grau de Logopèdia de la 
FUB. Logopeda al centres 

Aqualatamèdics d’Igualada 
i Altaveu de Barcelona.

L’edat i la veu

Calaf. Pl. Barcelona 92, 1, 1er 2a. 
08280 Calaf. Tel. 93 680 293

Cirurgia oral i implantologia
Ortodòncia

Odontopediatria
Estètica dental

Odontologia general

Des de 1991
Vint anys

d’experiència
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El període de postpart és una 
etapa particular en la vida 
d’una dona, en tots els sentits, 
físicament, socialment, psi-
cològicament. En molts pocs 
dies passem d’una panxa ben 
rodoneta a un cos “buit” de 
bebè però ple d’hormones, de 
líquids que s’han de drenar 
i d’estructures que tornen a 
lloc, és un moment de treball 
físic molt intens!
Psicològicament estem con-
tentes i radiants de tenir el 
nostre fill/a en braços però, 
a vegades, les mateixes hor-
mones o certs contratemps 
postpart (cicatrius doloroses, 
morenes...) poden espatllar-
nos aquest fantàstic moment i 
fer-nos baixar la moral... 
Socialment hi ha un gran 
canvi! Des de l’alegria que 
se sent al mostrar el nostre 
bebè a la gent que ens envol-
ta, com la tristesa de perdre 
la panxa o l’estatut de “dona 
embarassada=centre del 

món”, i sobretot l’adaptació a 
aquest nou ésser i a la nova 
vida, tant en la relació mare-
fill, com amb la parella.
Si ens centrem només en la 

part física és normal que la 
dona senti que el seu cos està 
lluny d’ésser el d’abans de 
l’embaràs, sobretot si el part 
és recent! Els teixits són tous 
i laxes, poden haver-hi estri-

es, hematomes, retenció de 
líquids, quilos de més... temps 
al temps! El cos és molt savi i 
està en període de canvi cons-
tant! Podem ajudar-lo amb ti-

sanes i decoccions i també 
amb massatges drenants i re-
laxants, ens anirà molt bé! 
Però normalment “hi ha pres-
sa”! les dones em pregunten 
quan poden tornar a comen-

Activitat física en el postpart
çar una activitat física, retro-
bar la forma i “les formes”... 
això suposant que ho vegin 
clar de fer una mica d’esport 
deixant el bebè a càrrec d’algú 
altre.
Primerament jo desaconse-
llo cap activitat física abans 
de les 6 setmanes postpart, 
inclús caminar (feu-ne la dife-
rència amb “anar a donar un 
voltet”), prohibídissim carregar 
pesos o intentar fer abdomi-
nals “clàssics” o exercicis amb 
impactes. Per les pautes entre 
el dia del part i aquestes 6 set-
manes us aconsello de visitar 
un fisioterapeuta obstètric que 
us indiqui què cal fer i què cal 
evitar. És molt important!!!!!
A partir de les 6 setmanes 
postpart i si tot va bé, podem 
començar amb activitats físi-
ques suaus i adaptades. In-
tenteu buscar quelcom que 
pugueu fer amb el vostre fill/a, 
serà més enriquidor i menys 
estressant per a vosaltres i 

per ell/a.
Aquestes activitats les podeu 
fer “per lliure” com caminar, 
o “activitats dirigides” com la 
gimnàstica abdominal hipo-
pressiva de postpart, o el ioga 
mare-bebè, sempre instruïdes 
per un professional en la ma-
tèria que tingui en compte i co-
negui aquest període especial 
de postpart.
A Kine fisioteràpia t’oferim tant 
les pautes de post part imme-
diat, com activitats a partir de 
les 6 setmanes: ioga mam’bb 
i gimnàstica abdominal hipo-
pressiva. A més, i per acom-
panyar-te en aquesta nova 
etapa de la teva vida, t’oferim 
un espai de criança gratuït, els 
divendres de 17h30 a 18h30. 
Informa’t i cuida’t mare!

Cristina Martí i Dillet.
Fisioterapeuta especialitza-
da en obstetrícia, reeduca-

ció abdominal, uroginecolò-
gica, proctològica i perineal

Les lumbàlgies són dolors a 
la part baixa de l’esquena. Si, 
a més, aquest dolor s’ irradia 
fins a sota d’un o dels dos ge-
nolls s’anomena ciàtica.
Les causes més freqüents de 
les lumbàlgies són els esfor-
ços continuats, els sobrees-
forços puntuals i les postures 
inadequades i mantingudes 
durant temps.
L’exemple més clar és l’aixe-
cament de pesos de manera 
inadequada, tant de forma 
contínua com sobtada.

