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 L'Igualada HC, 
que lluita per 
sobreviure amb un 
dels pressupostos 
més baixos, torna a 
jugar una fase final 
de la Copa quatre 
anys després

P26-27
P29

2.124 pisos buits
 nous per vendre a la comarca
L’any 2006 es començaren 
3.000 pisos i l'any 2011, 86

Tots amb 
l'Igualada HC!

Capellades
Diumenge dia 24 

Mercat Figueter
A causa dels 

greus 
 problemes 

financers,  
l'alcalde  

Marcel.lí Martorell 
es qüestiona 

la viabilitat 
del municipi.

P7

 Fotografies de 
tots els equips 
de l'IHC 
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Comencem a veure darrerament certes 
activitats relacionades amb l’economia 
comarcal completament buides de contin-
gut, inspirades en accions que el temps ha 
demostrat que eren equivocades o que no 
han tingut èxit. Hi ha qui encara es recor-
da avui, com a solució de tots els nostres 
mals, de l’Eix Tranversal Ferroviari, una 
obra faraònica pròpia de països rics i pode-
rosos, que aquí no veurem fins que passin 
moltes dècades. El propi govern de la Ge-
neralitat, ofegat de recursos, ja ha anunciat 
en més d’una ocasió que aquesta iniciativa 
no serà possible. Assistim perplexos a l’or-
ganització d’activitats on es plantegen es-
tratègies empresarials que ja eren sobre la 
taula, amb actes calcats als d’avui, fa cinc 
o sis anys. Fa algunes setmanes, parlàvem 
en aquest mateix espai que l’Anoia neces-
sita un lideratge clar i net per iniciar el seu 
camí real cap a la recuperació, basat d’una 
vegada en fets, i no en fum. 

S’observa una clara manca d’idees en de-
terminats agents socioeconòmics, entes-
tats a agafar-se a velles aspiracions i a no 
reconèixer que, malauradament, hem tor-
nat a perdre algun tren, i mai millor dit. Però 
no tot s’acaba aquí, i les iniciatives de certs 
emprenedors o de coŀlectius desperts, com 
TIC Anoia o el nou Gremi d’Adobers, de-
mostren que tot és possible si es deixa 
treballar i es maduren les propostes. Gent 
jove i preparada que coneix quines són les 
noves necessitats. 
Sabem que hi ha un nou intent per treballar 
de valent, de forma conjunta amb diversos 
municipis, per dissenyar estratègies econò-
miques amb contingut, no únicament basa-
des en vendre sòl industrial, una acció que 
tenia sentit fa deu anys, però sense massa 
possibilitats d’èxit avui dia. Avui, no n’hi ha 
prou amb vendre sòl, cal vendre més co-
ses, el valor afegit de cada ciutat, de cada 
comarca, o del propi país.
En aquest territori, prou desvalgut i neces-
sitat de positivisme com aigua de maig, ha 
arribat el moment de despolititzar i de tecni-
ficar més les accions encaminades a la re-
cuperació econòmica. Menys fotos d’alcal-
des i més iniciatives conjuntes amb els que 
tenen ganes, de debò, de treballar. Menys 
estudis estratègics que acaben descansant 
en calaixos, menys organismes inútils que 
només esperen subvencions, i més con-
fiança en la gent, que n’hi ha, disposada 
a ajudar a aquest territori, més enllà de la 
seva filiació ideològica. 
Deixem treballar, perquè, amb tant fum, 
acabarem ofegant-nos.

Menys fum

XX Festival Internacional d’Orgue d’Igualada
Diumenge comença la 20a. edició del Festival Internacional d’or-
gue d’Igualada que aplegarà durant cinc setmanes els millors 
representants de la música organística del moment.
Organitzar un festival d’aquest nivell, amb un renom internaci-
onal importantíssim, durant vint anys, és una tasca molt lloable 
que es deu a la gran aportació que l’igualadí Joan Paradell ha 
dut a terme encomiablement. Esdeveniments d’aquest mena fan 
creure en un futur millor!

El Papa Benet XVI ha decidit, en ple ús de les seves 
facultats, deixar la cadira de Pere el proper dia 28. 
La renúncia efectiva d’un Papa no es produïa des del 
1415. El Pontífex i l’Esperit Sant han considerat que 
el govern de l’Església necessita en aquest moment 
més dedicació i energia.

Joan Carles,  rei, a la final de la Copa de bàsquet, 
va ser rebut amb una forta xiulada pels  aficionats 
del pavelló Fernando Buesa Arena de Vitòria. L’him-
ne d’Espanya gairebé no es va sentir, però sí molts 
càntics durant el partit. Entre ells ”On és Iñaki?” i “Un 
elefante se columpiaba”. I tots en castellà. Bildu ja 
havia advertit que el rei no seria benvingut a Vitòria, 
però els que més cridaven eren de Madrid.

Diego Torres, soci d’Iñaki Urdangarín a l’Institut 
Noos, ha aportat més proves al jutjat, que intenten 
demostrar les implicacions de la Casa Reial i la In-
fanta Cristina per demostrar que ell no feia res ma-
lament. Potser creia que amb certs padrins hi havia 
immunitat.

Iñaki Urdangarín declararà el 23 F. Data històrica 
per al rei.

Tothom treu els drapets al sol. José Zaragoza diu 
que ell no va encarregar a l’agència de detectius 
Método 3 que espiés a Alicia Sánchez Camacho. 
Aquesta diu que no es recorda si li va dir a Victòria 
Àlvarez Martin si havia de denunciar el cas i l’exa-
mant de Pujol Ferrussola, que té por de que li facin 
alguna cosa. Una “novel·la d’espies” plena d’indicis 
delictius, on tothom s’amaga darrere dels advocats, 
però on no apareixen ni fiscals ni jutges que hi hauri-
en d’actuar d’ofici. Segurament estan massa ocupats 
en “altres temes”. 

Mariano Rajoy, president del govern, va dir al set-
manari britànic “The Economist”, que podria mantenir 
a Catalunya dins d’Espanya sense modificar l’actual 
model constitucional i de l’estat de les autonomies. 
“Total i absoluta convicció que la immensa majoria 
de catalans volen que continuem com fins ara. Amb 
Catalunya ens uneix tot, segles d’història, relacions 
comercials i personals, el que hem fet junts...”, però 
també ha remarcant que no pot “incomplir la llei” i per 
tant no autoritzarà un referèndum.

Francesc Homs, conseller portaveu del govern de la 
Generalitat, s’ha afanyat a respondre-li, “si tan segur 
n’està, per què no deixa fer el referèndum?”

Jesús Posada, president del Congres dels Diputats, 
durant el debat de la iniciativa legislativa popular per 
la “dació en pagament de les hipoteques” va perdre 
els estreps quan els membres del PAH que hi havia 
entre el públic van escridassar els diputats. I va cri-
dar “¡Expúlsenlos, coño!”. Només li faltava el tricorni 
i el bigoti. 

Però els diputats van votar massivament a favor de 
debatre el projecte de llei de la dació en pagament. 
Només una abstenció. I el poble continua pressio-
nant. El passat cap de setmana milers de persones 
s’han manifestat en 50 ciutats al crit “sí es pot”

Joan Prim i Prats va morir assassinat, oficialment 
el 27 de novembre de 1870, tres dies després de 
l’atemptat del carrer del Turc a Madrid. Ara sabem 
que a més de les ferides fetes pels trabucs, també 
el van escanyar. Mai es van condemnar els seus as-
sassins, ni es va fer res contra els instigadors. Una 
altra pàgina negra de la història.

Ens havien avisat de que hi havia qui donava gat 
per llebre, però ara resulta que també hi ha qui dóna 
cavall per vedella. 

Txeliàbinsk va ser qui més va patir la pluja de me-
teorits que també va impactar les regions de Sverd-
lovsk, Kurgan i Tyumen (a la regió russa dels Urals) 
i el nord de Kazajistán, causant més d’un miler de 
ferits. Una vegada més s’ha evidenciant la fragilitat 
del planeta.

La Generalitat ha comunicat la seva intenció de 
retallar de nou una paga extra, tal com ja va fer el 
2012. Ho ha explicat a la taula de la funció pública i 
la reducció equivaldrà a una rebaixa mitjana del 7%.

Tanca Derbi a Martorelles i General Electric a Sant 
Vicenç de Casteller. Hi ha qui encara diu que ja s’ha 
iniciat la recuperació, que la borsa pujarà i que els 
bancs són solvents. Però el dia dels innocents és al 
desembre... Abans hi haurà molts disgustos. 

El deute públic espanyol creix 400 milions cada dia.

“S’observa una clara manca 
d’idees en determinats agents 
socioeconòmics, entestats a 
agafar-se a velles aspiracions”
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La corrupció mata. Ho estem veient amb les dese-
nes de persones que darrere la hipoteca han per-
dut l’habitatge i la vida. Ho veiem també amb les 
retallades sanitàries i ho veurem dintre d’uns anys 
quan la següent crisi agafi als nostres joves amb 
una educació deficient causada per les retallades 
en educació. 
La corrupció també mata l’esperit de Catalunya.
El recent cas de Lloret de Mar on l’exalcalde i avui 
diputat és investigat, posa al descobert la perillo-
sitat de tot el que podria semblar lluita contra la 
corrupció, però que en realitat és la demolició de la 
societat civil catalana. 
M’explico. A partir del que es va donant a conèixer 
en el cas Lloret -i altres- a partir d’ara cap empresa 
que treballi, ni que sigui parcialment, per a l’admi-
nistració pública o hi tingui relació, podrà finançar 
cap equip esportiu, no podrà subvencionar pro-
jectes culturals ni edició de llibres o butlletins so-
cials. Si ho fa, els investigadors sempre els podran 
acusar de connivència amb l’ajuntament o amb 
l’alcalde. Si ningú no hi posa remei, em temo que 
els propers mesos els nostres equips esportius tin-
dran encara més dificultats per a trobar l’esponso-
rització imprescindible.
D’altra banda, tot i que a l’Anoia ens afecta menys 
perquè mai hem tingut una Caixa pròpia, l’Estat 
ha acabat amb l’obra social de les caixes i això 
afectarà a les entitats culturals i assistencials de 
Catalunya.
No tinc tan clar que la presència de tants i tants 
nous agents d’inteŀligència a Catalunya, serveixi 
per fer neteja i per tant, ens prepari per un futur 
més net. Més aviat penso que és una maniobra 
de demolició de la societat civil catalana que, no 
ho oblidem, és l’ànima de Catalunya. Si realment 
hi hagués ganes de lluitar seriosament contra la 
corrupció, en Felix Millet i en Luis Bárcenas -per 
exemple- haurien de ser a la presó i no campant 
lliures pel carrer. I els imputats, com a mínim i 
mentre durés el procés, haurien d’estar ben lluny 
dels òrgans de poder. 
Per acabar amb la corrupció el que cal és trans-
parència. Transparència per conèixer què fan amb 
els nostres impostos fins al darrer euro. Això inclou 
conèixer les despeses d’assumptes exteriors, la 
casa reial, defensa, sous d’expresidents, exminis-
tres o consellers i del que costa mantenir el Senat. 
Transparència és també conèixer que ens costa a 
tots els catalans el manteniment de les desenes 
de seus a tot el món del l’Instituto Cervantes o 
saber què li costa a La Caixa el manteniment del 
Museu del Prado... a Madrid.
Els partits catalans haurien de fer neteja i donar 
exemple d’honestedat. Em temo que els casos de 
corrupció que s’estan investigant a Catalunya són 
únicament per seguir la consigna de l’expresident 
Aznar: “Antes que se rompa España, se romperá 
Cataluña”. Cal dir que van per bon camí.

Demolició 

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Som també còmplices
Fa pocs dies un amic em deia que en el fons tot és 
una merda, però segurament estem a la merda i no 
sabem si hem arribat al fons. Sacsejats per les notí-
cies que apareixen contínuament en els mitjans de 
comunicació. Farts dels polítics i banquers que s’han 
convertit en les icones de la perversió. I la fortor s’està 
fent insuportable. Sembla que tot s’hi val. Han prolife-
rat de tal manera els casos d’enriquiments iŀlegals, de 
nepotisme, d’abús d’autoritat i xantatges per doblegar 
voluntats -fonamentats en mitges veritats o en dossiers 
obtinguts de manera dubtosa- que sols deixen veure la 
cara d’una societat malalta i corrupte. La gran majoria 
de ciutadans estan fastiguejats. Se senten marginats 
i farts de no tenir altre protagonisme polític que anar 
a votar. Per després veure que les promeses que els 
han fet són sistemàticament incomplertes. I volen me-
sures que restaurin la confiança. S’ha acabat el temps 
de la gesticulació, i tacticisme. Menys escarafalls i més 
responsabilitat. La regeneració és urgent. I les mesu-
res que s’han de plantejar per fer-la possible han de 
ser creïbles. Perquè la gran majoria de la gent no vol 
aquesta situació. I ja comença a sortir al carrer.
S’ha adonat de la seva força. Primer va ser el no a la 
guerra d’Irak, després dir mentiders al govern després 
de l’atemptat d’Atocha, l’onze de setembre, la llei de la 
“dació en pagament” -entrada en calçador malgrat els 
1,4 milions de signatures- però que han fet emmudir 
tots els diputats. I ara s’exigeix seguir. Vol saber com 
es financen els partits i a qui paguen. Exigeix una de-
mocràcia real. Llistes obertes en circumscripcions peti-
tes i candidats propers. 
Però això comporta acabar amb les actituds poc èti-
ques. També les nostres. Tots hem de canviar, perquè 
encara que alguns casos són molt cridaners, no deixen 
de ser corrupteles la prestació de favors, els desinte-
ressats ajuts a amics en perjudici de tercers, o l’engany 
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als altres en benefici propi. Són la mateixa manca d’èti-
ca, la mateixa laxitud moral i la mateixa perversió so-
cial. Així la millora comença en el nostre interior. Els 
problemes no són culpa dels altres, però la solució la 
tenim cadascú. 
La manca de transparència, d’exigència, l’engany i  la 
mentida, ens porten indefectiblement a la corrupció. I la 
disculpem en lloc de comprometre’ns a eradicar-la. No 
cal ser un corrupte o un corruptor perquè existeixi. Ac-
ceptant regals i lloances injustificades ja li obrim camí. I 
qui no ha acceptat un favor, fet per tenir una responsa-
bilitat o un coneixement? Qui no ha mirat d’optimitzar 
totes les deduccions legals possibles a la declaració de 
la renda, o deixar d’incloure allò que sap que no li po-
den trobar i així estalviar-se alguns diners? Qui no ha 
dit mai “en blanc o en negre”? Qui no ha mirat d’obtenir 
una avantatge aprofitant una badada dels altres, ja si-
gui en l’esport, en un examen o en una feina? I d’això 
només en diem “fer el viu”.
Potser aquest panorama actual de d’imputacions i 
d’indicis delictius fan difícil el sentiment de rectitud en 
l’exercici dels nostres deures. Tampoc hi contribueix 
gens veure que els nostres líders tenen comporta-
ments censurables. I la deixadesa en el lideratge, por-
ta a que s’estengui la imatge de que tot està podrit i 
és tonto el que no se n’aprofita. És per això que s’ha 
d’acabar amb la permissivitat amb les desviacions dels 
qui exerceixen de referents socials. S’ha d’actuar amb 
duresa per eradicar el sentiment d’impunitat que im-
pera avui. Cal un funcionament judicial ràpid, eficient i 
sense concessions per avançar pel camí que porta a 
la regeneració democràtica. Perquè si no la fem, tor-
narem a reviure el que ja deia en Plató: “Després de la 
democràcia sempre arriba de nou la dictadura”. I per 
refer les estructures, ara corcades, del poder del poble, 
no pot parar la pressió social.

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 ·



D E  L ’ A N O I A
04 DIVENDRES

22 de febrer de 2013

LOTTO 6/49
· Dissabte 16/02/2013

1-10-18-19-36-40
Complementari: 33
Reintegrament: 6

· Dimecres 20/02/2013
11-13-16-28-29-33
Complementari: 6
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 14                  490  
· Divendres 15          294
· Dissabte 16     299
· Diumenge 17          500
· Dilluns 18               684
· Dimarts 19       079
· Dimecres 20      140

ONCE
· Dijous 14              69966
· Divendres 15       01430
· Dissabte 16    00921
· Diumenge 17       19255
· Dilluns 18             27015
· Dimarts 19    42840
· Dimecres 20    78079

· Dijous 14   1-2-22-34-35-39   C: 46  R: 5
· Dissabte 16   4-15-16-22-30-41  C: 29   R: 5

· Diumenge 17   9-27-28-32-53  Núm. clau: 6 

· Dimarts 19   12-15-28-30-44  Estrellas: 8/9

FEBRER
22: Margarida de Cortona; Elionor. 
23: Policarp; Marta d’Astorga.
24: Modest; Sergi; Primitiv; Edilbert.
25: Cesari; Valeri.  
26: Nèstor; Alexandre; Porfiri.
27: Gabriel de la Dolorosa; Baldomer 
28: Ruf; Hilari.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Francesc Xavier Escolà i 
Gené, rectitud i bona fe
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

El dia 10 de febrer d’enguany a l‘església 
de Santa Maria de Piera, a les 17,00 ho-
res, se celebrà una missa oficiada pel Sr. 
Bisbe en commemoració dels 25 anys de 
l’ordenació diaconal d’en Francesc Xavi-
er Escolà i Gené, celebració merescuda 
ja que en el transcurs de dit diaconal ens 
ha demostrat una dedicació absoluta 
i que amb el suport de la seva esposa 
Antònia Casas i Cendra, juntament amb 
les quatre filles, les quals varen ser edu-
cades amb tot l’amor possible, li varen 
donar aquella força, aquella fe, la que 
demostrava que allò anava amb ell, que 
quan algú es dedica a fer allò que en re-
alitat sent, del seu interior surten aquells 
valors tan necessaris i que avui en dia es 
troben a faltar. 
Francesc, tu has aconseguit sempre, 
amb l’ajuda familiar, demostrar-nos el 
que malauradament falta, que és la fe, 
l’amor i tot el bé que se sent quan una 
persona segueix el recte camí, quina llàs-
tima que moltes persones no sapiguem 
aprofitar el que tan bonament ens ense-

nya l’església i ens ho demostren en gent 
com en Francesc Xavier Escolà i Gené.
Desitjo que junt amb la família Déu us 
doni tota la salut necessària per seguir 
aquest camí tan exemplar. Gràcies Fran-
cesc.

Prou difamacions! Prou 
mentides!
•• EDUARD OGG TATJÉ/ANA CASTILLO 

En relació a la informació publicada al di-
ari La Veu de l’Anoia el dia 15 de febrer 
de 2013 “informant” de l’augment del cost 
dels treballadors dels ajuntaments de la 
comarca és FALS, MENTIDA, INCOR-
RECTE o qualsevol altre qualificatiu que 
es vulgui dir. Hem de suposar que el càl-
cul, alguna persona assenyada i prudent, 
l’ha fet agafant l’import íntegre del capítol 
1 del pressupost municipal (l’apartat on es 
consignen TOTS els salaris) i l’ha dividit 
entre un número de treballadors que no 
s’ajusta a la realitat. Com a representants 
dels treballadors de l’Ajuntament d’Òde-
na, denunciem que ja n’hi ha prou de 
mentir i difamar. En el capítol 1 dels pres-
supostos es consignen els sous dels tre-
balladors, sí, però també hi són inclosos 

el sous dels POLÍTICS, CÀRRECS DE 
CONFIANÇA, PERSONAL EVENTUAL, 
etc. Els càrrecs polítics i els de confiança 
els hi puc assegurar que no tenen sous 
de funcionari. Entre altres coses perquè 
alguns sí que cobren les pagues extraor-
dinàries. Aquestes que tanta gent aplau-
deix que no ens paguin als treballadors 
per la magnífica vida que portem. Torna a 
començar una nova campanya de men-
tides per tal de justificar les noves retalla-
des que vindran. Perquè vindran. Els po-
dem assegurar que nosaltres no cobrem 
ni de bon tros el que publica el diari. Ni 
la meitat del que diu el diari. I estic can-
sat, i creiem que els nostres companys 
ho estan de la mateixa manera, que per 
justificar polítiques de suposada austeri-
tat primer ens difamin mentint i després 
ens retallin als mateixos. Potser l’estalvi 
es podria començar a fer racionalitzant 
les despeses dels que prenen les deci-
sions. Potser no sortiríem de la crisi, però 
seria un bon principi.

NOTA DE LA DIRECCIÓ:
Com a director de Redacció i com autor 
del reportatge, els informem que en cap 
cas apareix publicat en l’esmentat re-

portatge que els treballadors municipals 
percebin les quantitats que allí apareixen. 
Simplement es parla que és el percentat-
ge de “COST per treballador” (no SOU), 
segons el total del capítol 1, que no no-
més inclou, certament, el salari dels tre-
balladors, sinó també d’altres despeses 
relacionades amb aspectes laborals. 
Això no significa, i així s’explica, que el 
personal “cobri” el que apareix allí espe-
cificat. No ho diu enlloc.
Cal deixar clar que absolutament totes 
les dades publicades en el reportatge 
estan contrastades en base al que ha pu-
blicat oficialment el Ministeri d’Hisenda i 
el Departament de Governació de la Ge-
neralitat, dades d’altra banda disponibles 
per a qualsevol ciutadà. Hem tingut no-
tícia d’algun altre ajuntament -Tous, per 
exemple- on les dades que figuraven són 
errònies perquè l’origen de les mateixes 
-el departament de Governació de la Ge-
neralitat- les té, curiosament, equivoca-
des. Caldria que els interessats, de tant 
en tant, donessin un cop d’ull a les dades 
públiques, disponibles a http://analisio-
cupaciopublica.gencat.cat/default.aspx., 
i ens estalviaríem possibles malentesos.
Jordi Puiggròs

Dia 22: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 23: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 24: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 25: LA CREU./ P. de la Creu, 7
Dia 26: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 27: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 28: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

cartes al director

A bona part del món occidental hem assistit a la 
pèrdua de valors fonamentals per a la naturalesa 
humana, el respecte a l’altre, la deshumanització,la 
corrupció, etc… Per sort, ha aparegut una nova 
consciència social, filosòfica i política que trenca els 
vells paradigmes i reneix un individu que es projec-
ta des de dins del seu esperit cap a l’altra persona, 
respectant també la natura. 
Ho entendrem millor amb exemples; als EUA han 
iniciat la derrota del neoliberalisme, del consumisme 
sense fre. Encara però els manca camí per córrer.
Em sento proper als nous corrents que vénen de 
França; Edgar Morin i Stéphane Hessel han escrit 
el “Camí de l’esperança”. En aquest llibre ells de-
fensen el pas decisiu de la declaració d’indignació  
cap a la mobilització cívica i la praxi política. Jo ho 
interpreto com una petició als governs a practicar les 

Ha començat un canvi global irreversible
JORDI BADIA I SENDRA ·    

seves idees de forma immediata, o sigui, d’oblidar ja 
ultraliberalismes caducs, i refermar el camí “neoso-
cial” i la sostenibilitat ambiental.
Òbviament, no puc referir ací tota la seva teoria, 
però ells demanen revitalitzar la fraternitat humana, 
l’estudi de les Humanitats, reformar el model de con-
sum existent, entre altres moltes coses. A Espanya 
i altres països europeus els “indignats” han estat la 
pedra de toc per als primers canvis, que són tímids, 
en topar amb estructures polítiques arcaiques, i en 
aquest sentit Catalunya és la primera comunitat en 
reaccionar de forma més efectiva i assenyada  a la 
crida, i rebre amb més  intensitat la nova via, doncs 
aquí hem començat a caminar vers una nova nació 
que és  l’alternativa al model hispà periclitat. I el pro-
cés és pacífic i dialogat, donat que ha de ser una 
transició modèlica.

No puc oblidar mencionar en aquest article al gran 
Leonardo Boff, perquè completa i magnifica el dis-
curs dels estimats “nonagenaris” francesos. Crec 
imprescindible incorporar les idees del seu llibre La 
cura necessària. 
És per a ell innegociable tenir la “cura necessària” 
cap a les persones, cap a l’esperitualitat humana, 
cap a l’acollida del altres. És alhora sagrada i im-
prorrogable l’atenció a la mare terra, els recursos de 
la qual estan esgotant-se. Com a català m’emocio-
nà llegir la seva cita de Pau Casals sobre l’educació 
dels infants i el “miracle” de la seva vida i el respecte 
que els hem de procurar. Gràcies a totes aquestes 
persones s’obre el camí de l’esperança que serà 
difícil però és irreversible; cal aprofundir, practicar i 
apostar perquè aquests canvis s’estenguin i practi-
quin de forma prioritària a tot el món.
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Eren els anys vuitanta, vivíem una recent estrenada 
democràcia i la llibertat se’ns escapava per la boca. 
Estudiàvem francès, llatí i grec i les lletres guanya-
ven per golejada a les ciències. Allò més modern 
era anar amb xiruques, pantalons de pana, texans 
estrets, camises ajustades amb colls amples i des-
cordades fins al pit i grans jerseis de punt. Anàvem 
a l’institut amb motxilles verds militars o amb els lli-
bres a la mà o al pit. Llegíem poemes de Neruda, 
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche o 
novel·les com Cien años de soledad o els contes de 
Pere Calders i Quim Monzó. Vèiem pel·lícules com 
els Sants Innocents i escoltàvem cançons de Serrat, 
Aute, Lluís Llach, Manzanita o Eurythmics. Fumà-
vem a la classes i els més atrevits, porros al pati. Es 
respirava tolerància per tots els racons de l’Institut 
Pere Vives Vich.
Alguns estudiants érem de barri, fills d’emigrants, 
altres no, però en qualsevol cas, els nostres pares 
havien volgut que estudiéssim. Havien intuït que la 
cultura era un bé que obria moltes portes. Els pro-
fessors, amb les seves barbes i les seves gruixu-
des ulleres de pasta i les professores amb les seves 
llargues faldilles, sabien que la cultura fa lliures les 
persones. I l’Andrés ho tenia clar. Professor de llatí, 
grec i teatre, tractava aquestes disciplines amb un 
respecte infinit i ens les oferia com qui dóna un tre-
sor íntim, amb la serietat de qui t’ofereix alguna cosa 
molt valuosa. Ens ensenyava la subtil perfecció de 
la gramàtica llatina, tan coherent com els números. 
Per a l’Andrés, la gramàtica era com l’àlgebra de la 
vida i les lletres, perfectes àtoms de la cultura. An-
drés era un professor seriós, i alhora absolutament 
obert i tolerant que volia que els seus alumnes no 
només aprenguessin sinó que estimessin i gaudissin 
de la cultura. I va ser a través del teatre que alguns 
vam començar a identificar-nos amb la literatura i a 
viure-la com una cosa divertida, amable i vital. Re-

Andrés Calvo
RAFAEL MOYA ·    

cordo que després de les classes, ens quedàvem a 
assajar llargues hores i descobríem que el teatre no 
només era la pròpia funció, sinó també els assajos, 
els decorats, els vestits, tot el procés de construcció 
de l’obra. No fèiem teatre, el vivíem.
Jo era un tímid noi de barri, un de tants que vivia pe-
rillosament entre els amics de barri i l’institut, entre el 
carrer i la carpeta classificada i entre les escapades 
amb moto i el assajos de teatre. Era un estudiant 
mediocre de batxillerat. 
Recordo un matí de primavera, en una de les classes 
del passadís de la planta principal que donava a un 
pati interior i des d’on es veia la sala de professors. 
Com sempre, la classe estava en silenci mentre l’An-
drés ens ensenyava llatí. Jo escoltava atentament, 
potser per intentar per enèsima vegada no despen-
jar-me del que intuïa alguna cosa important. Andrés 
va llançar una pregunta a la classe. “Quin és l’origen 
de la paraula pecuniari?”. La classe va romandre en 
silenci. Ningú no sabia la resposta. Jo sí. Ell mateix 
la havia explicat moltes classes abans i jo era l’únic 
que la recordava, però no m’atrevia a respondre, no 
estava acostumat a fer-ho. Em va envair el dubte. 
Tot i que estava segur de la resposta, la por de fer el 
ridícul em paralitzava. No obstant això, vaig superar 
les pors i vaig alçar la mà. Vaig romandre així uns 
segons, davant la mirada una mica estranyada dels 
meus companys i vaig contestar: “Ve de pecus que 
significa bestiar en llatí i en algunes èpoques feia de 
moneda a la cultura romana”. La mirada d’Andrés 
es va il·luminar tant com el seu somriure. Recordo 
cadascuna de les seves paraules dites amb contun-
dència: “Molt bé Rafa, sempre he sabut que ets molt 
llest, però has de treballar més”. Eren paraules de 
l’Andrés Calvo i ja en tenia prou. Paraules que des 
d’aquell dia m’acompanyen i que m’han ajudat a ser 
més lliure. Gràcies Andrés.

La notícia de l’acostament a la Terra d’un aste-
roide de grans dimensions, el 2012DA14 el ma-
teix dia que un altre s’estavellava a la zona russa 
dels Urals, m’ha recordat la teoria segons la qual 
fa 65 milions d’anys la faç de la Terra va ser lite-
ralment escombrada per un gran meteorit que hi 
va impactar provocant un escalfament global del 
planeta i un tsunami de diversos centenars de 
metres. Entre altres conseqüències, se li atribu-
eix la desaparició dels dinosaures que hi havien 
regnat durant més de 160 milions d’anys. Va ser 
el final d’una era i l’inici d’unes noves formes de 
vida al món.  
Com que els científics diuen que només és 
qüestió de temps que un altre meteorit impacti 
en qualsevol indret de la Terra, tal i com estan 
les coses, desitjo que sigui ben aviat i s’emporti 
tots els dinosaures que ens envolten. Semblen 
imbatibles i nosaltres, pobres formiguetes tre-
balladores i trepitjades, hem esgotat la nostra 
capacitat d’estupefacció davant unes conductes 
que ja no sabem com qualificar. Amb una vora-
citat incontrolada, aquests rapinyaires s’abrao-
nen arreu on veuen una víctima que presenta 
símptomes de debilitat. Després del seu festí 
queden només uns quants ossos corsecats allà 
on abans hi havia hagut éssers vius.
A diferència dels antics, els dinosaures actuals 
solen presentar-se sota una aparença afable i 
inofensiva, però les seves urpes esmolades es 
claven com ganivets sobre la presa. Van reco-
berts per una armadura que fins ara els feia 
pràcticament immunes, i a més, disposen de la 
força dels que servilment s’han posat al seu ser-
vei per atemorir les víctimes. Actuen de forma 
organitzada per protegir-se i per això es creuen 
inexpugnables als atacs exteriors. 
Però ha arribat un moment que les humils for-
miguetes s’han cansat de ser trepitjades i s’es-
tan organitzant per debilitar uns organismes que 
fins ara els havien semblat indestructibles. Ja fa 
temps que s’han adonat que els dinosaures tam-
bé tenen punts febles i han vist que, si actuen 
conjuntament, poden arribar a fer-los caure. A 
poc a poc, a petites mossegades, han comen-
çat a molestar els dinosaures fins al punt que 
aquests comencen a sentir les picades i s’estan 
posant nerviosos. Els seus bramuls ja no fan por 
i les seves potades per esclafar-les són inútils.  
La lluita ha començat i cada dia el formiguer és 
més extens, de manera que s’estan introduint 
per escletxes i racons per tal que res no s’escapi 
de la seva acció. Pot ser una guerra llarga i dura, 
i potser els que l’han iniciada no en veuran el 
final, però saben que a la curta o la llarga acon-
seguiran la victòria. Per accelerar-la, caldria fer 
caure l’esquelet dels dinosaures caducs i les es-
tructures que els aguanten. Cal posar fi a una 
era basada en l’imperi del diner i la corrupció, 
i posar els fonaments d’una nova època basa-
da en la igualtat i el respecte. Un meteorit, si us 
plau!

Un meterorit, 
siuspau

JOSEP M. CARRERAS 
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L’Anoia té 2.124 habitatges 
nou sense vendre, la gran 
majoria a Igualada. Tot i que 
l’inici de noves construccions 
s’ha aturat de forma dràstica 
com a causa de la crisi i la 
desfeta de la “bombolla” im-
mobiliària, la conseqüència ha 
estat un enorme parc d’habi-
tatge en òptimes condicions 
que està buit, per estrenar. 
Així es desprèn d’un treball 
del departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, que ha fet un 
estudi sobre el parc immobili-
ari que condicionarà les deci-
sions futures en matèria d’ha-
bitatge. Al conjunt del país, hi 
ha prop de 80.000 habitatges 
nous sense vendre.
El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Santi Vila, ha pre-
sentat aquest estudi, basat 
en dades dels Registres de 
la Propietat des de l’any 2007 
fins a finals del 2012.
L’aturada del sector immo-
biliari provocada per la crisi 
dels darrers anys ha compor-
tat l’acumulació d’un impor-
tant estoc de pisos de nova 
construcció sense vendre. 
Conèixer la quantitat d’habi-
tatges buits i la seva distribu-
ció territorial suposa una eina 
rellevant per a la presa de de-
cisions en matèria de política 
d’habitatge de manera molt 
més acurada, tot permetent lo-
calizar en el territori els dèficits 
i les necessitats d’habitatge. 
Així, actualment a Catalunya 
hi ha 79.331 pisos nous sen-
se vendre, el que equival a 
10,5 habitatges per cada miler 
d’habitants. La seva distribu-
ció al territori, no obstant, és 
desigual. Mentre que l’estoc 
més gran quantitativament se 
situa a la demarcació de Bar-
celona (46.142 pisos buits), és 
precisament on la proporció 

L’Anoia té 2.124 habitatges nous per vendre, 
la gran majoria a Igualada

relativa en funció del número 
d’habitants és més baixa (8,3 
habitatges sense vendre per 
cada 1.000 habitants).
En canvi, Lleida se situa al 
capdavant de l’estoc acumulat 
tenint en compte la població, 
amb 23,1 pisos buits per miler 
d’habitants.
Parlant per comarques, els 
estocs relatius més elevats es 
troben al Pallars Sobirà (62,7 
pisos buits per mil habitants), 
a la Segarra (54,2), la Val 
d’Aran (35,5) i, ja a major dis-
tància, a la Noguera (28,9), to-
tes elles de la demarcació de 
Lleida. L’Anoia -veure mapa- 
figura entre les comarques del 
segon tram amb estocs més 
elevats, amb xifres similars a 
les del Penedès, Garraf o el 
Bages. 
Les dades d’aquest estudi 
fan preveure que la dificultat 
d’absorció de l’estoc actual de 
pisos nous sense vendre vari-
arà segons la seva distribució 
territorial.
Per exemple, dels municipis 
amb més de 1.000 habitatges 
en estoc, la ciutat de Barce-

lona i l’Hospitalet de Llobre-
gat presenten un índex re-
latiu inferior als 6 habitatges 
per 1.000 habitants. Aquesta 
quantitat és fàcilment absorbi-
ble i fins i tot pot resultar insu-
ficient en un situació econòmi-
ca normalitzada.
L’informe permet concloure, 
doncs, que les comarques 
metropolitanes presenten 
un nivell d’estocs assumible, 
destacant que en diferents 
municipis és necessari no pa-
ralitzar el desenvolupament 
de noves promocions per tal 
d’evitar futurs problemes de 
disponibilitats d’habitatge.
D’altra banda, en els municipis 
mitjans, d’entre 5.000 i 25.000 
habitants, és on es concentra 
el major nombre d’estocs, tant 
en valor relatiu com absolut. 

Igualada

A la comarca es van 
arribar a construir 
quasi 3.000 habitat-
ges del 2006. L’any 
2011 la xifra va 
baixar als 89

Habitatges iniciats i acabats a l’Anoia (2000-2011)
            Iniciats              Acabats            Cèdules Total
       prot. oficial           Iniciats   prot. oficial      habitabilitat       Acabats 

grans dificultats d’absorció a 
mig termini.  
L’estudi diu que “serà molt di-
fícil donar sortida a mig termi-
ni als pisos nous sense vendre 
situats a les comarques d’inte-
rior que disposen de més de 
20 habitatges buits per 1.000 
habitants”. Afortunadament, 
no és el cas de l’Anoia, tot i 
que per molt poc. 
Un cop d’ull a les dades pro-
porcionades per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), informen que el vo-
lum d’habitatges acabats ha 
disminuït, lògicament, molt en 
els darrers anys. L’any 2007 
es van arribar a acabar 1.902 
habitatges a la comarca, per 
305 l’any 2011. La xifra d’habi-
tatges finalitzats no va baixar 
del miler per any entre el 2001 
i el 2008. L’any 2011, només 
es van iniciar a l’Anoia 89 ha-
bitatges, quan el 2005, gaire-
bé se’n van començar tres mil. 

No obstant això, l’índex relatiu 
més elevat d’estocs —superi-
or a 100 habitatges per 1.000 
habitants— es dóna en els 
municipis de menys de 2.000 
habitants, el que fa preveure 
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Els pisos per vendre són habituals en molts llocs de tota la comarca, com és el cas d’Igualada. Foto: JP
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El diputat del Partit Popular 
Català, Pere Calbó, ha dema-
nat a la Generalitat que cons-
trueixi “un vial de connexió 
entre la Ronda Sud d’Igualada 
i el municipi”. “Tot això emmar-
cat fins les obres de la fase 2 
de la Ronda Sud de la Conca 
d’Òdena”, ha explicat Calbó. 
Mitjançant una proposta de 
resolució presentada al Par-
lament de Catalunya, Calbó 
ha explicat que “la construcció 
de la primera fase de la Ron-
da Sud d’Igualada connecta 
els municipis de Vilanova del Pere Calbó.

Detingudes tres 
persones acusades 
de robar en un edifici 
d’Igualada

Pere Calbó (PP) demana al Parlament que la 
Generalitat faci un enllaç a Igualada a la Ronda Sud

Camí i de Santa Margarida 
de Montbui, vorejant Iguala-
da, i per raons inexplicables, 
aquesta infraestructura no 
disposa d’un vial de connexió 
amb Igualada”. 
La conseqüència d’això, asse-
gura el diputat popular, és que 
“els efectes sobre la mobilitat 
de la ciutat són escassos”. “En 
el cas d’existir la connexió que 
reclamem, es milloraria de for-
ma substancial aquesta mobi-
litat, i especialment, la del bar-
ri del Rec i la de les indústries 
adoberes”, ha conclòs. 

Igualadins a la renovació de la Flama 
de la Llengua Catalana

REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir entre el dia 11 i 18 de 
febrer a Igualada, Fernando 
MM, de 18 anys, i dos menors 
d’edat,  tots de nacionalitat 
espanyola, dos d’ells veïns 
d’Igualada i un dels menors 
de Santa Margarida de Mont-
bui, com a presumptes autors 
d’un robatori amb força en un 
edifici d’Igualada.
Els mossos van iniciar una in-
vestigació arran del robatori, 
ocorregut el dia 31 de gener, 
en un edifici de tres plantes 
independents situat al carrer 
Caritat d’Igualada.
Els lladres van accedir a l’ha-
bitatge saltant un mur de quasi 
2 metres d’alçada que delimi-
ta la finca i posteriorment van 
accedir al soterrani de l’edifici. 
Des d’aquí, van arribar a l’es-
cala principal per on, després 
d’arrencar les portes dels tres 
habitatges, van accedir a totes 
les plantes.
Un cop a dins, van sostreure 
el cablejat elèctric, canona-
des, una màquina de cosir an-
tiga,  dos quadres antics, una 
capella de fusta i material de 
decoració.
La investigació dels mossos 
d’esquadra va permetre de-
tenir el passat 11 de febrer a 
Igualada, Fernando MM.  Pos-
teriorment, els dies 13 i 18 de 
febrer es va detenir als dos 
menors.
Els investigadors van recupe-
rar la major part dels objectes 
sostrets, i els van  lliurar a la 
víctima.
Els dos menors d’edat van 
quedar amb llibertat  el mateix 
dia de la seva detenció a ins-
tàncies de la Fiscalia de Me-
nors de Barcelona.
El detingut Fernando MM va 
passar el dia 13 de febrer a 
disposició del jutjat en funci-
ons de guàrdia a Igualada, el 
qual en va decretar la llibertat 
amb càrrecs.

Carrer de la Caritat.

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest proper diumenge 24 
de febrer tindrà lloc la tradici-
onal sortida a peu a Montser-
rat  per tal de renovar la 44a 
Flama de la Llengua Catalana 
que enguany organitza l’asso-
ciació Juvenil El Garbell. 
Els més valents tenen una cita 
a  partir de les dues de la ma-
tinada del diumenge al davant 
del bar El Clot del Clos  (C/Clos 
53) per tal de  sortir caminant 
des d’allà fins  a Montserrat. A 
les set del matí aproximada-
ment tindrà lloc a Can Maça-
na un esmorzar gentilesa del 
Gremi de Flequers de l’Anoia 
que servirà per recuperar for-
ces als excursionistes  i per 
encarar en garanties el darrer 

tram fins al monestir.  Un cop 
a Montserrat s’assistirà als ac-
tes de renovació de la flama 
i es tornarà amb autobús. La 
sortida per aquells que vulguin 
realitzar el camí a peu surt a 
un mòdic preu de 3 euros.
D’altra banda i per aquells que 
ho desitgin, a les 10 del matí 
des de l’estació Nova sorti-
rà un autobús directe cap al 
monestir que té un preu de 6 
euros (3 euros pels que tin-
guin el Carnet de Nacionalitat 
Catalana i els Socis de la Tei-
xidora). Allà s’assistirà a l’acte 
principal de la Renovació de la 
Flama de la Llengua i desprès 
es podrà assistir a la missa i a 
les ofrenes dels muntanyencs. 
Serà en finalitzar la missa 

quan tindrà lloc l’encesa de la 
llàntia a l’atri del monestir. Cap 
a 2/4 d1 del migdia a la sala 
d’actes del monestir està pre-
vista una conferència. En aca-
bar es tornarà cap Igualada.
La renovació de la flama de la 
llengua catalana és una tra-
dició que es remunta a l’any 
1968, quan una vintena d’en-
titats agrupades en la Federa-
ció Catalana de Muntanyisme 
es van afegir a la celebració 
de l’any Fabra. Des d’ales-
hores, cada any, una entitat 
excursionista s’encarrega de 
renovar el comprimís amb la 
llengua, encenent-la a Prada, 
on va morir Pompeu Fabra, i 
transportant-la per diversos 
llocs emblemàtics del país 

fins arribar a Montserrat, els 
encarregats de fer-ho aquest 
any 2013 ha estat el Centre 
Excursionista Catalunya
Aquesta és una celebració per 
a tots els catalans, els de tota 
la vida i els nouvinguts que 
es senten part del mateix col-
lectiu, perquè el que realment 
importa no és d’on venim sinó 
cap on volem anar tots junts. 
Per tant des de l’Associació 
Juvenil El Garbell convidem a 
tothom a formar part d’aques-
ta festa com és la Flama de la 
Llengua.   
Per més informació i per apun-
tar-se   http://www.elgarbell.
cat o al Casal de la Teixidora 
(C/ Custiol 10) 

La gent de l’associació juvenil el Garbell organitza la renovació de la Flama de la Llengua Catalana.
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L’Ajuntament iniciarà ben aviat 
un Pla Integral de Millora del 
Mercat Municipal de la Masu-
ca, una iniciativa a desenvolu-
par fonamentalment entre els 
anys 2013 i 2014 que, segons 
el tinent d’alcalde Josep Mi-
serachs, “vol anar més enllà 
de la simple dinamització del 
mercat i contempla també el 
seu entorn, el conjunt del barri, 
per convertir La Masuca pro-
gressivament en un veritable 
eix comercial”. El pla té el seu 
origen en les accions dutes a 
terme en el darrer any i mig i 
es completa ara amb un seguit 
de noves accions. En total, in-
clou més de setanta mesures 
de diferent abast. 

Quatre àmbits d’actuació
El pla dissenyat recull quatre 
àmbits fonamentals d’actua-
ció: el de la Promoció i Dina-
mització del mercat, el de la 
Gestió, Formació i Normativa 
que afecta directament els 
paradistes, el de l’Urbanisme 
i la Mobilitat, i el dels Equipa-
ments, Entorn i Medi Ambient. 
Segons Miserachs, aquest és 
un pla elaborat des de l’Ajun-
tament tenint molt en compte 
les necessitats dels paradistes 
i que s’aplicarà també conjun-
tament amb ells. El tinent d’al-
calde apunta que “no és mo-
ment d’accions faraòniques, 
és moment d’accions realis-
tes, i les que contemplem en 
aquest pla són assumibles en 
el context actual i van en la 
línia de fer de La Masuca un 
mercat ple i dinàmic, fent una 
aposta inequívoca pel comerç 
de qualitat, tradicional i de pro-
ximitat”. 
Per tal d’assolir la màxima 
ocupació possible de para-
des –actualment hi ha lliures 
quaranta parades de les dues-

Maria Àngels Solé, amb Josep Miserachs i Àngels Chacon, dimecres a la Masuca. Foto: JP

Aquest any i el vinent 
el mercat viurà un 
canvi radical gràcies 
a un potent paquet 
de mesures en 
quatre àmbits 
diferents

Més de 70 mesures per renovar totalment 
el Mercat Municipal de la Masuca

centes disponibles, un vint per 
cent de l’oferta total–, captar 
nous clients, millorar la imatge 
del mercat i consolidar un eix 
comercial al seu voltant s’ini-
ciaran un seguit de mesures 
promocionals i de dinamitza-
ció, que completaran les que 
ja es duen a terme ara mateix. 
Es contempla, entre altres, 
una campanya de captació 
d’emprenedors, un conveni 
amb una entitat financera per 
tal que els faciliti l’accés a mi-
crocrèdits, una renovació de la 
imatge gràfica i la senyalitza-
ció de les parades, una secció 
periòdica a l’emissora munici-
pal Ràdio Igualada amb la par-
ticipació dels comerciants i la 
potenciació de les exposicions 
en aquest espai i de les activi-
tats pels infants a la ludoteca. 
 
