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Menys immigrants
Amb la crisi, l’arribada d’estrangers s’ha reduït a la meitat
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magribins
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La Veu, en un treball de recerca publicat 
fa un parell de setmanes, informava de les 
despeses municipals de personal que teni-
en els diferents ajuntaments de la comarca, 
així com el volum de treballadors públics 
en tots els municipis de l’Anoia. Les dades 
eren les que publica la Generalitat tant pel 
que fa als municipis com els seus funcio-
naris a la comarca. No hi havia altra opinió 
que la cruesa de les xifres. En una dèca-
da un augment que de mitjana triplicava la 
despesa per aquest concepte. 
Però han estat diverses les queixes. Algu-
nes de funcionaris que diuen no percebre 
sous tan elevats. Altres perquè en el Capí-
tol Primer del Pressupost Municipal (des-
peses de personal) s’inclouen també altres 
despeses, com dietes, viatges i alguns  al-
tres pagaments a diferents persones, po-
lítics i altres i no s’hauria de fer un promig 
per funcionari. Altres en canvis fets en la 
comptabilitat posant partides en diferents 
llocs. Però més enllà dels detalls i del des-
tí final dels diners, és obvi que la despesa 
municipal d’aquest apartat -insistim, “el que 
costa en la documentació oficial” accessi-
ble per a tots els ciutadans- ha crescut de 
forma desmesurada en un període curt. 

I aquest és un tema que obliga a una re-
flexió molt seriosa ja que els ciutadans 
paguen els seus impostos municipals, que 
no són pocs, perquè s’elaborin polítiques i 
obres de millora i manteniment. Però ma-
lauradament, una gran part -en molts ca-
sos, la meitat o més- dels pressupostos 
acaben destinant-se a despeses de per-
sonal, de crèdits, o en reduir els enormes 
deutes econòmics. L’augment del deute 
és igualment esfereïdor, producte, en la 
immensa majoria dels casos, d’una gestió 
dels polítics locals que no volem qualificar. 
Properament es presentarà un nou treball 
sobre aquests aspectes que demostren 
com s’ha estirat més el braç que la màniga. 
I això no es pot arreglar només amb més 
càrrega impositiva.
Vivim una crisi econòmica que està portant 
al desastre a moltes famílies que, malgrat 
tot, estan obligades a rendir comptes amb 
les diverses administracions pagant crei-
xents impostos, taxes i restriccions en els 
serveis públics. Les persones i les empre-
ses ho estan passant molt malament i es 
veuen obligades a reduir despeses i adap-
tar-se a la nova situació perquè saben que 
els ingressos no pujaran. La lògica de les 
xifres s’imposa. I a l’administració, també 
s’ha d’imposar perquè no tenen la Bóta 
d’en Farriol que sempre raja.

La lògica de 
les xifres

Igualada Hoquei Club
Després de molts anys sense poder ser-hi, l’IHC torna avui di-
vendres a disputar una fase final de la Copa del Rei d’hoquei so-
bre patins. Els de Cesc Monclús, amb un equip molt jove i sense 
pretensions econòmiques, estan fent una molt bona temporada, 
classificats també per als quarts de final de la Lliga Europea. 
L’equip se la juga avui al vespre a Oviedo davant el sempre po-
derós FC Barcelona. Molta sort, nois!

Mariano Rajoy, president del govern espanyol, està 
preocupat. La situació política a Catalunya no és un 
plat de bon pair en l’actual context. Els partidaris de 
l’estat propi no reculen. A la Moncloa admeten que són 
“perfectament conscients” que el que poden oferir per 
a Catalunya es queda curt per a una majoria de cata-
lans.  No vol ser agressiu amb Catalunya, però tampoc 
farà cap oferta d’acord. Espera que la sortida de la crisi 
lentament faci perdre suports al sobiranisme. 

Oriol Junqueras, portaveu d’ERC al Parlament i cap 
de l’oposició, va ser portada al Mundo amb una frase 
explosiva: “Espanya perdrà Catalunya com va perdre 
Cuba, Portugal i Holanda”.

Francesc Homs, conseller de Presidència i portaveu 
del Govern, adverteix que l’executiu català no podrà 
confeccionar els pressupostos del 2013 si l’Estat no 
relaxa l’objectiu de dèficit fixat per les autonomies, que 
ara mateix és del 0,7% del PIB. “El Govern no es veu 
amb cor de fer un pressupost que seria horrorós i no 
té sentit” i ha advertit a l’Estat que si els obliga a fer les 
previsions pressupostàries sense flexibilitzar el dèficit, 
el Govern “es resistirà” i “no ho farà. 

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment, diu que ell no és “un altre funcionari de Cristobal 
Montoro i que el que li demanen fer no és possible. “al 
menys jo no sé com fer-ho”. I això ho diu després d’ha-
ver deixat el dèficit al 2% (a la meitat en un any,  però 
encara cinc dècimes superior a l’objectiu del 1,5% del 
PIB fixat en “El Consejo de Política Fiscal y Financiera”. 

Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat i con-
sellera de Governació, ha anunciat al Parlament que 
el seu departament prepara una llei de governs locals 
que inclourà “l’extinció de més d’un miler de càrrecs 
públics” relacionats amb el món municipal. Vol que la 
representativitat institucional a nivell comarcal es limiti 
al ja existent consell d’alcaldes i preveu que l’adminis-
tració catalana s’estalviï “entre 1.000 i 1.100 milions 
d’euros anuals”.

Tixi Benegas, nascut a l’exili a Caracas, diputat pel 
PSOE per Biscaia, a qui el jutge Garzón va tenir al punt 
de mira pel cas Amedo i els Gal, s’ha despenjat ara 
parlant del procés sobiranista català dient que “Pensar 
que una nació com Espanya està disposada a auto-
mutilar-se dient adéu amb santa resignació a una part 

entranyable del territori [...] és una ingenuïtat política 
extrema. Plantejar que això es pugui pactar i sigui una 
possibilitat pacífica és una ingenuïtat més gran. És difí-
cil negar-li a Espanya el dret a defensar la seva integri-
tat territorial”. No és el que deia quan Ibarretxe parlava 
del seu referèndum. Aleshores només deia que no po-
dia ser per l’article 152. 