Prevenció
Manteniu una bona condició 
física general i local, en la 
zona de la musculatura abdo-
minal i de l’esquena.
Feu postures adequades per 
disminuir els esforços. Apri-
meu-vos, en cas d’obesitat, i 
deixeu de fumar.
Les lumbàlgies són molt fre-
qüents, vuit de cada deu 
adults les pateixen alguna ve-
gada a la seva vida.
La gran majoria, un 90%, es 
cura en un temps d’una a qua-

La lumbàlgia, què és i què cal fer
tre setmanes. Encara que, a 
vegades, les lumbàlgies siguin 
molt doloroses heu de pensar 
que la vostra esquena no pa-
teix un mal greu.
Durant aquest període no cal 
que us feu cap exploració, ex-
cepte si, a més del dolor lum-
bar, teniu febre, debilitat sob-
tada en alguna de les cames 
o incontinència. En aquests 
casos heu de consultar el vos-
tre metge

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

Assistencial Anoia
Av. Països Catalans, 95 · Pol. Ind. Les Comes Igualada • Tel. 93 804 66 88

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07

GLÒRIA FITÉ GUARRO 
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera
615075736
gloriapsi3@gmail.com

FISIOTERÀPIA
MATERNITAT

c/ Masquefa, 79 - 81 (davant bombers)
08700 Igualada • kine@fisioterapeutes.org 

Tel. 93 804 78 24 Tel. 685 82 34 38
www. kineigualada.com

Cristina Martí Dillet col. 3365

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles

QUIRO CREIXENT
COS - MENT- ESPERIT

Av. Balmes, 85 -87 E baixos
08700 IGUALADA

Telf: 93 803 16 67
@: quirocreixent@quirocreixent.com

www.quirocreixent.com

- Pilates

- Astrologia terapèutica
- Constel·lacions familiars

- Bols de quars
- Chikung

- Essències �orals
- Naturopatia- Massatges terapèutics // esportius

                        antiestres // energètics

- Registros Akáshicos
- Acupuntura
- Psicologia
- Terapia PNL

- Re�exologia podal



              

RECEPTES EMOCIONALS

Per parlar d’emocions, 
totes les llengües comp-
ten amb una gran riquesa 
de vocabulari, doncs el 
ventall de possibilitats és 
immens. Però de la mateixa 
manera que tota la gamma  
de la paleta prové de la 
mescla de tres o quatre 
colors bàsics, en les emo-
cions passa més o menys 
el mateix. Totes provenen 
de cinc emocions bàsiques: 
Ràbia, por, tristesa, alegria 
i amor. I de la combinació 
d’aquestes en diferents 
intensitats podem enten-
dre totes les altres.

Per exemple, l’enveja, la 
podríem elaborar amb tres 
cullerades de ràbia i una 
de por; l’esperança, amb 
mig litre d’alegria i una tas-
seta de por; la malenconia, 
amb l’estranya combina-
ció de tristesa i un polsim 
d’amor.  Però imagineu per 
un moment que les emoci-
ons es poguessin mesurar 
i graduar tal i com ho fa 
un cuiner a la seva cuina. 
Efectivament, els humans 
seríem molt més senzills i 
comprensibles… tot i que 
avorrits.

Cada persona té les seves 
pròpies receptes emocio-
nals, amb resultats total-
ment diferents i a vegades 
sorprenents en funció de 
la personalitat i de les cir-
cumstàncies. I això ens fa 
complicats, imprevisibles, i 
a vegades difícils d’aguan-
tar. Però també ens fa  ser 
únics. Som l’única espècie 
del planeta conscient de 
les pròpies emocions i per 
tant amb capacitat per 
poder observar i experi-
mentar aquesta riquíssima 
gamma de colors únics i 
inimitables.

de Glòria Fité. 
Psicòloga

Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

Consells 
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Tel. 632 145 494

ASIÁTICAS  - JAPONESAS  - 
ORIENTALES - COREANAS

CHICAS NUEVAS
 

Nuevas chicas jóvenes
Máxima discreción

SALIDAS NUEVA CHICA
DE TAIWAN • MASAJESDe 8 de la mañana a 12h. de la noche

Orientales
Jovenes y
guapas

Igualada
658 361 130

Masajes+
Comp.