Reglament del mercat 
dels “pagesos”
En el vessant normatiu del 
mercat municipal, a la mo-
dificació ja realitzada de les 
ordenances per permetre la 
concessió anual de parades, 
aviat s’hi afegirà també una 
actualització en el reglament 
que regeix el mercat d’ambu-
lants a l’exterior. Pel que fa a 

la formació dels treballadors 
de les parades, se’ls facilita-
rà l’accés a diferents cursos, 
com per exemple de seguretat 
alimentària, de separació de 
residus, de manipulació d’ali-
ments, de tècniques de venda 
o d’aparadorisme. 
La millora dels equipaments 
és un altre àmbit prioritari. 
Les accions previstes passen 
per asfaltar l’aparcament de 
la tercera planta, canviar la 
il·luminació a les entrades de 
l’edifici, instal·lar portes igní-
fugues i millorar les portes del 
moll de càrrega, introduir ele-
ments de seguretat al terrat de 
l’edifici, renovar el sostre de la 
cambra de fruita, millorar l’ac-
cessibilitat a les cambres de 
carn o pintar la planta baixa. 
Aquestes accions aniran re-
forçades per millores en l’en-
torn del mercat, fent-lo més 
atractiu, com seran un nou 
aparcament de bicicletes, la 
instal·lació de bancs, baranes 
i jardineres, i la millora de l’en-
llumenat públic i la pintura vià-
ria als carrers i places propers. 
Tot plegat, anirà reforçat per 
un seguit d’accions per l’efi-
ciència energètica a la instal-
lació municipal: a partir d’una 

auditoria que determini els ob-
jectius energètics a assolir, es 
procedirà a instal·lar làmpa-
des de baix consum, substituir 
aïllaments i tancaments defec-
tuosos i, posteriorment, a dur 
un seguiment monitoritzat del 
consum de calefacció i elec-
tricitat. Paral·lelament, es fa-
cilitarà la recollida selectiva al 
mercat ambulant de l’exterior. 
 
El carrer de la Virtut, 
zona de vianants
En el darrer àmbit que s’abor-
darà, el de la mobilitat i l’ur-
banisme, es preveu passar a 
contemplar el mercat i el seu 
entorn, com afirma també la 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, Àngels Cha-
cón, “com un eix comercial 
en el seu conjunt”. Es preveu, 
doncs, millorar-ne l’accessibi-
litat i la connexió a peu amb 
el centre de la ciutat, tendir 
progressivament cap a la con-
versió en zona de vianants 
del carrer Virtut, avançar en la 
supressió de barreres arqui-
tectòniques, millorar l’entorn 
de la plaça de La Masuca i 
eixamplar les voreres als car-
rers adjacents. 
Altres accions complementà-
ries que s’estudien passarien 
per facilitar l’ús de carros de la 
compra als clients o instal·lar 
comptadors als accessos per 
avaluar periòdicament l’aflu-
ència de públic al mercat. 
Aquestes actuacions s’em-
marquen en un pla d’inversi-

ons plurianual que té com a 
horitzó l’any 2014. Algunes 
accions ja s’han dut a terme, 
d’altres s’inclouen en el pres-
supost d’aquest any i són 
d’inici imminent, i les restants 
es preveuen per als dos anys 
vinents. Es constitueix, a més, 
una comissió de seguiment 
i participació amb represen-
tants de l’Ajuntament i de 
l’Associació de Botiguers del 
Mercat de la Masuca, que vet-
llaran pel compliment d’aquest 
pla. 
En el darrer any i mig, l’Ajun-
tament d’Igualada ja ha dut a 
terme més d’una desena d’ac-
tuacions en aquesta instal-
lació. Segons ha recordat 
Josep Miserachs, en aquest 
període s’ha habilitat una nova 
zona blanca d’aparcament 
gratuït al solar de Cal Carner 
per a reforçar l’oferta d’esta-
cionament de la plaça de La 
Masuca i del pàrquing del pro-
pi mercat, s’han arranjat les 
voravies de l’entorn de l’edifici 
amb personal procedent de 
plans d’ocupació de la Gene-
ralitat, s’ha signat un nou con-
tracte de neteja, s’han instal-
lat portes de seguretat, s’ha 
facilitat l’accés als emprene-
dors a concessions anuals de 
parades, s’han habilitat espais 
per a fer-hi exposicions i s’ha 
arranjat la coberta per suprimir 
les fins fa poc habituals filtraci-
ons d’aigua. Segons el tinent 
d’alcalde, “l’edifici acumulava 
molts anys de falta d’atenció 
i de manteniment, i hi estem 
dedicant molts esforços que 
ens consta que estan tenint 
el seu efecte, perquè aquest 
mercat ha guanyat molta vi-
talitat els darrers mesos”. Per 
això, Miserachs assegura que 
la voluntat és mantenir aques-
ta línia de suport a La Masuca 
“i bona prova d’això és aquest 
pla integral de millora”. 
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Demà dissabte 23 febrer a les 
18.30 h. a l’Espai Cívic Centre, 
i amb entrada lliure, tindrà lloc 
una xerrada sobre Tatanka.
La proposta es conèixer 
aquesta Associació sense 
ànim de lucre dedicada al 
medi ambient i als animals, 
col-laborada i creadora de 
projectes educatius enfocats 
en aquests aspectes i potenci-
adora d’activitats artesanals…
Aquesta xerrada ens dona la 
oportunitat de poder saber: 
quins son els seus objectius, 
quina és la seva trajectòria, 
les protectores beneficiaries…
Presentació d’una cançó inter-
pretada en llengua de signes 
pels alumnes de Vilanova. Re-
collida de mantes i roba vella 
per portar a les protectores 
d’animals que més ho neces-
siten. L’entitat organitzarà di-
ferents activitats a Vilanova 
del Camí i la Torre de Clara-
munt.
Al finalitzar l’acte hi haurà un 
berenar per a tots els assis-
tents. 

Fotografies del col.lectiu contra la discoteca de l’Ateneu, d’aquest diumenge al matí a la plaça de Cal Font. Temen que passi el mateix.

Demà dissabte, 
xerrada sobre 
l’associació Tatanka a 
l’Espai Cívic Centre

Els veïns veuen imminent l’acord de l’Ateneu amb 
els promotors d’una discoteca a l’antic gimnàs
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Els promotors d’un bar musi-
cal amb llicència de discoteca 
a l’edifici de l’antic gimnàs de 
l’Ateneu Igualadí, propietat de 
l’entitat, podrien tenir molt avi-
at llum verda per a dur a ter-
me la seva activitat. La deci-
sió preocupa, i molt, als veïns 
afectats, que aquesta setma-
na han publicat a les xarxes 
socials fotografies preses a la 
plaça de Cal Font el diumenge 
al matí on s’observen restes 
d’envasos i brutícia producte 
de la “festa” nocturna, i temen 
que això es podria repetir al 
carrer de Sant Pau. 
Fonts municipals han explicat 
a La Veu que, fins fa algunes 
setmanes, aquest tema es-
tava aturat pel propi Ateneu 
Igualadí, que havia proposat 
una sèrie de modificacions als 
promotors, però que, si existia 
finalment acord, l’Ajuntament 
no hi podia fer res, ja que l’in-
dret compleix la normativa per 
poder tenir llicència de disco-
teca i obrir cada nit fins a les 6 
de la matinada. Fa alguns dies, 

el gerent de l’Ateneu Igualadí, 
Cesc Salamé, explicava a La 
Veu que “la junta directiva no 
veu clar alguns usos que se li 
vol donar a aquest local, i per 
això s’han traslladat les inqui-
etuds. S’han fet reunions amb 
tothom per mirar de trobar una 
solució”. 
En qualsevol cas, pels veïns 
“el projecte segueix endavant. 

L’Ajuntament considera que 
la futura discoteca no està al 
costat de l’Escola de l’Ateneu, 
sinó, no es podria concedir la 
llicencia. El pati on els nens 
fan les seves activitats espor-
tives també es considera que 
es completament compatible 
amb la nova discoteca, sinó, 
no es podria concedir la lli-
cencia. Les cases que hi ha 

tocant a la futura discoteca 
tampoc es considera que esti-
guin contigües, si aquest fos el 
cas tampoc es podria concedir 
la llicència. Així doncs, resulta 
que la futura discoteca no està 
al costat de l’escola i els ve-
ïns no tenen contigüitat amb la 
discoteca”. El tema es podria 
desencallar definitivament en 
els propers dies. 

Taula Rodona amb joves que 
han tingut èxit professional
REDACCIÓ / LA VEU

El proper divendres, 1 de 
març, a les 16.30h i dins de 
la segona edició de la Fira Igd 
Universitària, tindrà lloc la ini-
ciativa Sóc un crack al recinte 
de l’antic Escorxador d’Iguala-
da. 
Aquest projecte vol que els 
joves puguin conèixer de pri-
mera mà l’experiència d’altres 
joves que van decidir fer de 
la seva vocació la seva pro-
fessió. Quan van decidir de-
dicar-s’hi, per què van decidir 
formar-se i com va ser el seu 
pas per la universitat. S’han 
dividit les diverses professions 
en quatre temàtiques: sóc un 
crack en les arts, sóc un crack 
en les ciències de la salut, sóc 
un crack en les ciències soci-
als i sóc un crack en l’enginye-
ria. 
Aquesta taula d’experiències 
estarà dinamitzada per la pe-
riodista Cora Muntané, i els 
joves convidats són Carmina 
Bascompte, metgessa de fa-
mília; Jordi Cuadras, periodis-
ta i comunicador; Jordi Marcè, 
doctor per la UPC i docent en 
el camp de l’enginyeria indus-
trial i l’enginyeria aeronàutica; 
Josep Miquel Mindan, direc-
tor d’orquestra i cors; i Oliver 
Montiel , il·lustrador, dissenya-
dor i programador web.  
La segona edició de la Fira Igd 

Universitària oferirà al estudi-
ants de batxillerat l’oportunitat 
de conèixer en primera perso-
na l’oferta d’estudis superiors 
de dinou universitats públi-
ques i privades catalanes, vuit 
centres de formació professio-
nal d’Igualada i altres munici-
pis, a banda de centres amb 
oferta pública municipal que 
ajuden a completar aquests 
estudis en camps tan diversos 
com ara la música, el disseny 
i l’artesania, o les arts escèni-
ques. 

Representants 
de les universitats
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.  
L’entrada a la fira és totalment 
gratuïta i l’Escorxador obrirà 
les seves portes el dia 1 en 
horari matinal, de les 10h a les 
13:30h i, a la tarda, entre les 
15 i les 18h. 

Ajuntament d'Igualada

B A N

MARC CASTELLS I BERZOSA, Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, davant de possibles previsions meteorolò-
giques per  risc de nevades durant aquest hivern 2012/2013, 

FAIG SABER: 

Que per evitar el perill que genera la neu per als vianants, especialment quan es glaça, i per la  bona 
convivència, l’obligació que tenen tots els veïns de netejar de neu la vorera que afecta les seves respectives 
façanes i propietats. L’objectiu és facilitar el pas de les persones i evitar riscos innecessaris. Així mateix es 
recorda la prohibició de tirar neu des dels terrats i teulades a la via pública. 

Els empresaris i propietaris de maquinària adequada per efectuar treballs de retirada de neu i escampada de 
sal com és ara motonivelladores, pales mecàniques, abonadores, etc., caldrà que es posin en contacte amb el 
departament de Protecció Civil d’aquest Ajuntament (tel: 93 804 81 81), per tal de poder contractar els seus 
serveis, quan sigui necessari, per als treballs de neteja d’aquest caràcter. 

D’altra banda i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la població el següent: 
• Disposar d’un aparell de ràdio i de piles de recanvi. 
• Disposar d’una pala per treure neu. 
• Disposar de cadenes per al vehicle i practicar la col·locació d’aquestes. 
• Prestar atenció a les previsions meteorològiques. Si s’anuncien nevades cal proveir-se d’aliments a casa 
però sense deixar-ho per última hora, quan comença a nevar és massa tard. 

En cas de nevada cal: 

• Escoltar la ràdio, en especial Ràdio Igualada 103.2 F.M. que és l’emissora establerta per  donar consignes a la 
població en cas d’emergència. 
• Netejar de neu el tros de vorera que afecta la façana de casa teva i col·laborar amb el  veïnatge quan sigui 
necessari, per tal de mantenir  accessibles les voreres de la ciutat. 
• Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel . 
• Desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris per evitar sobrecàrregues  elèctriques. 
• Evitar al màxim l’ús del  vehicle, seguint les indicacions que els responsables d’Emergències ens puguin 
dirigir 

Aquesta alcaldia espera del bon sentit i demostrat  esperit de ciutadania de la població, que  col·laborarà, si 
fos necessari, amb les normes exposades i amb les que en el seu cas s’estableixin en el moment de 
l’emergència. 

L'ALCALDE
Marc Castells i Berzosa
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Entre el dia 19 i 21 de gener 
es va produir un robatori amb 
força en una clínica dental 
del municipi d’Igualada. Els 
lladres van forçar la porta 
d’entrada principal i un cop 
a l’interior se’n van endur un 
ordinador portàtil, un disc dur, 
altres materials electrònics i 
diners en efectiu.
Gràcies a la investigació ober-
ta per Mossos d’Esquadra es 
va determinar que el presump-
te autor del robatori era un Els Mossos van identificar al presumpte autor. 

Òptiques d’Igualada, 
Piera i Capellades 
porten a l’Anoia un 
projecte pioner

Un menor igualadí, identificat com 
autor d’un robatori a una clínica dental

L’Hospital acull avui una jornada 
sobre malalties minoritàries
REDACCIÓ / LA VEU

Amb motiu del Dia Mundial de 
les Malalties Minoritàries (28 
de febrer), el Consorci Sanitari 
de l’Anoia, conjuntament amb 
la l’associació de pacients 
afectats per l’Hemoglobinúria 
Paroxística Noctura (HPN) 
i la Fundació Doctor Robert 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona organitzen avui 
divendres 22 de febrer una 
Jornada tècnica que tindrà lloc 
a la Sala d’Actes de l’Hospital 
d’Igualada (Av. Catalunya, 11 
d’Igualada), on es tractaran 
temes com els medicaments 
orfes, les teràpies avançades, 
els avenços en les oportuni-
tats terapèutiques i on es rea-
litzaran unes sessions de tau-
les rodones en paral·lel on els 
professionals de la salut po-
dran posar en comú les seves 
experiències en aquest àmbit.
Aquest any es celebra la cin-
quena edició del Dia de les 
Malalties Rares (Malalties 
Minoritàries) a tota Europa. 
EURORDIS (European Orga-
nisation for Rares Diseases) 
organització d’afectats que 
aglutina a les organitzacions 
nacionals, regionals i individu-
als a nivell europeu, va propo-
sar l’any 2008 la primera edi-
ció escollint el dia 29 de febrer 
atès el simbolisme d’aquesta 
data. 

La solidaritat en les 
malalties minoritàries
En el seu cinquè any, el dia de 
les malalties minoritàries bus-
carà centrar tota l’atenció en la 
importància de la solidaritat en 
el camp de les malalties mino-
ritàries. S’ha triat la solidaritat 
com a tema de la campanya 

de 2013 per destacar la ne-
cessitat de la col·laboració i 
ajuda mútua entre les malal-
ties, parts interessades i els 
països.
Aquest eslògan ens recorda 
que l’actuació conjunta té un 
particular sentit en el camp 
de les malalties minoritàries, 
perquè els pacients són pocs 
i l’experiència escassa. Les 
malalties minoritàries són es-
casses i disperses, però jun-
tes són moltes les persones 
que pateixen aquestes malal-
ties i s’enfronten a reptes si-
milars: si s’uneixen les forces 
seran més forts.

Què són les Malalties 
Minoritàries? 
· Hi ha més de 7.000 malalties 
minoritàries
· Afecten a 5 de cada 10.000 
persones
· Hi ha 400.000 catalans afec-
tats
· Al voltant del 80% són d’ori-
gen genètic
· Poden afectar el 3-4% dels 
nounats
Una malaltia minoritària és una 
malaltia greu, poc freqüent 
i que afecta a un nombre re-
duït de persones. L’existència 
de tantes malalties, amb pocs 
pacients per a cadascuna, les 
fan poc conegudes també per 
als professionals de la me-
dicina. Sovint el pacient i les 
seves famílies han de passar 
per desenes de proves i visitar 
nombrosos especialistes fins 
a tenir un diagnòstic definitiu. 

Estudiants del Montclar aprenen 
sobre la proteïna p63 i el càncer
REDACCIÓ / LA VEU

Les alumnes de 1r i 2n de 
batxillerat científic del col·legi 
Montclar fan una visita-taller 
al Centre de Regulació Genò-
mica sobre la proteïna p63 i la 
seva relació amb el càncer.
L’experiment consistia en la 
visualització per la tècnica de 
l’electroforesi de l’ARN que 
codifica per una isoforma es-
pecífica de la p63 al laboratori 
de Mecanismes de Càncer i 
Senescència del CRG. 

Un gen causant del càncer
Se sap que el gen p63 actua 
com oncogen causant carci-
noma escatós, és a dir, càncer 
en teixits estratificats com ara 
el de cap i coll, pell i pulmó. 
A l’estudi el Dr. Bill Keyes i 

Actualment 39 milions de per-
sones al món pateixen cegue-
sa; aproximadament 70.000 
a Espanya i més de 10.500 
a Catalunya. Ara s’ha creat 
OPTretina, la primera xarxa 
nacional d’òptics optometris-
tes per a la prevenció de les 
patologies de la retina que 
aporta a la societat una nova 
eina de cribatge de les pato-
logies retinianes: la teleme-
dicina en òptiques. La xarxa, 
creada a Barcelona i forma-
da per 50 òptics i un grup de 
retinòlegs experts, utilitza, de 
manera pionera al nostre país, 
la telemedicina. L’òptica Du-
ran, d’Igualada, l’òptica Cape-
llades Optic’s, i l’òptica Focus 
Diagnòstic Visual i Auditiu for-
men part del projecte.

col·laboradors han trobat que 
aquest gen promou el desen-
volupament del tumor inhibint 
la senescència, que és un me-
canisme protector de tumors 
molt potent que normalment 
prevé que les cèl·lules esde-

jove menor d’edat veí d’Igua-
lada, qui no va poder ser de-
tingut ja que a dia d’avui res-
ta ingressat en un centre de 
menors. Els investigadors han 
imputat també un segon home 
per un delicte de receptació, 
ja que sabent la procedència 
d’un dels objectes sostrets en 
aquest robatori, el va vendre a 
una tercera persona.
Aquest objecte va ser lliurat a 
la víctima i així es va resoldre 
el robatori.  

vinguin canceroses.
Les alumnes ha pogut deter-
minar la presència de la p63 
en mostres i la seva aplicació 
al laboratori, a més de la seva 
vinculació amb la generació 
de la formació d’un tumor. 
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El cap de setmana del 25 i 26 
de maig tindrà lloc una nova 
edició de l’Anoia Race Tour, 
una activitat que combina es·
port, turisme i gastronomia, 
acompanyat d’activitats lúdi·
ques i culturals. L’any passat, 
l’ART va passar per Pujalt, 
amb la participació de més de 
500 persones. 
L’Anoia  Race Tour, organitzat 
pel Consell Comarcal amb la 
participació d’Ocisport, con·
templarà la possibilitat, durant 
dos dies, de fer la cursa en 
BTT, a peu, o bé una caminada 
popular amb diferents opcions 
segons el nivell de dificultat. 
Es tracta d’un esdeveniment 
familiar on els acompanyants 
dels esportistes també poden 
gaudir de l’experiència. Per 
això, es crea l’opció d’acam·
pada lliure i s’organitzen ac·
tivitats complementàries com 

El vicepresident del Consell, Jordi Calpe, amb Ramon Prat (Ocisport) i l’alcalde de St. Martí de Tous, David Alquézar, dimarts a Igualada. Foto: JP

La sala d’actes de 
l’IES Pere Vives 
tindrà el nom de 
l’exprofessor 
Andrés Calvo

L’Anoia Race Tour tornarà a combinar esport, 
festa i gastronomia, ara a St. Martí de Tous

sopar i música a l’aire lliure 
durant el dissabte a la tarda i 

a la nit.
Ja podeu fer les inscripcions 

a www.ocisport.net, o a www.
anoiasports.com

L’Associació de la Gent Gran aprova una nova 
quota anual i espera l’obertura del nou Casal
ENRIC SENSERRICH / ASS.G. GRAN

El passat dia 14 de febrer, tal 
com estava anunciada, es va 
dur a terme l’assemblea de 
l’Associació de la Gent Gran, 
en la que hi van assistir quasi 
un centenar de socis. El Pre·
sident Lluís Mas va explicar 
com havia anat el 2012, tant 
pel que fa en l’estat de comp·
tes, com les diverses activitats 
realitzades al llarg de l’any.
El President va manifestar en 
relació als ajuts que els anys 
anteriors han estat positius, 
doncs anaven rebent alguna 
subvenció, però “pel 2013 ja 
ens han dit que res de res, per 
part de la Generalitat, ara tin·
drem de refiar de l’ajuntament 
d’Igualada, que fins ara també 
ha col·laborat, per això el 2012 
va ser més positiu el resultat, 
també pel fet d’esgarrapar 
alguna cosa de la Loteria de 
Nadal”.

Quota anual de 15 euros
En aquest punt el President va 
exposar i proposar una quota 
anual de 15 Euros, per poder 
continuar fent una sèrie d’ac·
tivitats que creiem que són 
necessàries. També va dir que 
llavors els socis tindrien uns 
descomptes en determinades 
activitats, i que estem pen·
sant en fer el “Carnet Gran” 
que pugui tenir també certs 
descomptes en els comerços 
d’Igualada, que afavoreixin 
els nostres afiliats. La mesu·

ra de crear una quota va ser 
acceptada per tots els assis·
tents, tot i valorant la situació 
de crisi que patim, es creu que 
també és bo que entre tots col·
laborem.
Referent al fet de poder co·
mençar en el Nou Casal, farà 
que es puguin realitzar noves 
iniciatives, a part de la quo·
ta. El President va dir que ja 
estaria content si al setembre 
es poden iniciar totes les ac·
tivitats actuals al nou edifici, 
però manifestant que sembla 
ser que podria ser avanç en 
que ja poguéssim fer alguna 
activitat, si més no, algun acte 
de les Festes de la Primavera 
Gran al mes de maig.  
El President Mas va explicar 
que el mateix dia al matí, ha·
vien tingut una trobada amb 
Ramon Terrassa, Director 
General d’Acció Cívica i Co·
munitària de la Generalitat 
de Catalunya, responsable 
dels casals de gent gran, i 
que s’havia arribat a una bona 
entesa perquè les obres aca·
bin lo avanç possible i que 
també havien parlat de posar 
un nom més adient a l’edifici, 
“Casal del Passeig”, ja que 
la Junta considerem que cal 
obrir el Casal a altres edats i 
no limitar-ho als pensionistes, 
tractant de poder fer activitats 
per les persones adultes i en 
ocasions intergeneracionals. 
El President va dir que hi ha 
persones que no venen al Ca·
sal pel fet de ser per la “gent 

gran” o “vells” com algú diu, tot 
i sent grans... Es tracta doncs 
de poder fer activitats per per·
sones que poden ser socis, 
però obrir-lo als no tant grans. 
El President creu que ha de 
ser un revulsiu per la ciutat i 
poder acollir més activitats 
envers qui pugui interessar, 
diu; “bé, que no té de ser sols 
pels jubilats, tenim de canviar 
de mentalitat, aquest edifici no 
és “El hogar del pensionista” 
... i deia, “ tenim de fer una 
societat per totes les edats”.  
Doncs, d’alguna manera el 
que es pretén és que partici·
pem d’un envelliment actiu, ja 
que això de l’edat és relatiu.                          
També cal remarcar que l’As·
sociació, pretén que els ac·
tius del col·lectiu de la tercera 
edat, s’impliquin en la difusió 
del seus coneixements envers 
a fer cursos, voluntariat, etc. 
deia, “que hi ha moltes per·

sones molt qualificades i que 
podrien ajudar a augmentar el 
nombre d’activitats i cursos”.
El Vicepresident Tomas Ber·
zosa va explicar tots els actes 
que hi ha previstos per la Fes·
ta “Primavera Gran” que com 
va dir, l’any passat ja es va 
decidir de fer-la conjuntament 
l’Associació i l’Ajuntament 
d’Igualada, i que aquest any 
seguim amb la mateixa idea. 
Va dir que seria del 17 al 27 
de maig, desgranant cada un 
dels possibles actes, esperant 
que algun d’ells es pugui fer al 
Nou Casal.
En el torn obert de paraules 
es va felicitar a la Junta, ani·
mant·los a seguir treballant. 
Es van demanar  idees noves 
per començar en el Nou Ca·
sal, esperant aportacions que 
puguem realitzar. Es va tornar 
a manifestar que sí, cal posar 
una quota. 

El nou casal de la gent gran d’Igualada es fa esperar.

REDACCIÓ / LA VEU

Avui  divendres 22 de febrer 
a les 8 del vespre, l’institut 
Pere Vives celebrarà els anys 
dedicats a la formació teatral 
anomenant la sala d’actes de 
l’institut,  Sala Andrés Calvo.
L’Andrés, que va morir fa nou 
anys, va ser professor de lite·
ratura clàssica i dedicà moltes 
hores de la seva vida al teatre 
amb entusiasme.
Una bona part dels alumnes 
que ell va iniciar han seguit 
aprofundint en la disciplina te·
atral.  Mònica Torra, una de les 
alumnes de l’última generació 
a qui ell va ensenyar,  presen·
tarà la seva producció Contes 
i Boleros per a  homenatjar 
l’Andrés Calvo, juntament 
amb Ildefons Alonso, Neus 
Peris i Marc Torra.

Dijous vinent, xerrada 
sobre trastorns de 
conducta en les 
demències

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous, 28 de febrer, 
l’Associació de Familiars de 
Malalts d’ Alzheimer, realitzarà 
la xerrada “Trastorns de con·
ducta en les demències”, en 
la que l’objectiu és poder com·
partir els dubtes que algunes 
conductes o actuacions ens 
generen, això ens serà útil per 
abordar el dia a dia.
L’entitat convida a totes les 
persones interessades a la 
seu de l’AFAB, a l’Equipament 
Cívic Polivalent de l’Anoia, 
Casal Cívic Montserrat,  al C. 
Orquídies núm. 7, a les 6 de 
la tarda.
 
Taula rodona, 
dimecres, sobre la 
nova proposta de llei 
d’educació, la LOMCE

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres, dia 26 de 
febrer, a partir de les sis de 
la tarda a la sala d’actes de 
l’IES Pere Vives Vich, tindrà 
lloc una taula rodona sobre la 
nova proposta de llei d’educa·
ció, la polèmica LOMCE que 
vol tirar endavant el ministre 
José Ignacio Wert.
La taula rodona comptarà amb 
Jaume Aguilar, president de la 
FMRP, Rosa Cañadell, por·
taveu d’USTEC, i Montserrat 
Ros, de la federació d’ense·
nyament de Comissions Obre·
res.
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L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha estat nomenat 
nou diputat delegat d’Infra-
estructures, Urbanisme i Ha-
bitatge, àmbit adscrit a l’àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, des-
prés de la recent reestructura-
ció d’aquesta institució fruit del 
trencament del pacte que unia 
CiU i PP. 
Castells es mostra il·lusionat 
davant d’aquesta nova fase 
i afirma que “la Diputació és 
l’administració que més s’es-
tà destacant pel seu suport 
directe als municipis i estem 
convençuts que en aquesta 
nova etapa que encetem ho 
farem de manera encara més Marc Castells, alcalde d’Igualada.

El ple aprova una 
moció d’ICV sobre la 
iniciativa popular per 
la renda mínima

Marc Castells, nou diputat d’Urbanisme, 
Habitatge i Infraestructures de la Diputació

intensa”. L’alcalde i diputat 
considera també que “des de 
la Diputació podrem contribu-
ir a construir les estructures 
d’Estat que Catalunya neces-
sita”. 
Marc Castells destaca final-
ment la importància que té 
“per una comarca històrica-
ment tan mancada com és 
l’Anoia el fet de tenir un repre-
sentant a l’ens que més pot 
ajudar els municipis”.  
Des del mes de juliol de 2011 
havia assumit la delegació 
de l’àmbit d’Ensenyament i 
Tecnologia de la Informació 
i la Comunicació, adscrita en 
aquest cas a l’àrea de Conei-
xement i Noves Tecnologies. 

REDACCIÓ / LA VEU

Aquests dies es presenta a 
la Mesa del Parlament una 
Iniciativa Legislativa Popular 
per regular la Renda Garanti-
da Ciutadana, amb l’objectiu 
comú d’assegurar que les per-
sones i famílies que es troben 
en situació de pobresa rebin 
l’ajut mínim necessari per a 
portar una vida digna. El tema 
el va portar ICV-EUiA en forma 
de moció dimarts al ple muni-
cipal, i va ser aprovada amb 
els vots de CiU, ERC, PSC, 
ICV, l’abstenció del PP i el vot 
en contra de PxC.
La regidora d’ICV-EUiA, Mont-
serrat Mateu, té dades que 
indiquen que a finals d’aquest 
any només un 30% de perso-
nes a l’atur podrien rebre al-
gun tipus d’ajut. La situació és 
greu i ja està abocant a moltes 
famílies a la marginalitat. Pel 
grup municipal, “aquesta pro-
posta legislativa busca donar 
una resposta coherent a les 
necessitats materials d’una 
part de la població catalana 
que, tingui o no problemes so-
cials afegits, es veu fortament 
afectada per la crisi i reclama 
la solidaritat de la nostra soci-
etat”. ICV-EUiA destaca que 
“és una proposta que busca 
minimitzar els efectes de la 
crisi en la població més desa-
favorida econòmicament per 
evitar la marginació social i 
mantenir la cohesió social que 
caracteritza a les societats eu-
ropees basada en l’estat del 
benestar”. ICV-EUiA recorda, 
però, que la Renda Garantida 
Ciutadana només és una solu-
ció per a situacions particulars 
de risc. La proposta ha d’anar 
acompanyada d’altres políti-
ques socials en els àmbits de 
la salut, ocupació, habitatge i 
especialment els serveis soci-
als”.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada apro-
var dimarts la soŀlicitud que 
diversos projectes municipals 
siguin inclosos en el proper 
Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC) de la Generalitat. 
Així, es van demanar les se-
güents quantitats:

L’Ajuntament demana poc més d’un milió 
d’euros d’ajuts al PUOSC de la Generalitat

- 200.000 € per l projecte per 
a Centre d’Innovació per a la 
Simulació en l’àmbit de la Sa-
lut, edifici 4D HEALTH, per 
aquest any 2013.
- 200.000 € per al projecte 
d’urbanització de la plaça de 
l’Escola d’Enginyeria, per al 
2014.

- 20.000 € pels envidriaments 
del CEIP Emili Vallès, segona 
fase. Prioritat 1 pel 2015.
- 52.892 € per les millores 
d’accessibilitat de la plaça 
Castells. Prioritat 2 pel 2015.
- 27.107 € pel pla d’asfaltats 
de carrers del 2016.
“Asfaltats”.

- 600.000 € per la reparació, 
manteniment i conservació 
d’infraestructures, edificis i lo-
cals, a raó de 150.000 euros 
per a cadascun dels exercicis.

Servei d’enllumenat, 
semàfors i pilones
D’altra banda, el ple municipal 
va adjudicar, a  Unió Tempo-
ral d’Empreses (UTE) forma-
da per Rubatec i Soler Global 
Service, la contractació de la 
gestió del servei d’enllumenat 
públic i semafòric, pel preu se-
güent:
- Servei conservació manteni-
ment enllumenat, semàfors i 
pilones: 225.439 €/any.
- Servei canvi de làmpades i 
neteja lluminàries enllumenat: 
26.397 €/any.
- Inversions enllumenat públic: 
Preu total: 459.999,85 €.
- Inversions semàfors: Preu 
total: 92.417,78 €. 

Assemblea del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia, el proper 28 de febrer
REDACCIÓ / LA VEU

El dijous 28 de febrer, a 2/4 
d’11 del matí, se celebrarà 
l’Assemblea General del Con-
sell Consultiu de la Gent Gran 
de l’Anoia a la seu del Consell 
Comarcal.
L’ordre del dia de la convoca-
tòria inclou la ratificació de la 
designació dels membres de 
la Junta Permanent, l’aprova-
ció dels nous Estatuts segons 
s’ha treballat prèviament amb 
la Junta Permanent (els quals 
tenen com a novetat princi-
pal el canvi de denominació 
a Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia), l’aprovació de la me-
mòria d’activitats del 2012, i 
la presentació de la proposta 
del pla de treball per a aquest 
2013.
En aquest darrer sentit cal 
destacar que aquest any el 
projecte del Voluntariat Sènior 
a l’Anoia continuarà amb una 
de les seves últimes fases, 
la de difusió, promoció i for-
mació del voluntariat. Així, es 
faran arribar els projectes que 
ja s’ha detectat que requerei-
xen de gent gran voluntària als 

voluntaris sèniors perquè s’hi 
puguin adherir.
L’assemblea, que també in-
clourà un torn obert de parau-
les per als assistents, finalitza-
rà amb la convocatòria de la 
següent Junta Permanent.
El Departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada-
nia del Consell Comarcal de 

l’Anoia convida a l’assemblea 
a tots els tècnics i professio-
nals de l’àmbit de la gent gran 
de la comarca, així com  a la 
gent gran que estigui interes-
sada a informar-se sobre què 
ha treballat, treballa i pot tre-
ballar el Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia.

Trobada del Consell Consultiu de la Gent Gran de  l’Anoia.

Necessita diners?
COMPREM
VEHICLES 

USATS
Màxima taxació.
Només vehicles sense cops 
estructurals i amb km. reals.
Ens encarreguem de tots els 
tràmits i despeses de gestió.
Pagament al COMPTAT

TRUQUI’NS
Tel 629 54 00 37
e-mail: 
comercial@rosichmotors.com

No dubti en contactar amb nosaltres si desitja vendre el seu vehicle.
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El departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada-
nia del Consell Comarcal de 
l’Anoia ha organitzat per al dia 
5 de març la sessió formativa 
‘L’aplicació de la Mudawana 
marroquí a Espanya’. 
Adreçada principalment als 
professionals i col·lectius que 
treballen amb dones d’origen 
marroquí, la sessió la imparti-
rà Anna Maria Vidal i Cardona, 
Doctora en Dret i advocada 
especialitzada en dret inter-
nacional i estrangeria. Tindrà 
una durada de sis hores, de 
les 9 del matí a les 3 de la tar-
da, i a més dels blocs teòrics 
incorporarà exemples d’al-
guns casos pràctics.
En l’atenció a les dones d’ori-
gen marroquí aquestes plan-
tegen sovint necessitats jurí-
diques que se solucionen en 
base a la llei del seu país d’ori-
gen pel fet d’estar casades se-
gons aquesta llei i mantenir la 

Els veïns del barri de St. Agustí, a la calçotada de l’any passat.

El codi de família del Marroc i la seva 
aplicació a Catalunya, a debat al Consell

nacionalitat marroquina. Da-
vant de situacions com sepa-
racions, divorcis, guarda i cus-
tòdia o poligàmia, entre altres, 
les dones es troben dividides 
entre les lleis espanyoles en 
la matèria i la llei del seu país 
d’origen.
Aquest fet planteja la neces-
sitat d’oferir informació i for-
mació als professionals de la 
comarca que treballen amb 
aquest col·lectiu al voltant de 
la Mudawana o codi de la fa-
mília marroquína, els meca-

nismes per a la seva aplicació 
aquí, i els tractats i convenis 
internacionals que existeixen 
en aquesta matèria.
La sessió del 5 de març vi-
nent al Consell Comarcal de 
l’Anoia tractarà qüestions com 
l’anàlisi dels elements i les ca-
racterístiques principals de la 
Mudawana, la seva aplicabili-
tat a l’estat espanyol, la forma 
com arriben aquests casos 
als tribunals espanyols i quins 
són els tribunals competents, 
quan i com s’aplica la Muda-
wana als litigis de famílies en-
tre marroquins, i les dificultats 
en la seva aplicació.
Inscripcions
Totes les persones interessa-
des a assistir-hi poden forma-
litzar la inscripció emplenant la 
butlleta que trobaran a la web 
del Consell Comarcal www.
anoia.cat i enviant-la per cor-
reu electrònic a l’adreça igual-
tat@anoia.cat

La calçotada popular al carrer 
St. Agustí serà el 2 de març
REDACCIÓ / LA VEU

L’associació de Veïns i Comer-
ciants del Carrer Sant Agustí 
organitza per segon any con-
secutiu la Calçotada Popular 
que tindrà lloc el dia 2 de marc 
a partir de les 13.00h.
El preu inclou 10 calçots amb 
salsa casolana, botifarra, pa 
amb tomàquet i aigua o vi. El 
preu és de 5 Euros. 
Previ a la calçotada es realit-
zaran diferents activitats, com 
ara l’exposició de maquetes 

d’edificis del barri realitzades 
pel veí Dídac Cano així com 
una exhibició de bike trial.
Des de l’associació ens expli-
quen que “potenciar un barri 
és fer- ho a través del contacte 
amb els veïns: veure’ns, parlar 
i intentar compendre la dinà-
mica del que ens envolta  més 
enllà del dia a dia en un am-
bient distès, sobretaula llarga 
i agradabla amb productes de 
comerços de proximitat”.

Sessió a la UEA sobre 
els atractius de Colòmbia 
REDACCIÓ / LA VEU

Els atractius empresarials de 
Colòmbia, com a destí d’inver-
sió, es posaran a debat en una 
sessió a la seu de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, el proper 
15 de març a les 9.30 hores.
La conferència pretén ser un 

Alumnes de les Escoles de l’Ateneu 
Igualadí van visitar la redacció de La Veu

REDACCIÓ / LA VEU

Els alumnes de la classe de 
les “Aranyes” de les Escoles 
de l’Ateneu Igualadí van ser 
dilluns a la Redacció de La 
Veu de l’Anoia. En el transcurs 
de la visita van poder conèixer 
els detalls de la confecció del 
periòdic i tots els processos de 
la seva elaboració.

La classe de les “Aranyes” va visitar La Veu de l’Anoia. Foto: Joan Barmés.

punt de trobada que apropi les 
possibilitats d’inversió i la de-
finició de l’estratègia d’expan-
sió empresarial. La xerrada 
anirà a càrrec de Montserrat 
Feliu, sòcia directora de Feliu 
N&I SLP. Cal confirmar assis-
tència trucant al 93 8052292.

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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Dimecres va tenir lloc una 
nova sessió del cicle de tro-
bades amb els estudiants TIC 
de la comarca i que organitza 
TICAnoia. En aquesta oca-
sió la xerrada era sobre les 
“Passarel·les de pagament i 
centres autoritzadors” i expli-
cava als alumnes, estudiants 
i interessats en la informàtica 
el funcionament d’aquestes ei-
nes per a realitzar pagaments 
amb les targetes de crèdit. 
La xerrada va anar a càrrec 
de Jaume Catarineu, pre-
sident de TICAnoia i CTO i 
CEO d’Ubiquat Technologies, 
una empresa empresa d’en-

Les xerrades de TIC Anoia es fan un cop al mes.

Sessió sobre les passarel·les 
de pagament de TIC Anoia a l’IES Milà

Mentre hi ha empresaris que 
saben veure una oportunitat 
per fer un servei a la comuni-
tat, cobrant pel que fan, altres 
se serveixen del poder per 
embutxacar-se els diners fent 
el menys possible. Els seri-
osos saben que per tirar en-
davant han d’arriscar temps 
i capital per posar en marxa 
i mantenir la seva organit-
zació. Però malauradament, 
n’hi ha que només pensen 
en qui posarà els diners per 
no haver de treballar, perquè 
ells “ja hi posen la idea o els 
contactes”. Són els que no 
pensen en la societat a la que 
pertanyen, sinó que s’apro-
fiten dels que els envolten. 
No tenen col·laboradors, sinó 
empleats i com el seu projec-
te sols passa per enriquir-se 
ells, els “seus treballadors” 
cada estan més insatisfets.
I quan ja no poden més, aca-
ben explotant. Com ha passat 
ara en el grup d’empreses 
Cantoblanco, amb més de 
180 establiments i 3.500 tre-
balladores, que dirigeix Arturo 
Fernández. No es tracta d’un 
personatge qualsevol. És el 
president de la patronal ma-
drilenya (CEIM), després de 
substituir al seu concunyat 
Gerardo Díaz Ferran –avui a 
la presó acusat de múltiples 
delictes- conseller de Bankia, 
de la Cambra de Comerç de 
Madrid i vicepresident de la 
CEOE. Durant anys li ha som-
rigut l’èxit. Presumeix de col·
leccions d’armes, de cotxes 
d’època i de vins. Tot mercès 
als contractes a Ministeris, a 
Ifema, al Congrés, a la As-
semblea de Madrid, a la UGT, 
a l’estadi Barnabeu, al Calde-
rón, sense oblidar  hospitals, 
festes, concerts, competici-
ons esportives, o a la Jornada 
Mundial de la Joventut. Ser-
vien des d’entrepans de ca-
lamars als menús pantagruè-
lics dels diputats a 3,5 euros 
i molts competidors creuen 
que ha aconseguit el que per 
a altres és impossible, gràci-
es a l’amistat amb Esperanza 
Aguirre i el rei.
Mai ha estat difícil diferenciar 
els bons empresaris dels que 
viuen enquistats en un siste-
ma d’enriquiment fronterer 
amb la corrupció. Dels que 
treballen, lluiten, cerquen fi-
nançament, rebaixen costos 
i capten vendes, davant els 
aprofitats que fiquen la mà a 
la caixa, blanquegen diners, 
es lucren amb informació pri-
vilegiada i teixeixen fidelitats 
sempre condicionades a l’ar-
ribada d’un sobre. Dels que 

PERE PRAT

donen la cara i assumeixen 
les seves responsabilitats, 
vagin bé o malament, dels 
que, quan són descoberts, 
s’amaguen i mai admeten 
cap culpa. Però  no sempre 
la societat ho valora correc-
tament, ja que la mesura de 
l’èxit sovint és sols el poder 
i el diner.
I els que fins ara actuaven des 
de la foscor, en aquests mo-
ments tenen por de quedar-
se al descobert. Davant les 
denúncies de corrupció fan 
veure que s’escandalitzen. 
Tothom sap els fets, però ca-
llen per por o per vergonya. 
Però ara s’ha ensorrat aque-
lla hipòcrita façana que deia 
que tots estaven nets. Ja no 
poden dir que són els altres 
qui fan negocis prop del po-
der, on els milions corren, el 
desvergonyiment no té fron-
teres i les paraules deixen 
de tenir el seu significat per 
convertir-se una proposta o 
una promesa amagada. Ara 
són molts els que denuncien 
que, per aconseguir legalit-
zar les bodes, banquets i tro-
bades vàries -que es feien en 
finques privades situades en 
espais no urbanitzats i pro-
tegits, on aquestes activitats 
teòricament no estaven per-
meses- sols calia convidar a 
caçar els amics i defensar les 
seves decisions polítiques. 
Arturo Fernández ja està 
imputat pel cas Bankia. En 
la seva declaració va tenir 
“l’ocurrència” de dir al jutge 
Fernando Andreu que ell no 
es mirava els comptes per-
què l’empresa d’auditoria ja 
havia emès el seu dictamen, 
i “jo no entenc de bancs”. I 
això que cobrava uns emo-
luments d’expert. Ara se l’ha 
denunciat per pagar “nòmi-
nes B”, un concepte que no 
cal explicar malgrat “ningú el 
practica”.
Gent com ell són els que han 
monopolitzat els càrrecs de 
representació empresarial. 
Ho han aconseguit mitjan-
çant votacions, sovint allu-
nyades de la democràcia i 
la transparència. Hi són per-
què comparteixen part dels 
beneficis, que no els costen 
de guanyar, amb aquells que 
possibiliten que els guanyin. 
Les seves habilitats són “ser 
campechano”, bones relaci-
ons i la murrieria. Però ara 
s’adonen que no en tenen 
prou amb ser i utilitzar pan-
talles interposades i acaben 
aterrant a la realitat en què 
viu tothom.  

Arturo
Fernández

ginyeria de programari fun-
dada l’any 2008 a Igualada i 
amb una llarga experiencia en 
aquest àmbit.  Aquestes xer-
rades són trobades mensuals 

i es van iniciar el passat 2012. 
Són obertes al públic i estan 
pensades per motivar a es-
tudiants, joves i tota persona 
interessada en les TIC. 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dilluns, 18 de fe-
brer, es va realitzar a l’Institut 
Milà i Fontanals una xerrada 
a càrrec de Juan Caceres, de 
l’empresa Vega, líder mundial 
en tecnologies de medició de 
nivell i pressió per l’indústria 
de processos.
En l’interessant xerrada es va 
explicar als alumnes del cicle 
superior de Manteniment elec-
trònic, les diferents tecnologi-
es que s’utilitzen per a la me-
sura de nivell de tot tipus de 
líquids i sòlids, dedicant una 
especial atenció a les més no-
vedoses, com ara les que es-
tan basades en l’efecte capa-
citiu, per ultrasons i per radar.

Juan Cáceres, durant la xerrada als alumnes de l’IES Milà i Fontanals.

Els alumnes de l’IES Milà aprenen del 
líder mundial sobre sensors industrials 

Durant la conferència va que-
dar palès l’interès dels alum-

nes pel tema amb les pregun-
tes fetes al conferenciant.

REDACCIÓ / LA VEU

Del 12 al 14 de febrer una 
bona representació d’empre-
ses adoberes igualadines han 
exposat els seus productes a 
la fira Le Cuir à Paris, fira in-
ternacional de referència en el 
sector de la pell que ha tingut 
lloc a la capital francesa. 
Le Cuir à París forma part de 
la Première Vision Pluriel, una 
gran fira que engloba sis cer-
tàmens complementaris del 
món de la moda a París, la 
seva capital mundial.
En aquesta edició de la 
fira s’han presentat les col·
leccions d’estiu 2014 i en l’edi-
ció que es celebrarà del 17 al 
19 Setembre de 2013 es pre-
sentaran les col·leccions d’hi-
vern 2014/2015.
El sector de la moda de luxe 
confirma les seves bones 

Els blanquers igualadins exposen a la 
prestigiosa fira Le Cuir a París 

perspectives malgrat la crisi, 
com ho demostra el fet que en 
aquesta edició de Le Cuir han 
exposat 349 empreses, un 
22% més que l’edició de Fe-
brer de 2012. 41 d’aquestes 
empreses exposaven a la fira 
francesa per primera vegada.
Le Cuir à París organitzada 
pel Groupe SIC, és una de 
les fires internacionals de pell, 
accessoris i components més 
importants del món. La fira, re-
servada exclusivament a pro-
fessionals, és un dels millors 

aparadors per als expositors 
i un punt de trobada d’empre-
ses adoberes amb compra-
dors, dissenyadors i investiga-
dors de moda d’arreu.
Les empreses adoberes 
d’Igualada ja treballen per pre-
parar la seva presència en les 
properes fires internacionals, 
la APLF (Asia Pacific Leather 
Fair) que tindrà lloc a Hong 
Kong (Xina) del 25 al 27 de 
Març i Lineapelle a Bolonya 
(Itàlia) del 3 al 5 d’abril. 