Artur Mas, president de la Generalitat, ha denunciat 
l’existència de “manipulacions i muntatges” que tenen 
com a objectiu “incidir sobre el procés d’un país” i ha 
separat els casos reals de corrupció, que han de ser 
investigats i les seves responsabilitats depurades, d’al-
tres polèmiques, segons la seva opinió, falses. “I ho 
dic amb coneixement de causa”, en referència a les 
acusacions rebudes en campanya de tenir un compte 
bancari a Suïssa.

El Rei Joan Carles no s’ha plantejat en cap moment la 
possibilitat d’abdicar ni té previst fer-ho, segons han in-
format a Efe fonts de la Casa del Rei. La postura oficial 
del Monarca es va fer pública el mateix dia en què el 
diari digital El Confidencial publicava un article segons 
el qual Joan Carles estava sospesant abdicar. Però 
amb la que cau de corrupció hom suposa que seguirà 
al timó. 

Iñaki Urdangarín, Duc de Palma, ha dit que a la Zar-
zuela no sabien res del que ell feia, que impugnarà els 
mails de Diego Torres, que no té diners a fora i que no 
és culpable de res. La seva dona tampoc. I diuen que 
és un mal gendre!

José Zaragoza, que va ser Secretari d’Organització i 
Finances del Partit dels Socialistes de Catalunya fins 
desembre de 2011 i actualment és diputat al Congrés 
per Barcelona i vocal de la nova Comissió Executiva 
Federal del PSOE,  s’està preparant per portar als tri-
bunals a l’agència de detectius Métode 3. Hi ha qui diu 
que espera a veure que surt, no sigui que s’hagi de 
desdir d’alguna cosa.

Salvador Victoria, conseller de Presidència, Justícia 
i portaveu del Govern de la comunitat de Madrid, ha 
comparat la manifestació de la “Marea Ciutadana”  per 
protestar per les retallades amb el cope d’estat del 23-
F. “Necessitem democràcia i no que avui, com fa 32 
anys, els enemics de les llibertats prenguin el Congres i 
els carrers”. Però el poble segueix inundant els carrers.

La lògica de les xifres s’imposa. I a 
l’administració, també s’ha d’imposar 
perquè no tenen la Bóta d’en Farriol 
que sempre raja
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El Raŀli de cotxes antics Barcelona Sitges va néi-
xer fa 55 anys com una forma de promocionar 
el turisme a Sitges, celebrar el Carnaval i gaudir 
d’una afecció tan genuïnament catalana com és 
l’automobilisme.
No és estrany per tant, que des de la seva prime-
ra edició el Raŀli s’hagi anat superant en vehicles 
participants, en brillantor dels vestits d’època dels 
participants i en l’envelliment dels cotxes que es 
poden veure any rere any. 
Al voltant d’una festa tan ben pensada i organitza-
da s’hi varen anar aplegant al llarg dels anys les 
millors marques automobilístiques que aportaven 
imatge i recursos a la festa. Associar el seu nom a 
una festa de tant prestigi generava per a les mar-
ques, exceŀlència d’imatge i als organitzadors els 
permetia disposar de fons privats per a una festa 
de caràcter públic i promocional. Ho cito en passat 
perquè la crisi econòmica està destrossant totes 
les nostres estructures socials si no hi posem re-
mei. 
Aquest any han estat moltes les empreses que 
han deixat de patrocinar esdeveniments populars, 
socials i equips esportius de base fet que ha em-
pobrit l’estructura social de Catalunya, però no l’ha 
destruïda. I no l’ha destruïda perquè els organit-
zadors d’alguns d’aquests esdeveniments hi han 
posat imaginació, recursos propis i sobretot molt 
coratge per seguir fent el que feien, però sense 
ajuts exteriors. I just això és el que estan fent els 
organitzadors del Raŀli de Cotxes Antics Barcelona 
Sitges que demà dissabte i sobretot demà passat 
diumenge es podrà gaudir entre la plaça de Sant 
Jaume de Barcelona i la població de Sitges.
Per al públic la festa serà exactament igual: ex-
posició dels cotxes dissabte a Barcelona i sortida 
diumenge a les 11 del matí des de la plaça de Sant 
Jaume camí de Sitges per les costes de Garraf... 
però per als participants la festa serà una mica més 
onerosa. El que les grans marques no hi aporten 
ho han d’afegir entre els nous petits patrocinadors, 
els organitzadors i els participants que han fet del 
Raŀli, el seu Raŀli.
En temps de corrupteles institucionals i de debat 
polític estèril, constatar que per Catalunya seguim 
celebrant el Raŀli de Cotxes Antics més veterà 
del món (va néixer com a raŀli de cotxes antics) 
és una mostra de normalitat i de resistència a la 
crisi. Per això, quan diumenge em passegi entre 
peces de museu, fent fotografies i sentint-me tes-
timoni d’èpoques passades, valoraré el caràcter 
emprenedor i resistent dels catalans que demos-
trem, una vegada i una altra, que som capaços de 
mantenir les nostres tradicions perquè són nostres 
i perquè estan molt ben portades. 
Si a l’organització de festes populars que hi ha per 
tot el territori de Catalunya hi haguessin les corrup-
teles institucionals que veiem tan sovint en políti-
ca, ja les hauríem perdut per sempre.