Particular
24h. Copa Gratis

Contactes
Re

la
x En Santa Margarita de Montbui 

por primera vez Marcela 
puro morbo
Todos los servicios....
Tarifas anticrisis
Piso privado de lujo 
Maxima discreccion
Salidas a domicilio
24 horas

Tlfs: 679 349 185 - 602 441 741



Nou menú 2013
de dimarts a divendres 20€

IVA inclòsdissabte i diumenge obert al 
migdia. A la carta.

Molí Blanc HOTEL

Ctra. Igualada a Sta.Coloma de Queralt C-241c,km 0,9 | 08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79 | Fax 93 803 69 05 | hotel@miliblanchotel.cat

www.moliblanchotel.cat

Nou menú executiu.
A partir de 16€

Hotel
Restaurant

Celebracions
Sales per a empreses

Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74
Fax 93 803 39 12

 E-mail:netexol@interbook.net
08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

de
la
BAR de

PISCINA
JORBA

Ja hem tornat! 
Obert: divendres i dissabte nit i diumenge migdia
             

Pla del Puig s/n . Jorba . Tel. 676 76 85 11
Amanides, entrepans, pizzes... i alguna cosa més.

Tancat fins a nova temporada

Us hi esperem!

El gourmet
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El Restaurant - Hotel 
de l’Anoia

Pl. Àngel Guimerà, 11
Apartat 13
08786 Capellades
Tel. 93 801 01 30
Fax. 93 801 04 04
talldeconill@talldeconill.com

 . Diploma turístic 1990
 . Medalla Turisme 1992
  Atorgats per la Generalitat de Catalunya

Carretera de Cervera,3
Conill (Pujalt) 08282 Barcelona

Tel. 93 868 09 90 - Fax 93 868 09 84
info@hotel-lapedra.com
www.hotel-lapedra.com

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  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

Hostal-Restaurant
Cal Maristany
Hostal-Restaurant
Cal Maristany
Hostal-Restaurant

al Maristany
Hostal-Restaurant
Cal Maristany

Av. Maristany s/n ( Urb. Font del 
Bosc ) 08777 St. Pere Sacarrera

( T. M. St. Joan de Mediona )
Tel / Fax: 938178380 / 938178077

web: http: // www.calmaristany.com
e-mail: info@calmaristany.com

MENÚ DIARI
MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA

SERVEI D’HABITACIONS

BODES
COMUNIONS

CELEBRACIONS

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Ctra. IGUALADA-VALLS, Km. 51 · STA. MARIA DE MIRALLES �R�E�S�E�R�V�E�S� �A�L� �T�E�L�.� �9�3� �8�0�8� �0�0� �6�1

Menús festius : 14,50€ - 18,50€ - 21,50€:
A triar amb 6 primers - 6 segons i una petita desgustació d’ibèrics, a escollir amb cada menú postres i cafès.

�O�B�E�R�T� �D�I�U�M�E�N�G�E�S� �I� �F�E�S�T�I�U�S

CALÇOTADES COMPLERTES 19,50€
 Allarguem la temporada fins el 14 d’abril

Restaurant de Sta. Maria de Miralles

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA . Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
19,50€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Susanna Ibarra és una capella-
dina establerta a Igualada des 
que es va casar, que té tanta 
vocació  comercial i confiança 
en el seu treball que, malgrat 
la crisi, ha obert quatre boti-
gues Tutto Donna a Igualada. 
Susanna és una dona molt 
inquieta que no deixa mai de 
buscar els millors productes 
per oferir-los a les seves clien-
tes al preu més baix possible.
Quant fa que va muntar la 
seva primera botiga?.
Onze anys. Ara mateix en tinc 
quatre: a l’avinguda Balmes, al 
carrer de Sant Magí, al carrer 
d’Òdena i a la rambla Sant 
Isidre.
De moment vull concentrar les 
meves botigues a l’àrea més 
comercial d’Igualada i més 
endavant miraré de sortir fora.
Quin és l’estil de Tutto 
Donna?
Cada dona i cada botiga té el 
seu estil particular. Ens adap-
tem als gustos i desitjos dels 
clients. 
Tant l’Anoia com especial-
ment Igualada són en aquest 
moment un mercat molt 
deprimit, però vosaltres hi 
seguiu apostant. 
Hi creiem molt en Igualada i en 
la seva comarca. Estem segurs 
del seu potencial i seguirem 