Estand d’una de les empreses igualadines a París. Foto: JM Torras.
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Amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona i per donar el 
tret de sortida al Concurs de 
Maquillatge Global Mary Kay 
“Una dona pot”, el proper 8 de 
març es farà un acte solidari 
que es portarà a terme simul-
tàniament a tot el món per ce-
lebrar-ho.
El concurs de maquillatge 
“Una dona pot” es un acte so-
lidari sense ànim de lucre per 
celebrar la bellesa, l’autoesti-
ma i la capacitat de les dones 
per crear les seves pròpies cir-
cumstàncies i millorar la seva 
vida, la de les seves famílies 
i la de les persones amb les 
quals es relacionen.
Per donar l’inici al concurs, es 
realitzarà una classe de ma-
quillatge amb un look especial 
per celebrar el 50è aniversari 
de Mary Kay. Es prendran fo-
tografies de l’abans i el des-
prés per tal que les clientes 
puguin tenir la seva participa-
ció a punt per al concurs.
A la seu estatal de la com-
panyia, a Madrid, es portarà 
a terme l’acte amb roda de 
premsa i només dues ciutats 
del país més han estat esco-
llides per connectar via skype 
amb Madrid, una d’elles, Igua-
lada, on Olga Jiménez lidera 
l’equip número 1 en vendes 
de tot Europa a Mk.
L’acte igualadí tindrà lloc a 
la sala de festes i restaurant 
Scorpia i començarà a les 
16:30 hores del divendres 8 
de març.  
Podeu reservar la vostra pla-
ça a través d’una Consultora 
de Bellesa independent de 
Marykay, o a través d’Olga Ji-
ménez al 630670239 o a olga-
jimenezmk@gmail.com. Més 
informació a www.marykay.es/
olgajimenez

Alumnes d’un curs anterior a Igualada Comerç.

Acte solidari de Mary 
Kay en ocasió del Dia 
Internacional de la 
Dona

Party Make-up de Sílvia Giralt 
per Sant Valentí

REDACCIÓ / LA VEU

El centre d’estètica Sílvia Gi-
ralt va organitzar la “Party 
Make-up”, en ocasió del dia 
de Sant Valentí, una activitat 
molt innovadora a Igualada. 
Es va fer el passat dijous a 
la Boutique Beauthy Couching  

de Rambla Sant Isidre. No 
faltava detall de decoració 
del “dia dels enamorats”. Es 
va  fer assessorament de ma-
quillatge amb  maquilladores 
professionals de prestigioses 
marques. Va ser tot un èxit. 

Conveni de La Veu de l’Anoia 
amb Jove Cambra d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Jove Cambra d’Igualada i La 
Veu de l’Anoia han arribat a 
un acord per a col.laborar mú-
tuament en la difusió i promo-
ció de les seves activitats. El 

conveni el van signar la presi-
denta de Jove Cambra, Xènia 
Castelltort, i la directora gene-
ral de Publicacions Anoia SL, 
editora de La Veu, Pia Prat.

Nou curs gratuït d’IGD Comerç 
de paqueteria i embolcalls

REDACCIÓ / LA VEU

En l’actualitat, no es concep 
un producte sense el seu en-
vàs. Cada dia consumim mul-
titud de productes que estan 
continguts en embalatges, 
caixes o envasos. Estem tan 
habituats a ells que amb prou 
feines ens adonem, però més 
enllà de ser un simple embol-
call ben disposat són un ins-
trument al servei de la comu-
nicació. És important conèixer 
els materials, útils i les eines 
que es van a emprar, a més 
de les tècniques i els proce-
diments a seguir, estudiant la 
importància que té el color en 
aquest àmbit. Familiaritzar-se 
amb les diferents tècniques 
d’embalatge existents i apropi-
ades per a cada moment. Cal 
aprendre les destreses bàsi-
ques per elaborar empaque-
tats creatius seguint diferents 
tècniques i procediments. 
Adquirir coneixements de les 
funcions de les tècniques de 
la paqueteria en el sector de 
les pimes i micropymes de co-
merç. Capacitar-se per realit-
zar qualsevol tipus de paquet, 
presentació de productes i 
elaboració de promocions a 

través de l’ús de les diverses 
tècniques. Conscienciar de la 
importància de la presentació 
com a mitjà d’atracció del cli-
ent. Adquirir la tècnica neces-
sària i habilitat per al treball 
amb envasos i embalatges...
Per aquest motiu, Igualada 
Comerç i la Confederació de 
Comerç de Catalunya han 
programat per tots els inte-
ressats, i de  forma  totalment 
gratuïta  un nou curs  de “Pa-
queteria i Embolcalls de Regal 
(Nivell Superior)”, amb un total 
de 50 hores lectives. L’horari 
serà de 15:00 a 17:00 hores 
i començarà el dilluns 11 del 
març. El curs tindrà el calen-
dari amb els següent dies:  
11-12-13-14-15-18-22-25 de 
març, 4-5-8-12-15-19-22-26-
29 d’abril i 6-10-13-17-20-24-
27 i 31 de maig. El contingut 
és molt divers, complert i 
ampli i s’impartirà a l’Aula de 
Formació d’Igualada Comerç. 
Les places son limitades i es 
reservaran per rigorós ordre 
d’inscripció. La data límit d’ins-
cripcions és el 8 de març. Per 
més informació envieu un e-
mail a info@igualadacomerc.
cat. 

La Dra. Pineda, durant la xerrada.

Xerrada a Apinas sobre 
la discapacitat intel·lectual
REDACCIÓ / LA VEU

“Discapacitat inteŀlectual i epi-
lèpsia”. Sota aquest títol va 
tenir lloc el passat dimecres 
13 de febrer a la sala d’actes 
de la seu social d’Apinas una 
interessant conferència a càr-
rec de la Dra. Mercè Pineda, 
pediatra i neuròloga, autora 
de centenars de publicacions 
científiques així com de dife-
rents projectes d’investigació 
centrats en neurologia infantil, 
especialment amb malalties 
del desenvolupament infantil, 
malalties metabòliques i neu-
rodegeneratives.
La conferència, organitzada 
per l’Escola d’Educació Espe-
cial Àuria, va permetre al pú-
blic assistent, format sobretot 
per professionals així com per 
pares i mares d’infants i joves 
afectats d’epilèpsia, aprofun-

dir en el coneixement d’aquest 
trastorn neurològic que es 
presenta amb una incidència 
significativa en l’àmbit de la 
discapacitat inteŀlectual.
La Dra. Pineda, de manera 
molt didàctica i amb el su-
port de videos i diapositives, 
va explicar en primer lloc as-
pectes del funcionament del 
cervell i de les neurones, per 
desgranar tot seguit què és 
l’epilèpsia, quins tipus hi ha i 
quines són les causes, com es 
diagnostica, les diferents vies 
d’abordatge terapèutic o com 
cal actuar davant d’una crisi 
epilèptica.
Al final es va obrir un interes-
sant torn de preguntes on els 
assistents van plantejar dub-
tes i van compartir la seva prò-
pia experiència personal.

El PSC Anoia 
organitza un curs 
d’oratòria
REDACCIÓ / LA VEU

El PSC-Anoia, dins el seu Pro-
grama de Formació pel primer 
semestre del 2013, obre a la 
ciutadania el curs “Oratòria, 
Comunicació davant els mit-
jans” que es realitzarà el mes 
de març a Piera, amb una du-
rada de 6 hores repartides en 
tres jornades.
Per rebre més informació po-
deu contactar amb El PSC-
Anoia a través del telèfon 
93.803.56.62, el correu elec-
trònic anoia@socialistes.cat, 
o apropeu-vos a alguna agru-
pació del PSC a la comarca. 

Diumenge, mercat d’artesania i 
antiguitats al nucli antic
REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge 24 de fe-
brer, durant el matí,  tindrà lloc 
una nova edició del Mercat 
Mensual d’Antiguitats, Col-
leccionisme, Art i Artesania, 
que és celebra, com ja és 
habitual, l’últim diumenge de 

cada mes, amb l’ambientació 
d’un concert de musica en viu 
a la plaça de l’Ajuntament.
Les parades d’antiguitats i col-
leccionisme  estaran distribuï-
des a la Plaça de l’Ajuntament 
i carrer del Born i les d’artesa-
nia al carrer de Santa Maria 
fins  la Plaça de Pius XII. 
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Aquest cap de setmana es fa 
la setena edició de la Cursa 
Duatló d’Igualada, un esde-
veniment esportiu que porta-
rà molts corredors i acompa-
nyants a la nostra ciutat. Com 
a fruït de col·laboració amb els 
organitzadors d’aquesta cursa 
i amb objectiu de promoure i 
allargar les vendes, Igualada 
Comerç ha proposat a tots 
els participants de la Botiga al 
Carrer començar les vendes 
dels productes que s’exposa-
ran a La Botiga al Carrer una 
setmana abans, des de demà 
dissabte, dia 23 i dins del ma-
teix establiment comercial. 
D’aquesta manera es pretén 
aprofitar l’afluència del public 
de la cursa, com també anun-
ciar “La Botiga al Carrer” que 
es farà el proper dissabte, dia 
2 de març.
Respecte a la Botiga al Car-
rer pròpiament dita, el nombre 
d’inscrits ja s’està acostant a 
100 participants, segons que 
ha comunicat l’entitat Igualada 
Comerç.  

Aquest cap de 
setmana, es 
combinen esport i 
activitats lúdiques a 
l’entorn de l’estadi 
atlètic, amb el suport 
del comerç local en 
ocasió de la “Botiga 
al Carrer”

Cap de setmana de duatló a Igualada i avançament de la 
Botiga al Carrer amb ofertes a l’interior dels establiments

Demà i diumenge, dies 
de duatló a Igualada
Aquest cap de setmana la 
capital de l’Anoia tornarà a 
acollir una nova edició del 
Duatló Ciutat d’Igualada que, 
enguany i coincidint amb la 
seva setena edició, es reforça 
i amplia la seva oferta esporti-
va. El duatló se celebrarà diu-
menge, 24 de febrer, sobre un 
circuit per asfalt de 6 quilòme-
tres corrent, 18 quilòmetres de 
bicicleta i 3 quilòmetres més 
corrent.

La proposta, però, enguany es 
completa el dia anterior, dis-
sabte dia 23, amb un seguit de 
proves de duatló de muntanya 
que, segons Ramon Prat, de 
l’empresa organitzadora Ocis-
port, “convertiran Igualada en 
la Ciutat del Duatló durant 
dos dies”. Al matí hi haurà un 
duatló popular d’iniciació (2,5 
quilòmetres corrent, 8 quilò-
metres de BTT i 1 quilòmetre 
corrent), seguida del 1r. Duat-
ló de Muntanya Ciutat d’Igua-
lada (5 quilòmetres corrent, 16 

quilòmetres de BTT i 2,5 quilò-
metres corrent). 

Mil inscrits
A la tarda hi haurà activitats 
esportives per als més petits, 
amb el primer miniduatló de 
push-bike –bicicletes sense 
pedals– i el cinquè duatló BTT 
infantil promoció Ciutat d’Igua-
lada. Es preveuen al voltant 
de mil inscrits entre totes les 
categories, que tindran l’Esta-
di Atlètic com a epicentre d’ac-
tivitat.

Prat destaca que “el duatló 
d’Igualada està molt ben valo-
rada a nivell català i estatal i 
tenim un campió del món com 
Roger Roca; tot plegat suposa 
un gran potencial que hem de 
saber aprofitar perquè rever-
teixi en la ciutat”. Es pot con-
sultar més informació i efec-
tuar les inscripcions a través 
del web www.ocisport.net. La 
prova compta amb l’organit-
zació també del Club Atlètic 
Igualada, el patrocini de Buff, 
Petromiralles i DeporVillage 
i el suport de l’Ajuntament, el 
Patronat d’Esports i la Federa-
ció Catalana de Triatló.



Vilanova, Òdena i la Pobla signen un conveni 
per dinamitzar el Centre d’Innovació i Servei
REDACCIÓ / VILANOVA DEL CAMÍ

En moments tan complicats 
com els que estem vivint i en 
una comarca on els efectes de 
la crisi estan fent estralls, tres 
alcaldes de l’Anoia han trobat 
un espai comú per sumar es-
forços i cercar noves oportuni-
tats econòmiques. 
Ahir al migdia, els alcaldes de 
Vilanova del Camí, Joan Vich, 
Òdena, Carles Casanova, i 
la Pobla de Claramunt, Santi 
Broch, van signar un conveni 
per a la dinamització del Cen-
tre d’Innovació i Servei a les 
Empreses de la Conca d’Òde-
na. Una infraestructura, va 
dir Vich, que “ha de servir de 
referent i de punt de trobada 
per als empresaris i industri-
als ubicats als polígons de les 
tres poblacions veïnes, però 
també per als de la resta de 
la comarca, especialment cas-
tigada per la crisi”. L’objectiu, 
doncs, és clar, sumar esforços 
per aconseguir millorar les 
oportunitats del territori. 

Voluntat de treball conjunt
En aquest sentit, els alcaldes 
van deixar clara la seva volun-
tat de treballar conjuntament, 
superant les barreres físiques 
dels municipis o els colors po-
lítics, com va expressar Santi 
Broch, alcalde de la Pobla de 
Claramunt. Vich, Casanova i 
Broch van parlar de manco-
munar serveis i de rendibilitzar 
recursos per a crear sinergies 
sobretot en l’àmbit de l’empre-
sa i la creació o dinamització 
d’activitats econòmiques i en 
aquest sentit, el Centre d’Inno-
vació jugarà un paper cabdal, 
ja que sobretot, va dir Carles 
Casanova, alcalde d’Òdena, 
“ha d’estar al servei de les 
empreses i dels emprenedors, 
perquè són els que tenen ca-
pacitat per crear ocupació i 

capgirar la situació”.
El Centre d’Innovació i Servei 
a les Empreses està ubicat al 
polígon Riera de Castellolí de 
Vilanova del Camí i està con-
cebut per donar servei a les 
empreses dels polígons de la 
Conca d’Òdena i de la comar-
ca. Formació, creativitat i inno-
vació són només alguns dels 
trets característics d’aquesta 
infraestructura que podria co-
mençar a funcionar aquest 
mateix any. 

Aquesta no és la primera ve-
gada que els alcaldes de Vi-
lanova, Òdena i la Pobla col·
laboren en un projecte comú. 
També comparteixen el pro-
grama Mentor PAE, un pla 
de millora i dinamització dels 

L’empresa Discom grup inaugura el 
seu nou centre d’exposició a Jorba
JORBA / REDACCIÓ

Discom és una empresa una 
de les empreses jorbenques 
que, tot i la crisi econòmica ac-
tual, ha anat creixent any rere 
any. Així, el passat dimarts 19 
de febrer va inaugurar les se-
ves noves instaŀlacions d’ex-
posició de productes a la seva 
seu del nucli de Sant Genís, a 
Jorba. Discom reutilitzarà una 
part de les instaŀlacions de 
l’antiga fàbrica de Ceràmiques 
Sant Genís, tant per a centre 
d’exposició, com per a ofici-
nes i magatzem de productes. 
Aquestes instaŀlacions han 
comportat una important inver-
sió econòmica al municipi.
L’empresa de Sant Genís es 
dedica a la comercialització 
de tot tipus de complements 
per a jardins, especialment 
articles de decoració i iŀlumi-
nació de jardineria exterior i 
interior. Els seus productes es 
caracteritzen pel seu caràcter 
innovador, incorporant qualitat 
i disseny a un preu assequible. 
Els seus clients són centres de 
jardineria i professionals jardi-
ners de tot l’Estat espanyol, la 
gran majoria dels quals van ser 

presents a l’acte d’inauguració 
del passat dimarts, junt amb 
representants de les principals 
associacions empresarials del 
sector. L’activitat es va iniciar 
el 1999, per iniciativa de Mi-
lagros Prieto, que junt amb el 
seu marit Antoni Torralba, han 
anat desenvolupant l’empresa 
fins a posar en funcionament 
Discom grup, que actualment 
genera deu llocs de treball, 
cinc dels quals estan ocupats 
per persones de Jorba. A l’acte 
d’inauguració hi van participar 

també el regidor Josep Maria 
Vallès i l’alcalde de Jorba Jo-
sep Maria Palau, que va desta-
car que “persones com les de 
l’equip de Discom són les que 
fan progressar la nostra socie-
tat, els uns invertint i arriscant 
els seus diners i els altres po-
sant·hi el seu esforç, teixint en-
tre tots unes bones relacions 
humanes a través de les rela-
cions comercials. Gent així és 
el que cal, tant a Jorba, com a 
Catalunya i a tot el món.” 

Comarca
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La inauguració de les noves instal·lacions va cridar l’atenció de molts curiosos.  

Santi Broch, Joan Vich i Carles Casanova (d’esquerra a dreta) durant l’acte de dijous al migdia.

polígons d’activitat econòmica 
que està elaborant la Diputa-
ció i que cerca la fusió dels 
tres polígons veïns. D’altra 
banda, a més  de la promoció 
dels propis polígons com una 
única realitat, aquesta unió 
es podria materialitzar amb la 

mancomunitat de serveis com 
la neteja, la iŀluminació, la 
senyalització, la mobilitat i la 
formació. Aquest projecte es 
podria vincular a través d’una 
associació que servís d’inter-
locutor entre les administraci-
ons públiques i les empreses i 

que podria tenir la seva seu al 
Centre d’Innovació. 

Ja en marxa la segona fase
D’altra banda, a comença-
ments del mes de febrer, es 
va iniciar la segona fase del 
Centre d’Innovació a càrrec de 
l’empresa Constructora de Ca-
laf, que té un termini de quatre 
mesos per completar l’obra 
i adequar la instal·lació per 
al seu funcionament. Aques-
ta obra està cofinançada pel 
FEDER i la Diputació de Bar-
celona. En aquesta segona 
fase, s’acabaran d’habilitar els 
serveis comuns, els acabats 
interiors, les instaŀlacions i els 
tancaments de totes les zones 
de distribució. S’habilitaran els 
tallers  i les aules de formació, 
inclosa l’aula TIC, i es com-
pletarà la sala polivalent per 
a la seva utilització. També 
està prevista en aquesta fase 
l’equipament de tot l’edifici 
que ha estar en funcionament 
com a màxim el 31 de desem-
bre de 2013.

El moment de la signatura del conveni per part dels tres alcaldes. 

Amb l’objectiu de 
sumar esforços per 
aconseguir millorar 
les oportunitats per 
a les empreses del 
territori anoienc



LA POBLA DE CLARAMUNT / REDACCIÓ

El Grup Teatre Jardí, de la Po·
bla de Claramunt, que havia 
està inactiu durant uns anys, 
torna a escena aquest proper 
cap de setmana. Els actors po·
blatans representaran, aquest 
diumenge 24 de febrer, la co·
mèdia de Ray Conney “Políti·
cament incorrecte”, una obra 
en què es barregen els afers 
polítics i amorosos. La repre·
sentació començarà a les sis 
de la tarda a l’Ateneu Gumer·
sind Bisbal. Les entrades es 
podran adquirir a partir d’una 
hora abans de començar l’obra 
a la taquilla del local. El cost de 
les entrades serà amb l’apor·
tació d’aliments que es desti·
naran a les famílies desafavo·
rides del municipi. En cas que 
no es portin productes, el preu 
de l’entrada serà de 4 euros, 
que aniran destinats a la ma·
teixa finalitat.
“Políticament incorrecte” és 
una comèdia d’embolics que 
tracta d’un assumpte amorós 
entre un ministre del PP i una 
diputada socialista de l’oposi·
ció. A primera vista sembla un 
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El grup Teatre Jardí de la Pobla torna a escena 
amb la comèdia, “Políticament incorrecte”

pla perfecte: una nit a l’Hotel 
Palace, cava, caviar, ostres... i 
tot mentre se suposa que estan 
al Congrés de Diputats negoci·
ant els pressupostos generals 
de l’Estat. Però no tot serà tan 
bonic i la situació s’anirà com·
plicant mica en mica.
Actualment, el Grup Teatre 
Jardí està format per dotze 
poblatans i poblatanes, sota la 
direcció de l’Esther Touriñán, 

que ja havia ocupat aquest lloc 
anteriorment. Els actors que 
componen el grup són Maribel 
Gallardo, Mireia Buera, Cisco 
Mañé, Marina Torres, Mireia 
Ferrer, Albert Escolà, Joan Tort 
i les noves incorporacions de 
Carolina Telechea i Manel Tor·
res. També hi ha tres apunta·
dores que són la Carme Vallès, 
l’Elisenda Herranz i la Lioba 
Badias. Per a la confecció dels 

decorats es compta amb la col·
laboració de l’Enric Argelich i 
del Jordi Costas. El nou Grup 
Teatre Jardí es va retrobar 
entre els mesos de setembre 
i octubre de 2011. D’aquí va 
sorgir la idea de portar a esce·
na l’obra de Ray Conney. Els 
assajos es fan els dimecres i 
els divendres, de les deu del 
vespre a les dotze de la nit, a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal.

La Pobla de 
Claramunt acull un 
nou acapte de sang
LA POBLA DE CLARAMUNT / REDACCIÓ

La Pobla de Claramunt va 
acollir el passat dilluns 11 de 
febrer, un acapte de sang or·
ganitzat pel Banc de Sang i 
Teixits de Catalunya. En total 
es van fer catorze donacions, 
entre les sis de la tarda i les 
nous del vespre, al Consulto·
ri Mèdic Municipal. El proper 
acapte és previst per al mes 
d’octubre.

El grup de teatre poblatà es va retrobar el passat 2011 per a reemprendre l’activitat.

Una vuitantena de 
persones participen 
al ball de disfresses 
de la Gent Gran
LA POBLA DE CLARAMUNT / REDACCIÓ

Una vuitantena de persones 
van participar, el passat diu·
menge a la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal de la Pobla 
de Claramunt, al ball de dis·
fresses que va organitzar l’As·
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran. Aquesta activitat va po·
sar punt i final a la gresca del 
carnaval en aquest municipi i 
es van veure disfresses de de 
geishes, pallassos, pirates... 
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Molta gent i disfresses surten 
al carrer a celebrar el Carnaval

Òdena investigarà els abocaments 
il·legals en el seu entorn natural

El Rei Carnestoltes a la seva arribada a la plaça.

ÒDENA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana, 
Òdena va viure la festa del 
Carnestoltes. El rei de la dis-
bauxa va apoderar-se dis-
sabte a la tarda del nucli del 
municipi i diumenge a la tarda 
del Pla d’Òdena. A la primera 
cita, a la rua de Carnaval del 
nucli, organitzada per l’ajun-
tament, van participar-hi onze 
comparses i 274 persones. 
El pregó, a càrrec de Teatre 
Espontani, va donar el tret de 
sortida a la rua que després 
de fer el  recorregut pel centre 
va finalitzar a la Plaça Mestre 
Vila Vell. Mentre el jurat de-
liberava, el grup d’animació 
Fefe i Cia va amenitzar l’espe-
ra amb l’espectacle “Festa a 
la Plaça”. A la mateixa plaça, 
el jurat format per diferents re-
presentants d’associacions de 
veïns va fer públic els noms 
dels guanyadors. El lliurament 

de premis va comptar amb 
deu guardons; quatre premis 
per a les comparses i sis pre-
mis individuals. Diumenge, al 
Pla d’Òdena, amb l’organitza-
ció conjunta de l’Associació de 
Veïns la Coraza i la Comissió 
de Reis del Pla d’Òdena,  la 
rua va sortir i arribar al Centre 
Cívic. A l’arribada, va tenir lloc 
un espectacle a càrrec de Gil 
i els Ratataplan amb l’espec-
tacle “Continuem fent amics” 
amb balls, cançons, molta fes-
ta i sorpreses. Seguidament, 
es va premiar les millors dis-
fresses i els més petits van 
ser tots  obsequiats amb una 
bossa de llaminadures. L’ajun-
tament agraeix la col·laboració 
de totes les persones que han 
col·laborat en l’organització 
del Carnestoltes i a tothom qui 
hi va participar per fer possible 
el bon nivell de les rues i que 
fossin molt concorregudes.

ÒDENA / REDACCIÓ

L’ajuntament d’Òdena i veïns 
del municipi han detectat, en 
aquest darrers  mesos,  un 
augment d’abocaments  in-
controlats de runes, mobles 
i residus de tota mena. Els 
punts d’abocament són di-
ferents zones del municipi, 
sobretot aquelles més bosco-
ses i properes a la carretera 
o a un camí públic per facilitat 
d’accés i privadesa de l’abo-
cament. En alguns d’aquests 
casos, l’ajuntament està inves-
tigant la tipologia dels residus  
per conèixer d’on provenen i 
sancionar amb multes supe-
riors a 3.000 euros i el cost 
de la neteja del solar als res-
ponsables. L’alcalde d’Òdena, 
Carles Casanova, adverteix 
que “s’ha posat en mans de 
les autoritats mediambientals 
i policials les corresponents 
denúncies. Des de l’ajunta-
ment s’aplicaran les sancions 
màximes per castigar i inten-
tar evitar les conductes incí-
viques d’algunes persones 
que no respecten en absolut 
el medi natural”. El regidor de 
Medi Ambient de l’ajuntament, 
Joan Gabarró, manifesta que 
“segons la quantia de l’abo-

cament pot ser tractat  com a  
delicte  mediambiental i tenir 
una sanció molt superior a una 
simple multa”. Alhora dóna les 
gràcies a tots aquells veïns 
que desinteressadament col-
laboren en la difícil tasca de 
localitzar abocaments que a 
vegades estan molt amagats. 
L’ajuntament, a més del con-
trol que està fent des de l’àrea 
de medi ambient i la policia 
local, reforçarà la vigilància 
en aquestes zones juntament 
amb els agents rurals i  mos-
sos d’esquadra. Mentre, una 
brigada de l’ajuntament amb la 

col·laboració d’alguna entitat i 
voluntaris, ha iniciat la neteja 
d’alguns d’aquests punts del 
municipi, per la protecció medi 
ambient i evitar riscs de sa-
lut, contaminació i incendi. El 
municipi odenenc té una gran 
superfície, 52’2 quilòmetres. 
L’any passat ja va patir un epi-
sodi de gestió incontrolada de 
runes sobretot provinents de 
la construcció, per aquest mo-
tiu, l’ajuntament vol posar mà 
dura en aquests nous casos i 
acabar d’una vegada per totes 
amb els abocaments il·legals 
que pateix el municipi. 

Un dels abocaments localitzats al terme odenenc, prop de l’autovia A-2.

L’Associació de 
Caramellaires 
d’Òdena comença els 
assajos 
ÒDENA / REDACCIÓ

Com ja és tradició al municipi 
odenenc, l’Associació de Ca-
ramellaires d’Òdena comen-
ça els assajos per a preparar 
l’actuació que tindrà lloc per 
les masies i carrers del muni-
cipi els propers 6 i 7 d’abril, un 
cap de setmana després de 
Pasqua.
D’aquesta manera, tothom qui 
estigui interessat i vulgui par-
ticipar d’aquesta festa, petits i 
grans, poden anar aquest dis-
sabte 23 a les set de la tarda a 
l’escola Castell d’Òdena (edi-
fici nou), al primer assaig de 
l’Associació. Els assajos se-
ran cada dissabte fins el 23 de 
març, de les set a les nou del 
vespre per als grans, mentre 
que els petits finalitzaran mitja 
hora abans, a 2/4 de nou.

Un centenar de veïns celebren 
el Carnestoltes a Castellolí 

La sala La Brillante va acollir disfresses de tota mena.

CASTELLOLÍ / REDACCIÓ

El passat dissabte 16 de fe-
brer, Castellolí va celebrar a 
la sala La Brillante, la festa del 
Rei Carnestoltes. Un centenar 
de veïns van gaudir del Car-
naval, on tant grans com petits 
es van animar a disfressar-se 

i desfilar per la passarel·la. 
Abans de començar el ball, 
es va sortejar un pernil entre 
els participants disfressats, 
donant pas a la sessió del Dj 
Roma  i, a continuació, el més 
esperat per la canalla, la guer-
ra de confeti.

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 Bulevard de Montbui acull el 
mercat “Fora Estocs”

La festa de la disbauxa torna a 
omplir els carrers de Montbui

El projecte educatiu “Fem més 
escola” celebra deu anys

Finalitza el termini de lliurament 
del 4t Concurs de Contes

La carrossa del Rei Carnestoltes elaborada per l’AMPA Garcia Lorca

MONTBUI / REDACCIÓ

Montbui va tornar a celebrar 
la festa de la transgressió, la 
de Rei Carnestoltes. Enguany, 
el carnaval montbuienc va ser 
cronològicament el darrer de 
tot l’Anoia en celebrar-se, i un 
dels últims de Catalunya.
Dissabte a la tarda la plaça de 
l’Ajuntament es va omplir de 
nens i nenes disfressats, en 
una celebració que va comp-
tar amb l’animació infantil del 
grup “Yin Yang Lock” i també 
amb una rua que va portar els 
participants fins a MontMercat 
sota l’animació dels Tabalers 
de l’Institut Montbui. Finalit-
zada la rua i amb tots els as-
sistents concentrats davant 
l’Ajuntament es va procedir al 
lliurament de premis, el qual 
va anar a càrrec del Tinent 
d’alcalde d’Educació i Esports, 
Josep Palacios i la Tinent d’al-
calde de Benestar Social, Sa-
lut Pública i Gent Gran, Aurora 
Fernández.  
Diumenge a la tarda va arribar 
el moment de la rua de grans, 
la qual va tornar a tenir com a 
lloc de concentració el carrer 
de les Arts, a tocar de Vista 
Alegre. Des d’aquí va sortir 
la rua, com sempre presidida 
pel Rei Carnestoltes, que en-
guany era portat per la com-
parsa guanyadora de l’edició 
anterior, els Clanners de l’AM-
PA Garcia Lorca. Prop de 500 
participants van composar la 
rua, que va creuar tot el Bule-
vard montbuienc i va finalitzar 

amb el tradicional ball de Car-
nestoltes a Can Passanals. La 
rua va congregar centenars de 
montbuiencs a banda i banda 
del Bulevard per veure el pas 
de les comparses i disfresses 
indivuals d’enguany. A Can 
Passanals el Rei Carnestoltes 
va llegir el pregó i seguida-
ment es va fer el lliurament de 
Premis. 

Carnaval a les llars d’infants
Un any més, va arribar el 
Carnestoltes a les tres llars 
d’infants municipals, L’Estel, 
Santa Anna i Montxic que 
van disfressar-se per a l’oca-

sió d’estels, coincidint amb el 
desè aniversari de la Llar d’In-
fants que porta aquest mateix 
nom. Els infants de les llars 
i les seves educadores van 
tenyir d’estels els carrers de 
Montbui el passat divendres. 
Així, els nens i nenes de la 
Montxic van fer una visita als 
avis del Centre de Dia. De la 
seva banda els infants de la 
Llar d’Infants Santa Anna van 
anar passejant fins a la plaça 
de l’Ajuntament.  Els alumnes 
de la Llar d’Infants L’Estel van 
fer una volta pel barri de Vis-
ta Alegre i també van ballar al 
pati del centre.

MONTBUI / REDACCIÓ

Durant els propers dies, Mont-
bui tornarà a gaudir de les ac-
tivitats del projecte educatiu 
“Fem Més Escola”, un conjunt 
de propostes adreçades a 
acostar la ciutadania als cen-
tres educatius del municipi. 
Enguany, el desè aniversari 
tindrà el seu plat fort el pro-
per dijous 28 de febrer amb la 
celebració del Sopar comme-
moratiu, que es farà al gimnàs 
de l’escola Antoni Gaudí. Les 
activitats d’enguany també 
inclouran diferents jornades 
de portes obertes als centres 
educatius, sessions de “L’Ho-

ra del Conte” a la biblioteca 
municipal i la tradicional ca-
minada a La Tossa. També 
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 turbant. Les 
activitats començaran dilluns 
que ve amb una jornada de 
portes obertes a l’escola Gar-
cia Lorca, entre les tres i les 
cinc de la tarda al centre. D’al-
tra banda, també dilluns que 
ve es faran les primeres sessi-
ons de “L’hora del conte” a les 
tres llars d’infants del municipi, 
L’Estel, Santa Anna i Montxic.

MONTBUI / REDACCIÓ

Tan sols queda una setmana 
de termini per al lliurament 
d’exemplars per al quart Con-
curs de Contes “Castell de 
La Tossa”. Enguany, aquest 
certamen, organitzat per la re-
gidoria de Cultura de l’ajunta-
ment de Montbui, inclou dife-
rents premis per a cadascuna 
de les categories. 
Així, es lliurarà guardons a la 
categoria infantil (de 6 a 13 
anys), juvenil (entre 14 i 17 
anys) i a la categoria general 
(majors de 18 anys). A la cate-
goria infantil el premi serà un 
lot de llibres per al guanyador; 
a la categoria juvenil, el pri-

mer premi en metàl·lic serà de 
150 euros i el segon de 100, 
mentre que per a la categoria 
d’adults el primer classificat 
guanyarà un premi de 200 eu-
ros, el segon de 150 i el tercer 
de 100 euros. El termini mà-
xim per presentar els originals 
finalitzarà el proper divendres 
1 de març. 
Els contes, que podran ser en 
llengua catalana o en llengua 
castellana, han de ser inèdits, 
i cada concursant podrà pre-
sentar-ne fins a dos originals.  
El veredicte del jurat es do-
narà a conèixer el proper 23 
d’abril, coincidint amb la cele-
bració de Sant Jordi.

MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest proper dissabte, en-
tre les deu del matí i les tres 
de la tarda, els comerciants 
de Montbui tornaran a om-
plir el Bulevard dels darrers 
productes de rebaixes, en el 
marc de la iniciativa comercial 
“Fora Estocs”. Coincidint amb 
aquesta sortida dels comerços 
al carrer, hi haurà animació 
per als més petits, amb infla-
bles i tallers diversos. L’objec-
tiu d’aquesta jornada de “Fora 
Estocs” és liquidar els produc-
tes de la temporada d’hivern. 

Establiments de diferents 
sectors com l’alimentació, 
la moda o els complements, 
s’ubicaran en el Boulevard, 
que coincidirà amb l’habitual 
MontMercat dels dissabtes. 
L’activitat està organitzada 
per MontbuiComerç i comp-
ta amb la col·laboració dels 
establiments comercials del 
municipi, així com també amb 
el suport econòmic del progra-
ma d’intervenció integral  de la 
Llei de Barris i l’Àrea de De-
senvolupament Econòmic de 
la Diputació de Barcelona.  

Una de les edicions anteriors, força concorreguda pels veïns del municipi.
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Conca d’Òdena

La gent gran vilanovina 
prepara el seu Carnestoltes
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Després de la celebració de 
la festa del Carnaval entre els 
veïns del municipi el passat 
cap de setmana, la gent gran 
de Vilanova del Camí està 
preparant, per aquest dissab-
te, la seva cita amb la festa del 
Rei Carnestoltes.
En aquest sentit, l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats de 
Vilanova del Camí ha progra-
mat un tarda de celebració, 
en què hi haurà el tradicional 
ball de disfresses, a partir de 
les cinc de la tarda, a la sala 

polivalent de Can Papasseit. A 
continuació, sobre dos quarts 
de set de la tarda, un cop aca-
bat el ball, hi haurà el concurs 
per a escollir les millors dis-
fresses. 
D’altra banda, aquest cap de 
setmana, l’Associació de Pen-
sionistes i Jubilats també viurà 
una altra activitat especial. Es 
tracta de la presentació dels 
grups artístics de sevillanes i 
dels anomenats Gira-sols, que 
tindrà lloc a dos quarts des sis 
de la tarda, al casal de la gent 
gran.

La Colla Excursionista prepara 
una nova sortida a Cabrera

Un bon nombre d’excursionistes van poder visitar la Serra d’Albacells en la darrera sortida.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat diumenge 10 de 
febrer, la Colla Excusionista 
de Vilanova del Camí va fer 
una sortida matinal per unes 
contrades de la comarca de 
l’Anoia poc coneguda pels ca-
minaires, la Serra d’Albacells, 
situada entre els municipis 
d’Argençola i Jorba. Fins a 
cinquanta van ser els excur-
sionistes que caminaren per 
camins i corriols durant setze 
quilòmetres, arribant a l’esglé-
sia de Sant Martí d’Albacells. 
L’existència d’aquesta parrò-
quia està documentada des 
de la primera meitat del segle 
XI, i en l’actualitat l’edifici es 
troba en estat d’abandona-
ment i amb la coberta mig es-
fondrada. La parròquia consta 
d’una nau amb dues capelles 
laterals i un notable campa-
nar de torre, quadrat de base 
i octagonal a la part superior, 

mentre que la porta del renai-
xement duu inscrita la data de 
1590. Cal destacar que durant 
la Guerra Civil va resultar mal-
mesa i va ser restaurada l’any 
1943, data que figura a la clau 
de volta. D’altra banda, el 
Castell medieval d’Albacells, 
documentat de l’any 986, està 
desaparegut.
Després d’aquesta visita tant 
il·lustrativa, la propera sortida 
de la Colla Excursionista serà 
aquest diumenge 24 de febrer 
als Gorgs de Cabrera d’Ano-
ia. La sortida serà des de Vi-
lanova a les vuit del matí i es 
preveu finalitzar la matinal a 
les dues. Les inscripcions per 
aquells que estiguin interes-
sats es poden fer a les oficines 
del Banc Popular mentre que 
les reserves dels socis, es po-
den notificar enviant un correu 
a cevcami@hotmail.com o bé 
trucant al 93 803 43 88.

La Unión Cultural 
Extremeña prepara la 
festa de la matança
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Unión Cultura Extremeña 
de l’Anoia celebrarà aquest 
diumenge 24 de febrer al parc 
fluvial de Vilanova del Camí, 
la tradicional festa de la ma-
tança. Enguany, i a petició 
d’alguns dels socis, la festa se 
celebrarà a l’aire lliure, amb 
l’esmorzar típic extremeny fet 
a base de “migas”, cafè i ai-
guardent. A partir de les onze 
se serviran els entrepans de 
botifarra i porc a la brasa i la 
festa conclourà a les dues 
amb un dinar.

L’AMPA Joan Maragall guanya el 
carnaval vilanoví amb “Invasió + IVA”
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La comparsa marciana de 
l’AMPA de l’Escola Joan Ma-
ragall “Invasió + IVA” va ser la 
gran guanyadora del carnes-
toltes vilanoví del passat dis-
sabte. L’alumnat i les famílies 
de l’escola es van endur el pri-
mer premi del concurs d’adults 
del servei de Cultura i també 
van guanyar el concurs infan-
til organitzat per l’Associació 
Cultural Camp del Rei.
El carnaval va fer sortir al car-
rer un bon nombre de famílies 
i una vintena de comparses 
i més de 1300 persones que 
van participar a la rua. Marci-
ans, egipcis, pallassos, lleons, 
elefants i una àmplia fauna de 
personatges van donar am-
bient a la rua pels carrers de 
Vilanova. Entre la vintena de 
comparses les més nombro-
ses van ser les de les ampes 
de les tres escoles vilanovi-
nes i dues més d’Igualada i 
Montbui. Unes 240 persones 
formaven part de la comparsa 
guanyadora del Joan Mara-
gall, la segona més nombrosa 
de la rua vilanovina. El segon 

premi del concurs va ser per 
a una altra comparsa escolar, 
l’AMPA de l’Escola Gaudí de 
Montbui, amb “Univers Gau-
dí”, que ja va merèixer el se-
gon premi al carnaval d’Igua-
lada. I el tercer lloc va ser per 
a la comparsa de l’Associació 
Cultural Camp del Rei “¡So-
mos la leche!” que, recordem, 
va ser la guanyadora a Iguala-
da. El jurat va tenir en comp-
te les carrosses, el vestuari i 
la coreografia o animació per 
escollir els guanyadors. Abans 

de la lectura del veredicte, el 
Rei Carnestoltes va fer un pre-
gó crític i sense pèls a la llen-
gua com marca la tradició. Les 
regidores Vanessa González i 
Pepita Còdol juntament amb 
la Comissió de Festes van 
entregar els premis a les tres 
millors comparses que van 
obtenir un total de 69 punts 
la primera, 62 la segona i 57 
la tercera. El premi a la millor 
disfressa individual i el premi a 
la comparsa d’entre 2 i 5 com-
ponents van quedar deserts. 

La comparssa del Joan Maragall també va ser una de les més nombrosses. 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El grup municipal de Platafor-
ma per Catalunya presentarà 
al pròxim Ple, que tindrà lloc 
el proper dilluns 25 de febrer, 
una moció demanant el tanca-
ment immediat de la mesquita 
de la població i que es sancio-
ni als responsables de la ma-
teixa per incomplir la llei regu-
ladora de centres de culte.
Aquesta mesquita, ubicada al 
carrer Goya número 70 i que 
apareix registrada com a cen-
tre de culte a la web del Mi-
nisteri de Justícia, no compta, 
segons el grup municipal, amb 
els permisos reglamentaris 
que ha de disposar un oratori 
segons exigeix la llei de cen-
tres de culte. Plataforma per 
Catalunya argumenta que no-
més compta amb una autorit-
zació explícita de l’alcalde so-
cialista de Vilanova del Camí.  
El regidor de PxC, Sergi Bal-

cells ha advertit que “si la mo-
ció no prospera perquè els al-
tres grups i el govern la voten 
en contra ens veurem obligats 
a anar al jutjat a denunciar per 
prevaricació. No oblidem els 
riscos que comporta que un 
local operi sense les mesures 
de seguretat legals”. 
Cal recordar també que 
l’imam de la mesquita que el 
partit vilanoví pretén tancar es 
va negar per dues vegades a 
condemnar l’actuació del seu 
homòleg de Terrassa que, se-
gons un informe dels Mossos 
d’Esquadra, adoctrinava els 
seus fidels sobre com s’ha 
de maltractar les dones. El 
consistori vilanoví va aprovar 
en un Ple anterior una moció 
presentada per Plataforma per 
Catalunya que recomanava a 
l’imam vilanoví a condemnar-
ho i no seguir les pràctiques 
de terrassenc. 

PxC presentarà una moció pel 
tancament d’una mesquita

Detingut un home com a presumpte 
autor de lesions i danys materials
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Policia Local de Vilanova 
del Camí va detenir un home 
com a presumpte autor d’un 
delicte de lesions i danys ma-
terials, aquest dimarts al ves-
pre. Segons fonts policials 
el detingut hauria agredit un 
home i després, colpejat el 
vehicle d’un tercer, que estava 
aparcat al carrer, on hi havia 
un menor de tres anys, la qual 
cosa va provocar una baralla 
amb el propietari i pare del 
nen. Tant els dos adults agre-
dits com el menor van haver 

de ser traslladats a l’Hospital 
d’Igualada. També va patir le-
sions un dels agents quan va 
intentar separar-los durant la 
baralla. Els fets van passar 
dimarts, sobre les vuit del ves-
pre, al carrer Barcelona, de 
Vilanova del Camí. Una pa-
trulla es va personar davant el 
número 65 on hi havia un veí 
del municipi ferit que va expli-
car que havia patit una agres-
sió. La policia va detenir el 
presumpte agressor després 
de ser testimoni dels danys 
materials que l’home estava 

provocant amb un martell en 
el vehicle aparcat al carrer, 
amb el nen a dins. El pare de 
la criatura i propietari del vehi-
cle es va enfrontar amb l’home 
i un dels agents va haver de 
separar-los quan van arribar a 
les mans, rebent també algun 
cop. Una segona patrulla local 
i una altra dels Mossos d’Es-
quadra van arribar per donar 
suport als agents. Finalment 
l’ambulància va traslladar els 
ferits a l’Hospital d’Igualada 
i es va procedir a la detenció 
del presumpte agressor.



La Xarxa TET Anoia Sud participa en 
una jornada d’orientació de joves
PIERA / REDACCIÓ

La Xarxa Transició Escola-
Treball (TET) Anoia Sud va 
participar aquest mes de febrer 
en una jornada organitzada 
per la Diputació de Barcelona 
al Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia. La ses-
sió, adreçada a professionals, 
va tractar el paper del món en 
la formació i l’orientació dels 
joves. Durant la jornada es van 
donar a conèixer als professi-
onals allà presents les bones 
pràctiques que s’estan duent 
a terme, en els ja quatre anys 
de funcionament de la Xarxa 
TET Anoia Sud, que integra 
els agents que intervenen en 
el procés de transició del siste-
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ma escolar al món laboral dels 
municipis de Masquefa, Piera, 
Capellades, els Hostalets de 
Pierola, Cabrera d’Anoia, la 
Pobla de Claramunt, Vallbona 
d’Anoia i la Torre de Clara-
munt. Aquests agents treballen 
coordinadament i en xarxa per 
informar, assessorar i orientar 
els joves en la transició del 
món formatiu al professional.
Així mateix, en la jornada es 
va presentar oficialment un ví-
deo on es recull el paper que 
tenen alguns ajuntaments en 
la formació professional. El 
Programa de Qualificació Pro-
fessional Integral (PQPI) - Pla 
de Transició al Treball (PTT) de 
l’Anoia Sud va ser escollit com 

a bon exemple de treball entre 
administracions per a crear un 
recurs de segona oportunitat 
al jovent. Professors i alumnes 
van explicar davant la càmera 
quina és la seva experiència i 
què els suposa aquesta nova 
etapa formativa. A més, els 
alumnes d’auxiliar de vivers i 
jardins van ser gravats men-
tre treballaven amb plantes i al 
Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC) de Masquefa, els alum-
nes d’auxiliar en activitats d’ofi-
cina. El regidor d’Ensenyament 
i Formació de l’ajuntament de 
Piera, Josep M. Rosell, també 
hi va participar exposant la ne-
cessitat de sumar esforços en-
tre diferents òrgans.

Piera inaugura la nova plaça Jove en 
un acte molt participat i emotiu

Moment de la descoberta de la placa en l’acte d’inauguració de la plaça.