Ral·li BCN-Sitges

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Estat i nació
Hi ha qui compara les febleses d’Espanya i Catalunya 
per extreure’n conclusions. Volen saber qui en sortirà 
vencedor d’un enfrontament que es juga amb forces 
diferents. El govern central actua calculadament. Cer-
ca la divisió entre catalans i fomenta la catalanofòbia a 
través dels mitjans madrilenys, mentre en els radicats 
a Barcelona hi ha una tebior quintacolumnista. L’Estat, 
amenaçant, espera a que les tradicionals divergències 
del catalanisme polític facin caure el procés. Sap que 
el poble, per molt que es manifesti, necessita instituci-
ons organitzades per assolir els seus plantejaments.
Sembla que en una terra on conviuen catalans, anda-
lusos, extremenys, murcians i tants d’altres,  no hi hau-
ria d’haver cap animadversió mútua. Però ara n’hi ha. 
I els representants de totes les comunitats autònomes 
s’hi abonen i organitzen boicots. Però no és un con-
flicte entre persones, sinó entre opcions polítiques. La 
que contraposa el govern de la Generalitat, represen-
tant legítim d’una nació, i la  que representa l’estat es-
panyol, que alguns només veuen com una entelèquia 
buida de contingut, perquè l’identifiquen en aquell reg-
ne de Castella conquistador, intransigent i absolutista. 
Així qualifiquen de colonial l’actual relació entre Espa-
nya i Catalunya, cansats de no ser tractats com iguals i 
haver de conformar-se amb una minsa representació a 
les institucions d’un estat que ni els respecta, ni els ha 
deixat d’espoliar. Sols ha faltat que el Tribunal Consti-
tucional, controlat per les dues forces majoritàries del 
país, s’hagi convertit en una nova cambra que esmena 
la plana als Parlaments de Catalunya, d’Espanya i el 
Senat. I on no hi veuen cap sensibilitat vers els cata-
lans, com tampoc la perceben en la Corona que, bor-
bònica, s’oblida els títols d’ací. 
No es pot dir que no s’hagi avançat en el reconeixe-
ment de la identitat catalana, però tampoc que s’hagi 
deixat que aquesta s’expressi plenament. Uns havien 
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bastit un estat de les autonomies, que no els agradava, 
però veien com a mal menor, creient que així diluïa el 
sentiment nacionalista. I per a la majoria dels catalans, 
aquest només era un pas per assolir més llibertats. 
Potser tot s’ha quedat en un intent d’engany mutu, que 
ara s’ha posat al descobert, com tantes altres misèries 
construïdes des de la mentida. Així moltes persones 
consideren Catalunya com una nació. Uns la volen in-
dependent, altres la veuen dins l’estat espanyol, amb 
un estatut diferent. Però també hi ha qui creu que és 
una part d’Espanya i que no calen tractaments espe-
cífics. Per a uns només hi ha una forma de recupe-
rar el propi destí, i volen emancipar-se amb totes les 
conseqüències. Pels altres, la separació de Catalunya, 
equival a la pèrdua del que creien que formava part de 
casa seva i es resisteixen a deixar-la marxar. 
Catalunya no és una possessió, ni una propietat de 
conquesta. Vol seguir sent i decidir el seu destí. Sigui a 
Espanya, a Europa, o sola. Els territoris de les nacions 
són sovint conseqüències de la història, però són sem-
pre de la seva gent, procedeixi d’on procedeixi. Aques-
ta que ara mira el procés amb recel. Oriol Junqueras ja 
ha assenyalat que Espanya perdrà Catalunya, com va 
perdre altres nacions avui independents. Però Madrid, 
davant el desafiament, vol tallar els caps de la revolta. 
Carod Rovira, Artur Mas, Junqueras, Oriol Pujol, Quico 
Homs o qui agafi el relleu. Per això tenen tants “espies” 
redactant informes. 
I enmig d’aquests sentiments contraposats, però d’ar-
rels tan profundes, és probable que la confrontació i la 
ruptura siguin l’única sortida. I que esdevingui un pro-
cés traumàtic. Perquè tot el que ara estem vivint no 
augura un diàleg civilitzat. L’estat recorda que mai s’ha 
derogat el Decret de Nova Planta i els catalans que 
el 1714 queda ja lluny. Sembla difícil que no hi torni a 
haver vencedors i vençuts.

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

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

CONSTRUCCIÓ 
I INTERIORISME

Francisco Caro Arrabal
08788 Vilanova del Camí
Barcelona
637 86 52 65
fco.caro.a@gmail.com Pressupostos sense compromís
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LOTTO 6/49
· Dissabte 23/02/2013

19-21-25-33-36-40
Complementari: 16
Reintegrament: 0

· Dimecres 27/02/2013
9-10-12-19-21-31

Complementari: 20
Reintegrament: 8

TRIO
· Dijous 21                  953  
· Divendres 22          121
· Dissabte 23     575
· Diumenge 24          545
· Dilluns 25               733
· Dimarts 26       066
· Dimecres 27      003

ONCE
· Dijous 21              38930
· Divendres 22       82201
· Dissabte 23    75132
· Diumenge 24       70981
· Dilluns 25             21668
· Dimarts 26    00068
· Dimecres 27    54338

· Dijous 21   13-14-17-36-38-41   C: 15  R: 3
· Dissabte 23   6-16-38-44-45-46  C: 28   R: 8

· Diumenge 24   5-7-21-27-33  Núm. clau: 5 

· Dimarts 26   3-12-13-17-30  Estrellas: 2/6

MARÇ
1: Rossend; Lleó; Albí; Eudòcia i Antonina.
2: Lluci; Genara; Agnès de Praga.
3: Medir; Ermenter; Celdoni; Màrcia.
4: Casimir; Luci I, papa; Nèstor, Eteri,Arcadi.  
5: Mare de Déu d’Àfrica; Focas; Olívia.
6: Oleguer; Virgili; Coleta Boylet. 
7: Perpètua; Felicitat; Teòfil.

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.

Això no és democràcia
•• PAU CAROL

El 20 de novembre CiU va obtenir 50 
diputats (37% dels Parlament) però els 
vots reals van ser el 30,70% i per tant, 
atenent aquest percentatge real, els 
diputats haurien de ser 41.
El PP governa Espanya amb majoria 
absoluta (186 diputats -53%-), tot i que 
només va obtenir el 44,62% dels vots. 
Amb aquest percentatge, els diputats 
haurien de ser 156.
En definitiva: ambdós parlaments no 
reflecteixen el pensament polític de la 
societat civil.
Això no és democràcia. Això és una 
estafa.