El joc dels disbarats. Quan un 
foraster arriba a Igualada i se 
li acut agafar la carretera més 
ampla -amb un rètol que diu 
Igualada Sud- i va a parar a Mont-
bui. Troba una rotonda bunyol a 
Vilanova, que no serveix de gran 
cosa. Com tota la Ronda Sud. 
Llevat pels montbuiencs i els 
que vénen o van a la carretera 
de Valls. Ara amb les obres del 
pont de Vilanova a Igualada ha 
quedat palès el joc d’interessos 
polítics i el desinterès pels ciuta-
dans. Ni tan es pot utilitzar una 
palanca en un cas d’emergència 
com el d’ara. Hom espera que 
a la Conca d’Òdena, algú agafi 
el lideratge. Perquè són molts 
els que parlen com si ho fossin, 
però malgrat haver disposat de 
recursos públics, s’han oblidat de 
les infraestructures essencials, 
dedicant-se a les floritures ver-
bals o decoratives. I en èpoques 
dures com les actuals, cal invertir 
bé. Encara que només sigui per 
eixamplar els camins de carro 
i les palanques per travessar 
l’Anoia. Perquè de “mancomuni-
tat” no en tenim gaire, però de 
“comunicats” ja anem sobrats. 
I volem “Fets i no paraules”. Per 
cert, aquest eslògan també va 
ser una promesa incomplerta. 
Com tantes altres.

4 paraules amb... Susanna Ibarra

apostant-hi. Ens belluguem 
i evolucionem molt, mirem 
d’adaptar els nostres preus a 
les necessitats dels clients. Ara 
toca adaptar-se a les necessi-
tats de la gent i això és el que 
fem.
La base és tenir molt estoc?.
No. És cert que tenim molt 
estoc però la base és adaptar-
nos al que necessiten les nos-
tres clientes en cada moment. 
I mirar de tenir la millor relació 
qualitat/preu de tot el mercat.
És complicat seguir la 
moda?.
Cada campanya canvia però 
per sort no tothom canvia. La 
clienta d’avui vol peces molt 
funcionals. Vol sortir elegant i 
còmoda al carrer i necessita 
tenir varietat de peces. Nosal-
tres ens adaptem a les neces-
sitats del carrer.
Quin paper hi juga l’habilitat 
del botiguer en l’èxit d’una 
botiga de moda?
El noranta per cent. El venedor 
ha de creure i conèixer el que 
ven. Ens interessa que el client 
que compra se senti satisfet i 
torni. El venedor ha d’assesso-
rar pensant en el que és millor 
per a cada persona. La clau de 
l’èxit però, és que el client trobi 
sempre el que busca.
D’on va sorgir el nom de 
Tutto Donna?

De la musicalitat de l’idioma 
italià per definir la dona ele-
gant. El caràcter femení és molt 
variat i volia un nom que englo-
bés tota la gran varietat d’estils 
de dones que existeixen. Per 
això és Tutto Dona.
Quantes hores del dia dedica 
a la feina?
Totes excepte les que dormo. 
Ja des de petita la roba ha 
estat la passió de la meva vida. 
M’agrada molt el que faig. En 
aquest moment penso que és 
quan hem de fer més, per tirar 
les coses endavant. Crec molt 
en el que faig i no em canso de 
fer-ho. 

Els empresaris i emprene-
dors es queixen del poc 
suport que troben als bancs 
i els entrebancs que els posa 
l’administració.
Ningú no t’ajuda gaire. L’admi-
nistració colla molt i amb els 
bancs no hi pots comptar. T’ho 
has de fer tot tu.
Com es millora el comerç de 
la ciutat?.
És important fer aparcaments 
i que la gent pugui accedir 
còmodament. I que hi hagi con-
centració de botigues. Sempre 
que hem fet coses a Igualada 
s’ha notat en el resultat del 
comerç global.
Continua portant-se el gè-
nere de punt?
Es porta de tot, especialment el 
vestit. El gènere de punt torna a 
portar-se molt.
Per què a les botigues de 
moda ara hi ha música alta?
Són tècniques de màrque-
ting dirigides especialment als 
joves. A mi m’agrada tenir a 
la botiga una musica ambient 
tranquiŀla i relaxada.
On es forma un botiguer?
Amb l’experiència i que t’agradi 
molt aprendre dels millors cada 
dia. Les botigues han de can-
viar al ritme que canvia la gent.
On va començar?
A la botiga Nen i dona, de la 
meva tieta a Capellades. 