PIERA / REDACCIÓ

El passat diumenge va tenir 
lloc a Piera, la inauguració de 
la nova plaça Jove, situada 
entre els carrers de Pau Cla-
ris i Piereta, en un acte que 
ja es preveia molt participat i 
emotiu. Aquest indret, que fins 
aquesta data no tenia nom, 
acull dues oliveres, un trull, 
bancs i una font, a més d’una 
referència al Grup Excursio-
nista a Peu. En referència a 
totes aquelles persones joves 
que han marxat, un esment al 
segon aniversari de la mort 
del pierenc Àlex Ribas Rafe-
cas va precedir l’explicació del 
perquè d’aquest acte: “Home-
natjar totes les persones de 
Piera que han vist truncada la 
seva vida per diversos motius” 
i “la voluntat d’assegurar que 
l’empremta de tots els qui han 
marxat abans d’hora perdura-
rà a tants comiats injustos que 

s’escapen a la raó”, paraules 
de Bastanist Cucurella, en 
nom dels amics de l’Àlex Ri-
bas, que van acabar amb un 
agraïment a totes les perso-
nes que, des d’un bon comen-
çament, van donar suport a 
aquesta iniciativa. 
Diferents veïns del municipi, 
que van respondre a la crida 
prèvia a la inauguració, van 
voler intervenir llegint unes 
paraules dedicades al record 
d’uns joves en concret. Se-
guidament, la regidora de Jo-
ventut, Elisenda Guarch, va 
compartir un poema de Miquel 
Martí i Pol per introduir la llar-
ga llista de noms aportats per 
una sèrie de pierencs que 
també van haver d’acomia-
dar algun ésser estimat abans 
d’hora.
Durant la inauguració també 
es va instal·lar a la plaça una 
placa commemorativa on es 

llegeix en record de totes les 
persones que han marxat pre-
maturament i que han deixat 
una empremta inesborrable 
en les famílies i els amics, i 
que la filla d’Àlex Ribas va 
descobrir en nom de tots els 
veïns que van assistir a l’acte 
per recordar algú especial. 
El tinent d’alcalde, Josep Llo-
part, va cloure l’acte remar-
cant el suport de tot el consis-
tori, que fa un any va aprovar 
en Ple la proposta presentada 
pels amics de l’Àlex Ribas Ra-
fecas acompanyada de prop 
d’un miler de signatures, i amb 
unes paraules dirigides a tots 
els presents a l’acte va afir-
mar que “m’agradaria donar 
les gràcies a tothom per fer 
d’aquesta trobada un exemple 
clar d’unió entre els vilatans 
en un dia que hem volgut com-
partir junts, amb la mateixa se-
renor i la mateixa tristor”. 

Creu Roja renova el conveni 
amb l’ajuntament pierenc
PIERA / REDACCIÓ

El passat dijous 7 de febrer, 
l’entitat Creu Roja Anoia va 
renovar el conveni de col-
laboració que manté amb 
l’ajuntament de Piera des de 
fa anys. En nom del president 
de l’entitat anoienca, Dr. F. Xa-
vier Botet, van ser presents a 
la signatura del conveni Jordi 
Morist, vicepresident de Creu 
Roja i la Silvia Grados, coor-
dinadora de Creu Roja; per 
part de l’ajuntament, va firmar 
el document l’alcalde, Jaume 
S. Guixà, acompanyat de la 
regidora de Benestar Social, 
M. Teresa Guzmán. L’objec-
tiu del conveni és regular la 
col·laboració entre ambdues 

entitats, i en especial, el finan-
çament de l’Esplai de caps 
de setmana que ofereix Creu 
Roja Anoia. També queda re-
gulada la prestació dels ser-
veis preventius que aquesta 
entitat pugui prestar al llarg de 
l’any, amb previsió de tretze 
actuacions, en celebracions 
i actes públics organitzats 
per l’ajuntament de Piera. En 
aquest sentit, algunes de les 
actuacions que s’han dut a ter-
me són les visites a domicilis 
de gent gran, el punt de suport 
a famílies, el programa d’ali-
mentació infantil i la recollida 
de joguines per Nadal. El se-
guiment del conveni s’exercirà 
de de la regidoria de Salut. 

Finalitzen dos dels cursos 
d’alfabetització informàtica

Espectacular plantada de gegants a la plaça Major de La Llacuna

PIERA / REDACCIÓ

El passat 14 de febrer van fi-
nalitzar dos dels cursos d’Al-
fabetització Informàtica que 
promou la regidoria d’En-
senyament i Formació amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona dins del programa 
Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ). En aquesta 
ocasió van finalitzar un curs 

de nivell II i un altre de Nivell 
III. El de nivell III respon a la 
demanda dels alumnes de fer 
un tercer nivell, ja que només 
amb dos consideraven que 
era insuficient. En l’acte de 
cloenda, la regidora d’Esports 
i Benestar Social, Maria Tere-
sa Guzman, va lliurar un di-
ploma acreditatiu a cadascun 
dels assistents.

La Biblioteca de Piera ofereix 
noves propostes d’activitats 
PIERA / REDACCIÓ

Ja han començat les inscripci-
ons a la sortida cultural que la 
Biblioteca de Piera té previst 
dur a terme el proper dissab-
te 16 de març per terres del 
Ripollès. Sota el títol “Terra 
de comtes i abats”. En aquest 
context es visitarà la ciutat de 
Ripoll en un ruta guiada pels 
carrers i espais monumentals 
més emblemàtics i el monestir 
de Sant Joan de les Abades-
ses. El preu és de 42,70euros i 
les inscripcions es poden fer a 
la Biblioteca fins al 8 de març. 
D’altra banda, avui a 2/4 de sis 

de la tarda, Encarnación Iber-
nón ofereix un taller gratuït per 
a adults per aprendre a fer sa-
bons naturals. Els participants 
aprendran els passos bàsics 
per a l’elaboració d’un sabó 
cosmètic i un sabó natural per 
rentar. El dilluns 25 comencen 
les inscripcions al taller infan-
til “Zum, zum...”, mentre que 
el dimarts 26, a 2/4 de sis de 
la tarda, l’Aula Municipal de 
Música de Piera oferirà l’acti-
vitat “Què sona?”, per tal que 
els més petits descobreixin 
els sons dels diferents instru-
ments musicals.



ELS HOSTALETS / REDACCIÓ

Quarta victòria del Club Es-
cacs del Casal Català, aquesta 
vegada a Calaf, que el conso-
lida com a líder de la categoria 
a una victòria del seu persegui-
dor, el Catalònia C.
La jornada va començar amb 
una victòria de Jaume, que 
s’estrenava al campionat, en 
el cinquè taulell. El matx, però, 
es va igualar amb la derrota a 
l’última taula d’en Gerard, que 
es va enfrontar amb l’únic jove 
de l’equip rival. Seguidament, 
en Joan Vilella va posar l’1-2 al 
marcador on un atac de peons 
pel flanc de dama li va fer valer 
el punt. El Francesc Millaret, 
que jugava al primer taulell, va 
obtenir una treballada victòria 
que assegurava l’empat (1-3), 
però la derrota d’en Manuel Or-
tega al quart taulell i una mala 
maniobra de l’Oriol Casals van 
posar en escac la victòria de 
l’equip i provocava l’emoció 
fins al final. L’Oriol, que tenia 
la partida guanyada, va come-
tre una errada en la seva re-
reguarda que va fer revifar un 
rival que, per sort dels hosta-
letencs, va acabar condemnat 
per problemes de temps. Final-
ment el CE Casal Català es va 
adjudicar la victòria i l’equip ja 
suma quatre victòries consecu-
tives en el caseller.
En la pròxima cita, l’equip s’en-
fronta al Súria als Hostalets, un 
dels màxims aspirants a pren-
dre-li el lideratge.

24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 de febrer de 2013 Comarca

Anoia Sud  

S’inicia l’estudi de viabilitat 
per construir un espai esportiu

El Pla de Màrqueting Territorial 
finalitza la fase de redacció 

El Club d’Escacs del 
Casal Català conslida 
el lideratge de la 
categoria

El Rei Carnestoltes rep el seu 
homenatge als Hostalets

Els Hostalets de Pierola acull 
un cicle de conferències

ELS HOSTALETS / REDACCIÓ

L’ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, 
ha estat elaborant i redactant 
el Pla de Màrqueting Territorial 
municipal. Aquest projecte té 
com a finalitat crear un dis-
curs turístic a partir del qual es 
pugui planificar un programa 
d’accions encaminats a pro-
moure i difondre els recursos 
culturals i naturals dels Hosta-
lets de Pierola.
Des de l’ajuntament i asso-
ciat al desenvolupament del 
projecte de Centre d’Interpre-
tació i Restauració de la Pale-
ontologia (CRIP) i l’Alberg de 
Can Roviralta, s’entén que el 
turisme ha de ser clau per a la 
dinamització i promoció eco-
nòmica del territori a partir de 
la seva capacitat d’incentivar 
el teixit comercial i empresa-
rial local. Les potencialitats 
dels Hostalets de Pierola en 
l’àmbit turístic demanen es-
tablir un marc d’actuació i un 
full de ruta per als diferents 
agents del municipi. Entre els 
beneficis que s’obtindran del 
desenvolupament del Pla de 
Màrqueting Territorial, cal des-
tacar que serà un instrument 
de coordinació i de gestió en 
política de promoció del mu-
nicipi des del mateix ajunta-
ment, a més d’excercir com 
un punt de suport i potenciació 
de les accions que es desen-
volupin en el territori des de la 
comarca i el país. I convertir-

se, finalment, en una nova re-
ferència per a valorar i desen-
volupar noves oportunitats de 
negoci en el sector privat.
D’altra banda, entre els objec-
tius recollits dins del pla, cal 
destacar-ne quatre. En primer 
lloc,  aconseguir ordenar i in-
tegrar el desenvolupament tu-
rístic dels Hostalets de Pierola 
d’acord amb les capacitats, 
les potencialitats i la planifica-
ció del territori. Com a segon 
objectiu, posicionar Els Hosta-
lets de Pierola com una marca 
turística que sigui reconeguda 
i valorada pels seus valors 
específics i singulars. A més, 
d’impulsar un model de turis-
me que sigui ambientalment 
sostenible. I com a quart qunt, 
fomentar la consciència que el 
turisme és un factor que con-
tribueix al desenvolupament 
econòmic del territori i bene-
ficia la població resident i els 
sectors complementaris.

Un cop finalitzada, doncs, 
aquesta fase de redacció, el 
pas següent serà desenvo-
lupar els aspectes prioritaris 
indicats pel Pla de Màrque-
ting Territorial, que incideixen 
tant en les dimensions inter-
nes com externes del projecte 
CRIP.

Es vol ordenar i in-
tegrar el desenvolu-
pament turístic dels 
Hostalets de Pierola 

ELS HOSTALETS / REDACCIÓ

El passat dijous 14 de febrer, 
es van reunir els responsables 
de l’Àrea d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona amb l’alcal-
de dels Hostalets de Pierola, 
Daniel Vendrell, i els serveis 
tècnics de l’ajuntament amb 
l’objectiu d’iniciar el projecte 
d’Espai Poliesportiu Polivalent 
dels Hostalets de Pierola, una 

zona esportiva coberta amb 
capacitat per acollir altres ti-
pus d’esdeveniments. L’ajun-
tament ha proposat dues zo-
nes per ser estudiades per 
acollir l’equipació, l’antiga 
piscina i uns terrenys al costat 
del camp de futbol. Durant els 
pròxims mesos, la Diputació 
desenvoluparà l’estudi de via-
bilitat del projecte.

Responsables de la Diputació i tècnics de l’ajuntament varen visitar les possibles ubicacions.

ELS HOSTALETS / REDACCIÓ

Les Àrees de Promoció Eco-
nòmica i de Cultura de l’ajun-
tament dels Hostalets de Pie-
rola estan desenvolupant un 
programa de conferències so-
bre economia, cultura i d’altres 
temes que generi l’actualitat.
Dins d’aquest programa, avui 
divendres tindrà lloc la prime-
ra conferència del cicle, a les 
vuit del vespre a l’auditori de 
Cal Figueres, i serà de caire 

econòmic. El títol de la xer-
rada és “Repercussions de la 
crisi econòmica i financera i 
aspectes clau per a la sortida”.
Aquesta és una conferè que 
anirà a càrrec del Sr. Joan An-
toni Alujas, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
per la Universitat de Barcelo-
na i especialista en economia 
laboral i polítiques d’ocupació 
que ha participat en progra-
mes televisius com “8 al dia”.

ELS HOSTALETS / REDACCIÓ

El carnestoltes va arribar el 
cap de setmana passat als 
Hostalets de Pierola. Dissab-
te va tenir lloc el ja tradicional 
concurs de disfresses a la sala 
del Casal Català. Petits i grans 
van desfilar per la passarel·la 
sota l’atenta mirada del jurat i 
la resta d’assistents. L’ende-
mà, el Casal Català va orga-
nitzar la rua de carnestoltes 

que va comptar amb la parti-
cipació dels tambors dels Dia-
bles de Piera, que es van fusi-
onar amb el grup de batukada 
de Cal Maristany per formar 
una gran comparsa que mar-
cava el tempo del recorregut. 
La rua va tenir un gran segui-
ment, va comptar amb una 
àmplia i variada participació i 
va acabar amb una xocolata-
da a càrrec de l’organització.

La rua pels carrers del muncipi va estar animada pels tambors dels Diables de Piera.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades 
travessa un moment difícil. El 
seu deute ofega cada dia més 
els números municipals, i això 
afecta no només el dia a dia 
de la casa consistorial, sinó 
les accions dels seus depar-
taments i les inversions que 
es voldrien fer, i no es poden 
fer. Tot i això, cites anuals com 
el Mercat Figueter són obliga-
des en el calendari capelladí, 
i alhora permeten una mica 
d’aire fresc, festiu també, en 
el comerç i les entitats del po-
ble. Hem aprofitat l’avinentesa 
d’aquesta edició per parlar una 
estona amb l’alcalde Marcel·lí 
Martorell (CiU) d’alguns dels 
aspectes que envolten l’actu-
alitat capelladina, amb el be-
nentés que, properament, ofe-
rirem una entrevista amb més 
profunditat sobre els projectes 
que ara mateix té en cartera el 
govern de la població. 

El Mercat Figueter convi-
da tothom de la comarca a 
passar un bon matí a Cape-
llades.
No és un moment de grans 
novetats, i això no vol dir que 
ens hàgim d’aturar una mica 
a pensar en com vendre mi-
llor aquest producte que és el 
Mercat Figueter, però inten-
tem preservar aquesta diada 
del calendari tradicional ca-
pelladí, que té segles d’histò-
ria. Penso que hem d’intentar 
mantenir les coses de sempre 
del poble, que és el que, en 
definitiva, juntament amb al-

tres aspectes, ens fa diferents 
dels altres. Potser hem perdut 
una mica el fil conductor del 
món del paper, i el de la pre-
història, però ens trobem en 
un moment de dificultats, per-
què aquelles infraestructures 
que voldríem tirar endavant es 
troben aturades. Esperem que 
diumenge els capelladins sur-
tin al carrer, i que la gent de 
fora ens vingui a veure, que 
les entitats d’aquí ensenyin a 
tothom el que saben fer.
El sector comercial capella-
dí té una bona oportunitat.
Sí, el comerç del poble s’ha 
reactivat, i activitats com 
aquesta ajuden, dins del 
possible. Des de fa un parell 

d’anys, i potser motivats pels 
horitzons difícils que hi ha 
avui dia, gran part dels comer-
ciants del poble s’han agrupat 
en una associació. Durant 
l’any Comerç Capellades van 
fent activitats, entre sortejos i 
ofertes, per no perdre el caliu 
del que representa el comerç 
de proximitat. Entenc que tra-
vessi moltes dificultats, com 
passa a tot arreu. Estem en 
moments de canvis, constant-
ment veiem coses noves. No 
fa gaire setmanes a Igualada, 
per exemple, ha sorgit un por-

“Potser caldrà plantejar-se la viabilitat 
de Capellades com a municipi”

tal a Internet de compra elec-
trònica... A Capellades també 
cal que el comerç s’adapti al 
canvi d’època, noves formes 
de vendre, nous horaris... Si 
no ho fa, el comerç tradicional, 
tal i com l’hem conegut, tindrà 
moltes dificultats en tirar enda-
vant. Hi ha botigues que veig 
que van innovant, que hi ha 
inventiva. Aquest és el camí.
I sense el suport econòmic 
de les administracions.
És clar. L’Ajuntament no està 
en disponibilitat de donar di-
ners per això. Si el futur d’al-
gun comerç depèn del suport 
econòmic de l’Ajuntament, 
està mort. Això ha de venir del 
mateix emprenedor, del boti-
guer o empresari. El que hem 
de fer nosaltres és acompa-
nyar-lo i assessorar-lo. 
I com ho fa això, Capella-
des, amb els números que 
té l’Ajuntament?
A l’Ajuntament el que ens toca 
ara és prémer-nos molt el cin-
turó.
Com tothom.
Sí, sí, però a Capellades en-

cara més. Tenim un deute 
importantíssim, enorme... Jo 
diria que actualment és l’Ajun-
tament més endeutat de la co-
marca.
I com pot ser això? Què heu 
fet, a Capellades, per tenir 
un deute tan gran?
Durant molts anys no hem 
gestionat prou bé l’Ajunta-
ment. Malauradament, això 
és així. Es va estirar més el 
braç que la màniga, i així s’ha 
arribat a més de cinc milions 
d’euros de deute. Això signifi-
ca més de 1.200 euros per cà-
pita al poble, i això són molts 
diners. Per exemple, jo sem-
pre he dit el mateix, fins i tot fa 
molt temps, quan ningú no ens 
feia cas. Sempre he dit que 
Capellades no és un poble per 
tenir una piscina coberta. Això 
representen 120.000 euros de 
dèficit cada any des de 1992. 
18 anys de vida de la piscina, 
i un milió i mig d’euros que ara 
no deuríem. També passa el 
mateix amb el servei munici-
pal d’aigües. En altres llocs es 
va optar per passar el servei 
a la gestió privada, o d’altres 
models, que fan que els crite-
ris siguin empresarials... Aquí 
no. Aquestes dues coses han 
incidit, i molt, en que el deute 
de l’Ajuntament sigui el que 
és. El que passa és que, a ve-
gades, dir aquestes coses és 
impopular. 
Doncs en un municipi tan 
petit com el seu... 
És que arriba un moment en 
què potser caldrà plantejar-se 
la viabilitat de Capellades com 
a municipi. Hi ha gent que això 
no s’atreveix a dir-ho, però jo 
sí. Ens hem de plantejar si Ca-
pellades és viable en els pro-
pers 10 o 15 anys. Ara mateix 
tenim una sèrie de problemes 
estructurals que facin que Ca-
pellades no sigui viable com a 
municipi. Això és així.

Marcel.lí Martorell, al seu despatx de l’Ajuntament de Capellades. Foto: JP

Entrevista a l’alcalde de Capellades, Marcel·lí Martorell

“Durant molts anys 
no hem gestionat 
prou bé l’Ajuntament. 
Malauradament, això 
és així. Es va estirar 
més el braç que la 
màniga, i així s’ha 
arribat a més de cinc 
milions d’euros de 
deute”

“Capellades no podia 
tenir dues escoles 
bressol i una piscina 
coberta. Hi ha capi-
tals de comarca que 
no ho tenen això.... Jo 
no conec cap munici-
pi de 5.000 habitants 
que tingui piscina 
coberta a Catalunya”
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Dies passat, passejant pel centre de Sabadell, vaig 
veure uns anuncis demanant feina per fer -literal- 

-

que es tracta de noves ocupacions efímeres que la 

Això que a Sabadell -i suposo en altres poblacions- 
la gent està disposada a fer-ho cobrant, a Igualada 
cada any hi ha milers de joves que ho fan voluntàri-

de Reis del 5 de gener. És agradable de veure que 
a la capital de comarca amb més atur de Catalunya, 
cada any hi ha milers de persones disposades a fer 
voluntariat, quan en altres poblacions amb menys 
atur, les mateixes tasques es fan pagant. I el que 

-

la qual i malgrat la forta crisi econòmica que vivim, 

càncer. Deixant de banda que el càncer és una ma-
laltia que ens pot afectar a tots, i això és un estímul 

de manifest que el poble català és molt solidari.... 
sobretot si tenim garantia que els diners aniran des-

generalitzades i que tothom ens mirem molt la butxa-

diners recollits.

conjunt de Catalunya envers les necessitats especi-
als de la nostra comarca, però això, malauradament 
no està pas a les nostres mans. 

-

sembla que ens costarà trobar persones que real-

en la capacitat dels anoiencs de generar riquesa o 

-

-
nuaran sent i molt em temo que si no som nosaltres, 
els anoiencs, els que fem una aposta pel nostre ter-
ritori, serem els darrers de Catalunya en sortir de la 

  Solidaris

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Cal mirar més enllà

S’ha d’obrir el debat sobre com s’ha de sortir 
de la crisi. S’ha de trencar el discurs que 
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poques i curtes. I tot sembla que es deturi i que no hi hagi 
sortida. És el que passa ara amb la crisi. De tant parlar-ne 

-
goixa i solitud. Han desaparegut, avergonyits, els que la ne-

-
cara no hi ha acord per determinar-ne els orígens o la forma 

-

que lluitar.

molts dels pilars dels quals havia fet bandera. La càrrega es 
-

durada deixa a milers de ciutadans sense altres horitzons 
que el malviure.

-
ra. Dos bàndols lluitant per aconseguir territoris o avantatges 

-
mics” no tenen ni nom, ni cara, ni utilitzen les armes conven-

buscat enfrontaments en camp obert, per fer grans batalles 

De manera intencionada i sistemàtica els governs i les elits 

tractar a la gent com a nens petits, despertar emocions i evi-

la grisor, premiar els mediocres, instigar el sentit de la pròpia 

-
vertint-se en un dels recursos més apreciats per infondre i 
difondre missatges tendenciosos de caire ideològic i polític. 

-

la ciutadania.  I per aquest camí acaba obtenint el seu con-

-
vol control. Un dia poden parlar de que hi ha brots verds i 

els expliquen, queden cecs al que els envolta. I així queda 
-

tenim davant del nas.

OFERTA

56 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ
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www.angelescura.com - escura@escura.com

Opinió  

TOT TIPUS 
DE REPARACIONS

Ens trobareu a:
Sarrià de Ter, 12 •

 08786 Capellades • 
Tel. 93 801 37 22 
Fax 93 801 19 18

centremediccapellades@gmail.com

CENTRE MÈD  C
CAPELLADES

- CARDIOLOGIA
- REHABILITACIÓ DEL SÒL PÈLVIC
- FISIOTERÀPIA PRE I POSTPART

- MEDICINA GENERAL
- ELECTROCARDIOGRAMES

- ANALÍTIQUES
- DERMATOLOGIA

- OTORINOLARINGOLOGIA
- FISIOTERÀPIA
- OSTEOPATIA
- PODOLOGIA

- PSICOLOGIA (infants i adults)
- LOGOPÈDIA
- DIETÈTICA
- ESTÈTICA

- DEPILACIÓ LÀSER
- GIMNÀSTICA D’ESQUENA

- PILATES
- TAI TXI
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No hi ha vies de solució?
Estem cercant fórmules en el 
tema de la gestió de l’aigua, 
hem hagut de tancar serveis 
que no podíem pagar... Ca-
pellades no podia tenir dues 
escoles bressol i una piscina 
coberta. Hi ha capitals de co-
marca que no ho tenen això.... 
Jo no conec cap municipi de 
5.000 habitants que tingui 
piscina coberta a Catalunya. 
Cap, ni un. Ni els que tenen 
grans polígons industrials, o 
presons, o abocadors, que els 
permeten molts ingressos... A 
Capellades no som més gua-
pos per poder-nos-ho perme-
tre. Hem de baixar del cel i 
situar-nos on ens toca.
Quan parla de viabilitat del 
municipi vol dir que obra la 
porta a fusionar-se o man-
comunar-se amb altres?
No ben bé això. No estic tan-
cat a que els municipis es pu-
guin agrupar. És més, penso 
que en el futur s’ha d’oferir la 
possibilitat que els municipis, 
de forma voluntària, es puguin 
agrupar. A Capellades només 
tenim dos quilòmetres qua-
drats, i, en principi, són fàcils 
de gestionar. No passa com 
altres municipis que tenen 
molts nuclis disseminats. El 
que passa és que s’ha treba-
llat molt en retallar despeses, 
i també hem de mirar en tenir 
més ingressos.

Com pensa fer-ho?
El govern municipal no està 
a favor de pujar els impostos, 
tot i que caldrà augmentar-los 
de forma gradual en funció de 
l’IPC, com passa a tot arreu. 
Ara bé, hi ha d’altres temes 
que s’han de reconduir. Per 
exemple, entenc que l’aigua 
l’ha de pagar tothom, i ara 
mateix això no està succeint. 
Hi ha gent que no té comp-
tador, d’altres que no els hi 
funciona... Tot això passa per 
que qui gestiona és l’adminis-
tració. També mirarem de fer 
complir l’ordenança fiscal dels 
guals. No l’hem pujat, però el 
que demanem és que la pagui 
tothom. Ara hi ha 300 perso-

nes que la paguen, i haurien 
de ser 700. Hem de parlar en 
termes de justícia, que tothom 
pagui els seus impostos. I, fi-
nalment, buscant l’acord de 
tots els altres grups munici-
pals, buscarem com arreglar 
el tema de l’IBI. Capellades no 
fa la revisió cadastral des de 
l’any 1986.
Com és possible?
Fa 27 anys, sí. No hi ha cap 
municipi a l’Anoia que no hagi 
fet la revisió posterior al 2000. 
Els que la van fer llavors, ja 
l’estan tornant a fer ara. Mira-
rem des del govern municipal 
d’entomar aquest tema, sem-
pre hi quan hi hagi responsa-
bilitat per part de la resta de 
grups.
Davant de la situació eco-
nòmica municipal, quina és 
l’actitud de l’oposició?
En general hi ha diàleg i bona 
entesa. Després de dos anys 
d’alcaldia, jo només retrec una 
cosa, sobretot a ERC i al PSC.  
A tots dos grups els he dema-
nat fins a tres vegades d’en-
trar a formar part del govern. 
Crec que ara estem en un mo-
ment en que tots hauríem de 

posar-hi quelcom de la nostra 
part, i reitero la meva oferta 
de pacte. En el seu moment, 
després de les eleccions, vaig 
oferir la possibilitat de fer un 
govern tripartit CiU-ERC-PSC, 
i per separat al PSC i a ERC, 
i no he entés mai per què no 
han donat una resposta posi-
tiva. Sempre ens han dit que 
no sense massa explicacions. 
Amb la que està caient, segu-
rament hauran de ser ells els 
què hauran de donar expli-
cacions als capelladins... Sí 
que la feina es fa en els plens 
municipals, però després hi 
ha el dia a dia, i ara més que 
mai Capellades necessita que 
tots hi posin la seva part. En 
canvi, amb la CUP sí que en 
el seu dia ja va deixar clar que 
era difícil una entesa amb CiU 
per entrar a governar, però 
igualment els recriminaria per 
què no van voler pactar amb 
el PSC... No ho se, crec que 
és una forma de dir que no vo-
len governar. Aquestes coses 
s’han de tenir en compte.
Malgrat tot, hi havia projec-
tes en marxa. El Parc Pre-
històric, la Biblioteca...

S’han de fer coses, però d’una 
altra manera. No hem d’espe-
rar subvencions, perquè, en 
el millor dels casos, vindran 
ves a saber quan. Aquest 
any, per exemple, ampliarem 
el cementiri amb una inver-
sió de més de 200.000 euros. 
S’han presentat una empresa 
a concurs, i se li anirà pagant 
en funció dels nínxols que es 
vagin venent. Estem estudi-
ant també altres maneres de 
gestionar l’energia, amb ma-
neres que suposin un estalvi 
en la factura de l’Ajuntament. 
Aquest any, i esperem que 

ens ajudi la Diputació, també 
volem fer una petita millora a 
la cruïlla Divina Pastora-Ron-
da del Capelló, per que hi ha 
un problema d’inundacions als 
baixos de les cases. 
També s’ha pactat la reforma 
de la Casa de la Vila a par-
tir del 2015, petites obres de 
manteniment, i normalitzar la 
situació de l’activitat al Teatre 
de la Lliga. El tema del parc 
prehistòric està aturat, a l’es-
pera de trobar noves fórmules 
per poder-ho tirar endavant. 
La idea és que es pugui man-
tenir per si sol.

“He ofert un pacte de 
govern al PSC i ERC, 
i sempre ens han dit 
que no sense massa 
explicacions. Amb la 
que està caient, se-
gurament hauran de 
ser ells els que hau-
ran de donar expli-
cacions als capella-
dins...”

Diverses imatges del Mercat Figueter de Capellades.
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Aquest 24 de febrer és el se-
gon diumenge de Quaresma. 
A Capellades aquest és el 
tret de sortida des de fa molts 
anys per celebrar una jorna-
da comercial, lúdica i festiva 
que omple la vila de propostes 
molt variades i adreçades a to-
tes les edats.
El plat fort és el diumenge 
de 10 del matí a 8 del vespre 
però enguany el dissabte a la 
nit s’escalfarà motors a les 11 
amb un Ball Figueter que or-
ganitzen conjuntament la Co-
missió de Festes del Carrer i 
la Societat La Lliga.
El diumenge l’activitat es re-
parteix pel circuït firal. A la Pla-
ça Catalunya hi ha els estands 
de diversos comerços i els 
d’entitats. En síntesi, aquest 
és una mica l’esperit de la fira: 
exposar una mostra de totes 
les propostes comercials i de 
serveis que s’ofereixen a Ca-
pellades i alhora mostrar la 
gran vida cultural i associativa 
que es respira a la vila.
A la Plaça Catalunya es podrà 
trobar una degustació gastro-
nòmica de la mà de l’entitat 
Retalls de Cuina. Especial-
ment per al Mercat Figueter 
han treballat unes cassoletes 
de ceràmica d’amanida tèbia 
amb botifarra esparracada i 
figa. En el mateix tiquet s’in-
clou un tast del Cava Rossell 
i Gallart o de la Cervesa Arte-
sana Catalana de l’empresa 
Cervesa Selecció.cat.
Cal destacar també a la Plaça 
Catalunya l’estand de l’Ajun-
tament. D’una banda perquè 
és aquí on hi ha el Punt d’In-
formació i de l’altra perquè és 
l’espai on es farà a les onze la 
inauguració amb la presència 

de les autoritats locals i del 
Conseller d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Cata-
lunya, Felip Puig i Godés. En 
aquest estand l’Ajuntament 
presenta els principals projec-
tes que es duran a terme de 
manera més immediata. Cal 
fer esment de l’ampliació del 
Cementiri Municipal i de la mi-
llora de la xarxa de clavegue-
ram en una zona de la Ronda 
del Capelló que cada vegada 
que plou molt inunda més de 
70 habitatges. Finalment tam-
bé es parla de l’any Josep 
Costa i Solé, que es celebra 
aquest 2013. Els de la Comis-
sió organitzadora tenen un es-
tand propi que estarà obert tot 
el dia.
Acabada la inauguració actu-
aran els Falcons de Capella-
des, primer a la plaça Cata-
lunya i seguidament per tot el 
recinte firal, que es perllonga 
pel carrer Major, Abat Munta-
das i voltants de la Bassa. Els 

mateixos Falcons a les 5 de la 
tarda conviden a tothom qui 
vulgui a participar d’un taller, a 
la plaça Verdaguer, per apren-
dre a fer figures.
La plaça Verdaguer també 
tindrà molta activitat. Així, a 
les 12 començarà la Trobada 
d’Esbarts Infantils i Juvenils 
que organitza l’Esbart Dan-
sot. Enguany hi participaran 
l’Agrupació Folklorica Iguala-
dina, l’Esbart Dansaire Sant 
Marçal de Cerdanyola, l’Es-
bart Dansaire de Vilanova del 
Camí i l’Esbart Dansot de Ca-
pellades.
Cap a dos quarts de dues del 
migdia l’escenari de la plaça 
serà ocupat per la canalla de 
la Coral Xeremell, que també 
farà un concert.
Per tancar el matí a la plaça 
l’Associació Cultural Casa 
d’Andalusia a Capellades farà 
una mostra dels diferents qua-
dres i cors de l’entitat. Tenen 
local a la mateixa plaça i és on 

faran un dinar per socis i sim-
patitzants.
Encara al matí cal destacar 
especialment la XXVI edició 
del Concurs de Pintura Rà-
pida Joan Campoy. Les ins-
cripcions fins a les 8,30. El 
lliurament de premis es farà 
a quarts de tres al Mirador del 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades.
Durant tot el dia els carrers del 
Mercat Figueter estaran am-
bientats amb el Grup Canya 
Mullada.
També serà bonic gaudir amb 
els aparadors de les botigues 
de Capellades Comerç, pre-
parats especialment pel Mer-
cat Figueter, amb el fil comú 
del món del paper. Aquest 
també serà l’eix de l’estand 
que aquesta entitat tindrà a la 
Plaça Catalunya.
Algunes de les propostes per 
a totes les edats són el trenet 
de la Railway Transit Anoia, 
instal·lat a la Plaça Sant Mi-

Tot a punt a Capellades per a una nova edició del 
Mercat Figueter

quel el matí de 10 a 3 i la tarda 
de 5 a 8. També l’espai lúdic 
Familiar amb jocs, aventures 
i obstacles en una gran es-
pai de fusta per a quitxalla de 
3 a  12 anys. I sense oblidar 
les passejades amb poni que 
es poden fer al voltant de la 
Bassa, amb els ponis d’Aidina 
Park durant tot el dia.
El matí d’11 a 13 hores l’IES 
Molí de la Vila farà jornada de 
Portes Obertes per a tothom 
qui vulgui conèixer de primera 
mà les seves instal·lacions.
També l’Armari Obert de Càri-
tas farà una recollida de roba 
el matí de 11 a 2 i la tarda de 
6 a 8.
Els del Club de Futbol Sala 
Capellades jugaran al Polies-
portiu un partit infantil a les 11 
del matí contra el FS Olesa i a 
les 5 de la tarda un de juvenil 
contra el Cornellà CFS.
Els amants de les exposicions 
enguany en tenen tres. A la 
Sala Pare Tous, carrer Sant 
Francesc, una sobre el món 
de les drogues anomenada 
Controles?, que es podrà visi-
tar de 10 a 14 hores. Al Pas-
seig Immaculada Concepció, 
davant el Museu, hi haurà les 
Motos Clàssiques de l’Associ-
ació d’Amics del Penedès. 
Finalment, al Mirador del Mu-
seu Molí Paperer es poden 
veure les escultures de Joan 
Homs. Recordem que el Mu-
seu farà una jornada d’entra-
da reduïda el matí de 10,30 a 
14,30. 
També el Parc Prehistòric farà 
entrada reduïda el matí d’11 a 
15 hores.
En resum, un munt de propos-
tes variades que cal viure en 
primera persona.
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• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
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L’Igualada HC jugarà uns Quarts amb regust a Final
MARIA SAYAVERA / LA VEU

Entre el 28 de febrer i el 3 de 
març es disputarà a Oviedo 
la fase final de la Copa del 
Rei, en què hi participaran 
set equips catalans juntament 
amb el Coinasa Liceo. Entre 
els equips classificats per al 
torneig, s’hi troba l’Igualada 
Hoquei Club, que la setma-
na vinent es desplaçarà fins 
a Oviedo per enfrontar-se al 
FC Barcelona, el seu rival als 
quarts de final.
Aquesta temporada, l’IHC i el 
Barça ja s’han vist les cares 
fins a tres cops, en dues oca-
sions en enfrontaments de la 
Lliga Europea, corresponents 
a la lligueta de grups, i en què 
primer els arlequinats varen 
aconseguir un empat al Palau, 
mentre que el passat cap de 
setmana, els homes de Gaby 
Cairo van derrotar als iguala-
dins per un gol a zero a Les 
Comes, tot i que ambdós ja 
estan classificats per a la se-
güent fase, com a primer i se-
gon de grup. L’altra ocasió en 
què es van enfrontar els dos 
conjunts va ser durant el partit 
del calendari regular de l’OK 
Lliga, amb una sorprenent vic-
tòria dels de Monclús al Palau 
per 5 gols a 6 i que els va do-
nar, precisament, el passi als 
Quarts de Final de la Copa. 
S’espera doncs, que l’últim 
enfrontament de quarts de la 
Copa sigui un dels més emo-
cionants de l’edició d’enguany 
i ja ha estat definit per la ma-
teixa Federació Espanyola de 
Patinatge (FEP) com el més 
destacat del quatre que es dis-
putaran. Per al president de 
l’Igualada HC, Manel Burón, 
trobar-se de nou als blaugrana 
en un partit d’alt voltatge “afec-
ta els dos conjunts per igual, 

El Barça serà el rival de l’IHC a Quarts de Final. Arxiu Joan Guasch.

manes i que inclou diverses 
accions. D’aquesta manera, el 
club es converteix en la prime-
ra entitat esportiva que utilitza 
la popular xarxa social per ani-
mar a la societat a col·laborar 
amb l’equip a través d’apor-
tacions econòmiques que es 
poden realitzar directament 
des d’aquesta coneguda xar-
xa social. Tots els interessats 
poden fer donatius des d’un 
euro i fins a 88 euros, imports 
que representen els números 
de cadascun dels jugadors 
del primer equip, i entre tots 
els participants se sortejarà 
un viatge per a dues perso-
nes per a acompanyar l’equip 
al partit dels quarts de final de 
la Lliga Europea, i que enca-
ra no s’ha sortejat. Durant els 
darrers anys la crisi econòmi-
ca també ha afectat, com ja es 
coneix, els comptes del club 
igualadí, i per aquest motiu  ha 
hagut d’iniciar aquest tipus de 
campanya, ja que participar en 
ambdues competicions no es-
tava contemplat dins del pres-
supost previst per la Junta Di-
rectiva a inicis de temporada. 

Foment del club a la base
D’altra banda, des del club 
es va voler fomentar l’esperit 
d’equip i de família esportiva 
entre tots els jugadors, per 
intentar involucrar els més pe-
tits en el sentiment arlequinat. 
Així, durant la setmana passa-
da, les plantilles dels primers 
equips masculí i femení, inclòs 
l’equip tècnic, van fer de mes-
tres en un entrenament per als 
més de trenta prebenjamins i 
benjamins del club.

 
Només començar la jornada 
d’entrenaments, els dos capi-
tans de l’Igualada, Anna Gil pel 
que fa a les noies i Ton Baliu 
de l’equip masculí, van animar 
als nens i nenes a treballar en 
equip i a esforçar-se molt per 
poder arribar algun dia a ser 
grans jugadors i jugadores. 
Van ressaltar valors com el 
companyerisme i el passar-
s’ho bé fent hoquei. A l’acabar 
l’entrenament es va guardar 
un espai de preguntes i con-
sells pels més petits als juga-
dors de l’OK Lliga, així com 
per signar samarretes i fer-se 
fotos amb els seus ídols.

perquè en l’últim mes hem ju-
gat tres vegades i els equips 
es coneixen molt, es tenen 
molt de respecte i pot passar 
qualsevol cosa”.
D’aquesta manera, l’edició 
2013 del torneig del KO do-
narà inici el dijous 28 de fe-
brer a les set de la tarda, amb 
l’enfrontament entre l’ICG 
Software Lleida i el Coinasa 
Liceo, seguit per l’altra elimi-
natòria del dia, disputada entre 
el Reus Deportiu i el CP Vic. 
L’endemà es disputaran els 
dos partits restants per a co-
nèixer els semifinalistes, amb 
el primer enfrontament entre 
el Mopesa Vilanova i el Mor-
tiz Vendrell, mentre que l’últim 
partit de la jornada, a partir de 
les nou del vespre, serà el que 
jugaran l’Igualada HC i el FC 
Barcelona. Un cop disputats 
els quarts de final, el dissabte 
2 de març hi haurà les dues 
semifinals. En aquest cas, si 

l’Igualada aconseguís derrotar 
als culers, es podria trobar en 
les semifinals tant al Vilanova 
com al Vendrell. Finalment, la 
final tan esperada per als ar-
lequinats seria el diumenge 3 
de març a 3/4 d’una del mig-
dia. Els d’Igualada van gua-
nyar la competició estatal en 
dues ocasions, en les edicions 
del 1992 i el 1993, l’època d’or 
de l’hoquei igualadí. Segons 
Burón, els jugadors del primer 
equip masculí encaren aques-
ta competició “amb molta il·
lusió i ganes. Són joves, ambi-

ciosos i volen arribar a la final, 
però hem d’anar partit a partit”.

Una campanya innovadora
A fi de recaptar fons destinats 
a finançar la participació del 
club a la Copa del Rei i a la 
Lliga Europea, l’IHC ha posat 
en marxa la campanya “Tu 
també pots escriure la història 
de l’IHC”, en exclusiva per a la 
xarxa social Facebook. Aques-
ta iniciativa forma part de la 
campanya global de micro-
mecenatge que l’entitat porta 
promovent des de fa unes set-
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IHC Copa del Rei

Horaris de la fase final de la Copa del Rei 2013:

Dijous 28 de febrer · Quarts de final
19:00 ICG Software Lleida – Coinasa Liceo
21:00 Reus Deportiu – CP Vic

Divendres 1 de març · Quarts de final
19:00 Mopesa Vilanova - Moritz Vendrell
21:00 Igualada HC – FC Barcelona

Dissabte 2 de març · Semifinals
19:00 Semifinal 1
21:00 Semifinal 2

Diumenge 3 de març · Final
12:45 Final

El més petits van 
viure una jornada 
d’aprenentage de la 
mà dels equips de 
l’OK Lliga

genollera
I.H.C.

C/ Ferran d’Antequera, 11
IGUALADA Tel. 938044607

Av. Europa, 1 local 3
(pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada

tels. 609 861 400
         938 035 358

www.esportsok.com



“El Barça és el favorit però serà un partit igualat”
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IHC Copa del Rei
Manel Burón, president de l’Igualada Hoquei Club

MARIA SAYAVERA / LA VEU

El proper divendres 1 de març, 
l’Igualada HC jugarà una altra 
vegades després de quatre 
anys, uns Quarts de Final de 
la Copa del Rei, i contra un ri-
val de pes, el FC Barcelona. 
D’aquesta manera, aprofitant 
l’avinentesa, hem parlat amb 
el president del club igualadí, 
Manel Burón, sobre la situació 
esportiva i econòmica de l’en-
titat, després que hagin iniciat 
una campanya de micromece-
natge per sufragar les despe-
ses originades en classificar-
se per als quarts del torneig 
del KO i passar ronda en la 
Lliga Europea, dos objectius 
que no entraven en el pressu-
post del club arlequinat.

D’on va sorgir la idea de 
captar fons a través del mi-
cromecenatge? 
Les necessitats ens obliguen. 
Després de guanyar 5 a 6 al 
Barça en l’OK Lliga i classifi-
car-nos per la Copa del Rei, 
ens vam reunir per decidir 
com afrontar les despeses 
originades amb les què no 
hi comptàvem. Van anar sor-
gint diferents idees i per no 
quedar-nos amb una de sola, 
n’hem posat varies en pràc-
tica. En primer lloc, el micro-
mecenatge amb un compte 
obert, el sorteig d’un televisor 
pla, i d’aquesta manera impli-
car també els nens del club 
amb la venda de butlletes, i la 
tercera de les opcions era fer 
una samarreta commemora-
tiva de la Copa, amb l’anunci 
de diversos patrocinadors. 

Actualment, a través de 
quins mitjans obteniu finan-
çament?
Bàsicament de patrocinadors, 
socis i algunes subvencions, 
que acostumen a arribar tard, 
com el cas de la Generalitat, 
però que sabem que arribarà. 
Tot i que pel que fa als anun-
ciants, el que és la publicitat 
estàtica, cada any va minvant 
perquè hi ha botigues i comer-
ços que també pleguen, però 

Burón creu que el futur de l’hoquei de la ciutat passa per formar una bona base que acabi nodrint el primer equip.

anem intentant reactivar-ho 
amb la figura d’una nova co-
mercial.

Quina valoració feu de la 
temporada del primer equip 
masculí fins al moment?
El primer objectiu que ens 
vam marcar i que encara no 
hem aconseguit és la perma-
nència,  i per la qual ens falten 
sis punts, però queden dotze 
jornades i 36 punts en joc, pel 
que tot fa preveure que sí que 
es pot assolir, si seguim com 
fins ara. Després, poder estar 
a la Copa del Rei, en la qual 
feia quatre anys que no s’hi 
arribava, és un premi per als 
jugadors, mentre que jugar la 
Copa d’Europa era un extra, 
però l’equip ho ha fet tan bé 
que s’han classificat per als 
quarts. En aquest sentit, no 
som favorits en cap elimina-
tòria, però sabem que tenim 
molt a guanyar i poc a perdre, 
pel que tots anirem a gaudir-
ne.

Com encareu la fase final de 
la Copa del Rei?
Tenim molt a guanyar i poc a 
perdre. El favorit és el Barça, 
és l’equip amb més pressu-
post de la lliga, però en els tres 
partits jugats fins ara hi hagut 
una victòria per cadascun i un 
empat, i això demostra que 
hi ha molta igualtat. Juguem 
en una pista neutral, en una 
superfície diferent de la què 
estem acostumats els equips 
i veurem qui s’adapta millor. 
Els jugadors s’ho agafen amb 
moltes ganes, i mig brome-
jant mig seriosament, asse-
guren que ells hi van per ser 
a la Final. Ells són optimistes, 
creuen en el seu treball i tenen 
moltes ganes i il·lusió.

Si passeu de quarts, el Ven-
drell o el Vilanova poden ser 
els rivals, llavors veuríeu 
factible ser a la Final?
S’ha d’anar partit a partit, i 
després ja veurem si Vendrell 
o Vilanova i si podem arribar 
a la Final. Però primer hem de 

guanyar als blaugrana.

Que el Barça sigui el rival, 
després de tres enfronta-
ments seguits, pot perjudi-
car el joc de l’equip?
Afecta els dos per igual, per-
què en l’últim mes haurem 
jugat tres vegades, i això fa 
que els equips es coneguin 
molt i es tinguin molt respecte. 
Amb els resultats tan igualats 
que s’han obtingut fins ara, fa 
que l’eliminatòria sigui del tot 
oberta i pugui passar qualse-
vol cosa. El sorteig va ser així 
de capritxós i ens va tocar el 
Barça com podia haver estat 
qualsevol altre.

Pel que fa a la lliga europea, 
teniu alguna predilecció per 
l’equip que us pot tocar?
Ens pot tocar o el Liceo o el 
Valdagno. Per proximitat, fent 
que el viatge sigui més eco-
nòmic, i a més ja coneixeríem 
l’equip perquè ja ens hi hem 
enfrontat, diria que el Liceo. 
Però, fins el 17 de març no ho 
sabrem, perquè en l’última jor-
nada Liceo i Valdagno juguen 

entre ells i llavors se sabrà 
qui passa com a primer i qui 
passa com a segon de grup. 
Nosaltres comptem que com 
a segons de grup jugaríem 
contra el primer, tot i que en-
cara queda una jornada, però 
veiem molt difícil que el Barça 
perdi el primer lloc de grup, ja 
que hauria d’empatar o perdre 
contra el Quevert al Palau i 
que nosaltres guanyéssim a la 
pista del Candelària.

Les noies també es troben 
en un moment dolç, sobre-
tot en competició europea...
Sí, sobretot en competició 
europea, en la lliga han estat 
més irregulars, amb més alts i 
baixos que la temporada pas-
sada, ja que les baixes de les 
dues igualadines, Maria Díez i 
Teresa Bernadas, s’han notat 
molt a l’equip. Però en la Copa 
d’Europa, que l’han jugat no-
més dues vegades en tota la 
història, s’ho han agafat amb 
moltes ganes i després de la 
victòria per 5 a 2 de l’altre dia, 
depenen d’elles mateixes i es-
tan a un pas d’arribar a la Final 

Four, el que seria un gran èxit, 
tenint en compte que l’altra 
vegada que s’hi va arribar van 
acabar quartes.