Circ de qualitat a 
Figueres
•• JOSEP ELIAS FARRÉ 

Els aimants del Circ vàrem gaudir del 
segon festival Internacional de Fi-
gueres, en la seva edició d’enguany. 
Juntament amb la família Torreguitart 
(components del grup Xarxa) vaig po-
der assistir a la darrera funció.
Enguany, el Festival va haver-se de 
celebrar al recinte Firal, en lloc de 
l’emblemàtic castell d’aquella capital,  
donat que l’autoritat militar,  que el re-
genta, no va donar l’oportú permís per 
tal de que el renombrat espectacle es 
desenvolupés en aquelles dependèn-
cies. Quan el presentador anuncià 
aquesta circumstància, el públic (que 
omplia la carpa de gom a gom) aplaudí 
fortament, donant una mostra de su-
port inequívoc  als organitzadors, que 
s’esforcen en oferir l’únic festival  de 
categoria internacional que s’endega a 
Catalunya i a Espanya.
L’Ajuntament de Figueres s’ha decan-
tat perquè la ciutat sigui la Capital del 
Circ. Cal esmentar que això és pos-
sible mercès a l’entusiasme i compe-
tència del figuerenc universal, Genís 

Matabosch, l’home que ha esdevingut 
una autoritat mundial en aquesta es-
pecialitat artística, amb qui mantenim 
una personal i cordial amistat.. Ell és 
qui mou els fils i ha engrescat a l’Ajun-
tament, Consell Comarcal, Diputació, 
Centre de Turisme, per tal de que 
s’impliquessin en la proposta. Però 
no sols ha convençut a les autoritats  
sinó, que també, a una munió d’em-
preses i estaments que han aportat 
el seu mecenatge i ha reunit, a més a 
més,  un bon nombre de coŀlaboradors 
i de voluntaris els quals fan possible el 
magne esdeveniment. Així, tots junts, 
han assolit que cada any debutin a Eu-
ropa atraccions de reconeguda talla i 
prestigi, procedents de 12 països, que 
aporten 22 atraccions, les quals es 
disputen els premis atorgats per dife-
rents jurats.
Aquests estan formats per personali-
tats com directors de circ, crítics i fo-
tògrafs (Moscú, Montecarlo, Vietnam,  
Rússia, Canadà, França, Holanda, 
Alemanya, Espanya, Anglaterra i Mè-
xic) També el públic atorga el seu pre-
mi, com mitjà de participació.
Assistir a aquest Festival empordanès 
suposa gaudir del millor espectacle del 
món. Enguany, hem estat 23.000 els 
espectadors que hem omplert la carpa 
(2.000 seients) durant les onze funci-
ons que s’han donat.
Allí vàrem coincidir amb Joan Soler 
Juvé, el sitgetà que més prolífic ha es-
tat en representar al pallasso Charlie 
Rivel. Ell ens presentà a la senyora 
Rose-Marie Risto, vídua de Manuel 
Vallés més conegut per pallasso Totó.
Enguany unes atraccions han pre-
sentat acrobàcies sobre cavalls. El 
presentador proclamà que el Festival 
ofereix actuacions d’artistes amb dues 
potes i animals amb quatre... remar-
cant l’especial atenció que s’havia 
dispensat als cavalls, tan pel que fa  
a  matèria de transport com d’establia, 

Dia 1: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 2: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 3: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 4: BAUSILI./ Born, 23
Dia 5: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 6: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 7: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director

Agraïment
•• HERMINI PLA

En aquest apartat tot sovint hi llegim 
missatges agraint la dedicació molt 
exemplar d’una família sobre l’aten-
ció rebuda.
En el meu cas, l’agraïment és per a 
l’Ajuntament de la ciutat que m’ha 
honorat amb una recepció a la Sala 
de Plens amb motiu dels 125 anys 
de la nostra empresa, de quatre ge-
neracions de recorregut.

A part del protocol rutinari, l’ambient 
que es va crear va ser molt emotiu, 
doncs, acompanyat per tota la famí-
lia, parents i amics, va ser una vet-
llada per recordar.
Amb aquest acte voldria recomanar 
al nostra consistori que fos més prò-
dig, doncs la satisfacció moral que 
ens ha proporcionat voldria que fos 
compartida per moltes més perso-
nes.
Gràcies de nou per aquest guardó!

alimentació i seguici veterinari. Aquest 
anunci fou rebut amb un fort aplaudi-
ment, en prova d’unànime reconeixe-
ment. Evidentment, un espectacle de 
circ sense animals perd la meitat de la 
seva essència. Els animals en el circ 
no són maltractats, ans el contrari, te-
nen les màximes atencions, donat que 
cal mimar-los per tal  que es mereixin 
el mateix tracte que les estrelles de 
l’espectacle. Prohibir aquestes aporta-
cions, es una demostració de les més 

completa ignorància del que és i que 
significa el CIRC.
Assistir a aquest Festival de Figueres  
suposa gaudir del millor que actua 
per aquests mons. Retornàrem tard a 
Igualada, però satisfets d’haver pre-
senciat un Circ autèntic, realitzat per 
figures internacionals acompanyades 
per un ballet i una música d’excepcio-
nal categoria.
Esperem ja el de l’any 2014!
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La llista de motius pels quals una o diverses per-
sones decideixen posar fi a la seva vida, s’ha vist 
tristament incrementada amb una nova causa: el 
desnonament. No obstant això,  la reacció de les 
entitats bancàries continua sent freda i immune. 
Algunes d’elles han volgut aparentar una minsa 
obertura a l’hora de negociar amb les deutors, però 
només són això: aparences. Els representants de 
la banca continuen ancorats en què la legislació 
vigent no és la responsable dels desnonaments. 
Corpresa per l’enuig i la manca de sensibilitat dels 
bancs i caixes en front dels ciutadans que no poden 
fer front al pagament del rebut del préstec hipote-
cari, la portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca) no va dubtar de qualificar de cínic 
i criminal a un portaveu de l’Associació Espanyola 

Sí, que és possible
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

de la Banca (AEB) durant la seva compareixença 
d’ambdós davant de la Comissió d’Economia del 
Congrés. Fins llavors i malgrat haver aconseguit 
aturar algun desnonament, totes les manifesta-
cions dutes a terme per l’esmentada Plataforma 
no havien obtingut la reeixida desitjada. A partir 
del moment en què la senyora Colau va preferir 
de donar a conèixer quina era la postura del grup 
que representa, abans que llençar-li la sabata al 
representant de l’AEB, alguna cosa va començar 
a canviar. 
La legislació hipotecària regent a Espanya i de 
retruc al nostre país, és totalment obsoleta. Tot i 
així, el govern del PP s’obstina en voler fer creure 
que són els socis europeus i no ells els que no 
veurien amb bons ulls una reforma d’aquesta llei. 