Pel que fa a l’hoquei base, 
com veieu el seu creixe-
ment?
El més important al club és 
que la base està creixent per 
baix. Cada dia hi ha més nens 
i nenes patinant, hi ha més 
equips de base federats, fa 
tres anys eren tretze i ara ja 
en són setze. Aquest incre-
ment d’equips i jugadors és el 
futur del club. Veient com està 
la situació econòmica, fer por-
tar jugadors de fora per als pri-
mers equips és inviable i per 
tant hem de buscar gent que 
s’impliqui amb el club des de 
petits i puguin arribar a adqui-
rir qualitats per jugar al primer 
equip. La intenció és que mica 
en mica, els equips d’OK Lliga 
estiguin formats per jugadors 
de la casa. L’any vinent hi ha 
alguns júniors que acaben i si 
el cos tècnic ho creu oportú, 
es podran unir a la disciplina 
del primer equip masculí.
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IHC Copa del Rei

OK Lliga femenina

Laura Hernández Rodríguez, Elba Garreta Lara Judith Baldrís, Laura Salvador, Raquel Berna-
das Portp, Carolina Escobar, Anna Gil Vendrell, Marta Soler Balcells, Laura Balaguer Orellana. 

Entrenador: Joan Antoni González “Pirri”. Delegats: Enric Bernadas, Salvador Gil. 

Nacional Catalana

 Isaac Larios Roig, Nil Garreta Lara, Marc Muntané Alsina, Moisès Cervera Camps, Aleix Vera 
Mora, David Carles Domènech, Eric Vives Boersma, Pep Vilaseca Batlle, Edgar Peralta Taboada, 

Jaume Arnau Marqués. Entrenadors: Joan Doncel Elias i David Espinalt Sucarrats. Delegats: 
David Figueras Leal i José Larios Rodríguez.

Minis A

Arnau Poch Garcia, Miquel Ollé Molí, Eric Morillo Ridaura, Nil Santacana Gregorio, Jan Llobet 
Ferrer, Jan Parramona Miquel, Pol Romo Llucià, Eric Cardenas Olivera. 
Entrenador: Edgar Peralta Taboada. Delegats: Eva Miquel i Xavi Poch.

Minis B

Arnau Serarols Navarro, Oriol de la Fuente Morist, Alen Dergic Trilla, Eloi Puig  Bisbal, Ian Prieto 
Romero, Júlia Sabater Urteaga, Guim Morcillo Falcones, Jou Parramona Miquel. Entrenadors: 

Arnau Figuerola i Jordi Basols. Delegats: F.Xavier Serarols i Judith Trilla.

Iniciació A

Oriol Carol Tomàs, Gina Balcells Díaz, Jan Ametllé López, Aina  Caro Murillo, Jan Vidal Obiols, 
Àlex Gabarró Teixidó. Entrenadors: Raquel Bernadas Porto i Albert Vidal Martínez. Delegats: 

Marc Balcells Carol i Anna Tomàs.

Iniciació B

Joan Mateu Mellado, Ian Queraltó Herrera, Aleix Compte Selles, Jofre Carbonell Roselló, Martí 
Pérez Romero, Oriol Vilarrubies Martí, Pol Bru Gil, Marc de la Fuente Morist. Entr.: Albert Vidal 

Martínez i Raquel Bernadas Porto.  Delegats: Mar Gil Vendrell i Mònica Morist Borràs.
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IHC Copa del Rei

Prebenjamí A

Laia Alvarez Maestre, Joan Manel Garcia Méndez, Lluch Vich Tusal, Nil Cervera del Fresno, Marc 
Prat Bellmunt, Nil Cos Marsal, Abril Bertrán Hernández, Sebastià Corral Ball. Entrenadors: Joan 

Muntané Alsina, Eric Vives Boersma, Jem Pol Abad. Delegats: Moisés Cervera Camps i Raquel 
Maestre Gallego.

Prebenjamí B

Quim Vidal Martín, Enric Yeste Biosca, Pol Marsol Torras, Guillem Torres Duran, Eloi Cervera del 
Fresno, Riel Bravo Ginàs, Iyan Heavears Piñol. Entrenadors: Eric Vives Boersma i Joan Muntaner 

Alzina. Delegats: Joan Torres Vergés i Rosa Ginàs.

Benjamí A

Guillem Torrents Yeste, Oriol Torrents Yeste, Albert  Graells, Martínez, Armand Pujadó Cos, 
Marcel Rubinat Fontanellas, Marc Lastra Domingo, Marc Dalmases Guilera, Oriol Madrid Garcia. 

Entrenadors: Sol Albares Cetrángolo i Xavi Claramunt Vilarrubies. 
Delegats: Josep Rubinat Soteras i Mingu Pujadó Mateo. 

Benjamí B

Cristina Riba Ovejero, Gerard Riva Ovejero, Carla Claramunt Casals, Marc Carol Tomàs, Sergi 
Povill Mora, Marc Marsol Torras, Marc Clotet Garrancho, Guiu Balcells Díaz. 

Entrenadors: Xavi Claramunt Vilarrubias i Àngel Jiménez Vizarro. 
Delegats: Francesc Riba Querol i Marc Balcells Querol.

Aleví a

Xavi Bertrán Hernández, Bernat Yeste Biosca, Ferran Yeste Biosca, Guillem Graells Martínez, 
Jesús Priego Muñoz, Roger Cardenas Roma. Entrenadors: Marc Muntaner Alzina i David Carles 

Domènech. Delegats: Pope Hernández Blasco i Àngel Graells Solé.

Aleví B

Guillem Torres Gallén, Ian Albiol Pagès, Marc Pons Pujalras, Albert Doncel Aurich, Sergi Costa 
Pons, Sergi Campo Santacana. Entrenadors: David Carles Domènech i Àngel Jiménez Vizarro. 

Delegats: Joan Costa Cor i Marc Canals Torres.
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Aleví C

Jordi Esteve Alemany, Eduard Torres Duran, Alex Martínez Montes, Alexander Nieto Santiago, 
Albert Bru Hernández, Arnau Claramunt Casals. Entrenadors: Àngel Jiménez Vizarro i Marc 

Muntané Alsina. Delegats: Tomàs Martínez Marín i Enric Bru Alegret.

Infantil

Alvaro Ferrando Parra, Carlos Sebastián Delgado, Roger Bars Català, Bern Gabriel Llorach, 
Oriol Prat Bellmunt, Jordi Méndez Ortiz, Marc Castells Solernou, Pau Dalmases Guilera, Marc 
González Motlló, Toni Cervelló Llanes. Entrenadors: Xavi Espinalt Sucarrats i Xavi Claramunt 

Vilarrubias. Delegats: Roser Català Buera i Jordi Castells.

Juvenil A

Cesc Figuerola Botet, Arnau Figuerola Botet, Ferran Molet Ortíz, Jordi Basols Torra, Miquel Cid, 
Pau Torra Vidal, César Vives Boersma. Entrenadors: Joan Antoni González “Pirri” i Raúl Ramírez 

Medina. Delegats: Meritxell Botet del Castillo i Albert Torra Vàzquez.

Juvenil B

José Mª. Sancho Blaya, Roger Torra Cubells, Ferran Sala Piqué, Martí Dalmases Guilera, Àngel 
Castells Aynes, Pol Rica Botarda, Aitor Zapater López. Entrenadors: Raül Ramírez Medina i Joan 

Antoni González “Pirri”. Delegats: Manel Del Valle Vivancos i Àngel Castells Soler.

Júnior A

Isaac Larios Roig, Aleix Vera Mora, David Carles Domènech, Eric Vives Boersma, Pep Vilaseca 
Batlle, Edgar Peralta Taboada. Entrenador: Joan Doncel Elias. Delegats: Yolanda Taboada Fer-

nández i José Larios Rodríguez.

Júnior B

Diego Díaz Toro, Francesc Rubinat Fontanellas, Albert Querol De Pablo, Jem Pol Abad Conill, 
Albert Torra Vidal, Gerard Mernissi Rueda, Franc Domènech Casanovas. Entrenador: David Espi-

nalt Sucarrats. Delegats: Carlos Mernissi i Josep Maria Abad.

EQUIP DE TÈCNIC I DE SUPORT: Coordinadora Hoquei Base: Marta Soler Balcells. Responsable Escola Patinatge-Minis: Nil Garreta Lara. Responsable Tecnificació: Marta Soler Balcells.
Entrenadors porters: Albert Povedano Guitart, Laura Balaguer Orellana i Isaac Larios Roig. Entrenador de sport infantil, juvenil i júnior: Isaac Casanovas. 



L’Ajuntament de Capellades
us desitja un bon Mercat Figueter!



La vila de Capellades, a 317 
m d’altitud, ocupa un replà 
travertínic a un centenar de 
metres per damunt de l’Anoia. 
A l’entorn de la primitiva es-
glésia es formà el primer nucli 
urbà, molt estàtic als primers 
segles. Al segle XVII s’originà 
un desvetllament de la pobla-
ció amb l’eixamplament de 
les muralles del perímetre de 
la plaça de l’Església, amb la 
Plaça Xica, la plaça Nova, el 
Carrer Nou i els carrers de la 
Canaleta, del Call, de Sant 
Francesc, d’Oló, com també 
de l’eix del carrer Major, amb 
el Portal Jussà davant el pont 
del Bisbe i el Portal Sobirà a 
prop de les voltes de Can Bas 
i del carreró de Magí Carme. 
Durant el segle XIX s’allarga-
ren els carrers del Pilar, de 
Garbí, de la Divina Pastora, de 
Sant Ramon, de Santa Anna i 
del Fondo, i durant la segona 
meitat del segle XX s’inicià la 
construcció dels espais lliures 
del nucli urbà, especialment 
els situats als passeigs de Mi-
quel i Mas i de la Concepció 

i a ambdues bandes de les 
carreteres, i començaren a 
aparèixer blocs de propietat 
horitzontal. 
Un dels elements més carac-
terístics de l’urbanisme de 
Capellades és la bassa vora 
el Molí de la Vila, d’origen na-
tural, el voltant de la qual s’ha 
arranjat un parc.

L’església de Santa Maria
L’església de Santa Maria de 
Capellades, després de rebre 
els privilegis del rei Lotari, el 
986 i el 988, va deixar de ser 
sufragània de Claramunt i fou 
erigida parròquia el 1098 per 
una butlla d’Urbà II, a petició 
de l’abat Berenguer de Sant 
Cugat. El 1643 es bastí una 
església més gran i el 1805 

Capellades, des de la prehistòria fins l’actualitat

s’iniciaren les obres del temple 
actual, que van durar un segle 
a causa de les interrupcions 
motivades per les guerres dels 
francesos i les carlines i per 
un incendi ocorregut el 1896. 
El 1805 i durant un quadrienni 
el monestir de Sant Cugat, a fi 
de contribuir a les obres de la 
nova església, hi destinà una 
tercera part dels delmes de la 

seva senyoria de Capellades. 
El 1824 tornà a contribuir du-
rant un altre quadrienni a les 
obres de l’església.
L’església de Santa Maria és 
esmentada ja el 986 i el 988 
en preceptes del rei franc Lo-
tari a benefici del monestir de 
Sant Cugat del Vallès, del qual 
era possessió i figura en la 
documentació referent al cas-
tell de Claramunt, al terme del 
qual pertanyia. Formà part de 
la baronia de la Conca d’Òde-
na, però no fou del domini 
directe dels Cardona ja que 
Ramon de Claramunt vengué 
el 1234 el terme (que formava 
una quadra) i lloc de Capella-
des a l’abat Pere de Sant Cu-
gat del Vallès, i li traspassà els 
drets senyorials. Els Cardona 
pledejaren pel domini de la 
quadra de Capellades fins el 
1867, però aquesta quedà en 
propietat del monestir de Sant 
Cugat, adscrita a la pabordia 
del Penedès.

Altres llocs d’interès
Altres llocs d’interès són la 
capella de la Mare de Déu del 
Pilar, que s’edificà el 1801. El 
convent de la Divina Pastora 
fou alçat el 1862 al lloc dels 
estricadors de la confraria 
de Sant Sebastià. Ja el 1858 
s’establí a Capellades la se-
gona comunitat de terciàries 
caputxines de l’Institut de la 
Mare del Diví Pastor, dedicat 
a l’ensenyament i fundat per 
l’igualadí P. Josep Tous i Soler 
(1811-71). A la Casa Serra, al 
costat de la capella del Pilar, 
les germanes franciscanes 
darderes es dedicaren a aten-
cions hospitalàries. Els antics 
fossars parroquials desapa-
regueren el 1859 i les restes 
foren traslladades al turó del 
Molar, on es construí l’actual 

La Bassa de Capellades

Taller de paper al Museu Molí de la Vila
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Tel. 93 801 04 58
CAPELLADES
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tradicional

C/ Major, núm. 37
Tel. 93 801 04 58
CAPELLADES

C. Major, 37 
Tel. 93 801 04 58
CAPELLADES
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Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses, 
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, finestres 
amb rotura tèrmica, mallorquines, 
baranes, tanques i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, 
mosquiteres, persianes...

UNIONS METÀL·LIQUES SOLER, S.L.
Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 - CAPELLADES (BCN)

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES

c. de

C.IMMACULADACONCEPCIÓ, 15 
• 08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85 - 
granero.campi@cofb.net



cementiri, amb la capella del 
1911. També ha desaparegut 
l’oratori de la Casa Bas, auto-
ritzat per Benet XIV el 1756. 
La Casa Bas és una casa 
senyorial del segle XVII amb 
una singular volta que consti-
tuïa un dels portals d’entrada 
a la vila; la casa acull, actual-
ment, una sala d’exposicions. 
Un hospital general per als 
pobres fou creat el 1492 i un 
altre fou obert el 1798 al car-
rer de Sant Francesc. Aquest 
últim va funcionar fins el 1815. 
L’antic Molí de Cal Munné, pa-
perer, situat al final de la costa 
dels Molins, ha estat restaurat.

Associacions
Han estat presents de manera 
continuada a la vila diverses 
associacions culturals, algu-
nes de les quals de molt an-
tiga tradició, com és el cas de 
la societat la Lliga, amb local 
propi per a la realització d’ac-
tes diversos i de sessions de 
cinema i teatre. La seva an-
tiguitat es remunta al 1901. 
També cal destacar l’agrupa-
ció sardanista, diverses corals 

i l’esbart dansaire. Des del 
1988 se celebren periòdica-
ment uns concerts de cambra 
sota el títol de Paper de Músi-
ca i un concurs anyal per a la 
promoció de joves intèrprets. 
Hom disposa d’una biblioteca 
i també d’emissora municipal 
de ràdio. Al paratge de la Font 
Cuitora s’ha bastit un amfite-
atre, utilitzat sobretot a l’estiu 
per a diversos actes.

El Museu Molí Paperer
L’any 1961 fou inaugurat el 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades en el setcentista Molí de 
la Vila, que és un testimoni viu 
de la tradició paperera, perquè 
es fabrica el paper emprant 
les mateixes eines i els pro-
cediments antics. El museu és 
vinculat al Museu de la Cièn-
cia i la Tècnica de Catalunya; 
el 1999 va ser reformat i res-
taurat. Al museu s’ha instal·lat, 
a més, una biblioteca especi-
alitzada i s’hi exhibeixen una 
gran part de les troballes pre-
històriques trobades al Cape-
lló. Es tracta de la Secció Ar-
queològica Amador Romaní.

Entre les festes tradicionals 
destaquen la festa major, que 
es fa per l’agost, i la festa ma-
jor d’hivern de Santa Dorotea, 
al febrer. Per Nadal és tradici-
onal de fer la travessia del llac 
nedant i pel juliol se celebra la 
festa de Sant Cristòfol. Ha es-
tat recuperat el ball pla, que es 
balla per la festa major i pels 
dies de Corpus; el ball dit el 
dansot gairebé s’ha perdut.

Altres indrets del terme
El veïnat de la Font de la Rei-
na, dins el congost de Cape-
llades, era un lloc estratègic 
del camí ral de Barcelona a 
Lleida i de pas obligat entre 
Piera i Igualada. En memòria 
d’una reina desconeguda que 
hi sojornà, fou esculpit un bust 
femení del qual brollava aigua. 
A les capbrevacions entre els 
segles XIV i XVIII s’esmen-
ta l’existència d’hostals en 
aquest indret, que era punt de 
transbordament de primeres 
matèries i de paper manufac-
turat dels molins paperers. 
A la Font de la Reina hi ha 
la capella de Santa Bàrbara, 

datada del segle XV, que fou 
sufragària de Claramunt fins el 
1728. S’hi celebra la festa de 
Santa Bàrbara al desembre.
La balma del Fossar Vell o 
Abric Romaní, descobert el 
1909 per Amador Romaní i 
Guerra (1873-1930, descobri-
dor dels principals jaciments 
paleolítics de la comarca), és 
el jaciment prehistòric més an-
tic de Catalunya, del paleolític 
mitjà i inici del superior, amb 
indústries lítiques mosteria-
nes. Hi ha llargues seqüènci-
es d’estades datades des del 

72 000 fins al 30 000 BP. Fou 
habitat per l’home de Capella-
des, que era un contemporani 
de l’home de Neandertal. S’hi 
han descobert els vestigis de 
diferents fogars i d’un arbre 
tallat pels neandertals fa 56 
000 anys. A l’estació Agut es 
trobaren, entre altres restes, 
un premolar i tres molars hu-
mans. Aquesta zona arqueo-
lògica ha estat habilitada amb 
un itineri pedagògic guiat, i es 
coneix amb el nom de Parc 
Prehistòric de Capellades.

Vista de Capellades

Societat La Lliga
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Jordi Piqué
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Tel./Fax 93 801 09 43
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Taller mecànic de 
manteniment
i reparació 
de vehicles



El fonament principal de l’exis-
tència i de la prosperitat histò-
rica de Capellades és l’aigua 
de la bassa del Molí de la Vila, 
d’on brollen de 8 a 12 milions 
de litres diaris, i encara hi ha 
altres deus abundants. El 
1977, en un pou artesià de 140 
m de profunditat, al davant de 
la font Cuitora, fou trobat un 
cabal de 13 milions de litres 
diaris, part dels quals servei-
xen per a l’abastament urbà. 
L’abundància de l’aigua cape-
lladina ha servit moltes vega-
des per a remeiar necessitats 
alienes, com l’any 1566 quan, 
per falta de pluja, es perderen 
els sembrats sense granar a 
moltes zones catalanes i fins 
i tot molta gent de Barcelona 
anà a moldre, als molins de la 
costa de Capellades, blat im-
portat de Sardenya. El 1694 
els pagesos de Capellades i 
la pabordia del Penedès es-
tabliren una distribució de les 
aigües de la bassa per al re-
gatge de les terres. 
El fet de disposar d’aigua 

abundant ha fet que un dels 
sector industrials més impor-
tant de Capellades hagi esde-
vingut el paper.
Ja entre els segles XVII i XIX 
la vila de Capellades fou la ca-
pital catalana del paper de tina 
fet a mà, anomenat de fil o de 
barba. En qualsevol panoràmi-
ca general de Capellades es 
feia visible la típica i uniforme 
arquitectura dels molins pape-
rers, amb la base rectangular i 
les plantes altes calades de fi-
nestretes, que deixaven pas a 
l’aire que eixugava l’estesa del 
paper mullat, eixit de la tina i 
escorregut a la premsa.
L’existència dels molins a Ca-
pellades és documentada des 
de la ratlla de l’any 1000. El 
1005 la vescomtessa Geriber-
ga féu donació al monestir de 
Sant Cugat del Vallès d’unes 
cases, terres i molins, i apa-
reix escrit, per primera vega-
da, el nom de Capellades. El 
1238, Guillem de Crebai donà 
a Sant Cugat el molí draper 
de la Romeguera. El 1505, 

Ramon de Claramunt féu l’es-
tabliment d’un molí paperer. 
La família dels Guarro ha fet 
anar molins paperers des del 
1506 i ha perdurat la marca a 
l’aigua d’una torre castellera al 
seu paper. La família Romaní 
ha tingut molins a Capellades 
des del 1622. Les famílies 
dels Miquel i dels Vila-seca 
assentaren els seus molins el 
1752 i el 1771. Més tard vin-
gueren els fabricants de paper 
Móra, Munné i Olivé. El grup 
de molins més nombrós ha 
estat el beneficiari de l’aigua 
de la bassa del Molí de la Vila, 
que feia moure el motor hi-
dràulic de la roda de calaixos 
per la Sèquia Major o rec del 
Corronaire, per aquest ordre: 
molí del Fages, Cal Fortugós, 
molí del Pla o de Cal Titllo o 
farga d’en Marra, Molí Nou 
o de la Torre, Cal Mata, Cal 
Sapara, Ca l’Anton, Molí Xic 
d’En Pasqual, Cal Ferreres, 
Cal Gats o Cal Marranxet, Cal 
Frederic o Cal Roda. Un altre 
grup de molins, situat vora de 

l’Anoia i en el lloc del pas de 
l’Aigua, era el que comprenia 
el Molí Vell, el Molí Nou o Cal 
Manel, el Molí Gran, el Molí de 
la Costa i Cal Violant. Al dar-
rer decenni del segle XIX fo-
ren introduïdes les màquines 
semicontínues. Després, les 
contínues i les de grans velo-

Capellades, la vila dels molins

citats del segle XX posterga-
ren la fabricació manual. Han 
desaparegut o s’han modificat 
molts dels antics molins, però 
al final del segle XX la indús-
tria del paper, amb una avan-
çada tecnologia, era represen-
tada per importants empreses.

Rec del Corronaire
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Anoia Sud  

La Gent Gran de la Llacuna 
celebra la festa del Carnaval

Gabriel Poc exposa 
a Carme el contingut 
del seu nou llibre per 
a col·leccionistes

Carme signa el conveni del 
programa “Viure al Poble Més”

Divertit enterrament 
de la sardina del 
Casal de la Gent Gran

Gairebé uns 200 corredors participen 
al Cros Escolar de Carme

La sortida i arribada del recorregut va ser al camp de futbol municipal. 

CARME / REDACCIÓ

A primera hora del matí del 
passat diumenge 17 de febrer 
es va celebrar a Carme el 4t 
Cross Escolar, organitzat pel 
Consell Esportiu de l’Anoia, el 
Club Atlètic Igualada i  l’ajun-
tament de Carme. 
Les curses es van fer en un 
ambient tranquil i relaxat amb 
molt bona afluència de parti-
cipants, tant de nens com de 
nenes de tota la comarca, a 
més dels infants de Carme, 
arribant als 196 corredors.  
El punt de sortida i arribada va 
ser el camp de futbol munici-
pal, amb un recorregut al vol-
tant de la zona esportiva, amb 
quatre circuits habilitats, dos 
seguint els caminals que vo-
regen la riera de Carme, dos 
més entre les zones de la pis-
ta esportiva i el camp de vo-
leibol i dos al mateix camp de 
futbol. Amb aquests circuits es 

van realitzar les dotze curses 
segons les diferents catego-
ries, atenent l’edat i el gène-
re dels participants, des dels 
més petits de P3 (3 anys) fins 
a infantils i cadets (16 anys). 
La darrera cursa va ser la dels 
adults, en què hi van participar 
el pares i mares.
Finalment l’alcalde Carme, 
acompanyat del regidor d’es-
ports i del regidor de festes 

feren el lliurament de trofeus i 
medalles als tres primers clas-
sificats de cada categoria, així 
com al primer classificat en 
cada categoria del poble. En 
les categories inferiors, for-
mades pels més menuts, es 
repartiren medalles a tots els 
nens i nens participants.
Les classificacions es poden 
consultar al lloc web del Con-
sell Esportiu de l’Anoia.

La vicepresidenta del Govern amb Jordi Sellarès durant l’acte a Barcelona.

CARME / REDACCIÓ

La vicepresidenta del Govern i 
titular del Departament de Go-
vernació i Relacions Institucio-
nals, Joana Ortega, va signar 
amb l’alcalde de Carme, Jordi 
Sellarès, el conveni per impul-
sar els projectes d’aquest mu-
nicipi que ha estat seleccionat 
pel programa “Viure al Poble 
Més”. La signatura va tenir lloc 
en el transcurs d’un acte cele-
brat ahir al migdia a l’Auditori 
del Palau de la Generalitat.
Carme rebrà 419.170 eu-
ros, d’una inversió total de 
644.878 euros, per al projecte 
“Obrim Carme a les rutes tu-
rístiques de l’aigua i del patri-
moni cultural i mediambiental 
del municipi”, que es basa en 
la regeneració urbana del nu-
cli antic, amb la recuperació 
patrimonial del Rec de Carme, 
i la rehabilitació de l’antic es-
corxador com a punt d’infor-

mació turística i sala d’expo-
sicions temporals per reforçar 
el projecte turístic. El projecte 
també inclou la materialització 
d’una ruta de l’aigua pels en-
torns de Carme i un projecte 
de difusió, tant mitjançant les 
TIC com per mitjà de material 
imprès.
Per a la vicepresidenta, el pro-
grama “Viure al Poble Més” és 
una manera més de demos-
trar la voluntat del Govern de 
mantenir un territori equilibrat, 
amb qualitat de vida, “perquè 
les persones, visquem on vis-
quem, tinguem les mateixes 
oportunitats”. Joana Ortega 
va dir que a Catalunya no hi 
sobra cap poble i va agraïr la 
tasca de tots els alcaldes, al-
caldesses, regidors i regido-
res, per l’esforç i voluntarisme 
amb què actuen des dels po-
bles petits, on es fa una gran 
tasca pel país.

Després del dinar, varis personatges amb disfresses amenitzaren la tarda.

LA LLACUNA / REDACCIÓ

Aquest mes de febrer el Casal 
de la Gent Gran de La Llacuna 
va celebrar la festa del Dijous 
Gras i el Carnestoltes, amb un 
dinar al local del gimnàs, pre-
sidit per Josep Parera, alcalde 
de La Llacuna, i altres mem-
bres del Consistori. Després 
de dinar, Parera va adreçar 
unes paraules als present per 
encoratjar-los a seguir “amb 
aquesta moral ben alta en 
els temps que corren”. D’al-
tra banda, la senyora Santas 
de Blas també va dir unes 
paraules, després d’uns dies 
de convalescència d’una cai-
guda que l’ha tingut apartada 
dels actes públics. La festa 
va acabar amb ball, amenitzat 
per la cantant Sandra, i amb 
una desfilada de varis perso-
natges amb disfresses ben 
originals. 

La Junta del Casal va convo-
car el passat mes de gener, 
l’Assemblea de Socis per pre-
sentar els comptes de l’any 
anterior. Com ja és habitual, a 
més de l’Assemblea de Socis, 
també va tenir lloc un dinar 
gratuït previ a la reunió anual. 
Després, tots els presents van 
poder gaudir de l’actuació del 
màg Xevi, que amb els seus 
trucs i la participació d’alguns 
voluntaris va animar la tarda 
als socis

Una pèrdua pel Casal
En un altre ordre de coses, 
la Junta del Casal lamenta la 
pèrdua d’un dels seus socis, 
en Ricard Gomà, que el dia 
12 de febrer ens va deixar. La 
gent gran de la Llacuna sem-
pre el recordarà pel seu caràc-
ter, de bon humor i positivisme 
constant.

CARME / REDACCIÓ

Demà dissabte, a 2/4 de vuit 
del vespre s’inaugura a la sala 
d’actes del Casal de Carme 
l’exposició “Poc”, d’art visual, 
amb el contingut del nou llibre 
per a col·leccionistes, “Poc 
arts i bibliofílies”, que forma 
part del “Poc Tour/Arts 2013-
2014”. La inauguració anirà 
acompanyada d’un concert 
electrònic a càrrec d’Adrià Do-
mènech. L’exposició roman-
drà oberta fins al 3 de març.

CARME / REDACCIÓ

La gent gran de Carme va or-
ganitzar una de les tradicions 
del Carnaval, l’enterrament 
de la sardina. L’acte va tenir 
lloc el passat dilluns, uns dies 
més tard de l’habitual, però 
amb una divertida representa-
ció per part del Casal de Car-
me, amb la presència d’una 
“Cardenala” excepcional per 
oficiar els actes i una sentida 
comitiva de ploraneres, que 
van acompanyar la finada a 
les brases. Seguidament, per 
alleujar  la pena, va tenir lloc 
una sardinada en honor a la 
difunta en què van poder gau-
dir de sardines fetes a la bras-
sa, amb un foc a terra, com es 
cuinava tradicionalment.

 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).  

SORTEGEM

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

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

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

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

Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes. 
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

I.H.C.
2

VS

c.h. lloret
per al diumenge 10 de març de  2013

a les 12:30 del migdia 
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Molta participació i espectaculars 
carrosses al Carnaval de Calaf

El delegat del Govern continua 
les visites per l’Alta Anoia

Jordi Moltó (esquerre), amb l’alcalde de Montmaneu, Enric Admetller.

MONTMANEU - PRATS / REDACCIÓ

El delegat del Govern a la 
Catalunya Central, Jordi Mol-
tó, continuant amb les visites 
territorials iniciades durant 
aquesta present legislatura, 
va fer una sèrie de  visites  de 
caire institucional als munici-
pis anoiencs de l’Alta Anoia, 
els Prats de Rei i Montmaneu, 
a més d’haver visitat ja Calaf. 
Al municipi dels Prats de Rei, 
Moltó va ser rebut  pel seu 
alcalde, Francesc Duocas-
tella i entre d’altres temes 
parlats durant la reunió, es 
va destacar la possibilitat de 
commemorar la Batalla dels 
Prats de Rei de 1711. L’en-
frontament que es va produir 
aquest municipi va ser en un 
moment clau de la Guerra de 
Successió, ja que el 1711 els 
anglesos estaven mantenint 
converses de pau amb França 
per finalitzar un conflicte que 
ja s’allargava massa. D’altra 
banda, també es va tractar la 
reforma de carrers que comp-
ten amb la subvenció del pro-
grama “Viure el Poble”.
La segona visita del dele-
gat del Govern va tenir lloc a 
l’ajuntament de Montmaneu, 
on Moltó va ser rebut pel seu 

alcalde, Enric Admetller. Amb-
dós van tractar diversos temes 
d’interès per aquest municipi 
de l’Alta Anoia. En primer lloc, 
varen parlar de la portada d’ai-
gües des de la Segarra al nucli 
urbà de Montmaneu. Aquest  
és un projecte de primeríssi-
ma importància pel municipi. I 
en segon lloc, de la possibilitat 
que el tram urbà de l’antiga 
N-II al pas per La Panadella 
pugui ser cedit al municipi.

Visites a Hostalets i Tous
Moltó també va continuar la 
seva visita per la Catalunya 
Central a l’Anoia Sud, reunint-
se amb els alcaldes dels Hos-
talets de Pierola i Sant Martí 
de Tous. A Sant Martí de Tous, 
l’alcalde, David Alquézar va 
rebre al delegat del Govern a 
l’ajuntament i van poder man-
tenir una reunió de treball per 
tal de repassar els diferents 
temes que cal gestionar en 
diferents intàncies. Als Hosta-
lets de Pierola, l’alcalde, Dani-
el Vendrell, i el regidor, Jaume 
Trias van parlar amb Moltó de 
diferents aspectes, com que 
els que es relacionen amb 
problemes de seguretat arran 
dels robatoris al municipi.

CALAF / REDACCIÓ

El passat dissabte Calaf va 
celebrar el gruix d’actes del 
Carnaval d’enguany, una fes-
ta que va comptar amb molta 
participació i amb un alt nivell 
pel que fa a les disfresses i 
també les carrosses. De fet, 
les activitats ja van començar 
divendres a la nit al pub Skàn-
dol, amb l’esbojarrada desfila-
da de “miss Jamones”, en la 
qual van prendre part diversos 
homes disfressats de dona. 
Dissabte al matí va continuar 
la festa i la comissió del Car-
naval —enguany disfressats 
de mariners i marineres— va 
recórrer el mercat i va visitar 
els comerços que participaven 
al concurs. Va ser a quarts 
d’una del migdia quan van 
concentrar-se a la plaça dels 
Arbres per cantar un parell 
d’havaneres i oferir coca i rom 
cremat a tots els assistents. A 
la tarda, la Unió Calafina va 
omplir-se de nens i nenes en 
motiu de l’actuació de l’anima-
dor Jaume Barri, que va fer 
ballar, saltar i jugar a petits i 
grans. Mentrestant, a fora, les 
carrosses participants al con-
curs anaven aparcant a l’avin-

guda de la Pau, esperant que 
comencés la rua. Van ser nou 
els grups que es van animar 
a participar-hi, amb propos-
tes molt elaborades i originals 
com Calaf Style, fent honor al 
famós Gangam Style, Fem ne-
teja, Visca els nuvis, De Calaf 
a la Lluna, Pirates, Indis, La 
granja Pio-Pio, Angry Beers i 
en Timmy. La rua va comptar 
també amb moltes d’altres c 
disfresses individuals, a més 
de l’animació amb la batuca-
da Sambandreu. D’aquesta 
manera, a quarts de vuit de la 
tarda, de nou a la plaça dels 

Arbres, va fer entrada el tra-
dicional rei Pellofa, enguany 
vestit de marinera. Després 
del seu satíric i punyent pregó 
va convidar tots els presents a 
continuar gaudint del Carna-
val amb el correbars, en què 
enguany hi van participar més 
de 200 persones, i amb el ball 
de disfresses al poliesportiu, 
que també va ser molt concor-
regut. 
Pel que fa als premis de les 
millors comparsses i disfres-
ses, el Bar Canet va endur-se 
el primer premi en la categoria 
establiments, mentre que el 
Bar La Coppe va aconseguir 
la segona posició. En carros-
ses, “De Calaf a la lluna”, amb 
un bon seguici d’astronautes, 
va quedar com a primera clas-
sificada, seguida per “La mare 
dels ous”. També hi va haver 
una menció especial a la car-
rossa amb més interacció amb 
el públic, per a “Angry Beers”. 
Pel que fa a “Els titelles dels 
Escoltes” van ser la millor 
comparsa de la rua, i “Sham-
bhala” la millor de la nit. Per 
acabar, hi va haver mencions 
especials per a “I love EPO”, 
“Els Timmis”, “Visca els nuvis!” 
i “La iaia de la dent d’or”, en 
una jornada divertida i molt 
concorreguda. 

Una de les carrosses més treballades que van participar al Carnaval calafí.

Unes divertides ovelles, amb el seu corral, van desfilar pels carrers de Calaf. 

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
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CASTELLFOLLIT DE R. / LA VEU

L’Institut Català del Sòl ha 
finalitzat les obres de la se-
gona fase de la urbanització 
del carrer dels Escorrals de 
Castellfollit de Riubregós, que 
dóna entrada al poble i accés 
al camí de Castellfollit cap a 
Ivorra.
Els treballs d’aquesta darrera 
fase han consistit en la solu-
ció estructural al mur de pedra 
seca, l’augment de la capaci-
tat de desguàs del col·lector 
de la riera en cas de riuades i 
la renovació de la il·luminació 
del parc infantil.
En la fase anterior, es va dur 
a terme la millora del clave-
gueram i la xarxa d’aigua po-
table, amb la substitució de 
les instal·lacions; l’enllumenat 
públic, amb l’actualització de 
la xarxa i els fanals, així com 
la renovació del paviment i 
la creació de jardineres amb 
la formació de nous murs de 
contenció de pedra natural i 
una xarxa de reg automatitza-
da.
Els promotors del projecte són 

l’Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós, la Secretaria d’Ha-
bitatge i Millora Urbana, la Di-
recció General de Patrimoni 
Cultural i l’Institut Català del 
Sòl, dins del programa de l’1% 
Cultural. Les obres han comp-
tat amb un pressupost total de 
240.000 euros, el 4% del qual 
ha estat finançat per l’Ajunta-
ment, el 50% pel PUOSC i el 
46% restant per l’INCASÒL.
La vila de Castellfollit de Riu-
bregós va néixer al marge dret 

Finalitza la segona fase de les obres 
d’urbanització del carrer dels Escorrals de 
Castellfollit de Riubregós

del riu Llobregós, en l’encre-
uament de dos camins; un 
camí reial que venia d’Iguala-
da i el camí de la Sal o reial 
de Cardona a Cervera. Tot i 
que no en queda cap vestigi, 
és possible reconèixer el con-
torn de la muralla i deduir els 
cinc portals d’entrada: portal 
de Soldevila, portal de Cap-
devila, portal d’en Tàcies, del 
carrer de l’Hospital i portal del 
Magrà. 

ELS PRATS DE REI / LA VEU

El passat divendres al mun-
cipi dels Prats de Rei va tenir 
lloc una interessant conferèn-
cia sobre les raons per què 
Catalunya necessita un estat 
propi a càrrec del Jordi Millà, 
del Cercle Català de Negocis. 
Més de seixanta persones van 
voler presenciar l’acte i en poc 
més d’una hora i amb l’ajuda 
d’una presentació molt ben 
elaborada, Millà va ilustrar al 
públic assistent que hi ha ra-
ons més que suficients i basa-
des en dades empíriques per 
voler i exigir un estat propi per 

Catalunya. Al finalitzar l’acte, 
els assistents van poder pre-
guntar al conferenciant, però 
pocs ho van fer ja que la cla-
redat en les explicacions i la 
completa informació que va 
proporcionar en la seva ex-
posició i presentació, van ser 
més que suficients. El pú-
blic va despedir-lo amb forts 
aplaudiments per una exposi-
ció que algun dels assistents 
va declarar que “el que hem 
presenciat avui es podria ca-
talogar com una classe d’eco-
nomia aplicada i història eco-
nòmica”.

Èxit d’assistència a la conferència 
del CCN als Prats de Rei

La gent es va aplegar per escoltar Jordi Millà, del Cercle Català de Negocis

Carrer dels Escorrals

CALAF / LA VEU

El proper diumenge 24 de fe-
brer tindrà lloc a Cal Graells 
de Calaf una jornada plena 
d’activitats vinculades al món 
de les teràpies assistides amb 
animals, en el transcurs de la 
qual és treballarà l’educació 
canina amb exhibicions d’obe-
diència canina, es veuran de-
mostracions d’equinoteràpia, 
hi haurà xerrades sobre terà-
pies assistides amb animals, 
exibicions de gossos de pro-
tecció…
L’activitat tindrà lloc a les ins-
tal.lacións de l’Hípica de Cal 
Graells a Calaf, i  s’iniciarà a 
les 10 del matí i fins a les 6 
de la tarda, amb una parada 
per recuperar forces amb una 
botifarrada per a tots els assis-
tents.
L’activitat està programada 
per a 50 persones. Per a asis-
tir-hi cal inscripció prèvia.Per 
a més información i veure el 
programa detallat consulteu  
www.facebook.com/agrapes.
cat, o bé al correu a info@
agrapes.cat. 
Recordem que les taràpies 

assistides consisteixen en 
programes de treball amb per-
sones amb necessitats espe-
cials, ja siguin amb problemes 
físics, psíquics, emocionals 
o socials,  on l’eina de treball 
és un animal, generalment 
gossos i cavalls. Aquests pro-
grames están pensats, per 
tant, per promoure millores en 
l’àmbit físic, social, educaci-
onal, emocional i cognitiu de 
la persona, i estan disenyats, 
desenvolupats i avaluats per 
un professional de la salut o 
de l’educació. En aquests pro-
grames hi ha per a cada indi-
viduu uns objectius específics 
i preestablerts. Els beneficis 
de les teràpies assistides són 
nombrosos, des de treballar 
l’empatia, facilitar un canal de 
comunicació entre el pacient i 
el terapeuta, afavorir la socia-
lització amb la resta del grup, 
l’estimulació mental i cogni-
tiva, afavorir la concertació, 
facilitar el contacte físic fins a  
aportar beneficis fisiològics i 
físics.
La jornada està organitzada 
per Agrapes i  Cal Graells.

Jornada de Teràpies 
Assistides a Cal Graells

CALAF / LA VEU

Els nens i nenes de Calaf i 
rodalies tenen una cita cultu-
ral aquest proper diumenge, 
24 de febrer. Es tracta de “El 
soldadet de plom”, una nova 
proposta del grup Xarxa Ca-
laf, que es podrà veure a les 
17.30 h a la Sala de Fusta del 

Casal de Calaf. Tots plegats 
coneixem la història del valent 
soldadet de plom, enamorat 
de la seva amiga ballarina, i 
de les aventures que viuen per 
poder estar a prop l’un de l’al-
tra. Des de Xarxa Calaf con-
viden els més menuts a pintar 
un dibuix del soldadet i a por-

tar-lo diumenge al Casal, per-
què puguin penjar-lo. Pel que 
fa a les entrades, es poden 
comprar a la mateixa taquilla 
del Casal i costaran només 5 
euros per als adults i 4 euros 
per als nens i nenes socis de 
Xarxa.

Aquest diumenge, “El soldadet de plom” 
al Casal de Calaf

CALAF / LA VEU

El Músiques a Cau d’Orella ha 
programat un nou concert per 
al proper dissabte 23 de febrer. 
Es tracta d’Ol’Green, un grup 
vocal format per una vintena de 
joves que proposa un repertori 
ben variat: versions de Queen 
o The Beatles, bandes sonors 
de pel·lícules, versions de te-
mes clàssics, temes de can-
tautors i algun espiritual negre. 
Les seves coreografies els fan 
molt diferents de qualsevol altre 
grup vocal, i els connecten del 
tot amb el públic. L’espectacle 
tindrà lloc a les 22.30 h al Casal 
de Calaf, i costarà 8 euros per 
als socis del Casal i 10 euros 
per als no socis.

Ol’Green, nova proposta del Músiques a Cau 
d’Orella  per a aquest dissabte



Indignació al futbol anoienc per una agressió 
al coordinador de futbol base del CF Igualada 
FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS

El coordinador de fútbol base 
del CF Igualada, Eduard Cas-
tilla, va rebre dissabte passat 
una pallissa minuts després 
de la finalització d’un partit que 
dissabte a la tarda va jugar-se 
al Camp Municipal de Can Titó 
de Vilanova del Camí.
Segons que han explicat di-
verses fonts, Castilla, que va 
veure el partit de Tercera Ca-
talana entre l’Anoia i el Cape-
llades, anava acompanyat del 
membre del CFI Goyo Medel, 
i quan ja es dirigia cap a l’ex-
terior del camp va ser increpat 
verbalment per part de dues 
persones, i després va rebre 
cops en diversos llocs del cos. 
Al lloc dels fets s’hi van despla-
çar dotacions de la Policia Lo-
cal i els Mossos d’Esquadra, i 
una ambulància del SEM, que 
va traslladar Eduard Castilla a 

amb els clubs de la comarca 
-almenys amb els més impor-
tants- no era precisament la 
millor possible, això no ha tret 
per a que el cas hagi despertat 
una profunda indignació entre 
el futbol anoienc, que dema-
na una sanció exemplar si es 
confirma la involucració d’algú 
d’un altre club en aquest afer. 
Aquesta setmana, molts co-
ordinadors i directius de clubs 
de la comarca s’han posat en 
contacte amb el CFI o el ma-
teix Castilla per expressar-li el 
seu suport. Per moltes coses 
que passin al món del futbol, 
mai es pot tolerar la violència.

l’Hospital General d’Igualada. 
Els altres dos participants en 
la baralla també van anar a Ur-
gències i van presentar denún-
cia als Mossos.
El president en funcions del 
CFI, Enric Torras, ha qualificat 
els fets com a “molt lamenta-

bles, en el futbol de la comarca 
sempre pot haver-hi els seus 
més o els seus menys entre 
els clubs, però mai es pot arri-
bar a aquest extrem”. I és que 
darrere de la pallissa podrien 
existir qüestions “esportives” 
relacionades amb jugadors del 

CE Anoia que han acabat a les 
files del CF Igualada. La junta 
directiva del club igualadí ha 
denunciat el cas als Mossos 
d’Esquadra i a la Federació 
Catalana de Futbol. El club 
igualadí també ha iniciat, con-
juntament amb la víctima i els 
seus pares, accions judicials 
contra un alt directiu del CE 
Anoia, que presumptament va 
participar -amb l’ajuda del seu 
fill gran- en la baralla, i que van 
poder observar diversos testi-
monis. 
Eduard Castilla explicava 
aquesta setmana a La Veu, vi-
siblement afectat, que “m’han 
apallissat per fer la feina que 
més m’agrada, és injust. Vull 
aprofitar per donar les gràcies 
a la moltíssima gent que m’ha 
enviat missatges d’ànim, des 
de molts clubs de la comarca”.
Tot i que la relació del CFI 

Eduard Castilla -amb el samarreta verda- en una foto d’arxiu, amb un dels equips.
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“M’han apallissat 
per fer la feina que 
m’agrada”, ha 
explicat Castilla 
a La Veu

Gran remuntada del CFI davant el Martinenc
FUTBOL / ROGER MARÍ

El conjunt igualadí va aconse-
guir derrotar al Martinenc a Les 
Comes en un partit molt dis-
putat. L’Igualada es va saber 
sobreposar al gol del conjunt 
visitant gràcies a les dianes 
d’Enric i Jony que permeten 
als de Tarrés recuperar el 4t 
lloc de la taula classificatòria.
L’Igualada, tot i les dues set-
manes d’inactivitat, va sortir 
des del primer minut a buscar 
els tres punts. Durant els pri-
mers vint minuts, els homes 
de Tarrés van portar el pes del 
partit i van disposar d’algunes 

ocasions per avançar-se en el 
marcador. Gerard al minut 9 
va aprofitar una indecisió de la 
defensa barcelonina per avan-
çar-se al porter Unzué, però la 
seva rematada va ser allunya-
da per un defensor. Uns minuts 
més tard, Fran va realitzar una 
gran jugada personal, però el 
seu xut va ser desviat a córner. 
El CF Igualada tenia el control 
del partit i aconseguia trian-
gular al centre del camp amb 
certa facilitat, però malaurada-
ment una falta no assenyalada 
per l’àrbitre a l’igualadí Gerard 
va acabar amb una contra le-

tal que acabaria amb el gol de 
Cortezón (26’). Aquest gol va 
suposar un fort cop psicològic 
pels blaus ja que els visitants 
van poder fer el segon gol, 
però Segalés no va saber de-
finir danvant de Yannick. Però 
arran d’aquesta ocasió, els 
igualadins van despertar i En-
ric (38’) va aprofitar un servei 
de córner per establir l’empat 
que se’ns dubte feia justícia 
davant els mèrits d’ambdós 
equips.
A la represa, l’Igualada va tor-
nar a sortir molt fort i Fran va 
tenir una bona ocasió, però no 

la va saber materialitzar. Per la 
seva part, el conjunt barceloní, 
no donava el seu braç a tòrcer 
i creava cert perill a la porteria 
local sobretot amb les interna-
des de Martínez, el seu millor 
home. El partit es trobava en 
una fase molt equilibrada, però 
per sort pels igualadins una 
nova jugada d’estratègia, en 
aquest cas una falta lateral, va 
servir perquè Jony (70’) mate-
rialitzés la remuntada gràcies 
a un bon cop de cap. A partir 
d’aquest moment l’Igualada 
va cedir el domini al Martinenc 
ja que aquest es va abocar a 
l’atac per intentar empatar el 
partit. Amb els barcelonins 
buscant el gol a la desespe-
rada l’Igualada va disposar 
de dues ocasions claríssimes 
per sentenciar el partit, però 
tant Gerard com Simón no van 
estar encertats. Finalment, en 

El CFI va superar el Martinenc a les Comes. Foto: Toni Marí.

temps afegit, Cortezón va tenir 
l’empat a les seves botes, però 
per sort el seu xut va sortir des-
viat.
El CF Igualada buscarà una 
nova victòria el pròxim diumen-
ge a Castelldefels enfront el 
Vista Alegre. Serà a les 12 del 
migdia, i el partit serà dirigit per 
Juan Espinosa Díaz. 
C.F Igualada: Yannick, Mari-
món, Pagés, Bachana, Baral-
dés, Enric, Díez, Jony (Cor-
tada, 89’), Palet (Simón, 60’), 
Fran (Ton, 87’) i Gerard.
C.F Martinenc: Unzué, Ru-
eda, Suárez, Alburquerque, 
Campos (morón, 80’), Fus-
té (Valderas, 67’), Martínez, 
González (Plazuelo, 57’), Se-
galés, Cortezón i Gatell (Hi-
nojosa, 67’).
Gols: 0-1, Cortezón (26’). 1-1, 
Enric (38’). 2-1, Jony (70’).

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



L’igualadí Roger Roca, quart a 
la mitja marató de Barcelona
ATLETISME / REDACCIÓ

Exceŀlent actuació del Roger 
Roca a la mitja marató de la 
ciutat de Barcelona, diumenge, 
on va aconseguir un magnífic 
quart lloc amb un molt bon re-
gistre, de 1 hora 5 minuts i 9 
segons, demostrant setmana 
rere setmana que el seu ritme 
va a més.
La prova va ser dominada, per 
Eliud Kipchoge amb un registre 
de 1h 00’04’’ a un ritme de gai-
rebé 21 kms/hora, seguit per el 
Joseph Kimeli Lagat amb un 
temps de 1h01’27.
El tercer lloc va ser per el Marc 
Roig que va ser més ràpid que 
el Roger Roca, amb un temps 
de 1h05’06’’, tres segons 
menys que l’atleta igualadí. Roger Roca, a la cursa de Barcelona.

Una dotzena d’atletes del CAI a la mitja marató de Barcelona
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Bones sensacions 
del prebenjamí B de l’IHC 

HOQUEI / REDACCIÓ

El passat dissabte dia 16 el 
Prebenjamí B es va desplaçar 
fins les instal·lacions del CE 
Olesa Patí per disputar-hi el 
quart partit de la  lligueta per la 
Copa de Barcelona.
Un cop l’àrbitre va xiular el co-
mençament del partit, l’equip 
Igualadí es va llençar de forma 
ferotge a la porteria contrària, 
fins a posar-se 2-0, però a par-
tir d’aquest moment l’equip lo-
cal, va reaccionar, i tot i l’esforç 
defensiu, i  les bones interven-
cions del Quim Vidal a la por-
teria , es va arribar al descans 
amb 4-2. 
La segona part va ser ben 
diferent, els igualadins eren 
conscients de que no podien 
cometre més errades, i ben 
posicionats en defensa, van 
començar a plantar cara a un 
conservador Olesa. A  falta de 
12 segons pel seu final, l’Eloi 
Cervera va aconseguir el gol 
de l’empat que donava es-
perances a l’equip i als nom-
brosos seguidors que es van 
desplaçar per animar als juga-
dors igualadins. Però la sort no 
estava de la banda dels de la 
capital de l’Anoia, i en nou se-
gons plens de despropòsits i 

molta fortuna per l’equip local, 
aquests van aconseguir mar-
car el gol que els donava la 
victòria definitiva de la part i en 
conseqüència del partit.
La tercera part, va començar 
de nou amb domini de l’equip 
Igualadí, que de forma orde-
nada s’anava acostat perillo-
sament a la porteria contraria, 
amb un Riel Bravo molt incisiu 
i lluitador, però de nou es va 
topar amb el porter de l’Olesa 
que sense cap mena de dub-
te va ser el jugador del par-
tit.  L’equip local només podia 
contrarestar el domini igualadí 
amb perillosos contraatacs. 
El resultat final després d’una 
part vibrant i ple de gols, va ser 
d’empat a tres, amb gols de 
Pol Marsol (1) i de l’Eloi Cerve-
ra (2). 
Així doncs, derrota final dels 
igualadins per 3 a 1, però que 
ens va deixar molt bones sen-
sacions, d’un equip de primer 
any en procés d’adaptació a la 
categoria, i que està demos-
trant una bona progressió i 
assoliment d’objectius, gràcies 
als treballs realitzats als entre-
naments ben dirigits per l’Èric 
Vives.

 

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles Ariadna Ramos, va 
assolir diumenge passat una 
magnífica 5a. posició en la pro-
va del triple salt, corresponent 
als 49ens. Campionats d’Espa-
nya Absoluts en Pista Coberta,  
que es van dur a terme a Sa-
badell.
Ramos era 5a. en triple salt 
amb 12,45 m., en una molt 
bona actuació de la vilanovina, 
en la prova dominada per Pa-
tricia Sarrapio (València Terra i 
Mar) amb 13,99 m.
La Juvenil pierenca Sheila Gar-
cía, en el seu debut, era 5a. en 
la semifinal dels 60 m.llisos 
amb 7”79, 9è. millor registre 

Ariadna Ramos, durant una prova de triple salt.

ATLETISME / IGNASI COSTA

A la mitja marató de Barcelona 
hi van participar 12 atletes del 
CAI Petromiralles, sobresortint 
la 54a. posició de Bernat Pla- 
nas, amb un temps de 1h. 14 
m. 27 segons. Aquests foren 

els registres i ordre d’arribada 
dels atletes del CAI:
54 - Bernat Planas 1:14:27
473 - Rafael Laguna 1:23:30
674 - Paco Blazquez 1:25:25
2336 - Joan Llopart 1:35:12
3004 - Joan Noguera 1:38:02

3092 - Ramón Vallés 1:38:19
3320 - Josep Sanchez 1:39:03
3325 - Pepita Carner 1:39:03
4323 - Josep Malave 1:42:30
5671 - Jordi Riba 1:46:50
7982 - Dani Estalella 1:54:23
9704 - Elisabet Valero 2:01:46

Ariadna Ramos, 5a en triple salt als 
Campionats d’Espanya indoor

de les semifinals, i quedant-se 
a únicament 5/100 dels 7”74 
de la 8a. classificada i finalis-
ta Ma. Isabel Pérez (Nerja). 

Dissabte, en les proves clas-
sificatòries, havia fet 7“77, nou 
rècord d’Igualada. 

Miquel Comella, campió de Catalunya veterà M-45 de cros

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Veterà del CAI Petro-
miralles Miquel Comella, va 
assolir el Campionat de Ca-
talunya de Cros en Veterans 
M-45, amb la seva participació 
en la 24a. edició del Cros de 
Vidreres (Girona), que es va 
dur a terme diumenge passat. 
amb l’organització del Consell 
Esportiu de La Selva.
Miquel Comella, assolia una 
brillant 1a. posició en Veterans 

B, categ. M-45,  amb un “crono” 
de 13 min. 56 seg. per cobrir 
els 4.120 m. de cursa, en una 
brillant actuació del lleidatà.
                                                                      
Cristina Fernández, al cam-
pionat català de llançaments
L’atleta Juvenil del CAI Petro-
miralles Cristina Fernàndez, 
va participar diumenge passat 
al Campionat de Catalunya de 
Llançaments d’Hivern absolut 
que es va dur a terme a l’Estadi 

Joan Serrahima de Barcelona, 
amb la participació dels atletes 
catalans capdavanters de les 
diferents proves.
Cristina Fernàndez era 7a. en 
la prova del disc absolut fem., 
amb un millor intent de 31,35 
m., en una destacada actuació 
de la igualadina.  Es va impo-
sar en la prova l’atleta del Va-
lència Terra i Mar Irache Quin-
tanal, amb 48,98 m. 

Una victòria i dues derrotes 
de l’Endavant Vilanova
BÀSQUET / REDACCIÓ

L’equip júnior va obrir la jorna-
da perdent davant el St. Miquel 
per 36 a 55. Van jugar el millor 
partit de la temporada plantant 
cara al cinquè classificat. Van 
jugar Dani Velasco, Tiago Ro-
dríguez (6), Albert Moreno (2), 
Camilo Rodríguez (14), Alex 
Nebrera (9), Juan A. Ramírez, 
Sergi Brugués (5), Samuel Ca-
ballero, Javier Sànchez i Aleix 
García.
L’equip sènior masculí va per-
dre davant el Cubelles, segon 
classificat per 45 a 68. Partit 
decidit a la primera part que va 
acabar amb el resultat de 15-
39. L’equip va millorar molt a 
la segona que va guanyar amb 
un parcial de 30-29. Van jugar 
Ricard Pons (23), Fernando 
Leno, Víctor Ajenjo, Oscar Bor-

rega (8), David Jurado, Manu 
Contreras (6), Carlos López 
(3), Stalin Rodríguez (2), Albert 
Vilalta (1) i Adrià Díaz (7).
Finalment l’equip sènior feme-
ní es va imposar a La Mercè 
per 53 a  27. Un altre bon par-
tit de les noies, amb una bona 
defensa que va deixar al rival 
a 13 punts al descans. A la 
segona, van sumar a la bona 
defensa, un millor joc en atac i 
finalment es van imposar sen-
se problemes. El partit va estar 
marcat per el retorn de la juga-
dora Alba Bautista, després de 
9 mesos apartada de les pistes 
per una lesió. Van jugar Carme 
Vidal (7), Clàudia Oller (6), Cè-
lia Conill (10), Laia Noguera, 
Soraya Hurtado (3), Alexan-
dra Vives, Rosa Queraltó (11), 
Montse Bertràn (6), Alba Bau-
tista (6) i Berta Solà (4). 



  Jornada 20
  Torreforta  -  Sants                         ajornat
  Amposta  -  V. Alegre   2  :  3
  IGUALADA  -  Martinenc   2  :  1
  Vilanova G.  -  Cervera   0  :  2
  Reddis  -  Valls   4  :  1
  Torredembarra  -  Andorra   4  :  2
  Tàrrega  -  Viladecans   0  :  2
  Tecnofutbol  -  Ascó   0  :  1
  Morell  -  Santfeliuenc   0  :  2
   Jornada 21
   Cervera  -  Torreforta   _  :  _
   Sants  -  Reddis   _  :  _
   Valls  -  Amposta   _  :  _
   Viladecans  -  Vilanova G.   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Tàrrega   _  :  _
   Martinenc  -  Torredembarra   _  :  _
   Andorra  -  Tecnofutbol   _  :  _
   Ascó  -  Morell   _  :  _
   V. Alegre  -  IGUALADA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   20   45     51:19     32
2   Santfeliuenc   20   41     28:14     14
3   Viladecans   19   39     33:16     17
4   IGUALADA   19   35     38:21     17
5   Martinenc   19   33     38:20     18
6   Amposta   20   33     32:23     9
7   Tàrrega   20   30     31:29     2
8   Vilanova G.   20   27     29:26     3
9   V. Alegre   19   26     29:31     -2
10   Torreforta   19   26     25:30     -5
11   Reddis   20   26     23:38     -15
12   Sants   19   21     31:39     -8
13   Morell   20   21     16:34     -18
14   Tecnofutbol   20   20     17:33     -16
15   Torredembarra   20   19     25:30     -5
16   Andorra   18   18     20:30     -10
17   Cervera   20   17     21:37     -16
18   Valls   20   15     18:35     -17

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 20
  FÀTIMA  -  Ribes   1  :  6
  ÒDENA  -  La Granada   2  :  0
  ANOIA  -  CAPELLADES   2  :  2
  MONTSERRAT  -  Les Roquetes   0  :  1
  Vilafranca Atl.  -  St. Cugat Ses.   2  :  1
  Riudebitlles  -  St. Sadurní At.      3-4 i sus
  SAN MAURO  -  Suburense   0  :  0
  Jove Roquetes  -  Base Vilanova   1  :  1
  Sitges  -  Hortonenc   4  :  0

  Jornada 21
   Les Roquetes  -  FÀTIMA   _  :  _
   Ribes  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  ÒDENA   _  :  _
   Suburense  -  MONTSERRAT   _  :  _
   Hortonenc  -  SAN MAURO   _  :  _
   CAPELLADES  -  Riudebitlles   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  Jove Roquetes   _  :  _
   Base Vilanova  -  Sitges   _  :  _
   La Granada  -  ANOIA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   20   47     68:27     41
2   Sitges   20   42     52:30     22
3   ÒDENA   20   41     53:32     21
4   Les Roquetes   20   41     47:30     17
5   Vilafranca Atl.   20   39     38:24     14
6   Base Vilanova   20   37     47:33     14
7   Suburense   20   35     36:27     9
8   Jove Roquetes   20   28     46:31     15
9   Riudebitlles   19   27     37:42     -5
10   St. Cugat Ses.   19   25     39:38     1
11   CAPELLADES   20   20     34:51     -17
12   St. Sadurní At.   19   19     31:45     -14
13   La Granada   20   19     29:44     -15
14   Hortonenc   20   19     26:51     -25
15   Ribes   20   18     36:37     -1
16   ANOIA   20   15     32:48     -16
17   MONTSERRAT   19   14     26:55     -29
18   FÀTIMA   20   11     26:58     -32

  Jornada 18
  Vilanoveta  -  La Paz   5  :  1
  Ateneu Ig.  -  Rebrot   1  :  5
  Torre Clar.  -  Calaf   1  :  1
  Piràmides  -  Pobla Clar.   1  :  2
  Jorba  -  Garcia Montbui   1  :  2
  Tous  -  Carme   1  :  2
  PM Tossa  -  Vista Alegre   1  :  1

   Jornada 19
   La Paz  -  Montbui   _  :  _
   Calaf  -  Vilanoveta   _  :  _
   Vista Alegre  -  Torre Clar.   _  :  _
   Rebrot  -  Jorba   _  :  _
   Garcia Montbui  -  Tous   _  :  _
   Carme  -  PM Tossa   _  :  _
   Pobla Clar.  -  Ateneu Ig.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   17   41     75:23     52
2   PM Tossa   17   38     60:30     30
3   Pobla Clar.   17   35     62:36     26
4   Vilanoveta   16   35     43:23     20
5   Garcia Montbui   17   32     40:27     13
6   Calaf   17   31     60:29     31
7   Rebrot   17   31     62:46     16
8   Vista Alegre   17   30     35:36     -1
9   Ateneu Ig.   17   29     56:35     21
10   Jorba   17   16     52:60     -8
11   Tous   17   14     23:32     -9
12   Montbui   16   13     34:51     -17
13   Torre Clar.   16   13     16:55     -39
14   La Paz   17   3     18:74     -56
15   Piràmides   17   1     15:94     -79

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 18
  VALLBONA  -  Fontrubí   1  :  3
  St. Sadurní  -  Ràpit Català   2  :  1
  Plana Rodona  -  Martinenca   7  :  1
  Torrellenc  -  LA LLACUNA   0  :  0
  HOSTALETS P.  -  Real Unión                suspès
  Can Cartró  -  Mediona   4  :  1
  Ind. Garraf  -  Espirall   1  :  2
  CABRERA ANOIA  -  Puigdàlber   5  :  1

  Jornada 19
   Fontrubí  -  St. Sadurní   _  :  _
   Ràpit Català  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   LA LLACUNA  -  VALLBONA   _  :  _
   Puigdàlber  -  Torrellenc   _  :  _
   Martinenca  -  Can Cartró   _  :  _
   Mediona  -  Ind. Garraf   _  :  _
   Espirall  -  CABRERA ANOIA   _  :  _
   Real Unión  -  Plana Rodona   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ràpit Català   18   40     64:23     41
2   HOSTALETS P.   17   39     61:20     41
3   Espirall   18   38     54:27     27
4   Ind. Garraf   18   35     38:19     19
5   Can Cartró   18   34     51:30     21
6   Torrellenc   18   31     48:29     19
7   Mediona   17   30     47:31     16
8   Plana Rodona   18   29     60:30     30
9   St. Sadurní   18   27     43:36     7
10   Martinenca   18   26     39:37     2
11   CABRERA ANOIA   18   24     41:46     -5
12   LA LLACUNA   18   21     26:40     -14
13   Real Unión   16   16     35:34     1
14   VALLBONA   18   9     31:70     -39
15   Fontrubí   18   6     16:74     -58
16   Puigdàlber   18   0     8:116     -108

futbol 4A CATALANA G10

46
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 de febrer de 2013 Esports

El CB Igualada guanya en una de 
les pistes més complicades
BÀSQUET / ENRIC GOTSENS

El CBI va guanyar aquest diu-
menge al migdia a un dels 
equips que ocupen una de les 
primeres posicions a la classi-
ficació, el Roser, i en un dels 
camps més complicats de la 
lliga per les seves característi-
ques, amb un marcador ajustat 
de 70-71. El CBI començà el 
partit empatat a 0-0 i després 
de 40’, quan el cronòmetre tor-
nà a marcar 0”, finalitzà el par-
tit també empatat 70-70, però 
una falta comesa sobre el capi-
tà de l’equip de l’Anoia, J. Tor-
res, quan intentava el darrer tir 
en el darrer segon, els àrbitres 
van xiular una falta a un juga-
dor local sobre la botzina que 
marcava la fi del partit i ja es 
pensava en la pròrroga. 
El jugador de l’Igualada només 
calia que anotés un dels tirs 
lliures per fer-se amb la victò-
ria, els nervis però es van in-
tensificar més encara quan va 
errar el primer tir lliure però no 
ho va fer en el segon que sí 
va entrar netament per acabar 
guanyant 70-71. L’equip de R. 
Caballero, tot i no deixar que 
es distanciés en el marcador 
l’equip local, va anar per dar-
rere el marcador fins el darrer 
minut del matx, que va acon-
seguir coŀlocar-se un punt per 
davant, la tensió i els nervis 
estaven a flor de pell i ben vi-
sibles, sobre tot a la banqueta 
local, que veien com el partit 
se’ls podia escapar després 
de dominar-lo durant 39’. En 
el darrer minut va haver-hi al-
ternances en el marcador d’un 
punt avall i un punt amunt, i 
quan el CBI anava per sota un 
triple en el darrer cruspir de C. 
Fons empatà a 70 punts, i des-
prés d’una bona defensa per 
part dels jugadors igualadins 

Gran partit de l’Igualada. Foto: Joan Ribera.

evitant cistella i falta, aconse-
guiren fer un darrer llançament 
sobre el darrer segon que no 
entrà però forçà una falta per-
sonal que els donà una victòria 
importantíssima, no solament 
per sumar punts sinó també un 
triomf moral per anar escalant 
posicions a classificació i es-
tar allà on es mereixen els de 
l’Anoia. Els locals només van 
poder distanciar-se de 9 punts 
durant el primer quart, màxima 
diferència de l’encontre, però 
els jugadors de l’Igualada van 
seguir treballant forts i concen-
trats en defensa, fent alternan-
ces defensives que provoca-
ven el desencert als jugadors 
del Roser, i amb un atac fluid 
i tenint equilibri, jugant la pi-
lota a dintre i a fora, seguien 
mantenint l’equip local a ratlla 
sense deixar que marxés en el 
marcador, fins que en el darrer 
minut el homes de R. Caballe-
ro van tenir la recompensa al 

treball i a la insistència d’estar 
agressius en defensa, i acabar 
guanyant a un dels líders del 
grup per 70-71.
El proper partit serà el proper 
diumenge amb un rival direc-
te, el C.B. Castellbisbal a les 
19.00 hores a Les Comes.

Parcials: 1r 24-17, 2n 16-19 
(40-36), 3r 10-12 (50-48) i 4t 
20-23 (70-71).
PHYSIC GM C.B. IGUALADA: 
Q. Padrós (0), M. Sesé (13), 
J.M. Huertas (1), J. Torres (18) 
A. Roca (2), C. Fons (8), A. 
Gual (3), M. Roca (2), A. Frati-
la (0), E. Tejero (0), M. Custodi 
(0), S. Laguarta (2).
CLIMASOL-ROSER: A. Roure 
(16), I. Costa (0), C. LLobet (1), 
A. Tort (12), R. Vázquez (3), J. 
Temprano (3), A. Vázquez (9), 
E. Pintado (6), A. Sada (14), V. 
Bravo (0), A. Rodriguez (0), P. 
Gil (6).

L’HC Montbui es desfà de l’Andorra (5-4)
HOQUEI / REDACCIÓ

L’Hoquei Club Montbui va su-
mar tres punts importantíssims 
a Can Passanals davant l’An-
dorra que el mantenen en les 
primeres posicions de la clas-
sificació.
El partit va començar molt bé 
pels montbuiencs que als pri-
mers minuts es van avançar al 
marcador aprofitant un contra-
atac (1-0). Però el partit esta-
va molt igualat i els andorrans 
empataven poc després apro-
fitant una falta directa (1-1). Tot 
seguit, l’HC Montbui tornava 
a posar-se per davant també 
transformant una falta directa 
(2-1). Els locals van plantejar 
un partit molt tàctic amb dife-
rents alternatives en defensa 

que van complicar les coses al 
conjunt andorrà. Abans d’arri-
bar al descans, ambdós equips 
van tornar a marcar situant el 
(3-2) al marcador.
A la segona meitat, el partit 
va seguir amb molta igual-
tat i amb bones ocasions per 
tots dos equips. L’HC Montbui 
agafava avantatge aprofitant 
un rebot del porter dins l’àrea 
(4-2), que donava una mica de 
tranquil•litat de cara a afrontar 
el tram final del partit. 
En els darrers minuts, els an-
dorrans escurçaven distàncies 
(4-3) i novament l’HC Montbui 
responia aprofitant una nova 
falta directa (5-3). En els dar-
rers instants, els visitants van 
tornar a marcar (5-4) però ja 

sense temps per poder empa-
tar.
Victòria molt important davant 
un rival directe en la lluita per 
l’ascens. Amb aquests tres 
punts els montbuiencs seguei-
xen en els primers llocs de la 
classificació i la setmana vinent 
tornen a jugar contra un altre ri-
val directe, el CP Vilanova.
HC Montbui: Roger Madrid 
(porteria), Edu Casadó (1), 
Joel Montiel, Pol Domènech, 
Daniel Gual (3) -inicial- Isaac 
Gual, Bernat Perelló (1), Oriol 
Mata, Pere Vallès i Pep Ferrer. 
Entrenador: Gabri Ramírez
Proper Partit: CP Vilanova - 
HC  Montbui (Dissabte, 23 de 
Febrer, 19.30h.). 
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Els participants de la Rider 1000 gaudiran de les carreteres catalanes.

Partit de tràmit del CNI de waterpolo davant el Sant Adrià
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Gran expectació amb la Rider 
1000 de l’igualadí Pep Requena

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Quan l’igualadí Pep Requena 
va crear l’esdeveniment moto-
ciclista anomenat Rider1000 
ni ell mateix pensava que a la 
primera edició tindria tan alt 
poder de convocatòria.
Les inscripcions es van obrir 
el passat dia 1 d’aquest mes 
de febrer i des del primer mo-
ment es va veure la gran aco-
llida que tindria la iniciativa de 
l’igualadí Requena doncs les 
inscripcions arribaven a dese-
nes dia a dia en aquesta Rider 
1000 del 18 de maig. A l’hora 
d’escriure aquestes línies eren 
483 els participants inscrits, 
un 40% dels quals amb motos 
de la marca BMW, seguit del 
20% amb Honda i el 10% amb 
Yamaha entre una vintena de 
marques representades. 
Si bé la majoria de participants 
són catalans, molts són els 
participants espanyols i també 
d’Alemanya, Suïssa inscrits. 
Com a curiositat cal destacar 
que hi ha un participant d’Ovi-
edo que anirà a Manresa punt 
d’arribada i sortida amb una 
Derbi 125cc. La majoria dels 
inscrits ho han fet a la catego-

ria màxima la Rider 1000 i a la 
que menys a la Rider 500.
Com ja avançar La Veu en pri-
mícia fa un mes, la Rider 1000 
es pot definir com un desafi-
ament personal i no pas com 
una carrera, amb punts de con-
trol que els participants hauran 
de passar-hi obligatòriament. 
Tot i que pràcticament tots els 
motards estan assabentats 
d’aquest esdeveniment, està 
previst fer ressò a salons de la 
moto com els de Madrid i Llei-
da.
Un ressò excepcional com ho 
demostra que la web http://
rider1000.com/ compta amb 
una mitjana de visites de 2.000 
diàries i a Google si es cerca 
la paraula RIDER, la primera 
entrada que es troba es la de 
Wikipedia, la segona la mítica 
pel·lícula de motos de Peter 
Fonda “Easy Rider” i la tercera, 
Rider 1000 d’entre 268 milions 
d’entrades trobades. Tot un ho-
nor per l’Anoia poder comptar 
amb Pep Requena, l’artífex 
d’aquest esdeveniment del 
motor que abans dels seu ini-
ci ja s’ha guanyat la confiança 
dels que estimen la moto.

El San Roque inicia la temporada amb tres podis
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dia 17 de febrer en 
el centre d’esports Andrey Ke-
pquin de Sant Feliu de Llobre-
gat, durant la primera fase de 
Copa Catalana de gimnàstica 
rítmica individual, la UD San 
Roque va presentar a Irina 
Garcia amb la categoria ben-
jamí i nivell IV. Irina va quedar 
campiona de la categoria, amb 
un magnífic ball inspirat en la 
pantera rosa;  Ainoa Crespo 
amb nivell IV de la categoria 
infantil  va quedar segona de la 
categoria. A la tarda va compe-
tir la categoria aleví amb apa-
rell cèrcol en la que Alba Bosch 
va assolir la segona posició del 
podi. Gran treball el que han 
realitzat les entrenadores Sara 
Jiménez i Sonia Gutiérrez.
Per part del Rítmica Vilanova 
participaren Gisela Fontalba 
que va competir amb la cate-
goria aleví i va defensar una 
coreografia amb l’aparell de 
cèrcol i Mireia Quintana en 
categoria Sènior i va competir 
amb l’aparell de corda.
Per part del CE Montbui com-
petiren en la categoría Aleví  
nivel IV, cèrcol, Mirea Jimé-
nez amb la 13a. posició i  Julia 
Rubio 9a., en Infantil nivell IV, 
Maces; la gimnasta Ivet Farri-
ol  20a. posició, en la categoría 
Junior IV Cinta; Judith Galan 
10a. i en la categoría Senior IV 
corda; Miriam Elvira 26a. i Mar-
ta Cristobal 18a..
Aquest cap de setmana amb 
la coŀlaboració de la Federació 

Catalana de Gimnàstica i amb 
el suport de l’àrea d’esports 
de Vilanova del Camí, es ce-
lebrarà al pavelló de Can Tito 
de Vilanova del Camí la 1a. 
fase de Copa Catalana dels 
nivells V-VI en el que hi parti-
ciparan pel San Roque Carlota 
Miramunt, Paula Mensa, Berta 
Pons, Carla Bosch, i Mar Ca-
sals. Per part del CE Montbui 
participaran Mariona Juvé Tor-
res i Karina Dueñas.
També a Getafe (Madrid) es 
farà la segona fase de gim-
nàstica estètica de grup a la 
que hi participen dos equips 
del San Roque, el sènior amb 
Alba Cano, Lidia Sánchez, 
Berta Jorba, Sonia Gutiérrez, 
Sandra Ainsua, Clara Dueñas, 
Nerea Caceres i Vichy Saba-
ter, i l’equip junior, amb Gem-
ma Castillo, Judit Sabria, Elsa 
Montes, Ivet Playa, Georgina 
Llanes, Gisela Muñoz, Anna 
Ainsua i Andrea Roures.Gimnastes del San Roque i el CR VIla-

nova, amb les entrenadores.

Gimnastes del CE Montbui.

WATERPOLO / REDACCIÓ

Partit de tràmit el que va dispu-
tar a les Comes  l’equip absolut 
de waterpolo del Natació Igua-
lada. Amb la classificació asse-
gurada per disputar la segona 
fase per l’ascens de categoria, 
els igualadins s’enfrontaren al 
cuer CN Sant Adrià, amb un re-
sultat molt favorable pels igua-

ladins 22-1. Destacat l’actuació 
del jugadors del Club Natació 
Igualada David Sánchez i Xa-
vier Subirana, que en la posi-
ció de laterals van poder es-
capar-se dels seus oponents 
generant molts contraatacs i 
rubricant la seva actuació amb 
quatre gols cadascun d’ells.
Demà dissabte tenim un inte-

ressant partit de l’equip juvenil 
a les Comes, contra l’Olot, es-
perant com sempre una bona 
asistencia de públic per animar 
les nostres joves promeses.
Gomez, Sarle, Calaf (1), Marti-
nez (2), Palomo, Sanchez (4), 
Torras, Espinagosa (2) Corral 
(1),Subirana(4), Solé (2), Pare-
des (2), Noguera (4).

Visita la nostra web!
www.veuanoia.cat
Notícies fresques cada dia.

I a més:
Transports, cinema, cultura, 

ofertes de feina, hemeroteca,
 opinió, ajuntaments, 

necrològiques...
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L’Esquaix Igualada treu un 
empat importantíssim a BCN
ESQUAIX/PADEL / REDACCIÓ

El barcelonès Nick de Bcn va 
ser escenari d’una nova jor-
nada de lliga catalana de 1a 
categoria. El nostre equip, que 
cada punt que suma és or, va 
sumar 2 punts molt importants 
de cara a la salvació.
Bernat Jaume va sumar el pri-
mer punt, remuntant un partit 
molt complicat per resoldre 
davant Dani Quian 9-11, 11-5, 
9-11, 11-6, 11-2. David Febrer 
va empatar davant el nostre 
jove Joan Arnau Pallejà gua-
nyant per 11-4, 11-5 i 11-7.
Nasi Herms va remuntar un set 
en contra per acabar dominant 
Dani Ramírez 10-12, 11-7, 11-
5, 11-7. David Martínez va cau-
re sense poder finalitzar el seu 
partit  davant Ramon Fernàn-
dez.
 
L’equip de 3a perd a casa da-
vant el Nat’s de St. Fruitós
L’equip de 3a segueix acumu-
lant quilòmetres d’experiència 
però sense massa resultats de 
moment.
El rival de torn, el Nat’s de St. 
Fruitós, és un equip molt expe-
rimentat i això és nota molt en 
aquesta categoria.
Ton Colom va perdre el seu 
partit davant Joan Casahuga 
5-11, 7-11, 13-15, Sergi Rivero 
va forçar el cinquè set enfront 
Toni Reillo 11-7, 11-8, 5-11, 
6-11, 6-11. Carles Sánchez va 
caure davant Jordi Nova 1-11, 
6-11, 6-11 i finalment David 
Aguilar va salvar el honor igua-
ladí guanyant Laura Roque per 

Jèssica Pablos, lluitant una pilota.

Molt bon pàdel i 
jornada dispar del 
Natació Igualada

8-11, 11-7, 11-8, 11-7. De mo-
ment ocupen les últimes pla-
çes de grup.

Victòria del primer equip de 
padel a St. Esteve.
Important victòria del primer 
equip del Subaru masculí a 
Sesrovires davant el CP St. 
Esteve en una nova jornada de 
lliga catalana.
El partit va començar igualat ja 
que la parella Carlos Jiménez/
David Jaume van donar el pri-
mer punt als igualadins gràci-
es a la victòria 6-0, 6-3 davant 
Fabio Arbia/Oriol Font, però els 
del Alt Llobregat van empatar 
el matx gràcies a la victòria 
de Facundo Arbia/Xavi Gó-
mez davant els nostres Albert 
Homs/Isidre Marimon 5-7, 2-6. 
En el decisiu, Mito Campins/
Ramon Gabarró van donar el 
punt definitiu guanyant Alex 
Gómez/Diego Varela 6-0, 6-4.
 
Nova victòria femenina
El Subaru femení va guanyar 
a casa 2-1 el seu compromís, 
en una nova jornada de lliga 
del Baix Llobregat. Les nostres 
segueixen pel bon camí i van 
doblegar al CP Sant Andreu de 
la Barca. Pili Pineda/Anna Cla-
ramunt van dominar Sandra 
López/Sara Jiménez 7/6, 3/6 
, 6/1. Merxe Puertolas/Pepita 
Morera van cedir davant Su-
sanna García/Adriana Galván 
4/6, 6/7. Però Margot Gumà/
Carla Gassó van donar la vic-
tòria guanyant Esperanza Ba-
des/Elena Bueno 3/6, 7/6 i 6/3.

Golejada del CFI femení davant 
el Sant Cugat (4-0)

PADEL / REDACCIÓ

Les noies del Club Natació 
Igualada van guanyar per un 
contundent 3-0 a Can Bonas-
tre. La parella formada per Su-
sanna Campo-María Ortinez 
van guanyar el seu partit per un 
6/2 i 6-1, tan contundent com 
la parella formada per Gloria 
Santamaría-Inma Vidal que 
van aconseguir la victòria per 
un 6/3 i 6/0. Així mateix la pare-
lla formada per Puri Ureña-Eva 
Hita, van remuntar un marca-
dor advers en el primer set, per 
posteriorment imposar-se per 
un doble 6/4 i 6/4.
Els nois del B, van guanyar 
el primer derbi igualadí contra 
Les Moreres B per un gran 3-0.
Jordi Bornay-Rubén Fitó van 
guanyar per un contundent 6/1 
i 6/1. Isidro Morató-Raúl Borre-
lla, van guanyar amb un altre 
contundent 6/0 i 6/1.
Finalment la parella formada 
per Esteve Graells-José Vivan-
cos, van guanyar el seu partit 
per un 6/2 i 6/2.
L’equip del masculí A va dis-
putar en les instal·lacions del 
Slampadel a Collbató, la jorna-
da pertanyent a la Lliga Fede-
rativa, on els nostres jugadors 
del Club Natació Igualada A, 
van perdre la trobada per una 
mínima derrota, 2-1.
La parella formada per Joan 
Pajares-Alex Duarte, van gua-
nyar el seu partit per un renyit 
6-2 4/6 i 7/6, aixecant un 5-2 
advers. La parella formada per 
José Ángel Ulloa-Miguel Ángel 
Martínez, van perdre el seu 
partit per un 6/2 i 6/3. Llàstima 
de la lesió que van patir Miquel 
Angel perquè el resultat va po-
der ser millor. La tercera pare-
lla formada per Jordi Bornay-
Xavier Casado, van perdre la 
seva trobada per un 6/1 i 6/4.
En les instal·lacions del CT 
Olesa, l’equip Masculí C del 
Club Natació Igualada van 
caure per 3-0.
Les parelles formades per Jordi 
Vázquez-José María Sánchez 
van perdre la seva trobada per 
6/1 i 6/1, la parella formada per 
Jordi Carbonell-Xavier Pagès 
van perdre en un ajustat 7/5 i 
6/4, així com la parella formada 
per Juli Caro-Toni Llenas, que 
van caure per un 6/3 i 6/4.

FUTBOL FEMENÍ / REDACCIÓ

No s’esperaven grans dificul-
tats per vèncer el Sant Cugat 
i, de fet, no n’hi ha hagut en 
aquest partit matinal de diu-
menge.
El partit ha estat dominat de 
cap a peus per l’Igualada, que 
ha imposat el seu ritme més in-
tens en alguns moments i més 
relaxat en d’altres, sobretot 
quan el resultat anava essent 
cada vegada més i més favo-
rable.
Les vallesanes han comen-
çat el partit defensant-se amb 
energia, i només era qüestió 
d’esquerdar aquesta defensa 
perquè caigués feta miques.
Així en tres minuts l’Igualada 
ha col·locat un 2-0 que si bé 
no sentenciava definitivament 
el partit, el deixava molt encar-
rilat.
El primer gol ha vingut d’una 
jugada trenada des del darre-
re que amb una passada final 
de la Jèssica cap a la Mariona 
ha aconseguit obrir la llauna 
només tres minuts abans que 
una altra jugada d’equip la cul-
minés la Marina amb el 2-0.
A partir d’aquest moment el 
ritme baixa i les locals, sense 
pressió excessiva, han anat 
aguantant les visitants fins al 
descans.
A la segona part, expectativa 
per veure quin ritme prendria el 
partit i debut d’una de les no-
ies de l’equip juvenil: la Laura 
Marcet.
Una jugada per la banda es-
querra ha significat el tercer gol 
dels peus de la Marina que a 
la lateral de l’àrea ha aturat la 
pilota, s’ha girat més de pressa 
que la defensora i ha engaltat 
un fort xut que la portera no 

ha pogut aturar quan només 
es portaven 5 minuts de joc 
d’aquesta segona part.
El joc ha continuat amb un do-
mini còmode de les de casa. 
En una pilota llarga des del 
darrere, la Judit i la Núria es 
desmarquen evitant el fora de 
joc; la Núria s’endú la defensa 
i la Judit, de vaselina tanca el 
marcador amb el quart gol de 
l’Igualada.
D’aquí fins al final, joc de toc, 
intens, però sense perill espe-
cialment de les cugatenques 
que no s’han mostrat perilloses 
en cap moment.
FITXA TÈCNICA:
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, Yaiza 
Moratilla (Janet Mendoza 46’), 
Carla Navarro (Esther Soler 
63’), Míriam Solies (Ainoa Car-
rillo 63’) (defensa), Araceli Bar-
roso, Jèssica Pablos (Laura 
Marcet 46’), Judit Pablos (Jès-
sica 70’) (centre del camp), 
Mariona Marsal, Núria Miquel, 
Marina Salanova (davantera). 
Entrenadors: Santi Ramos i 
Paco Pablos.
F.C. SANT CUGAT: Maria 
Gómez, Aleria García, Maria 
Soria, Ane Izaguirre, Paula 
Gómez, Alexandra Palencia, 
Carla Sánchez, Lídia Rubio, 
Maria Colmenero, Clara Ma-
sana, Vanesa Merlo. Suplents: 
Marta Sagol, Andrea Vicedo
ÀRBITRE: Edgar Carmona 
Martínez. Assistents: Aleix 
Martín Alonso – Josep Salinas 
Ureña
GOLS: 1-0 Mariona (18’), 2-0 
Marina (21’), 3-0 Marina (50’), 
4-0 Judit (60’)
Aquesta setmana l’Igualada es 
desplaça a La Roca del Vallès 
en un partit que promet ésser 
molt complicat. 
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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, 
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El CHI treu un empat de la difícil 
pista del Castelldefels (37-37)

HANDBOL / REDACCIÓ

L’equip del Club Handbol Igua-
lada va aconseguir un punt 
molt important a casa del se-
gon classificat de la lliga, el po-
tent Castelldefels. El partit va 
tenir dues parts ben diferenci-
ades. A la primera, tot i que fins 
el minut 8 hi va haver igualtat 
en el marcador, els local van 
ser superiors. Poc a poc van 
anar incrementant la renda de 
gols gràcies a una circulació de 
pilota en atac  molt ràpida, i a 
un bon llançament exterior dels 
seus laterals. Els igualadins es 
van veure desbordats en de-
fensa. Es va arribar al descans 
amb una avantatge local de 5 
gols, 23 a 18.

La xerrada feta al descans per 
l’entrenador, Jordi Riba, va ser 
molt efectiva. L’equip igualadí 
va sortir a la pista molt men-
talitzat per plantar cara als del 
Baix Llobregat. Van plantejar 
una defensa més tancada i 
agressiva. Els locals van tenir 
moltes més dificultats per pe-
netrar, només podien anotar 
amb tirs exteriors. A més, l’atac 
igualadí va millorar conside-
rablement, amb una bona cir-
culació de pilota i aprofitant 
els espais que creaven en la 
defensa local per marcar amb 
facilitat. Van igualar el marca-
dor  en el minut 17 d’aquest se-
gon temps. A patir d’aquell mo-
ment es succeïen els empats 
i les avantatges per un i altre 
equip. A l’últim minut del partit 
els igualadins van anotar el 36 
a 37, i a la jugada següent els 
de Castelldefels van fallar el 
tir, i per tant els igualadins re-
cuperaren la possessió, però 
no la van poder mantenir. Els 
locals van recuperar la bola, i 
amb ràpid contraatac provoca-
ren un penal ja amb el temps 
finalitzat. El llançaren, la pilota 
va tocar el pal però rebotà a 
la cama del porter i va entrar, 

Imatge del juvenil femení del CHI.

Diumenge, Cros 
Escolar dels Maristes 
Igualada
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aconseguint l’empat a 37. Una 
llàstima aquesta jugada final, 
però un punt aconseguit molt 
important i un partit d’handbol 
fantàstic.
 
Per l’equip de Jordi Riba van 
jugar: Toni Martínez (porter, 13 
aturades), Pol Cantero (1), Da-
vid Cubí (4), Adrian Suero (13), 
Roger Calçada, Esteban Leza-
ma (7), Martí Ruiz (6),Carles 
Oller (2), José Luis Álvarez (3) 
i Sergi Velasco (1). 

Col·laboren: Gràfiques Cubí i 
Asfalt
Altres resultats:
CHI juv. fem. 25-Vendrell 25
Dirigides per Roger Calçada, 
van jugar: Elena Mínguez, Ai-
noa Rizo,Jordina Marsal, Ju-
dit Gómez, Anna Font, Berta 
Calçada, Jana Sendra, Nora 
Muñoz, Marta Muñoz, Andrea 
Torregrosa i a la portería, Júlia 
Estany i Míriam Pla.
CHI juv. m. 25-Pardinyes 13 
A les ordres del Pol Cante-
ro jugaren a la porteria Aleix 
Royo(3p) i Marc Tarrida(8p). 
Com a jugadors de camp 
Miquel Albareda(3), Da-
vid Holgado, Dani Jové(4), 
Raül Ubia(2), Dani Fons(1), 
Sergi Garcia(4+3p), Adri-
an Cano, Jordi Grado,  Jordi 
Vilarrubias(5+2p), i com a su-
port David Díaz i Pere Sendra.
Franqueses 27-CHI cadet f. 12
Iola Godó, Maria Barrantes, 
Ana Vazquez, Marcel·la Es-
querra, Carla Bisbal, Cristrina 
Muñoz, Andrea Torregrosa, 
Marina Agut, Ariadna Sanz  
,Maria Noguera i, a la porteria, 
Júlia Estany 
CHI infantil m. 30-Voramar 10
Dirigits per Cesc Carrer i Marc 
Tarrida, van jugar: Max Segura, 
Josep Marcé, Brayan Mezqui-
ta, Manel Muñoz, Nil Subirana, 
Joel Caño, Arnau Capitán, Toni 
Barrantes, Cesc Carles, Nico 
Orozco i Pep Bové; a la porte-
ria, Adrià Senar. 

El CPPI CTAI es va imposar per 
un ajustat 2-4 a Sallent
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

El CPP Igualada CTAI ha com-
pletat aquest cap de setmana 
una jornada de molt bons re-
sultats. Del total de sis partits 
de lliga que han disputat els 
diversos equips de l’entitat 
aquest cap de setmana, els 
igualadins han sortit victorio-
sos en cinc, cedint únicament 
davant del líder de 2a nacional. 
El primer equip va fer un pas 
molt important per no patir a fi-
nal de temporada en guanyar a 
la pista del Sallent per un ajus-
tat 4-2.
El jugador local Ramon Sala 
va ser l’encarregat d’estrenar 
el marcador pels del Bages en 
derrotar per 0-3 a Jordi Sator-
ras. Seguidament, però, Joan 
Masip i Daniel Luco van cap-
girar el marcador amb sengles 
victòries per 3-2 davant de Jo-
sep Armengol i Adrià Monta-
nyà, respectivament.
El Sallent va tornar a empa-
tar per mitjà de la victòria de 
Ramon Sala davant de Joan 
Masip per 1-3, però els de 
l’Anoia van sentenciar amb els 
punts de Jordi Satorras davant 
d’Adrià Montanyà per 3-1 i de 
Daniel Luco davant de Josep 
Armengol per 3-2.

Victòria d’infart per somiar 
amb la permanència 
El segon equip del CPP Igua-
lada CTAI va desplaçar-se a 
Pamplona per disputar una do-
ble jornada davant dels equips 
navarresos de la lliga. Els igua-
ladins havien de jugar contra 
els líders i contra els cuers de 
la lliga. El segon partit podia 
suposar el descens dels igua-
ladins si perdien.
Diumenge els igualadins teni-
en el partit transcendental per 
mantenir unes mínimes opci-
ons de salvació. En l’enfronta-
ment davant del CN Pamplona, 
l’equip perdedor pràcticament 
quedava relegat al descens. 
Com no podia ser d’altra ma-
nera, el partit va ser d’infart 
des del primer punt fins a l’úl-
tim, però els igualadins van ser 
capaços d’acabar imposant-se 
per un ajustadíssim 4-3.
Amb aquest resultat, el CPP 
Igualada CTAI manté opcions 
de salvació que passen, so-
bretot, per guanyar el School 
Zaragoza quan els aragonesos 
visitin Les Comes.

L’equip de Preferent esclafa 
els seus rivals 
L’equip de Preferent del CPP 
Igualada CTAI segueix en un 
excel·lent estat de forma tal 
com va demostrar aquest cap 
de setmana. Els anoiencs van 
saldar els dos partits que van 
disputar a Les Comes amb 
dues victòries per 6-0.

El dissabte, la víctima dels igua-
ladins va ser el Sant Cugat. A 
la primera ronda, els punts van 
ser obra de Francesc Masip 
davant de Joan Pareja per 3-0, 
d’Albert Kenji Matsuoka davant 
de Jaime Tarrasó per 3-1 i de 
Joan Bertran davant d’Ernesto 
Galindo per 3-1.
A la segona ronda el CPP 
Igualada CTAI va fer valdre les 
victòries d’Albert Kenji Matsuo-
ka davant de Joan Pareja per 
3-2, de Francesc Masip davant 
d’Ernesto Galindo per 3-1 i de 
Joan Bertran davant de Jaime 
Tarrasó per 3-1.
La victòria del diumenge enca-
ra va ser més clara ja que el 
CC Sants va marxar de Les 
Comes sense ni tan sols haver 
pogut guanyar cap joc.
Les partides van enfrontar a 
Francesc Masip amb Jordi Pa-
lau i Sergio Giménez, a Joan 
Bertran amb Sergio Giménez 
i Enric Tarragó i a Albert Kenji 
Matsuoka amb Enric Tarragó i 
Jordi Palau en un partit sense 
cap història.