Malgrat el full de ruta que pugui 
haver marcat Frau Merkel, res és 
més important que preservar el 
dret de viure de les persones. Els 
que desesperats opten per posar 
el punt i final a la seva existència, 
no és pel fet de no poder pagar 
el rebut de la hipoteca, és per-
què a part de perdre la seva llar 
es queden literalment al carrer, 
sense que qui els despatxa els 
ofereixi la possibilitat d’accedir 
a un lloguer social. Els bancs es 
parapeten en què no són ells qui 
inciten la gent a suïcidar-se, però 
sí que és el seu comportament el 
que els instiga. En la piràmide de 
responsabilitats per haver arribat 
a aquesta situació, el govern i les 

La insòlita renúncia de Benet XVI –per les raons 
que sigui, que no hi entro- deixa l’Església catòlica 
en un moment molt delicat. Deixant de banda els 
escàndols sexuals i les lluites internes de la Cúria 
per dominar un dels estats més hermètics del món, 
és evident que hi ha dues maneres de veure i viure 
la doctrina de l’Evangeli, que el nou papa haurà 
de tenir en compte. Crec que són il·lustratius dos 
personatges que vaig conèixer en el seu moment:
Don Piero era un capellà sard, de Caltassetta, que 
va anar a Roma a completar els estudis eclesiàstics 
i doctorar-se en Dret canònic. Quan va aconseguir 
una plaça d’escrivent a la secció de matrimonis 
al Vaticà, va dir-me: “Ja he posat el peu al primer 
graó de l’escala, ara només és qüestió d’anar pu-
jant”. Al cap d’un any era enviat com a conseller a 
la Nunciatura del Panamá i el 1970, amb només 37 
anys, encarregat de Negocis a la de Santiago de 
Xile. Aquí, i en absència del nunci, va viure el cop 
d’estat de Pinochet de1973. Les diverses ambai-
xades obriren les portes als perseguits polítics, ja 
que hi havia vides en perill. La Nunciatura vaticana 
s’hi negava fins que, després de moltes negociaci-
ons, Don Piero accedí a acollir 26 persones. El dia 
acordat, però, la legació vaticana va ser envoltada 
per la policia de manera que van haver de renunci-
ar-hi. El motiu? La delació feta per Don Piero, que 

El papa, el monsenyor i el mossèn

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

En la piràmide de responsabilitats per haver 
arribat a aquesat situació hi ha el govern i 
els bancs. El primer per haver permès que 
la bombolla immobiliària s’anés inflant; els 
segons per haver acceptat taxar els habitat-
ges  a uns preus que no valien
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entitats de crèdit són els qui més en tenen la cul-
pa. Els primers per haver permès que la bombolla 
immobiliària s’anés inflant; els segons per haver 
acceptat taxar els habitatges a uns preus que no 
valien. Els consumidors n’ocupen la base, més 
avall ja no hi ha res. Si quelcom se’ls pot retreure 
és haver volgut tenir un pis en propietat i en alguns 
casos, no haver pensat en la possibilitat de perdre 
el lloc de treball i els ingressos. Tard o d’hora, els 
habitatges que han estat embargats podran ser 
revenuts. Als qui han perdut la vida, ningú els la 
tornarà. 
La postura adoptada i mantinguda pel govern de 
Rajoy tampoc és lloable. Malgrat els esdeveni-
ments van manifestar la seva intenció de vot ne-
gatiu a la iniciativa legislativa popular, que va pre-
sentar la PAH, tot i comptar amb suport de 1500 
signatures. Sortosament, la pressió social va  as-
solir que a  darrera hora i in extremis, decidissin de 
votar-hi a favor. Va ser un triomf de la ciutadania. 
Una victòria que el president del Congrés dels Di-
putats. Sr. Jesús Posada va voler apaivagar amb 
un “¡ procedan a la expulsión, coño!”, pronunciat 
amb enuig i menyspreu cap els que ho celebraven. 
Una vegada més, el que va ser l’eslògan de la pri-
mera campanya d’Obama s’ha complert.

no volia saber res de socialistes i comunistes ni pas-
sar per un mal tràngol que enterbolís la seva carrera 
i les relacions del Vaticà amb Pinochet.
Malgrat això, Don Piero ocupava poc després càr-
recs a les nunciatures de Zambia, Suïssa i Taiwan. 
El 1988 va ser consagrat arquebisbe i nomenat nun-
ci a Bangla Desh, i més tard a Xile i diversos països 
escandinaus. Mort el 2007 als 70 anys, se li feren les 
exèquies al seu poble natal amb tota la pompa que 
corresponia al seu càrrec.
L’altra cara de la moneda podria ser mossèn Josep 
Maria, nascut en un poblet del Penedès. No va tenir 
cap títol ni càrrec eclesiàstic. Treballador incansa-
ble, es va dedicar a l’ensenyament i a l’organització 
de colònies estiu i per això va condicionar una casa 
a Barruera on ell mateix feia de paleta. Davant la 
necessitat de col·laboració expressada per un amic 
capellà per construir un hospital a Ruanda, no va 
dubtar a anar-hi a donar un cop de mà, i un cop fina-
litzada la tasca, tornava per anar a una parròquia del 
Priorat. Allà va contribuir a la creació d’una coopera-
tiva per promoure els vins de la comarca, aleshores 
en decadència. La seva passió era el camp, la mun-
tanya, el contacte amb la gent en la docència i les 
sortides i trobades amb grups juvenils. Mai no impo-
sava res. Respectava tothom sense tenir en compte 
les seves idees. No adoctrinava, només deia que in-