Victòria clau per la perma-
nència a 1a territorial
A Les Comes s’hi va disputar 
diumenge passat un altre par-
tit clau per la permanència del 
CPP Igualada CTAI. En aquest 
cas es tractava del quart equip, 
que rebia la visita d’un rival 
directe com és el CC Sant An-
dreu. Els igualadins van fer bé 
la feina i van aconseguir una 
valuosíssima victòria per 5-1 
que els treu per primer cop de 
la zona de descens aquesta 
temporada. 

Ascens al nivell B del Circuit 
Promeses per equips
L’equip del Circuit Promeses 
per equips format per Miguel 
Moriana i Carles Galán va 
completar una molt bona actu-
ació al nivell C del circuit. Els 
jugadors del CPP Igualada 
CTAI van superar al CTT Vi-
lanova i la Geltrú per 2-1 i al 
CETT Esparreguera per 3-0 i 
van perdre davant del CTT Ba-
dalona per 1-2 i davant del Vic 
TT per 0-3. Amb aquests resul-
tats, l’equip anoienc va acon-
seguir l’ascens al nivell B, que 
haurà de lluitar per mantenir a 
la següent fase.

Equip de 2a nacional del CPP Igualada 
CTAI a Pamplona.

ATLETISME / REDACCIÓ

El proper diumenge, 24 de fe-
brer, a partir de les 9 del matí, 
tindrà lloc la segona edició del 
cros escolar Maristes Iguala-
da, en un circuit urbà a l’entorn 
d’aquest centre escolar. En 
total, es correran 17 curses, 
des de P3 fins a categoria ca-
det, masculina i femenina, i en 
distàncies des de 100 m. fins a 
2.500 m. Al final, es farà la cur-
sa popular, de 1.600 m., que 
començarà a les 12.20 hores.

El Natació Igualada, 
als campionats 
d’Espanya Màsters
NATACIÓ / REDACCIÓ

Des de el dijous 7 de febrer 
fins el passat diumenge 11 
de febrer, es va disputar a les 
instal·lacions del CN Barcelona 
el Campionat d’Espanya Open 
Màster d’hivern. Van participar 
més de 100 clubs de tot Espa-
nya i el campionat es va fer  en 
piscina de 25 metres. Els na-
dadors del CNI van realitzar 
diferents proves fent uns grans 
resultats, amb una medalla 
d’or i una de bronze.
Ernest Parcerisas:
100 braça 1e lloc medalla d’or
Jaume Basas
100 esquena 5e lloc
Toni Gassol
50 esquena 50.96 7e lloc
100 esquena 1.55.68 7e lloc
200 esquena 4.09.79 5e lloc
David Carballo
400 lliures 6.18.15 19e lloc
200 lliures 2.51.18 19e lloc
50 lliures 31.43 19e lloc
Dani Grados
50 papallona 28.63 5e lloc
50 lliures 26.91 13e lloc
Gerard Gual
50 papallona 28.13 6e lloc
50 lliures 24.90 3e lloc, meda-
lla bronze
Francina Travesset
200 lliures 3.51.77 7e lloc
50 lliures 46.30 6e lloc
Irina Torello
100 lliures 1.10.84 9e lloc
50 lliures 32.35 13e lloc
El CNI va participar en el re-
lleu dels 4x50 estils mixtes  
(2.29.34) quedant en 18e lloc.
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L’IGD Urban Running Night 
Show serà el proper 1 de juny
CURSES / REDACCIÓ

La plaça de Cal Font va aco-
llir la presentació del segon 
Igualada Urban Running Night 
Show (IURNS). Aquesta inicia-
tiva esportiva, lúdica i comer-
cial, es va estrenar a la capital 
de l’Anoia el 2012 amb gran 
èxit d’acollida i participació i 
aquest any, dissabte 1 de juny 
al vespre, repetirà amb volun-
tat de créixer. 
Albert Balcells, de l’empresa 
organitzadora Ocisport, avan-
ça que “ja tenim confirmada 
la participació dels dos ven-
cedors de l’any passat, Roger 
Roca i Anna Noguera” i afegeix 
que “ens hem proposat passar 
dels mil dos-cents participants 
que hi va haver aleshores als 
dos mil en aquesta edició, amb 
un cinquanta per cent de nois 
i un cinquanta per cent de no-
ies”. L’IURNS 2013 tornarà 
a comptar amb una cursa de 
cinc i una de deu quilòmetres 
pel centre de la ciutat, a banda 
de les proves prèvies amb pa-
tinets per infants i amb cotxets 
de nadons per pares i mares. 
Tot plegat, amenitzat amb ac-
tuacions musicals i degusta-
cions gastronòmiques, entre 
altres. 
De fet, el col·lectiu Igualada 
Comerç ja prepara la seva se-
gona Nit de Shopping, una pro-
posta en què els comerços de 
la ciutat tornaran a oferir preus 
especials i activitats nocturnes 
per completar una proposta 

Dijous passat es va fer la presentació de la cursa.

Mal inici del CNI en el 
campionat català de 
frontó curt

esportiva que durà a Igualada 
nombrosos aficionats a l’esport 
acompanyats en molts casos 
per les seves famílies. Jovan 
Trisic afirma que “per nosaltres 
és una ocasió molt especial i 
per això contribuirem a crear el 
caliu necessari perquè el nos-
tre centre urbà resulti el més 
atractiu possible a tots aquells 
que ens visitaran per gaudir 
d’una nit única”. 
Novament, Punto Blanco torna 
a apostar per la prova i en serà 
el patrocinador principal, obse-
quiant amb conjunts de roba 
interior els participants en les 
curses. Josep Bisbal, repre-
sentant de l’empresa igualadi-
na, destaca la importància de 
“fer costat a les iniciatives que 
atreuen gent a Igualada i que 
ens fan ser un referent”. En la 
mateixa línia, l’alcalde Marc 
Castells afegeix que “aquests 
esdeveniments ens fan únics, 
diferents i innovadors, són 
iniciatives que ens posen al 
mapa i, per tant, mereixen tot 
el suport per part del consisto-
ri”. Ramon Mir, del Club Atlètic 
Igualada, felicita igualment els 
impulsors perquè “iniciatives 
com aquesta ajuden a popu-
laritzar la pràctica de l’esport i 
enforteixen la imatge i la marca 
d’Igualada”. 
Les inscripcions per les curses 
ja estan obertes i es poden 
efectuar a través del portal web 
www.ocisport.net. 

El 24 de febrer, torna 
la Botifarunner a la Llacuna
MUNTANYA / LA LLACUNA

Quan va celebrar-se la primera 
edició de la Botifarunner, l’any 
2009, tot just es començaven 
a popularitzar les curses de 
muntanya. Aleshores poc s’es-
peraven els seus organitza-
dors l’embranzida que ben avi-
at prendria. Durant aquests 5 
anys la cursa ha ant creixent a 
poc a poc i actualment gaudeix 
d’una gran popularitat entre els 
runners, com ho demostra el 
fet que es coŀlapsés la web el 
dia d’obertura de les inscripci-
ons. Superats els problemes 
tècnics, ja hi ha 300 inscrits 
que es donaran cita el proper 
24 de febrer a la Llacuna.
Com cada any, la cursa co-
mençarà i acabarà a la plaça 

Dijous passat es va fer la presentació de la cursa.

Major. La recollida de dorsals i 
xips (pels corredors que n’ha-
gin de llogar un) serà a partir 
de les 8 del matí i el tret de 
sortida de la prova serà a les 
10. Per aquesta 5a edició el re-
corregut ha estat lleugerament 
modificat, passant com sem-
pre però, per camins i corriols 
de tota mena i visitant alguns 
punts emblemàtics del poble 
com el castell de Vilademàger 
o el Puig Castellar. El que no 
canvia és la tradicional botifar-
ra del final, emblema de l’es-
deveniment, i les ganes que hi 
posa el poble, amb una setan-
tena de persones entre orga-
nitzadors i voluntaris. 
Podeu trobar tota la informació 
a: www.botifarunner.com

Campionat de Catalunya de 
frontennis per parelles

FRONTENNIS / A. FONT

El passat cap de setmana es 
va jugar la Quarta Jornada del 
Campionat, amb una victòria i 
una derrota.
La parella de Primera del Grup 
C, formada per Miguel Vivar i 
Raul Romero, es va desplaçar 
el dissabte al matí a Terrassa 
per jugar contra la parella for-
mada del Club Natació Terras-
sa, Guillermo Tiburcio i Antoni 
Navarro, una de les millors pa-
relles de primera i fermes can-
didates a jugar les finals. Res 
a dir dels nostres jugadors, 
que davant la superioritat de la 
parella i jugar fora, van plantar 
cara, perdent per un resultat 
molt ajustat, 15 a 13 i 15 a 14.
La parella de Primera del Grup 

D, formada per Jaume Estapé 
i Marc Esteve, es va desplaçar 
el diumenge al matí a Bac de 
Roda per jugar contra el Club 
Natació Barcelona, guanyant 
per dos jocs a un en una par-
tida molt igual. El primer joc va 
ser de 15-14 i el segon de 14-
15. Això ho diu tot, però en el 
tercer joc els igualadins es van 
superar i amb una demostració 
de bon joc van guanyar de 7 
a 10. Aquesta victòria deixa a 
aquesta parella a un lloc tran-
quil de la classificació.
El proper diumenge 24 de fe-
brer a les 12:00 h. al Molí Nou, 
juga la parella de Primera Grup 
D contra Casa Soria. La parella 
de Primera Grup C descansa.

Igualtat en el partit de l’AVI

FRONTÓ / REDACCIÓ

Dissabte passat es va iniciar 
el Campionat de Catalunya de 
Frontó curt en 2a. categoria. A 
les instal·lacions del Molí Nou, 
el C.N . Igualada (Oliva - Can-
ziani) es van enfrontar al C.N. 
Terrassa (Ávila - Tudanca), 
sent el resultat final un ajustat 
19 a 22 favorable a la parella 
egarenca.
Del partit cal destacar, que els 
nostres van començar molt 
malament perdent per un par-
cial de 1 - 8 desfavorable, va 
ser a partir d’aquí on la parella 
igualadina va començar el bon 
joc que ens té acostumats, re-
muntant fins a un 18 - 14 espe-
rançador i que feia entreveure 
que la victòria s’acostava. Però 
a partit d’aquest moment i grà-
cies sobretot a unes errades 
incomprensibles tant per part 
d’Oliva com de Canziani,  el 
marcador se’n va anar fins al 
19 - 22 final. Esperem que no-
més sigui una breu relliscada, 
provocada en part, per la poca 
adaptació que han tingut al 
frontó curt, ja que venien de ju-
gar a trinquet, recordant que la 
pilota que es juga en aquesta 
especialitat pesa 85 grams i la 
del frontó curt 105 grams, cosa 
que es nota molt a l’hora d’exe-
cutar les picades.
En l’altra disciplina que forma 
part el C.N. Igualada, en el 
Campionat de Catalunya de 
Cistella, i als frontons olímpics 
de la Vall d’Hebrón, es va dis-
putar una altra jornada amb el 
següent partit: Oliva II - Pedra-
gosa van guanyar davant Lalo 
- Oliva III per 35-34 en un emo-
cionadíssim partit que no es 
va decidir fins l’últim punt. Tot i 
ser el primer campionat que ju-
guen, els germans Oliva cada 
dia que passa, demostren l’es-
forç que realitzen durant els 
entrenaments, i que sens dub-
te, d’aquí a poc temps el seu 
nivell de joc anirà pujant.

Nova victòria de 
Laura Orgué, ara a 
la Copa d’Europa a 
Eslovènia

ESQUÍ / REDACCIÓ

El cap de setmana la igualadina 
Laura Orgué ha guanyat la cur-
sa de copa d’Europa de Rogla 
(Eslovènia). Es tractava d’un 
mini tour de tres dies. Aquesta 
cursa era molt important per a 
l’esquiadora, ja que es tracta-
va de l’última prova abans de 
participar en els Campionats 
del Món que començaven di-
mecres 20 de febrer a Val di 
Fiemme (Itàlia). Amb aquesta 
victòria, Laura Orgué és líder 
de la Copa d’Europa.

FUTBOL VETERÀ / REDACCIÓ

L’AVI i la Guàrdia van empatar 
(1-1). A la primera part es van 
produir molts atacs i cap gol, 
amb oportunitats de Segura, 
Farré, Ivan, Moyes i Padró, i 
bones aturades de Doménech.
Podríem dir que la segona part 
no començà fins el minut 30. El 
porter visitant tragué de porte-
ria efectuant un fort tir que anar 
a parar darrera les línies locals, 
on un dels seus davanters es-
printà i de xut ras, marcà (0-1). 
Però, la resposta tardà menys 
d’un minut. 
Alfred, en jugada personal, 
posà en marxa la seva cama 

esquerra i d’una gardela des 
de fora l’àrea posà l’esfèrica 
just a l’escaire ( 1 –1). 
Un magnífic gol. Després 
d’aquest intens minut, vàrem 
anotar, cap al final, una desvi-
ació de Domènech amb la mà 
que anà cap la línia de porta 
on Corbella molt oportú salvà 
un gol segur. 
Viles i Paradell alinearen a: Do-
mènech, Farré, Padró, Jhony, 
Toro, Ivan, Corbella, Segura, 
Alfred, Ureña, X.Moyes, Se-
villa, Badia i Planell. El proper 
partit es jugarà al camp del 
Gavà. 
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CULTURA / LA VEU

Diumenge, 24 de febrer a par-
tir de les 12h del migdia, el 
Museu de la Pell d’Igualada 
convida petits i grans a sentir 
Contes Matemàtics, per des-
cobrir que les matemàtiques 
poden ser molt divertides. 
L’activitat, dins el programa 
Cultura en Família, s’emmar-
ca també en l’exposició Expe-
riències Matemàtiques.
Amb un pessic d’imaginació, 
una cullerada de participació 
i dosis de bon humor, Clara 
Gavaldà ens proposa comp-
tar, riure i quedar-nos boca-
badats. Aquests relats, plens 

de nombres que gràcies a les 
matemàtiques poden resoldre 
els seus entrebancs, poden 
ajudar els infants a interioritzar 
conceptes matemàtics com la 
suma, la resta o la fracció, fent 
d’aquesta ciència una matèria 
lúdica i atractiva.
No és casualitat que aquests 
contes es puguin sentir al Mu-
seu, ja que fins al 24 de març 
s’hi pot veure l’exposició “Ex-
periències Matemàtiques”, 
una proposta del Museu de 
Matemàtiques de Catalunya 
que convida a fer-se pregun-
tes i a descobrir idees i aplica-
cions de la matemàtica tot ex-

perimentant amb els diversos 
mòduls, que posen de mani-
fest aspectes especialment 
intuïtius i visuals d’aquesta 
ciència a partir de la idea que 
les matemàtiques poden ser 
font de joc i de plaer, i que 
sens dubte són accessibles a 
tothom.
Tant els contes d’aquest diu-
menge com l’exposició són 
una oportunitat única per viure 
les matemàtiques d’una ma-
nera participativa. L’activitat 
i l’entrada a l’exposició són 
d’accés gratuït. Es pot dema-
nar més informació al telèfon 
del Museu, 93 804 67 52.

El Museu de la Pell proposa aquest diumenge estimular el 
coneixement dels infants amb Contes Matemàtics

MÚSICA / LA VEU

Diumenge comença la 20a. 
edició del Festival Internaci-
onal d’Orgue d’Igualada, un 
esdeveniment anual que ha 
entrat en l’elenc dels festival 
musicals internacionals més 
reconeguts.
Com és habitual els concerts 
es duran a terme a la basílica 
de Santa Maria els diumenges 
a les 6 de la tarda i l’entrada 
serà gratuïta.
El primer dels concerts anirà 
a càrrec de l’organista Carlo 
Emanuele Vianelli i de David 
Riba a la flauta, que interpre-
taran un programa amb obres 
de Bach, Händel, Vierne, Sa-
int-Saëns i Bossi, algunes per 
a orgue sol i d’altres per a flau-
ta i orgue.
Aquest festival, el més antic 
de Catalunya, és dirigit per 
l’igualadí Joan Paradell, l’or-
ganista titular de la patriarcal 
Basílica de Santa Maria la Ma-
jor de Roma i catedràtic d’or-
gue i cant gregorià al Conser-
vatori Estatal de Musica Italià 
de Benevento, i ha comptat 
amb els seus anys d’història 
amb la participació dels millors 
concertistes d’espanya i d’ar-
reu del món, com poden ser 
Lucienne Antonini, Mario Due-
lla, James Edward Goettsche, 
Anne Page, Colin Andrews, 
Günther Kaunzinger, Mirosla-
wa Semeniuk, Bernhard Gfre-
rer, Klemens Schnorr, Michelle 
Leclerc, Jean-Christophe Gei-

Comença la 20a. edició del Festival Internacional d’Orgue 
amb un concert de David Riba i Emanuele Carlo

ser, Felix Gubser, Jean Paul 
Imbert, etc, sense oblidar en 
Joan Paradell i Soler, director 
artístic del Festival. 
La posada en escena dels 
concerts es veu complemen-
tada amb la instal·lació d’una 
pantalla gegant davant de 
l’altar de l’església que mos-
tra l’organista interpretant les 
diferents peces, atès que l’or-
gue no es troba a la vista del 
públic. Això dóna més ameni-
tat al concert i es pot veure la 
gran destresa dels organistes 
pel que fa al maneig d’aquest 
instrument tan complicat i ex-
traordinari.

Carlo Emanuele Vianelli
Es va graduar a l’Escola Mu-
nicipal de Música de Milà i al 
Conservatori “L. Campiani” 
de Mantova, perfeccionant-se 
posteriorment - orgue i impro-

J. S. BACH (1685-1750)
Sonata en la major per a Flauta i Orgue  (BWV 1032) (**)
(Vivace, Largo e dolce, Allegro)
Tocata, Adagio i Fuga en do major         (BWV 564) (*)
 
G. F. HÄNDEL (1685-1759)
Sonata en fa major per a Flauta i Orgue (**)
(Larghetto, Allegro, Siciliana, Allegro)
 
L. VIERNE (1870-1937)
Impromptu (de les “Peces de fantasia”) (*)
 
C. SAINT-SAËNS (1835-1921)
Romance op. 37 per a Flauta i Orgue (**)
 
M. E. BOSSI (1861-1925)
 Inno di gloria “Westminster Abbey” op.76b (*)
 Colloquio colle rondini op.140 núm. 2 (*)
(de “Momenti francescani”)
Hora gaudiosa op.132 núm. 5 (*)

(*) orgue sol       (**) flauta i orgue  

Programa del concertvisació - sota la guia del Mes-
tre Lionell Rogg, al Conserva-
tori Superior de Ginebra.
Guanyador dels concursos 
organístics de Cagliari (1986) 
i Noale (1987 - 88).  Té una  
intensa  i polifacètica activitat 
concertística,  com a solista a 
l’orgue i com a col·laborador 
(també amb piano i clavecí) 
i és director de diversos con-
junts vocals i instrumentals, 
participant a importants Fes-
tivals a Itàlia, Suïssa, Alema-
nya, França i Espanya.
Professor d’orgue, teoria de 
la música i lectura musical a 
l’Escola Cívica de Música de 
Varese i com a mestre col-
laborador a l’Escola del Cor 
de Nens Cantors de la Capella 
Musical de la Catedral de Milà. 
Va ser segon organista  de la 
Catedral de Milà des de 1998 
fins a 2004, i el gener de 2005, 

succeint al Mestre Luigi Bene-
detti, va ser nomenat organis-
ta titular  de l’ il·lustre Catedral 
de Milà.
 
David Riba
Neix a Igualada on  comença 
els primers estudis de  músi-
ca i flauta. Paral·lelament  es 
trasllada a Granollers per tal 
d’estudiar amb el mestre C. 
Arimany.
Ha estat flauta de l’Orquestra 
del Palau de la Música Catala-
na i de  l’Orquestra de Cambra 

David Riba Carlo Emanuele Vianelli

Gonçal Comellas, amb la qual 
ha actuat de solista en diver-
ses ocasions, i des de l’any 
2002 ho és de l’Orquestra Fil-
harmònica de  Catalunya.
La seva discografia comprèn 
un CD dedicat a la música per 
a flauta, viola i guitarra i varis 
enregistraments per a Catalu-
nya Música i Ràdio Nacional 
d’ Espanya. Actualment és el 
director de la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia i profes-
sor a l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada.
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HISTÒRIA / LA VEU

La sala Paper de Música de 
Capellades i l’Institut Nova 
Història proposen unes jorna-
des sobre la història de Cata-
lunya, aquella que coneixem 
poc perquè no ens l’han expli-
cada, i que ens provoca molts 
interrogants. 
Mentre es parla del dret a de-
cidir i surt gent al carrer rei-
vindicant la pròpia identitat, 
hi ha qui continua insistint en 
una història única. Per això 
des de Paper de Música s’ha 
pensat que val pena que algú 
ens expliqui la realitat de què 
va passar, fixant-se en la do-
cumentació de l’època i no 
en els interessos. I això ho 

pot fer molt bé en Víctor Cu-
curull, prou conegut per haver 
estat en el comitè del concurs 
de Paper de Música des dels 
anys 90. Ell és un activista 
cultural que pertany a la Fun-
dació d’Estudis Històrics de 
Catalunya. I és una persona 
especialment indicada, per 
ser un membre actiu  del grup 
d’historiadors de l’Institut Nova 
Història que s’ha dedicat molts 
anys a investigar per donar 
llum als fets des de la llibertat i 
no des de la submissió.
Aquest llicenciat en Geografia 
i Història per la Universitat de 
Barcelona, molt compromès 
en l’àmbit cultural, ha partici-
pat en diverses accions vin-
culades al dret a decidir i cre-
iem que és una de les millors 
persones per transmetre  una 
visió ample, seriosa i indepen-
dent. L’any passat ja va donar 
una conferència a la sala ca-
pelladina amb el títol L’altra 
història de Catalunya, que va 
ser un èxit tant de públic, com 
pels continguts.
Aquesta vegada, conjunta-
ment amb Paper de Música 
de Capellades, ha organitzat 
un minicurs dividit en quatre 

Primer temps (largo)  
1 de març 2013
LA CATALANITAT DES DELS FONAMENTS 
IBÈRICS DE LA NACIÓ

1.1.-  Qui som. Orígens. Ibers, grecs, fenicis, carta-
ginesos i romans. Entrem a la història amb la Me-
diterrània.
1.2.-  Com ens organitzem. Bizantins (Tarragona), 
Visigots (Barcelona), Sarraïns (Lleida) i Francs (Gi-
rona). El territori s’articula com a terra de pas més 
que com a “marca”. Sobirania plena a finals del se-
gle X.
1.3.- Primer projecte nacional. Els comtats catalans. 
Les Lleis de “Pau i Treva”, naixement del comerç i 
la societat urbana. Oficis, gremis i estaments.
1.4.-  Demografia i economia. Les taifes i els pàries. 
Compartim llengua i cultura amb occitans i proven-
çals. El repte peninsular. Aragó i Navarra. 
 
Segon temps (allegro con moto) 
12 d’abril 2013
CATALUNYA EN LA GÈNESI DE LA HISTÒRIA 
MODERNA

2.1.- Els comtes-reis. Les Corts i el constitucionalis-
me, la Generalitat i el govern de Catalunya.
2.2..- La confederació catalana. Jaume I, segon 
projecte nacional. Regne de València i regne de 
Mallorques.
2.3.- L’expansió mediterrània. La marina catalana, 
grans almiralls i política de la corona. El consolat 
de mar, un imperi comercial. Sicília, Sardenya, Ca-
nàries, Gerda, Atenes i Neopàtria. El compromís 

de Casp. La Cort Pontifícia i els papes catalans. El 
regne de Nàpols.
2.4.- Descoberta i colonització del Nou Món. Con-
text, protagonistes, sortida, tecnologia, finançament 
i projecte polític.

Tercer temps (grave)  
10 de maig del 2013
L’ÀNIMA ROBADA DE CATALUNYA:
POETES, HUMANISTES, MILITARS, ENGI-
NYERS, PINTORS, MÍSTICS I SAVIS DE NACIÓ 
CATALANA DESAPAREGUTS

3.1.- Llibres de cavalleria, tractats de medicina, as-
tronomia, filosofia i obres religioses. Manuscrits i 
edicions prínceps, la Impremta a València i a Barce-
lona. Les relacions o Cròniques. Els cançoners. La 
llengua dels escriptors de nació catalana.
3.2.- Entrada del Sant Ofici i els tribunals de la Inqui-
sició castellana als estats catalans. Censura i lleis de 
la corona sobre llibres. L’índex, els nihil obstat i les 
traduccions dels censors. 
3.3.- Recollida de documents, reescriptura d’origi-
nals, edicions d’estat, canvis en l’autoria. Prohibició 
de comerç i possessió de llibres de temes ameri-
cans.
3.4.- Assimilació d’Aragó 1591 a les lleis de Castella. 
Revolta catalana. El Quixot. La Guerra dels Sega-
dors. Pau Claris proclama la República. La darrera 
compilació de les Constitucions catalanes. La guerra 
de Successió. El Decret de Nova Planta, fi de la so-
birania.

Quart temps (marccia)   

14 de juny del 2013
LA RENAIXENÇA. L’IMPULS ECONÒMIC, LA 
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL, L’OBRERISME. LA 
REPRESA DEL CATALANISME I LA RECUPE-
RACIÓ DE L’AUTOGOVERN

4.1.- Des de l’endemà mateix de la desfeta de Bar-
celona, el poble recomença la lluita per les lliber-
tats. La repressió, l’espoliació de bens mobles i la 
destrucció del patrimoni, l’exili i els efectes de la 
diàspora. L’Acadèmia dels Desconfiats. La Societat 
d’Amichs del País. La creació d’empreses comerci-
als, la restauració de les activitats i la reorganitza-
ció del teixit productiu. El comerç americà.
4.2.- Catalans al món, participació en els proces-
sos d’emancipació de les colònies americanes. La 
Constitució de Càdis. Catalunya protectorat fran-
cès. Les bases de la industrialització. Republicanis-
me i federalisme. La Renaixença, el nou concepte 
de catalanisme. Les Bases de Manresa. La Lliga. 
Solidaritat Catalana i la Mancomunitat. Francesc 
Macià trenca el setge.
4.3.- Eleccions del 12 d’abril del 31. Proclamació de 
la República Catalana. L’Estatut del 32 i la restitu-
ció de la Generalitat. Avenços des de l’òptica nacio-
nal durant la Segona República Espanyola.
4.4.-  La guerra del 36-39. La desfeta militar. Dicta-
dura i repressió. L’intent fallit d’empara a través de 
la Societat de Nacions. El Maquis. La florida d’una 
nova generació el 1962. La lluita contra la dictadura 
en el front interior. Canvi de règim, transició pacta-
da. Projecte de constitució per encaixar Catalunya. 
Cop d’estat del 23 de febrer de 1981. Inici del Ter-
cer Projecte Nacional. 

Cicle la història de la nació catalana. Simfonia en 4 temps

sessions, que ens explicaran, 
de manera diferent i poc co-
neguda, els trets més signifi-
catius del nostre devenir com 
a poble. El fet que la història 
que ens van ensenyar de pe-
tits era la d’Espanya, ha creat 
moltes imatges que no s’ajus-
ten a la veritat i cal abordar-les 
tal com van succeir i no com 
ens les han explicades. Algu-
na vegada hem sentit retalls 
que s’allunyaven de la versió 
oficial, com les del insigne Pau 
Casals, a l’ONU, quan deia 
que els catalans vàrem tenir 
el primer Parlament d’Europa. 
Però la realitat és que de ser 
un referent del món, després 

Jornades sobre la Història de Catalunya a Paper de Música
Amb l'historiador Víctor Cucurull • Qui explicarà la realitat de què va passar fixant-se en la documentació de l'època

se’ls donarà un certificat acre-
ditatiu. Per sessió es contribu-
irà amb 3€ pel material i des-
peses. Pels qui s’apuntin a les 
4 sessions del curs sencer la 
contribució serà de 10€. Per a 
una millor organització d’espai 
i del material a lliurar, es de-
mana a les persones interes-
sades per al curs, que reser-
vin per email a capellades@
paperdemusica.cat  o per te-
lèfon, 93.801.40.43 de 8 del 
matí a 4 de la tarda.

del 1714 hem esdevingut ofi-
cialment una “peculiaritat fol-
klòrica”, sense passat i sense 
identitat. I no tenim per què. 
Val la pena saber d’on venim 
per plantejar on anem.
Les quatre conferències es fa-
ran a la sala Paper de Música 
de Capellades, en divendres 
a las 8 de la tarda i es lliura-
rà material dels temes tractats 
a cada sessió, i per aquelles 
persones que ho desitgin, ha-
vent assistit al curs sencer, 

Víctor Cucurull
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Olor de gas. Producció: Te-
atre de l’Aurora. Autor: Pep 
Elias. Dramatúrgia: Pep Eli-
as, Marc Hervàs i Joan Va-
lentí. Direcció: Marc Hervàs. 
Amb: Joan Valentí. Teatre de 
l’Aurora. Divendres, 15 de 
febrer.

El Teatre de l’Aurora ha fet 
una petita producció teatral, 
però un gran pas en la seva 
trajectòria, ja que ha donat 
llum al seu primer espectacle 
per a adults. A més del valor 
d’haver fet possible Olor de 
gas gràcies a una exitosa 
campanya de micromece-
natge, és significatiu perquè 
gairebé tot l’equip que hi ha 
participat és d’Igualada o co-
marca. Començant per l’au-
tor –“l’escrividor” Pep Elias–, 
passant pel director Marc 
Hervàs i l’actor Joan Valentí, 
fins arribar als creadors de 
l’univers gràfic i audiovisual, 
cosa que diu molt del talent 
artístic que resideix a casa 
nostra. Que ja ho sabíem, 
però avui en tenim una prova 
més. 
Olor de gas adapta la novel·
la homònima d’Elias i recrea 
el viatge cap a la felicitat 
d’un home, l’Adam, a qui se 
li ensorra el món en perdre 
el que més estima. Amb l’es-
perança d’aconseguir el seu 
somni es veurà immers en 
una aventura espacial que el 

NÚRIA CAÑAMARES

És a Mart la felicitat?

durà, ni més ni menys, que al 
Planeta Vermell. Hi trobarà el 
que busca?
Com que el muntatge tot just 
acaba d’emprendre el vol, i 
aquest mateix cap de setma-
na es prorroga amb tres no-
ves funcions, no revelarem 
gran cosa més de l’argument. 
Qui vulgui conèixer la història 
d’aquest singular personatge 
ja té dues vies per a fer·ho: 
la lectura i el teatre. Això sí, 
que sigui molt conscient que 
si opta solament per la prime-
ra opció es perdrà l’admirable 
interpretació de Joan Valentí, 
capaç de desafiar la gravetat, 
els perills que implica estar 
sol a escena i el que faci fal-
ta. S’atreveix amb els instants 
més dramàtics –frec a frec de 

la bogeria i la tristesa més 
profunda– i amb la inserció 
de tocs de musical amb la 
cèlebre Fly me to the moon 
o un bon grapat de píndoles 
d’humor que el públic recull 
amablement.
I també sigui dit, cadascú 
farà arribar la seva imagina-
ció fins on vulgui (o pugui), 
però dóna gust veure i sen-
tir com l’han transferit a l’es-
cenari l’equip d’Olor de gas. 
Les projeccions, els sons i 
les músiques, l’escenogra-
fia, la il·luminació... tots els 
elements denoten la passió 
amb què treballen els profes-
sionals que les ideen i, final-
ment, les duen a terme. Ara 
només cal que hi hagi qui les 
gaudeixi.

Notes teatrals
El gran èxit d’“Olor de gas” fa 
que es prorrogui aquest cap 
de setmana a l’Aurora
TEATRE / LA VEU

L’èxit de públic en l’estrena 
d’Olor de gas ha fet possible 
prorrogar l’espectacle una set-
mana més. Els dies 22, 23 i 24 
de febrer el Teatre de l’Aurora 
tornarà a obrir portes per gau-
dir de nou d’una crònica mar-
ciana amb poca ciència i molta 
ficció. Olor de gas ens explica 
un viatge a la recerca de la fe-
licitat, mitjançant la història de 
l’Adam, el primer home que 
viatja al planeta Mart per que-
dar·s’hi, en una missió espaci-
al en què només té garantit el 
bitllet d’anada.
Joan Valentí, referint-se al 
cap de setmana d’estrena ha 
assegurat el següent: “Estic 
molt content i satisfet, totes 
les sensacions del públic han 
sigut bestials. Hem pogut veu-
re que ha agradat a totes les 
edats tant a canalla com a 
gent gran. Un plaer haver fet 4 
funcions amb tota la gent que 
ha vingut i tenir les expectati-
ves de que el cap de setmana 
també s’ompli”.
No només el públic ha estat 
l’aval de l’estrena sinó que 
la crítica també ha aportat la 
seva visió positiva d’Olor de 
gas. Segons Teresa Farré, crí-
tica de teatre, “Olor de Gas és 
un espectacle sorprenent per-
què, qui s’atreveix a dur la cur-
sa espacial a escena amb un 
espectacle de petit format que 
xucli l’espectador i el transpor-
ti de ple a milions de quilòme-

tres del trist Planeta Terra? Es 
veu que l’artífex del projecte 
és l’actor Joan Valentí, qui va 
arrossegar la resta de l’equip 
en aquesta petita joia de mun-
tatge. Una història amb la qual 
el públic viu un viatge cap a 
l’exterior i alhora cap al seu 
interior més íntim.”
Olor de gas també ha estat 
present en els mitjans i la críti-
ca nacional, fent un gran ressò 
de l’estrena de espectacle.
Passada la pròrroga, Olor de 
gas iniciarà una gira que el 
portarà per diferents sales ca-
talanes. 

Funcions i venda d’entrades
Les representacions d’Olor de 
gas es faran el divendres 22 i 
dissabte 23 de febrer a les 22h 
i el diumenge 24 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.

CULTURA / LA VEU

Cada dia visiten la Biblioteca 
Central d’Igualada més de 620 
persones que s’enduen en 
préstec uns 400 documents. 
Així ho constaten els resul-
tats del 2012, que reflecteixen 
nous rècords de xifres, tant pel 
que fa a usuaris dels diversos 
serveis com al nombre de do-
cuments prestats.
El servei de préstec, un dels 
més destacats que s’hi ofe-
reix, permet emportar·se cap 
a casa llibres, revistes, pel·
lícules i música de forma gra-
tuïta, i tenir·los durant un mes. 
Els usuaris de préstec van 
ser 43.065, un 22% més que 
l’any anterior, i es van endur 
gairebé 113.000 documents, 
una xifra lleugerament supe-
rior a la del 2011. S’observa 
que els adults d’entre 40 i 64 
anys són els que utilitzen més 

aquest servei. També ha cres-
cut, un 10%, el préstec interbi-
bliotecari, que permet accedir 
al fons d’altres biblioteques i 
rebre el llibre demanat en el 
termini d’uns 10 dies.
I si el servei de préstec creix, 
encara ho fa més l’ús de no-
ves tecnologies que ofereix la 
Biblioteca de forma gratuïta a 
tots els ciutadans amb carnet 
d’usuari. El servei públic “In-
ternet i +”, que es facilita per 
mitjà de 17 ordinadors amb 
ofimàtica i connexió a la xarxa, 
va superar els 21.000 usuaris, 
un 34% més que l’any ante-
rior, i els usuaris del wi·fi van 
ser 13.732, un 23% més que 
el 2011.
La Biblioteca compta amb un 
fons documental de 128.000 
documents, dels quals desta-
quen els 6.000 que conformen 
la Col·lecció Local. Aquesta 

col·lecció creix any rere any 
amb l’adquisició de les pu-
blicacions relacionades amb 
l’Anoia i de les obres escrites 
per autors de la comarca. 
Les activitats culturals són 
un altre puntal de la Biblio-
teca. L’any passat se’n van 
programar més de 400, entre 
xerrades, exposicions, tallers 
i clubs i els participants van 
augmentar un 3% respecte el 
2011.
Actualment 22.500 persones 
ja tenen el carnet de la Bibli-
oteca Central d’Igualada, que 
forma part de l’Institut Munici-
pal de Cultura, i gaudeixen de 
forma gratuïta de tots els seus 
serveis i dels avantatges de 
la biblioteca virtual que poden 
utilitzar des de casa, per mitjà 
de la pàgina web www.biblio-
tecaigualada.cat.

La Biblioteca presta gairebé 400 
documents cada dia

FOTO: JOAN GUASCH
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Si la música del segle XX és 
transgressió i originalitat, a 
partir del 1950 aquestes quali·
tats tenen un nom propi: John 
Cage. Nascut a Los Angeles 
el 1912 i mort a Nova York el 
1992, aquest compositor va 
ser pioner indiscutible de la 
música aleatòria, la música 
electrònica, la introducció del 
soroll en la música i l’ús no 
convencional dels instruments 
tradicionals. Influït fortament 
per les filosofies orientals 
(molt especialment pel Zen), 
va realitzar constants col·
laboracions amb altres mani·
festacions artístiques (d’es·
pecial importància en aquest 
sentit és la seva col·laboració 
amb el coreògraf Merce Cun·
ningham).
El concert que el dilluns dia 25 
a les 8 del vespre es durà a 
terme a l’auditori de l’Escola 
Municipal de Música d’Iguala·
da vol ser un acostament a la 

manera que John Cage tenia 
d’entendre el fet musical, la 
qual cosa demanarà al públic 
assistent una obertura poc 
habitual en un concert. Una 
anècdota que li agradava ex·
plicar al mateix Cage pot do·
nar pistes al respecte: “Un dia, 
mentre les finestres estaven 
obertes, Christian Wolff toca·
va una de les seves peces per 
a piano. El so del tràfic, de les 
botzines, no només es sen·
tien durant els silencis de la 

Concert dedicat a John Cage inclòs en 
el cicle de música del segle XX

música, sinó que, de forts que 
eren, se sentien millor que els 
mateixos sons del piano. Des·
prés, algú demanà a Christian 
Wolff que tornés a tocar-la, 
aquest cop amb les finestres 
tancades. Christian Wolff di·
gué que estaria encantat, però 
que li semblava inncessari ja 
que els sons de l’entorn no 
eren en cap cas una interrup·
ció als sons de la música en 
si”. Així, segons Cage, “estem 
portant l’art als museus, tra·
ient·lo de les nostres vides”.

Aquest concert és el quart d’un 
cicle de vuit concerts dedicat a 
la música del segle XX i que 
neix de la iniciativa del mateix 
professorat que en pren part, 
fruit de l’interès que els hi des·
perta un tipus de música que 
no és freqüent a les sales de 
concerts. Els proper concert 
estarà dedicat a un altre com·
positor nord·americà: Steve 
Reich (dijous 14 de març).

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat divendres,15 de fe·
brer, a la Sala Municipal d’Ex·
posicions es va inaugurar la 
mostra de Rosalia Pomés e3 
significa: espero, enyoro, esti·
mo, que ens acosta els seus 
últims treballs. Explora camins 
nous en l’ estampació, el fel·
tratge de la llana, el volum, 
el perforat, el relleu i segueix 
amb els seus collages sobre 
fusta amb esmalt al foc sobre 
metalls. A l’acte hi va assistir 
el tinent d’alcalde de Promo·
ció Cultural de l’Ajuntament, 
Josep Miserachs.
És la cinquena vegada que 
Pomés exposa e3 en un itine·
rari que la porta actualment, a 
La Sala d’Igualada, provinent 
del Museu de l’Estampació de 

Exposició e3: espero, enyoro, 
estimo, a La Sala Municipal 
d’Exposicions d’Igualada

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc, 
a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu un concert 
d’orquestra de corda que és el 
colofó de la trobada i primers 
assaigs que dissabte de la 
setmana passada va aplegar 
a la nostra ciutat estudiants de 
música d’Igualada, comarca i 
d’altres indrets de Catalunya.
Demà dissabte tindrà lloc el 
concert en què hi participaran 
l’orquestra professional Terres 
de Marca i tot un conjunt or·
questral de corda format amb 
joves estudiants de música 
que s’han afegit a la trobada.
Hi podrem sentir el Concert de 
violí de Mozart amb Marta Car·
celler com a solista, la Simfo-
nia núm. 13 de Mendelssohn, 
Tres postals il·luminades de 
Montsalvatge, de la mà de 

l’orquestra professional de 
casa nostra Terres de Marca, 
dirigida pel director igualadí 
Daniel Mestre. Tot seguit s’in·
terpretaran dos moviments, 
“Intrata” i “Burlesca”, del con·
cert per a tres orquestres de 
corda i s’acabarà amb Sant 
Martí del Canigó de Pau Ca·
sals, amb una adaptació per a 
aquesta singular formació, de  
Concepció Ramió.
El preu de les entrades és de 
10 euros, 8 euros per a les 
entrades anticipades que es 
poden adquirir al Punt de tro·
bada i a Llegim...? Llibreria.

Concert d’orquestres de 
corda al Teatre Municipal 
l’Ateneu

Premià de Mar. El seu camí ar·
tístic s’ha mogut fins ara entre 
la pintura, el collage i l’esmalt.
Les tècniques adquirides en 
arts aplicades li donen múl·
tiples eines d’expressió que 
combina sense cap pudor ni 
ortodòxia. Utilitza materials 
com la llana del Pirineu català, 
la fusta, el paper, les fulles, les 
fibres vegetals, l’esmalt al foc 
o el coure. Tot això produeix 
un contrast plàstic, mesclant 
materials nobles i humils.
La mostra es podrà veure fins 
al dia 3 de març. L’horari de 
visita de l’exposició és de di·
marts a divendres de 19 a 21h 
i dissabtes i diumenges d’11 a 
14h i de 18 a 21h, dilluns tan·
cat.

POESIA / JOSEP ELIAS FARRÉ

Enguany ha estat declarat 
any de Salvador Espriu i de 
Baltasar Rosselló·Porcel, 
any del centenari de llurs 
naixements. Ambdós van te·
nir relació amb Joan Llacu·
na Carbonell, el poeta igua·
ladí. Uns lligams culturals i 
d’amistat, que sembla adient 
de ressaltar en aquesta com·
memorativa ocasió de recor·
dança de tan preuats valors 
de la nostra literatura.
Espriu redactà el pròleg de 
l’obra cabdal d’en Llacuna: 
l’Aurora de l’Aragall, publica·
da el 1961, després de llar·
gues i continuades gestions. 
És considerada l’edició defi·
nitiva que donà, retardada·
ment, el merescut prestigi al 
nostre poètic compatrici. Lla·
cuna establí relació amb Es·
priu per mitjà d’altre home de 
les lletres catalanes, i a la ve·
gada també igualadí, Josep 
Romeu i Figueras. Aquest 
mateix fou qui presentà Ros·
selló·Porcel al Joan, el qual 
va escriure, en la primavera 
de 1938,  una elegia en oca·
sió del traspàs de l’autor pal·
mesà.               
Aquest va escriure allò de: 
Camins d’Igualada/ camins 
de Fraga/ les esperances!... 
i, Llacuna l‘evoca i dialogà 
amb el difunt  redactant:  Em  
creix el plor pensar que ets 

presoner/ d’un espesseïment 
de grives d’heura,/ i que ni 
tòrteres ni cignes han/ d’en-
senyar-te el camí/ Camíns de 
Fraga?/ No, camins d’Iguala-
da; nards i dàlies/ de les cla-
res sandàlies d’Aurora. Més 
endavant, encara  li diu al seu 
desaparegut amic: Ploreu, 
desmais de l’Aragall, ploreu/ 
torres de Palma! Ai l’olor de 
cendra/ puja dels canyissers, 
de les salzedes!/ Quina riera 
t’ha engolit?/ Quin llac?...
Espriu, en l’Obra poètica de 
Joan Llacuna, que redac·
tà com esmentat pròleg, feu 
constar la seva opinió de que 
aquell escrit de presentació 
l’hauria d’haver escrit el desa·
paregut Rosselló·Porcel, per 
dret propi, creient que hauria 
estat per voluntat del propi 
Llacuna que així fos. Sabia, 
doncs, de l’estreta relació en·
tre els seus dos companys.
L’autor del repetit pròleg no 
deixà de transcriure una de les 
poesies que Llacuna dedicà a 
la seva filla i exceŀlent pianis·
ta Teresa Llacuna. Concreta·
ment és la titulada: Pleniluni a 
la Riera.
Quina aigua/ més clara/ més 
neta/ pare/ mareta/(...) Quina 
aigua/ més clara/ més neta/ 
nina/ nineta/,fent un rimat joc 
de paraules paternals i filials.
Ja a l’any 1948, Salvador Es·
priu va ser a Igualada, en un 

acte organitzat pel CECI, 
patrocinat per l’Ajuntament, 
a la Casa de Cultura de “la 
Caixa”. Fou el 15 de febrer 
(divendres passat va com·
plir-se, exactament 65 anys) 
a les 12 del migdia. Va anar 
a cura de Joan Llacuna que 
explicà La possible història 
i anècdota de l’Aurora de 
l’Aragall. Però qui en feu la 
presentació fou Espriu, quali·
ficat com “culto escritor y po·
eta”. Faltaven 13 anys per la 
publicació definitiva d’aquella 
obra llacunenca.
Aquestes relacions  perso·
nals  queden ben documen·
tades  pel bon amic Jaume 
Farrés Cobeta, en dos llibres 
que ha dedicat a Joan Llacu·
na, en el 2005, Any del Llibre 
i del Centenari del poeta lo·
cal.
En el primer dels dos volums 
Joan Llacuna i Carbonell, 
Obra poètica (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat) 
dóna testimoni gràfic de com 
Espriu, en 1989, va comple·
tar el poema La meva estela, 
que Llacuna va escriure en el 
recull L’espiga a la mà.
Seria bo que, a més d’aques·
tes breus línies, Igualada ce·
lebrés, amb  quelcom més 
consistent, amb més cate·
goria i contingut, aquest Any 
d’Espriu i Rosselló-Porcel.
 