tentava fer reflexionar perquè la gent fossin, abans 
que res persones, i la fe fos viscuda per convenci-
ment. Deia que Déu ens ha donat la capacitat de 
raonament i la llibertat de decisió perquè les usés-
sim. I que per damunt de qualsevol manament hi 
havia la consciència de cadascú, amb llibertat però 
amb responsabilitat en el si d’una comunitat plural.
En complir els 65 anys va plantejar la voluntat de 
jubilar-se a la seva terra nadiua i fer-hi de pagès, tot 
i tenir cura d’un parell de petits pobles. Havia vis-
cut sempre del treball de les seves mans i amb els 
estalvis va comprar una masia aïllada i gran, que 
anava condicionant per rebre tothom qui volgués 
anar-hi, mentre ell cuidava la vinya i les oliveres, 
aixecava marges de pedra i construïa una piscina. 
No va ser a temps d’acabar-la, perquè dos anys 
després va morir d’una penosa malaltia. L’església 
va ser petita per acollir el gran nombre d’amics que 
hi acudírem, molts amb  llàgrimes als ulls.
Són la cara i la creu d’una mateixa moneda. Dintre 
de pocs dies el conclave de cardenals escollirà un 
nou papa, que caldrà veure per quina es decan-
tarà. El que no podrà fer serà intentar posar-la de 
cantell.
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Els futurs estudiants universitaris d’Igualada tor-
nen a tenir al seu servei, aquest divendres a l’Es-
corxador, una fira universitària que arriba a la se-
gona edició ja consolidada i amb diferents centres 
d’arreu del país que no es volen perdre la cita amb 
els més joves de la ciutat per informar-los sobre 
com poden encarar el seu futur acadèmic. Una 
molt bona iniciativa que fa més pròxim als joves 
de la ciutat aquest món de papers, tràmits, recor-
reguts i canvi de sistema que representa el pas de 
l’institut a la universitat.
El dia de la Fira Igualada Universitària, malaura-
dament, és l’únic dia en el qual les universitats 
més importants del país estan a prop de la ciutat. 
La resta de  l’any, aquests centres queden lluny 
i molts joves han de fer un autèntic viatge fins a 
arribar-hi, amb maleta inclosa perquè moltes ve-
gades l’única opció que tenen és la de quedar-se 
a dormir a la ciutat on estudien.
Amb l’arribada de l’Eix Diagonal i el desdobla-
ment de l’Eix Transversal, Igualada aconsegueix, 
finalment, tenir a un màxim d’una hora en cotxe 
la Universitat de Vic i a mitja hora la de Manresa. 

Tot això se suma a l’hora i escaig que hi ha fins a 
Lleida i al poc menys d’una hora que es tarda a 
arribar a Bellaterra i Barcelona. Unes connexions 
competitives que ens brinda el fet d’estar al centre 
del país i que aprofitaríem si hi hagués una oferta 
en transport públic d’autobús adient cap a destins 
on en aquests moments Igualada hi està d’esque-
na com són Lleida, Manresa o Vic. Tot i la millora, 
amb els anys, de les carreteres, el transport públic 
amb aquestes ciutats s’ha quedat encallat en el 
temps i avui només disposem d’una Alsina Graells 
que tarda gairebé 2 hores per arribar a Lleida o 
d’un Masats a Manresa que tarda 50 minuts amb 
un únic servei a les 2 del migdia d’anada i a les 9 
del matí de l’endemà de tornada, impossible de 
comptabilitzar.
En el cas de Lleida, on cada vegada hi estudien 
més igualadins i igualadines, fins i tot s’han muntat 
un grup de Facebook per organitzar-se les anades 
i tornades en cotxes. Crec, però, que caldria es-
tudiar si hi ha la possibilitat de poder crear unes 
connexions ràpides amb aquestes universitats. En 
el cas de Lleida una anada els dilluns i una torna-

JORDI CUADRAS

D’Igualada a la universitat
da als divendres s’ompliria segur i en els casos 
de Manresa o Vic podrien ser expedicions diàri-
es en busos de menys capacitat. Fa tres anys es 
va fer aquest pas amb l’autobús de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; es van ampliar les expe-
dicions i hi ha demanda, tot i que els horaris que 
es van estipular, inexplicablement, no concorden 
amb els de les classes.
El mapa universitari del país ha anat variant i s’ha 
descentralitzat de Barcelona, però Igualada se-
gueix tenint un transport públic centralitzat a la ca-
pital. Cal canviar aquesta dinàmica i adaptar-nos 
a noves necessitats com són, en aquest cas les 
dels nous universitaris de la ciutat. Les matrícules 
ja són prou estrepitosament altes després de la 
pujada de fins el 66% com per haver de trobar-
se obligats a pagar un pis o la gasolina del cotxe 
per manca d’un transport amb la ciutat. Tot espe-
rant un tren gran que comuniqui de manera ràpida 
totes aquestes ciutats, brindem-los aquesta nova 
possibilitat.

Parlem d’un dels temes més importants que avui 
té plantejat el món. I comencem recomanant un lli-
bre: Breve historia de las migraciones de Massimo 
Levi (Alianza Editorial). Un molt bon llibre sobre un 
tema de gran transcendència econòmica i social. 
També política. I sobretot humana.
I de gran volum. Es calcula que, durant els pro-
pers cinquanta anys, dos-cents milions de perso-
nes canviaran de país. És a dir, en conjunt uns 
dos-cents milions s’establiran a països receptors, 
especialment a deu o dotze. Pot molt ben ser que 
això provoqui situacions difícils. I de fet les migra-
cions constitueixen avui un dels temes que més 
conflictes poden causar. Per motius laborals, so-
vint amb molta conseqüència econòmica, per di-
ferències culturals, de vegades, però no sempre, 
de base religiosa, per l’ocupació de l’espai, etc. 
Tota una problemàtica complexa i diversa segons 
els casos, però que sovint reclama un esforç de 
mútua comprensió. No fàcil. I la prova que no és 
fàcil és que un dels factors més importants de ra-
dicalització política que hi ha a Europa –però tam-
bé a països asiàtics i africans– és precisament la 
incomoditat o el rebuig que provoca una immigra-
ció molt nombrosa i invasiva des del punt de vista 
laboral i social, o també cultural.
Per altra banda, el món –i més exactament els 
països més desenvolupats– no poden ignorar el 
drama de centenars, milers de milions de perso-