Espriu, Rosselló-Porcel i Llacuna

Els joves estudiants 
han gaudit de dos 
caps de setmana i del 
colofó del concert de 
dissabte



MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a partir de 
2/4 de 5 de la tarda es durà a 
terme a l’Ateneu Igualadí un 
taller sobre “Veu, so, silenci, 
respiració i meditació”, a càr-
rec de Luis Paniagua 
L’objectiu principal d’aquest 
taller pràctic és experimentar 
la veu, el so, el silenci, la res-
piració i la meditació com a ei-
nes útils per viure més plena-
ment amb un mateix i amb els 
demés. No és necessari tenir 
nocions musicals
Continguts del taller:
- Veu: La veu com a element 
d’expressió a través de la mú-
sica - vibració. “Qui canta, el 
mal (la por) espanta”.
- So: Tot el que es mou sona, i 
tot el que sona es mou. El vo-
lum sonor. La vibració sonora 
del propi cos i del grup. Expi-
racions amb diferents sons. 
Variacions de vocals enllaça-
des i de tons. Improvisacions. 
Harmònics. 
- Silenci: Consciència del si-

lenci anterior i posterior al so. 
- Respiració: Inspiracions i 
expiracions profundes consci-
ents.
- Meditacions: Meditació fent 
música. Meditació escoltant 
en viu la lira mitològica grega i 
la veu de Luis Paniagua. Me-
ditació en atenció plena i auto-
observació de les emocions i 
sentiments que afloren. I Me-
ditació en silenci.
(Cal portar roba còmoda, ai-
gua per beure, una llibreta i un 
bolígraf per prendre notes)

Taller i concert sobre “La veu, so, silenci, 
respiració i meditació” de Luis Paniagua a 
l’Ateneu
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CINEMA / LA VEU

El proper divendres 1 de març 
al cinema Casal de Tous es 
presentarà el documental Jor-
di Dauder, la revolució pen-
dent, premi Gaudí al millor do-
cumental 2013.
L’acte, que serà a les 10 del 
vespre, comptarà amb la par-
ticipació del productor Ramon 
Térmens i del director Toni 
Verdaguer.
El documental repassa la vida 
de Jordi Dauder a través d’una 
entrevista concedida poques 
setmanes abans de la seva 
mort. A partir de l’entrevista i 
de les intervencions de perso-
nes que el van conèixer, l’obra 
explora les experiències de 
l’actor, tant des de la seva fa-
ceta artística com des de les 

“Jordi Dauder, la revolució 
pendent” al Cinema de Tous

Sessió del Pantalla Oberta a l’Ateneu
CINEMA / LA VEU

El proper dijous 28 de febrer 
tindrà lloc una nova sessió del 
Pantalla Oberta amb la projec-
ció del film El bosque de luto, 

Cartagena d’Índies, altrament Cartagena, és una 
d’aquelles destinacions de l’extrem nord-occiden-
tal de Colòmbia més soŀlicitades per al gaudi de 
les seves platges i dels seus llargs dies de sol tot a 
l’any que no pas pels seus soŀlícits reclams històrics 
i monumentals, que són d’una bellesa quasi insu-
perable. Amb tot, però, a aquesta ciutat és costum 
d’arribar-t’hi a propòsit de l’escala d’algun creuer 
o bé a partir d’una travessia des de qualsevol país 
del litoral caribeny, atès que la complexa realitat de 
la resta del país no convida a massa descobertes.

Arrossegant una longeva història a les seves espat-
lles, Cartagena, d’ençà que va ser declarada Patri-
moni Cultural de la Humanitat s’ha esdevingut una 
ciutat de certificada importància històrica, arqui-
tectònica i cultural, nodrida també per un veïnatge 
amb un pols vital i una jovialitat inversemblants. I, 
des de les riberes del mar Carib, tota la població 
s’entesta a fer memorables les més corprenedores 
històries dels antics conquistadors, virreis, missio-
ners i furtadors que van servir-se de l’esclavisme 
per a proveir-se de fabuloses fortunes; una he-
rència controvertida que certifica la solemnitat 
d’antics claustres, esglésies, baluards i tota mena 
de vestigis de cruentes hostilitats fins aquell dia 
en què la valentia d’una multitud d’homes i dones 
va acabar amb els tentacles del colonialisme espa-
nyol.

Però també existeix una Cartagena d’insatisfets an-
hels, una ciutat que acull part de l’esfereïdora po-
bresa de Sud-amèrica; i que amb cortesia i música 

de cúmbia et convida a assaborir el millor cafè 
del món, a degustar unes exquisides fruites tro-
picals a la plaça de la Duana o pels voltants de 
Torre del Rellotge, quan no contemplant l’esglé-
sia de Sant Pere Claver (última morada de l’he-
roic defensor dels esclaus). Més enllà, el moll de 
Els Pegasos és una invitació al tast d’uns altres 
fruits: els del mar, amb l’encanteri d’un cromà-
tic aparador d’embarcacions antiquíssimes. I, a 
l’altra banda, el Parc de la Marina t’obre pas cap 

al sud, on la península de Bocagrande se’t propo-
sa com a un condomini del plaer i del luxe, recinte 
d’una imposada modernitat i d’una arquitectura de 
gratacels que no es deixa influenciar pels guardians 
del Vell Món.
Tanmateix, una visita a Cartagena fa inexcusable 
l’únic enclavament des d’on la panoràmica sobre 
tot el conjunt urbà i la badia de les Ànimes és ex-
cepcional, es tracta del promontori de la Popa de 
El Galeón. Aquest és un dels indrets de redubtable 
valor estratègic d’ençà l’any 1533 per a l’Imperi 
espanyol, circumstància per la qual s’hi va aixecar 
després el Convent de la Verge de la Popa. A re-
sultes d’aquesta estampa privilegiada, més tard, 
caminar pel nucli històric és un regal per als teus 
ulls si t’entretens amb els encants d’alguns immo-
bles d’arquitectura colonial, d’entre els quals és un 
dessabor transportar-te per l’imaginari d’un Palau 
de la Inquisició -instituït per la Corona hispana per 
a combatre l’heretgia i, particularment, la bruixe-
ria- on la sala de les tortures i la presó palesen el 
despietat esperit de la conquesta. A unes passes, la 
Porta del Rellotge et proposa un recorregut a l’en-
torn d’unes imponents muralles que t’acompanyen 
fins el Castell de Sant Felip de Barajas, una de les 
obres més fantasmagòriques de l’enginyeria militar 
espanyola.

I, al capdavall, a l’entorn d’un magnífic embolcall 
riberenc, enmig d’un laberint de carrerons de llam-
bordes, les velles i engalanades casones colonials 
encara et parlen de la quotidianitat del temps dels 
virreis, a més de descobrir-te alguns dels episodis 
més cabalístics de l’època sempre i quan t’endinsis 
en alguns episodis del seu passat.

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

Cartagena d’Índies, guardiana del Vell Món.Arquitectures i veïnatges 

I al vespre, concert
El mateix dissabte a 2/4 de 
9 del vespre, Luis Paniagua 
oferirà el concert “El Cielo en 
la Tierra”. Veu i lira mitològica 
grega.
Un meravellós concert de 
“Noves Músiques ancestrals” 
on podem convidar la ment a 
reposar en l’experiència del 
so no articulat de la música. 
Un espai per activar els sen-
timents, l’escolta interior i el 
silenci. Pa i aigua per l’ànima; 
un moment de pau que ens 
toca molt endins.

El preu de les entrades és de:
Taller de 3 hores: 40€ Antici-
pada: 30€
Concert: 25€ Anticipada 15€
Taller + concert: 60€ Anticipa-
da: 40€
Reserva d’entrades: Tel. 620 
90 50 / mail: lacasadeshiva@
gmail.com
Ho organitza: La Casa de Shi-
va, Sala de Ioga i Meditació.
Hi col·labora: Ateneu Igualadí.

de la directora japonesa Nao-
mi Kawase.
La projecció serà com sempre 
a les 8 del vespre a al sala de 
socis de l’Ateneu Igualadí i 
l’entrada és gratuïta.

seves conviccions polítiques i 
vitals.
Per a les persones que pre-
sentin el carnet de subscriptor 
de La Veu l’entrada costarà la 
meitat del preu.
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TEATRE. “OLOR DE GAS”
- Igualada 
El Teatre de l’Aurora prorroga 
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.

CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Projecció de la peŀlícula “The 
artist”, guanyadora de cinc Os-
car el 2011 i que explica els 
canvis que va suposar el pas 
del cinema mut al cinema so-
nor.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

ELS CONCERTS DE LA FON-
DA
- Vallbona d’Anoia 
Concert de Laia Bastús. Músi-
ca d’arrels del sud dels Estats 
Units i de collita pròpia.
Divendres a les 11 de la nit a la 
Fonda del Saumell.

DISSABTE 23

TEATRE. “OLOR DE GAS”
- Igualada 
El Teatre de l’Aurora prorroga 
aquesta producció pròpia basa-
da en una noveŀla de l’escriptor 
igualadí Pep Elias.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora. 

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’en-
torn de la lectura d’un text filo-
sòfic, en aquesta ocasió “Les 
identitats que maten”.
Dissabte, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT D’ORQUESTRES 
DE CORDA
- Igualada 
Concert amb l’Orquestra terres 
de Marca i estudiants de les 
escoles de música anoienques 
sota la direcció de Daniel Mes-
tre.
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

XERRADA. “QUÈ ÉS TATAN-
KA?”
- Igualada 
Xerrada que ens donarà a co-
nèixer aquesta associació sen-
se ànim de lucre dedicada al 
medi ambient i als animals.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda 
al Centre Cívic de Fàtima.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 
Inclòs en el seu programa dels 
Dissabtes Infantils, Abacus 
proposa HARMONICUS: des-
cobreix els sons i els ritmes to-
cant l’harmònica.
Dissabte les 12 del migdia a la 
botiga Abacus d’Igualada.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
- Calaf 
Concert inclòs en el cicle calafí 
que en aquesta ocasió anirà a 
càrrec d’Ol’Green, grup format 
per una vintena de joves que 
fan versions de temes cone-
guts.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al 
Casal de Calaf.

CLUB DE LECTURA
- Piera 
Trobada dels participants per 
comentar i debatre el llibre “Un 
dia de cólera”, d’Arturo Pérez 
Reverte.
Dissabte a les 5 de la tarda al 
local de l’AV el Portell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Masquefa
Presentació del llibre “Retrobar 
l’ànima” d’Esteve Miralles. Acte 
organitzat per l’Alzinar.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Masquefa.

DIUMENGE 24

CONTES MATEMÀTICS
- Igualada 
Dins el programa Cultura en fa-
mília, la narradora Clara Gaval-
dà explicarà contes relacionats 
amb les matemàtiques.
Diumenge, a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
D’ORGUE
- Igualada 
Primer concert del Festival a 
càrrec de David Riba, a la flau-
ta i Emanuelle Vianelli a l’orgue.
Diumenge, a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

TEATRE. “OLOR DE GAS”
- Igualada 
El Teatre de l’Aurora prorroga 
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 INFANTIL
- Calaf 
Xarxa Calaf presenta l’especta-
cle “El soldadet de plom”.
Diumenge, a 2/4 de 6 de la tar-
da a la Sala de Fusta del Casal 
de Calaf.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de la pel.lícula per a 
tota la família ”Brave. Indoma-
ble”.
Diumenge, a les 12 del migdia 

al centre polivalent de can Pa-
passeit.

DILLUNS 25

CONFERÈNCIA. “L’EXPEDI-
CIÓ DE SI JOHAN FRANKLIN: 
LA GRAN TRAGÈDIA DE L’EX-
PLORACIÓ ÀRTICA”
- Igualada
Conferència a càrrec de Fran-
cesc Ballon i Trueba, llicenciat 
en Geografia i Història.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CICLE DE MÚSICA DEL SE-
GLE XX
- Igualada 
Quart concert d’aquest cicle 
dedicat als grans compositors 
del segle passat. En aquesta 
ocasió estarà centrat en la fi-
gura més revolucionarà de la 
música nord-americana: John 
Cage.
Dilluns a les 8 del vespre a l’Au-
ditori de l’Escola Municipal de 
Música.

DIMARTS 26

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 
prepara sessions de formació 
permanent. En aquesta ocasió 
tractarà sobre “Catalònia Sa-
cra: l’art religiós, testimoni de 
fe” a càrrec de Dani Font, se-
cretari de la Comissió Diocesa-
na de Patrimoni Cultural. 

Dimarts a 2/4 de 9 del vespre 
als nous locals de la parròquia 
de Santa Maria.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa
‘Els contes de la tortuga colo-
raines: els contes de l’Espai 
Tortuga’. Per a nens i nenes de 
2 a 6 anys
Dimarts a les 2/4 de 6 de la tar-
da a la Biblioteca de Masquefa.

DIMECRES 27

ARA T’HO EXPLICO. P DE POR
- 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.

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i que han llegit totes 
el mateix llibre, en aquest cas 
”Les set aromes del món” d’Al-
fred Bosch.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 28

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 
lligat a la manipulació d’objec-

tes 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.

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.

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
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.

CONGO, PERILL DE 
RIQUESES
Exposició propietat de a Lliga 
des Drets dels Pobles. A tra-
vés de l’exposició ens endins-
em en la controvertida història 
d’aquest país potencialment 
molt ric en recursos minerals. 

Del 21 de febrer al 7 de març a 
l’espai Cívic Centre.

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.

DIBUIXOS I AQUAREL·
LES
Esther Amat i Fortuny
Mostra dibuixos i aquarel·les 
de la pintora igualadina. 
Fins el 8 de març a la cafeteria 
KAFEE - The Rock One, (Av. 
Balmes 61, Igualada).

AMOR?
Exposició sobre la violència 
de gènere. Emmarcada en els 
actes del Dia Internacional de 
la Dona. 
Del 25 de febrer a l’11 de març 
a la Biblioteca de Masquefa

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
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Estrena a Igualada •  Django desencadenado

RAMON ROBERT.-

Cinèfil de fons i rata de vide-
oclub, Quentin Tarantino ha 
trobat en el reciclatge de peŀ-
lícules i de gèneres cinemato-
gràfics un camí de modernitat, 
èxit comercial i expressió prò-
pia. Ara ha fet una peŀlícula de 
l’Oest, un western que beu de 
múltiples fons i que alhora és 
una obra absolutament perso-
nal. La seva referència priorità-
ria són els espagueti western 
dels anys 60, i de fet, en la 
seva nova peŀlícula s’hi palesa 
l’homenatge a Django (Sergio 
Corbucci, 1967) i al seu pro-
tagonista, Franco Nero, a qui 
Tarantino li ha regalat un paper 
secundari. Però més enllà de 
les referències i dels tributs, 
la peŀlícula és cent per cent 
tarantiniana: enlluernadora, 
desmesurada, grollera, violen-
ta, divertida, exagerada i plena 
d’encerts expressius, artístics i 
cinematogràfics.
Interpretada per Jamie Foxx, 
Christoph Waltz, Leonardo Di-
Caprio, Kerry Washington, Sa-
muel L. Jackson, Don Johnson 
i Bruce Dern, la peŀlícula de 
Tarantino s’ubica a Texas, poc 
abans d’esclatar la guerra civil, 

RAMON ROBERT.-

Encara que ja havia realitzat 
altres peŀlícules, el cineasta 
romà Matteo Garrone va gua-
nyar premis i  reconeixement 
universal gràcies a la seva si-
sena i magnífica obra, Gomor-
ra (2008), en què s’endinsava 
en la problemàtica de la màfia 
i la violència a les regions de 
Nàpols i Caserta. Quatre anys 
després, Garrone ens presen-
ta una peŀlícula molt diferent 
a aquella. De títol Reality, és 
una mena de tragicomèdia 
que s’acosta en to i en es-

i se centra, en primer lloc, en 
el personatge de King Schultz 
(Christoph Waltz), un caçare-
compenses alemany que se-
gueix la pista a uns assassins 
per cobrar pels seus caps. 
Aquest li promet a l’esclau ne-
gre Django (Jamie Foxx) dei-
xar-lo en llibertat si l’ajuda a 
atrapar-los. Ell accepta, doncs 
després vol anar a buscar la 
seva dona Broomhilda (Kerry 
Washington), una esclava que 
està en una plantació del terra-
tinent Calvin Candie (Leonardo 
DiCaprio, per primera vegada 
fent de dolent).
La peŀlícula no decebrà a cap 
dels milers i milers de segui-
dors que Tarantino té a tot 
el món. Ara per ara, poques 
setmanes després de la seva 
estrena americana, Django de-
sencadenado porta recaptats 
prop de 400 milions de dòlars, 
o sigui 300 milions més del que 
va costar produir-la. A més, 
compta amb 5 nominacions als 
Oscar, incloent millor peŀlícula, 
guió i actor secundari, Chris-
toph Waltz, el gran triomfador 
de l’anterior peŀlícula de Taran-
tino, Malditos bastardos.

Cinema
D E  L ’ A N O I A
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Western tarantinià

til a les clàssiques comèdies 
del cinema italià dels anys 
seixanta i setanta. En aque-
lles peŀlícules realitzades per 
Dino Risi, Mario Monicelli o 
Ettore Scola, sempre hi havia 
molt d’humor tragicòmic sobre 
l’existència humana.
Sense ser exactament una 
comèdia, Reality dibuixa amb 
ironia, certa acidesa i grotesca 
distorsió una societat atrapa-
da en la superficialitat i la tele-
porqueria. La trama se centra 
en el personatge de Luciano 
(Aniello Arena), un peixater 

Estrena a Tous •  RealityTragicomèdia italiana

T.C.-

Els germans Taviani, Vittorio 
i Paolo, als seus més de 80 
anys, han tornat a les pan-
talles per la porta gran amb 
César debe morir, el film 
que se’ns proposa, aquest 
divendres, al Teatre de l’Ate-
neu, en sessió de Cineclub, 
a 2/4 d’11, Influïts per l’obra 
de Roberto Rossellini, tota 
la seva trajectòria l’han feta 
junts com a guionistes, direc-
tors i productors, i amb una 
filmografia força comprome-
sa. L’èxit internacional els hi 
arribaria amb Padre padrone 
(1977) que obtingué la Palma 
d’Or al Festival de Cannes.
César debe morir –Ós d’Or 
al Festival de Berlín de 2012- 
mostra tot el procés d’esceni-
ficació de l’obra shakespeari-
ana Juli César, interpretada 
pels interns a la presó roma-
na d’alta seguretat de Re-

El racó del Cineclub •  César debe morir

Film guanyador al Festival de Berlín

bibbia, des de l’elecció dels 
actors i els assaigs fins a la 
representació final. Basant-se 
en els tallers teatrals que or-
ganitza el director Fabio Cava-
lli als presidis italians, els ger-
mans Taviani van rodar el seu 
film durant sis mesos, sempre 
dins de Rebibbia.

napolità que complementa 
els seus modestos ingressos 
amb petites estafes en les que 
coŀlabora la seva dona. És un 
personatge extravertit i sim-
pàtic que no perd ocasió de 
divertir amb les seves actuaci-
ons als seus clients i familiars. 
Un dia, aquests el convencen 
perquè es presenti a les pro-
ves del programa “Gran Her-
mano”. Dins d’aquest món, la 
seva percepció de la realitat 
comença a canviar.

El film, a mig camí entre el 
documental i la ficció, és tam-
bé, alhora, una tragèdia am-
plificada pel drama personal 
dels reclusos. Els versos de 
Shakespeare ressonen d’una 
forma diferent entre reixes i 
César morirà apunyalat per 
uns homes que han perdut 
les regnes del seu destí. 
Els murs, els corredors i les 
ceŀles esdevenen l’escena-
ri d’una obra que la càmera 
capta amb gran domini de 
l’espai asfixiant, i combina el 
rodatge amb el blanc i negre 
i el color. Els directors mai no 
jutgen els interns, i aquests 
van posar-hi molta iŀlusió en 
dur a terme els seus papers, 
però quan l’obra conclou, la 
seva veritable situació l’ex-
pressa qui ha fet el perso-
natge de Casio: “Des que he 
conegut l’art, la meva ceŀla 
s’ha convertit en una presó.” 
Impressionant. 

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 3DMAMA
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 són finalment rescatades. Comencen llavors una nova vida de la 
mà d’Annabel, però aviat descobreixen que algú o alguna cosa misteriós 
les segueix observant. ***

DJANGO DESENCADENADO
Estats Units. Western. De Quentin Tarantino. Amb Jamie Foxx, Christoph 
Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Don 
Johnson i Franco Nero. A Texas, dos anys abans d’esclatar la Guerra Civil, 
el caçarecompenses alemany King Schultz li promet a l’esclau negre 
Django deixar-lo en llibertat si l’ajuda a atrapar uns criminals. Ell accepta, 
però anhela anar a buscar Broomhilda, la seva dona, esclavitzada en una 
plantació del terratinent Calvin Candie. 165 minuts de durada. 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 l’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 exdona, el món de Pat es posa del revés 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. ****

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. **

REALITY
Italia. Comèdia. De Matteo Garrone. Amb Aniello Arena, Loredana Simioli 
i Nando Paone. Luciano és un peixater napolità que complementa els 
seus modestos ingressos amb petites estafes en les que col.labora la 
seva dona. És un personatge extravertit i simpàtic que no perd ocasió 
de divertir amb les seves actuacions als seus clients i familiars. Un dia, 
aquests el convencen perquè es presenti a les proves del programa “Gran 
Hermano”. Dins d’aquest món, la seva percepció de la realitat comença a 
canviar. ESTRENA

CESAR DEBE MORIR
Itàlia. Shakesperiana. De Paolo i Vittorio Taviani. Amb Fabio Cavalli, 
Salvatore Striano i Giovanni Arcuri. Docuficció sobre els tallers teatrals 
que organitza a la presó romana de Rebibbia el director Fabio Cavalli, que 
assaja amb els presos obres de Shakespeare. Els assajos i la representació 
final del “Juli Cèsar” s’alternen amb la vida quotidiana dels reclusos. 
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 que es 
prostitueix al carrer. ***

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. ***

KURSAL 1 
DJANGO DESENCADENADO (16 
anys)
Dies 22-23-24-
          26-27-28         4:30/7:30/10:30

KURSAL 2
EL LADO BUENO DE LAS COSAS (12 
anys)
Dies 22-26-27-28                      6:15/8:30
Dies 23-24           4:00/6:15/8:30

KURSAL 2
LA JUNGLA: UN BUEN DIA PARA 
MORIR (12 anys)
Dies 22-23-24-26-27-28               10:30

KURSAL 3
LAS SESIONES (16 anys)
Dies 22-23-24-26-27-28               6:00/8:00

KURSAL 3 
MAMA (12 anys)
Dies 22-26-27-28                         10:30
Dies 23-24  4:00/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
CESAR DEBE MORIR
Divendres: 22:30

CASAL 
EL PROFESOR  (12 anys)
Diumenge: 18:00
REALITY (7 anys) (Premi del jurat 
al Festival de Cannes 2012)
Diumenge: 19:50

1/ SI FUERA FACIL (16 anys)
Dv.: 19:00/21:50
Ds.: 16:20/19:00/21:50
Dg.: 11:40/16:20/19:00/21:50
Dll a Dj.: 18:00/20:40

2/NORMAN 
Dg.: 11:50
2/ MAMA (16 anys)
Dv.: 18:20/20:30/22:40
Ds. i Dg.: 16.10/18:20/20:30/22:40
Dll a Dj.: 17:40/19:50/21:50

3/CAMPANILLA (apta) 
Dg.: 12:00
3/EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(12 anys)
Dv. : 17:30/19:50
Ds i Dg.: 16.40/19:30
Dll. a Dj.: 17:30
3/LINCOLN (7 anys)
Dv..: 22:20
Ds. i Dg.: 22:05
Dll. a Dj.: 19:50

4/LA JUNGLA (12 anys)  
Dv.: 18:00/20:00/22:30
Ds.: 16:00/18:00/20:00/22:30
Dg.: 11:15/16:00/18:00/20:00/22:30
Dll. a Dj.: 17:30/19:30/21:30

5/LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY 
(apta)
Dv.: 17:50/19:50/22:20
Ds.: 15:50/17:50/19:50/22:20
Dg.: 12:00/15:50/17:50/19:50/22:20
Dll. a Dj: 17:40/19:40/21:40

6/DJANGO (16 anys) 
Dv.: 18:45/22:00
Ds.: 15:30/18:45/22:00
Dg.: 11:45/15:30/18:45/22:00
Dll. a Dj: 17:30/20:45

7/ROMPE RALPH (apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:45/15:20
7/UN PLAN PERFECTO (apta)  
Dv. a Dj.: 17:40
7/EL VUELO
Dv. a Dj.: 19:40
7/GANSTER SQUAD (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:30

8/ EL HOBBIT (7 anys)
Dg.: 11:30
8/ EL ORIGEN GUARDIANES (apta)
Ds. i Dg.: 15:40
8/ LA TRAMA (12 anys)
Dv a Dg.: 17:30/19:50
Dll. a Dj.: 19:30
8/ LOS MISERABLES (7 anys)
Dv a Dg.: 22:10
8/ BLANCANIEVES
Dv a Dj.: 17:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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Grans Rebaixes

50%
en botes i botins

Florenci Valls, 69 - IGUALADA
Parells des de10 € Propera setmana botiga al carrer!
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ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest proper divendres dia 
22 de febrer, a partir de tres 
quarts de vuit del vespre tindrà 
lloc a l’església del Roser, el 
segon dels Misereres al Sant 
Crist d’Igualada. En aquesta 
ocasió, presidirà la celebració 
Mn. Josep Maria Mas, rector 
de la parròquia de la Sagrada 
Família. Les lectures i pregàri-
es aniran a càrrec de l’esmen-
tada comunitat parroquial. 
El proppassat divendres dia 
15 tingué lloc el primer dels 
Misereres, a la Basílica de 
Santa Maria, sota la presi-

dència del rector i prior ecle-
siàstic Mn. Josep Massana. 
Abans del començament de 
la celebració, la imatge del 
Sant Crist, acompanyada per 
la bandera, els priors i  fidels 
devots fou traslladada en pro-
cessó des de la capella del 
Sant Crist, fins al presentador 
de l’altar major, on romandrà 
durant tot el temps quaresmal 
i les jornades de Pasqua. La 
imatge serà retornada al cam-
bril de la capella del Sant Crist 
durant l’últim dels actes de les 
festes, que tindrà lloc el dime-
cres 3 d’abril.

Divendres de pregària al Sant 
Crist d’Igualada

IGUALADA / LA VEU

El proper diumenge 3 de 
març, el grup de Famílies de 
l’Arxiprestat Anoia-Segarra 
organitza una trobada familiar 
al Casal La Salle de Pereres 
(Sant Martí Sesgueioles).
Els objectius de la trobada 
bàsicament són treballar al-
gun aspecte de com viure la 
fe avui i com transmetre-la 
als nostres fills i la trobada va 
adreçada a famílies, solters/
es, parelles, pares i mares 
amb fills fins als 15 anys.

Programa
- 10:30: Inici de la Trobada: ar-
ribada, inscripció i grups.
- 11:00: L’Albert López Vivan-
cos del Projecte Ixthys, ens 
oferirà el seu espectacle tea-
tral “EVANGELI ANÒNIM”: un 
personatge anònim coetani de 
Jesús recorda com el va co-
nèixer i el que hi va aprendre. 
El projecte Ixthys neix amb 
l’objectiu de crear i investigar 

en el camp teatral tot seguint 
una ideologia cristiana i adop-
tant el vocabulari dels nostres 
temps.
- 12:00: Debat i treball sobre 
diferents aspectes relacionats 
amb l’obra.
- 14:00: Dinar
- 15:00: Cafè tertúlia.
- 15:30: Sortida a l’entorn de 
la casa.
- 17:00: Celebració de l’Euca-
ristia.
- 18:00: Comiat

El preu de la jornada és de 19 
euros per persona i de 14 eu-
ros per als nens de 3 a 5 anys. 
el preu inclou el dinar, l’estada 
a la casa i l’ús de les instaŀla-
cions.
Les inscripcions es poden fer 
al Casal Interparroquial d’Igua-
lada abans de 25 de febrer. 
tel. 938050815 i E·mail: iuri-
sespai@perlas.e.telefonica.
net.

Trobada familiar

La Quaresma ens encamina, 
pas a pas, a la gran cele-
bració del Tríduum pasqual, 
la celebració, en l’avui de la 
litúrgia, de la mort i resurrec-
ció de nostre Senyor Jesu-
crist. La Quaresma és per a 
cada cristià com un nou cate-
cumenat per a poder arribar 
a la nit de Pasqua i fer-hi la 
renovació de les promeses i 
de la fe baptismals.
La Quaresma d’aquest Any 
de la Fe és una ocasió propí-
cia i oportuna per a redesco-
brir-nos com a creients, per 
a redescobrir el camí de la 
fe cristiana, per a viure la fe 
cristiana, sempre nova en el 
cor del qui es troba profun-
dament amb Jesucrist, Se-
nyor del món i de la història. 
Benet XVI, en la carta apos-
tòlica amb la qual convoca 
l’Any de la Fe, ens diu: «Des 
del començament del meu 
ministeri com a successor de 
Pere, he recordat l’exigència 
de redescobrir el camí de la 
fe per a il·luminar de manera 
cada cop més clara l’alegria 
i l’entusiasme renovats del 
trobament amb Crist» (Porta 
fidei, 2). 
La Quaresma té la seva 
imatge en el «desert». 

El poble de Déu va pelegrinar 
pel desert durant quaranta 
anys i el mateix Jesús fou con-
duït per l’Esperit al desert, on 
sojornà quaranta dies en de-
juni i pregària, i on fou temp-
tat pel diable, a qui vencé. El 
desert és, doncs, el lloc de la 
trobada amb Déu, però no és 
la meta del pelegrinatge. El 
camí del desert porta a la Ter-
ra promesa. El desert de Je-
sús és el lloc de la prova i de la 
fidelitat a la voluntat del Pare, 
per a iniciar el temps d’anar 
d’aquest món al Pare (cf. Jn 
13,1) i emportar-se un seguici 
de germans, al lloc de la vida, 
i vida eterna (cf. Ef 4,8).
El camí del desert és el camí 
de la pura fe. Cal posar la mi-
rada fixa en Déu i en la seva 
paraula a fi de trobar les for-
ces per a caminar i l’horitzó 
obert per a no perdre l’espe-
rança. Redescobrir el camí de 
la fe significa sobretot per a 
nosaltres tornar a posar la 
mirada fixa en Jesús (cf. Hb 
12,2). Són molts els paranys 
que trobem en la vida per a 
no continuar fent el camí de 
la fe cristiana. La temptació 
contrària a la fe és la d’apartar 
Déu de la nostra vida, com si 
Déu no tingués res a dir en les 

ROMÀ CASANOVA

Quaresma, temps per redescobrir el 
camí de la fe

Bisbe de Vic

qüestions diàries, en les sen-
zilles i en les fonamentals. 
Déu és irrellevant en el dia a 
dia, així ho viuen molts dels 
nostres coetanis, perquè no 
coneixen Déu o no han es-
tat capaços d’entendre i de 
viure que la fe és la llum que 
il·lumina tota la vida del qui 
es deixa captivar per Déu. I 
aquest és el clima dominant 
en tantes coses! ¿D’on, si 
no, provenen la manca d’il·-
lusió en els ulls, la fredor 
en el cor, el menyspreu de 
l’altre, l’afany de tenir més i 
més al preu que sigui? Sen-
se Déu, que n’és, de gran, el 
desert en el cor i en les obres 
de les persones!
La Quaresma d’aquest any 
ens demana un esforç per 
professar la nostra fe en el 
més pregon del nostre cor. 
Creure en Crist és la por-
ta de la llibertat, de l’amor i 
de la veritat. El camí de la 
Quaresma l’hem de fer pas 
a pas, seguint les petjades 
que el mateix Crist fa al nos-
tre davant, tal com l’Església 
ens el presenta en la seva 
litúrgia, el Crist vivent en la 
Paraula i en l’Eucaristia.

SOLIDARITAT / LA VEU

Les tres organitzacions han 
elaborat un decàleg de me-
sures urgents contra la crisi, 
en què demanen un canvi de 
rumb pel que fa a les polítiques 
empresarials del govern.
Amnistia Internacional, Green-
peace i Intermón Oxfam exigei-
xen més protecció dels drets 
de les persones, prioritzant els 
col·lectius més vulnerables, 
una reorientació del model 
energètic per afavorir la crea-
ció d’ocupació i la sostenibilitat, 
i un canvi en la política fiscal i 
econòmica que contribueixi a 

crear una societat més equita-
tiva i justa.
Entre altres causes, les mesu-
res adoptades pel govern es-
panyol han provocat que gaire-
bé dos milions de famílies no 
tinguin cap ingrés i que una de 
cada quatre visqui en la pobre-
sa o en condicions d’exclusió 
social.
A més a més, s’ha violat el dret 
internacional adoptant mesu-
res regressives en l’àmbit de 
l’accés al dret a la salut, s’ha 
minvat la qualitat de l’educació 
debilitant el sector públic de 
la mateixa i s’ha produït una 

enorme degradació del medi 
ambient.
La carta oberta que fan públi-
ca les organitzacions demana 
que no hi hagi més violacions 
de drets humans. Per això, 
s’ha de modificar el Reial De-
cret Llei 16/2012 que limita 
l’accés a persones migrants en 
situació administrativa irregular 
al dret a la salut, suspendre 
de manera immediata els de-
sallotjaments forçosos i una 
legislació que els prohibeixi ex-
pressament, tal com reconei-
xen les normes internacionals 
ratificades per l’Estat espanyol.

Amnistia Internacional, Greenpeace i Intermón 
Oxfam presenten un decàleg de mesures 
contra la crisi

El dia 14 d’aquest mes, morí 
a Barcelona, l’igualadí forà Jo-
sep Martínez Cercós, a l’edat 
de 83 anys. El comiat va tenir 
lloc el passsat dia 15 al Tana-
tori de Les Corts,
El recordem d’haver jugat 
junts al carrer de l’Argent, so-
bretot en la festa del carrer. 
Fou jugador del F.C. Olímpic, 

OAR
Trametem el nostre condol 
a la seva esposa, M. Carme 
Vila Ros, germana Dolors i 
els seus fills Carme i Jacint, 
Josep i Sílvia, Jaume i Hera, 
així com a la seva germana 
Dolors, néts i a la resta de fa-
miliars i amics.

Josep Elias Farré

En la mort de Josep Martínez 
Cercós



              

La Segarreta, una cervesa 
artesanal i de proximitat 

Diuen que durant la Segona 
República, l’ajuntament de 
Santa Coloma de Queralt 
va encunyar una moneda 
de pesseta que va ano-
menar Segarreta. Si més 
no, quan parlem d’ella, no 
podem oblidar els records 
d’un passat, el territori 
català i valors com l’esforç 
i la constància, fruit d’uns 
joves emprenedors que 
aposten, dia a dia, per una 
cervesa artesanal.
La Segarreta dóna lloc 
a una tendència cada 
vegada més clara a Cata-
lunya, el moviment de les 
cerveses artesanes. 
Després d’anys durs de 
treball, en Jordi i en Sergi 
van decidir engegar una 
iniciativa amb la finalitat 
d’elaborar una cervesa 
rossa d’alta fermentació 
i de qualitat, elaborada 
a partir de malta de blat 
(40%) i ordi (60%), llúpol, 
llevat i aigua del brollador 
de Boi de Taüll. 
Es tracta d’una cervesa 
lleugera, sense additius, 
sense filtrar, refrescant 
amb un grau alcohòlic de   
6,9% vol. i un record floral 
i afruitat...
Actualment, l’empresa 
elabora dues varietats de 
cervesa: la tradicional i 
l’apol·lo, d’estil Irish red, 
aromàtica i amb notes 
torrades i fruits del bosc. 
Ambdues, es poden trobar 
en diversos bars de Barce-
lona, Santa Coloma, Igua-
lada, Cervera, Reus...
No obstant, la tendència 
de la cervesa no es limita 
només al seu consum. En 
els darrers anys, també 
ha donat peu a la creació 
de wellness arreu del món 
per tal de submergir-nos 
en banyeres amb herbes 
terapèutiques i cervesa a 
34ºC, i oblidar-nos de la 
rutina, l’estrès i les obli-
gacions. Així com millorar 
la circulació, les afecci-
ons reumàtiques, inflama-
tòries i l’estat de la pell, 
gràcies a les vitamines del 
grup B i minerals. 
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 

Guia de la salut
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Horòscops

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

Trabajar Desde Casa  
www.trabajarya.com 
Tel. 931 000 110

Av. Països Catalans, 28
Igualada . Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 
39

www.marcelclaramunt.

 Anna Bielsa – Astròloga i Tutora 
(Diplomada per l’Astrologisch Psychologisches Institut de Suïssa)

Cartes Astrològiques i Cursos a distància i presencials: 
annabielsa@telefonica.net . Tel.934365928-617984163

Fe
lic

ita
ció

PEIXOS

El passat dia 18 d’aquest mes, el Sol va entrar en el Signe de Peixos i amb aquest últim ja hem tornat 
a  donar la volta al zodíac.
Peixos, ( Sol, Ascendent o alguna influència de planetes dins en el horòscop), és un signe d’ Aigua 
i potser diríem el més significatiu d’aquest element. Sinó imagineu els peixets submergits dins un 
gran mar o oceà, donen la impressió de les qualitats típiques del signe, com poden ser profunditat, 
interiorisme, introversió, sentimentalisme.... (típic del Aigua).

Però atenció, com Signe que pertany a la Creu Mutable o Doble, poden ser  contradictoris o poden 
tenir dues versions de les coses, encara que ells no ho reconeguin. (Això pot passar més si tenen 
factors duals a la Carta). A vegades pensen o diuen una cosa i després pensen o diuen un altra. Això 
mateix els pot passar també els signes: Bessons, Sagitari i Verge que pertanyen a la mateixa Creu.

Per una altra banda poden ser molt espirituals, místics i molts d’ells tenen una naturalesa molt hu-
mana. Neptú, el planeta exotèric del signe, és el responsable de tot això. És considerat un planeta 
espiritual, encara que no tots els natius i resta de persones, arriben a la seva qualitat de amor incon-
dicional propi d’ell.
Quant a la salut la seva part del cos són els peus. I referent a les malalties és considerat a tenir aques-
tes no comuns.
Com amants o parella són molt entregats, fàcils de portar, sentimentals i romàntics. A vegades sem-
blen desconfiats però no és així, el que passa és que coneixen molt bé la seva part vulnerable i no 
volen ser ferits.
I per finalitzar el que fa als trànsits, els dels primers dies del Signe tenen a Neptú al costat del Sol, 
potser és un moment molt transcendental i també intuïtiu. I durant l’any tots tindran tensió amb el 
planeta Júpiter. Això afecta a la percepció, els sentits i potser una mica a la vitalitat.       

Es lloga pis a la
 zona de La Masuca

3 Habitacions,
 gran terrassa, 
360 euros/mes.

Tel. 656 40 82 84

José y Sofía
celebran su 

50 aniversario

Muchas felicidades 
de tu hijo José Antonio y Mª José 

y vuestros nietos Alison y Joel.

Moncalvillo 21-02-1963

ÀRIES... Aconseguiràs tot el que et proposis, èxits personals. Treball: Despeses, contratemps. Diners: Viuràs molt bé. 
AMOR: Una relació complicada i sense futur. Sort, 11. TAURE... Viuràs la vida, celebracions i festes al teu voltant. TRE-
BALL: Companyia i ajuts. DINERS: Excés de despeses. AMOR: Crisi, possible trencament. Sort, 11. BESSONS... Crisi 
personal, els nervis a flor de pell, cuida’t d’accidents. Treball: Inestable. Diners: Els compartiràs. AMOR: Més confi-
ança amb una persona amiga. Sort, 6. CRANC... Necessitat de bona companyia, amics, parents, etc. Treball: Molta 
desorientació. Diners: Inestable. Amor: Complicacions i un disgust. Sort, 6. LLEÓ... Moltes pressions de l’entorn. 
Treball: Complicacions. Diners: Inestabilitat. Amor: Mals entesos, molta confusió. Sort, 10.  VERGE... Tindràs molta 
inseguretat personal. Treball: Problemes, complicacions. Diners: Molts pagaments. Amor: Èxit en les conquestes. 
Sort, 0. BALANÇA... Necessitat de comunicar-te amb els amics i parents. Treball: Més estable. Diners: Faltant. Amor: 
Viuràs un gran amor. Sort, 8. ESCORPÍ... Rebràs males notícies, algunes pèrdues. Treball: Complicacions, problemes. 
Diners: Més control. Amor: De festa amb amics, parents i qui estimes. Sort, 3. SAGITARI... Moltes energies positives, 
et reorganitzaràs. Treball: Treballs en solitari. Diners: Cuida la cartera i els diners. Amor: Una persona et complicarà 
la vida . Sort, 4. CAPRICORN... Un disgust que t’afectarà, busca ajuts. Treball: Novetats. Diners: Inestable. Amor: Sor-
preses i més felicitat. Sort, 8. AQUARI... T’envaeix una gran soledat. Treball: Vibracions positives. Diners: despeses 
personals. Amor: Molta confusió sentimental. Sort, 9. PEIXOS...Estàs renovant la teva vida, més felicitat. Treball: Et 
relacionaràs molt bé amb la gent. Diners: En tindràs. Amor: Una relació molt confusa. Sort, 3.

“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            
608 93 95 29. 806 552 353.

www.facebook.com/Aurora Cartas Tarot
aurora-horoscop@hotmail.com

Es lloguen 
pisos i locals 
en ple centre 

d’Igualada

Interessats trucar:

93 803 01 69

Planxo
la teva roba.

Molt econòmic.
Informa’t!
93 803 95 27
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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 Margarida de 

Montbui por primera vez,
2 chicas brasileñas
Todos los servicios....

Tarifas anticrisis

Piso privado de lujo 

Máxima discreción

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

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.-
Carles Vico i Jiménez és un 
vilanoví que sap mirar la natura, 
però sobretot sap ensenyar a 
mirar-la. Dedicat a la cristalleria 
i la fusteria d’alumini, en Carles 
ha tingut la iniciativa de crear  
l’empresa Survival-xtreme, 
dedicada a ensenyar a les per-
sones a sobreviure al bosc en 
cas de pèrdua o accident. 
Saber fer foc fregant dues fustes 
o trobar aigua mirant les aus 
és una forma de recuperar els 
coneixements que la Humani-
tat, en només tres generacions, 
ha perdut. És també una forma 
de viure la natura i de divertir-se. 
Què és Survival-xtreme?.
Estem acostumats a prémer 
un botó per encendre la llum 
o obrir l’aixeta per tenir aigua, 
però no sabem com és la vida 
a la natura. Sortim a caminar o 
a buscar bolets i si ens perdem 
o tenim un accident no sabem 
desenvolupar-nos prou bé. Si 
et trenques una cama al bosc 
a l’hivern pots tenir problemes 
molt greus. A l’escola Survi-
val-xtreme en dues jornades 
ensenyem a sobreviure sense 
mitjans al bosc. Encendre foc, 
fer un refugi, orientar-se...   
Avui tothom porta telèfon 
mòbil.
Sí, però hi ha molts boscos i 
zones muntanyoses que no 

tenen cobertura. Però, tot i tenir 
cobertura, si t’has perdut pots 
no saber explicar-te per telèfon 
on et trobes. Ensenyem a ser 
una persona més vàlida i amb 
capacitat de resoldre qualsevol 
problema sense ajuda.
Patint molt o de divertint-se?.
És un curset bàsicament lúdic. 
Donem vint-i-dues matèries 
amb plantes comestibles, orien-
tació sense brúixola....
On ho feu?.
En una finca pròpia a Vilanova 
d’Espoia. 
Quin tipus de client teniu?.
Molt variat però abunden les 
persones que gaudeixen del 
bosc. També tenim molts esqui-
adors i en general persones de 
totes les edats que volen conèi-
xer millor la natura i saber inte-
ractuar amb ella.
Què es necessita per sobre-
viure al bosc?.
Un ganivet, una corda i un litre 
d’aigua per a tot el cap de set-
mana. 
El moment més impressio-
nant?.
El moment en què hom acon-
segueix fer foc amb les prò-
pies mans. Quan tens foc ja no 
depèns de res ni de ningú. Tens 
el teu refugi, ja no estàs perdut.
El bosc penedesenc té poc a 
veure amb el Pirineu o amb el 
desert d’Almeria.

No és que ensenyi a sobreviure 
al bosc penedesenc únicament, 
ensenyem a sobreviure adap-
tant-se al medi, sigui quin sigui. 
Fem des de refugis amb canyes 
de riu, amb troncs o amb 
pedres. Ensenyem a fer servir 
el cap per sobreviure. 
El bosc té menjar en totes les 
èpoques?.
Sí. La molsa es menja, els 
líquens o les formigues també. 
No són espectacularment 
bones, però es poden menjar... 
si les cuines prèviament.
Mirant els ocells es pot trobar 
aigua?
Sí. Si volen baixos és que tenen 
la panxa plena. Si volen alts és 
que la tenen buida. Mirant on 
van i d’on vénen pots saber on 
hi ha aigua.

Els agents de la Policia Local 
d’Igualada han estrenat uns fla-
mants bolígrafs amb els que 
podran rubricar tantes multes com 
vulguin. Les “eines” no són res de 
l’altre món, però aquesta “inicia-
tiva” del cap de la Policia Local té 
un origen del tot simpàtic...
Resulta que, fa uns dies, un agent  
va multar un conductor amb un 
bolígraf de propaganda electoral 
de .... Plataforma per Catalunya! 
El boli, de color taronja, es veu una 
hora lluny. El que no sabia el poli-
cia era que el conductor era l’exre-
gidor d’ERC  i un dels capdavanters 
del partit republicà a la comarca, 
Enric Asensi, algú que és a les antí-
podes de PXC... L’exregidor es va 
indignar tant (una cosa és que et 
posin una multa, i l’altra és que te 
la posin amb un bolígraf de Plata-
forma, deia vermell com un semà-
for) que va presentar una queixa a 
l’alcalde. 
A l’alcalde li va faltar temps en, 
seguint la “cadena de mando”, 
traspassar la bronca al regidor de 
torn, i d’aquí, al cap de la policia... 
Aquest va fer una “circular” prohi-
bint escriure multes amb bolígrafs 
de propaganda. Ja veieu. Alguns 
policies feia 30 anys que es porta-
ven el boli de casa... i ara la Policia 
Local ha hagut de fer una nova par-
tida destinada només a la compra 
de bolígrafs. Les multes tindran a 
partir d’ara un regust diferent....

Vostè fa aquesta activitat 
de forma paraŀlela al seu 
negoci de vidres i aluminis.
Els vidres són la meva profes-
sió i la meva empresa, però 
com totes les empreses actu-
alment la competència és molt 
dura. Cal saber-se adaptar a 
les necessitats dels clients.
Cada quan fa els cursets?
Tots els mesos de l’any, quan 
hi ha entre cinc i deu persones 
inscrites.
Quin equip cal portar?
Res. La roba que vulguin 
portar al bosc. El material el 
posem nosaltres.
Abandonen gaires clients?
Només ha abandonat un grup 
i va ser perquè volien fer una 
activitat molt extrema i amb 
fred. Es varen adonar que el 
que volien fer era massa fort. 
De fet adapto la duresa de 
l’activitat al tipus de persona 
que s’inscriu. El curset és per 
a persones de totes les edats.
Survival-xtreme és l’única 
escola del seu tipus a Cata-
lunya.
N’hi ha d’altres a l’Estat, espe-
cialment a Astúries, però són 
poques i bastant més cares. 
La nostra és la més natural.
A la mili deuria ser membre 
de les forces especials.
No. A la mili vaig ser cuiner. 

4 paraules amb... Carles Vico