JORDI PUJOL I SOLEY

Les migracions (I)
nes que viuen en condicions molt precàries, so-
vint desesperadament precàries. No poden tancar 
amb pany i forrellat l’àmbit del seu benestar i de la 
seva riquesa. El món desenvolupat i ric té el deure 
d’ajudar al desenvolupament econòmic, social i de 
qualitat humana del menys desenvolupat. I ja ho 
fa. No tant com caldria –entre altres coses perquè 
és feina no fàcil i de llarga durada–, però si mirem 
enrere, tres o quatre dècades, veurem que hi ha 
hagut un canvi. Encara insuficient, però important. 
Que cal continuar.
Però mentrestant, i durant molt de temps, segui-
rem tenint problemes de subdesenvolupament, 
de carències greus i de migracions. I cal, per tant, 
que el món desenvolupat tingui una doctrina i una 
actitud adequades. Justes i eficaces de cara a la 
gent que emigra, i també de cara a les societats 
que reben immigració.
Aquests dies es dóna la casualitat que amb mo-
tiu de la renúncia del papa Benet XVI he repas-
sat alguns textos seus. Concretament dos. Un 
d’ells –del mes d’agost de 2010–, en francès, tot 
i ser un discurs pronunciat a Roma. O sia, clara-
ment referit a la política del president Sarkozy, en 
aquell moment molt endurida respecte al tema de 
la immigració. Un discurs fet en un llenguatge no 
pròpiament polític, sinó espiritual. Parla de saber 
acollir les legítimes diversitats humanes i que cal 
educar els joves en la fraternitat universal. Però 

el discurs, fet a Roma i en italià, es passa al fran-
cès quan parla d’aquest tema. I és que tenia un 
destinatari particular, que era la política francesa 
d’immigració.
Però més clar i més complet és, sens dubte, un 
altre text de Benet XVI de dos mesos més tard. 
En un missatge amb motiu del Dia de l’Emigrant i 
del Refugiat –27 d’octubre de 2010– el papa diu: 
«Tota persona té el dret a deixar el seu país bus-
cant millorar les seves condicions de vida i per 
gaudir dels béns de la Terra». I insisteix que als 
emigrants se’ls ha de tractar amb «dignitat huma-
na». I diu que hi ha «una sola família humana». 
Però a més recorda als emigrants «el seu deure 
d’integrar-se al país d’acollida i la seva identitat 
nacional».
S’ha escrit molt sobre aquest tema. Molt i sovint 
bé. Des de perspectives ideològiques molt dife-
rents. Però al nostre entendre aquestes breus pa-
raules del papa resumeixen molt bé el que són els 
deures i els drets dels emigrants i els deures i els 
drets de les societats receptores.
Aquest tema és tan important per a Catalunya, 
també per a Espanya i per a Europa, que n’haurem 
de seguir parlant. De fet ja n’hem parlat diverses 
vegades des d’aquest butlletí. Per exemple, en 
vàrem parlar a l’editorial del 2 de gener de 2007, 
titulat «Respecte mutu» i del qual recomanem la 
lectura. En seguirem parlant.
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L’arribada de nouvinguts a la comarca es redueix 
a més de la meitat en els últims quatre anys
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El tema de la setmana

MARIA SAYAVERA / LA VEU

En la darrera dècada, la co-
marca de l’Anoia ha tingut un 
flux constant d’immigració, 
arribada principalment del 
Marroc, Romania, diferents 
països d’Amèrica Llatina, com 
l’Equador, Colòmbia i Argenti-
na, i de la Xina. Aquest creixe-
ment de la població immigrant 
que s’havia viscut des de l’any 
2001, amb una mitjana anual 
d’altes al padró de 1.288 per-
sones, de les quals moltes 
eren famílies que ja tenien al-
gun membre aquí, contrasta 
amb la davallada que es va 
començar a patir a partir del 
2008 i sobretot entre aquest 
any i el 2009, en què el nom-
bre de persones immigrants 
que van arribar a l’Anoia va 
ser de gairebé 700 menys que 
l’any anterior. Posteriorment, i 
fins al 2011, en què es dispo-
sa de dades oficials, la baixa-
da s’ha alleujat però continua 
mantenint-se, amb 803 nou-
vinguts fa dos anys, una quan-
titat ben allunyada dels 1629 
que es varen rebre al 2007.  

D’altra banda, i pel que fa al 
repartiment de les nacionali-
tats d’origen, es manté la tòni-
ca dels darrers anys i el Mar-
roc continua sent capdavanter 
amb més del 40% del total de 
població estrangera, seguida 
molt de lluny per la comunitat 
romanesa, que significa un 
10% del total de la població 
estrangera. La resta de naci-

Elaboració pròpia. Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Elaboració pròpia. Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
La immigració a l’Anoia no suposa més d’un 9% sobre la població total.

onalitats, concentrades sobre-
tot a Amèrica del Sud, l’Àfrica 
i Àsia, no sumen cadascuna 
més del 5%. En aquest sentit, 
i si parlem de dades totals a 
la comarca de l’Anoia, la po-
blació immigrant significa poc 
més d’un 9% en el 2012.

Poca oferta laboral
Les causes per les quals el 
nombre d’arribades de nouvin-
guts va a la baixa, és principal-
ment, la poca oferta laboral de 
què es disposa a l’Anoia, que 
desanima a molts a venir-hi, 
buscant noves destinacions 
en d’altres punts de la geogra-
fia catalana o fins i tot en d’al-
tres països del nord de la Co-
munitat Europea. Això també 
fa, que alguns dels immigrants 
que varen arribar aquí a ini-
cis del segle XX, decideixin 
marxar a buscar sort fora de 
l’Anoia. Segons Càritas Anoia, 
“en molts casos, sobretot pel 
que fa a famílies magrebines, 

el cap de família és el primer 
en marxar i un cop troba fei-
na en un altre lloc, s’endú la 
resta de la família”. En d’altres 
casos aïllats, pel que fa a fa-
mílies sobretot provinents de 
Sud-amèrica, opten per tornar 
al seu país d’origen, en què 
molts casos les economies 
estan reflorint. 

Concentració a la Conca
Segons les dades de l’úl-
tim informe estadístic sobre 
la immigració a la comarca, 
elaborat pel Consell Comar-
cal, el 65,4% de la població 
de nacionalitat estrangera es 
concentra en municipis de la 
Conca d’Òdena, i en especial 
a la capital de comarca, Igua-
lada, que compta amb un 45% 
d’aquesta població estrange-
ra, guanyant-ne un 1,4% més 
respecte el 2010. La segona 
zona de la comarca en què hi 
ha un flux constant de pobla-
ció estrangera és l’Anoia Sud, 

amb un 25,1%. Finalment, pel 
que fa a l’Alta Anoia, és on tro-
bem el percentatge més baix, 
amb un 8,3% de població 
d’origen estranger. Tot i així, 
en aquesta zona és on es tro-
ba el municipi de la comarca 
amb més concentració d’immi-
grants, és el cas de Calaf, amb 
un 24% de persones immi-
grants sobre el total de la seva 
població. En el cas d’aquest 
municipi de l’Alta Anoia, poc 
més de la meitat de persones 
estrangeres són d’origen ma-
grebí, provinents del Marroc, 
i els segueixen amb un 20% 

sobre el total, veïns d’origen 
romanès. També cal destacar 
una petita concentració d’afri-
cans provinents del Senegal i 
Guinea Conakri. 

Pel que fa a la resta de muni-
cipis de l’Anoia, en són pocs 
els que es troben per sobre 
la mitjana comarcal amb més 
d’un 10% de població immi-
grada, sent-ne tan sols set 
més, amb Santa Margarida 
de Montbui, els Hostalets de 
Pierola, Igualada, la Llacuna, 
Argençola, Carme i Orpí, el 
segon municipi que té un per-
centatge més alt de persones 
nouvingudes empadronades, 
amb un 16,70% sobre el total 
de la població, i en què des-
taca una comunitat romanesa. 
Unes xifres però que estan en 
constant moviment a causa 
del flux d’anades i arribades 
tant de nouvinguts, com d’au-
tòctons que busquen sort fora 
de la comarca. 

El 2009 van arribar 
659 menys persones 
nouvingudes que 
l’any anterior

El 65,4% de la pobla-
ció de nacionalitat 
estrangera es con-
centra a la Conca 
d’Òdena, i en espe-
cial a la capital, Igua-
lada, amb un 45% 
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L’any 2011, Càritas de l’Anoia atén un 
17% menys de persones immigrants

El Consell Comarcal 
treballa també per 
assessorar aquells  
que vulguin marxar
MARIA SAYAVERA / LA VEU

Des de fa varis anys, el Con-
sell Comarcal de l’Anoia ofe-
reix uns plans d’Acollida per 
a totes aquelles persones 
nouvingudes a la comarca, 
per tal que es puguin adaptar 
amb facilitat a les costums i la 
societat catalana, però en els 
últims mesos està treballant 
per oferir-los a tots aquells 
que a causa de la poca ofer-
ta laboral que hi ha al conjunt 
del país, en vulguin marxar a 
un altre. Així, la tècnica de ciu-
tadania, Anahí de Febrer, ens 
explica que “sabem que hi ha 
molta gent d’aquí que vol anar 
a un altre país, i la idea és po-
der assessorar a les persones 
que també vulguin marxar”. 
De Febrer ens matisa que hi 
ha “tant persones que un dia 
van arribar aquí i ara se’n van 
a d’altres països europeus, 
com Bèlgica o Holanda, on ja 
hi tenen família, com també 
gent autòctona que vol mar-
xar”. D’altra banda, també hi 
ha alguns casos, sobretot pel 
que fa a famílies provinents 
d’Amèrica del Sud, que han 
optat per tornar al seu país 
d’origen, mentre en el cas de 
persones immigrades de pa-
ïsos africans, acostumen a 
marxar cap al nord d’Europa, 
i en alguns casos, segons la 
tècnica de ciutadania, només 
és el pare el que se’n va, per 
després endur-se la família, 
mentre que en d’altres, és la 
família al complet qui marxa.

MARIA SAYAVERA / LA VEU

En aquest sentit, i a causa de 
la davallada de nouvinguts a 
la comarca, algunes entitats 
també han notat aquest des-
cens, com és el cas de Càr-
tias de l’Arxiprestat d’Anoia-
Segarra. 
Aquesta entitat d’ajuda social 
va veure com, entre el 2004 i 
el 2010, es triplicava el nombre 
d’immigrants atesos, a causa, 
principalment, del gran flux 
migratori que estava rebent 
la comarca. Però aquest aug-
ment va ser molt significatiu 
entre el 2008 i el 2010, en què 
van doblar aquesta atenció 
als immigrants, coincidint amb 
l’auge de la crisi econòmica, 
ja que, com ens indiquen des 
de l’entitat d’ajuda, “els immi-
grants varen ser els primers 
en perdre la feina, i això va fer 
que un gran nombre s’afegís 
als que ja estàvem atenent 
fins llavors”. D’altra banda, i 
en aquest augment, van ser 
els immigrants d’origen afri-
cà, i sobretot magrebí, els què 
més es dirigiren a la seu de 
Càritas, mentre que el nombre 
de persones ateses d’origen 
sud-americà es va anar man-
tenint. 

Però aquest augment que 
s’apuntava en els darrers anys 
es va aturar al 2010, i segons 
la seu de Càritas a l’Anoia, 
en el conjunt del 2011 es van 
atendre un 17% menys de 
persones immigrants, és a dir, 
un total de 439 usuaris, pels 
més 500 que es van atendre 
l’any anterior. I aquesta ten-
dència va continuar durant el 
2012, per sota dels 400 usua-
ris immigrants. 
Pel que fa a les causes 
d’aquesta davallada, Càritas 
apunta que “a causa del gran 
nombre d’aturats a la comarca 
i la baixa oferta de feina, mol-
tes de les famílies immigrants 
que van arribar en els darrers 
deu anys, opten per marxar 
cap a altres zones de Catalu-
nya o fins i tot, altres països 
europeus, per buscar feina”. 
D’altra banda, Càritas també 
ens diu que algunes d’aques-
tes famílies que s’han quedat 
a la comarca, passen a ser 
ateses pels Serveis Socials 
dels seus ajuntaments, ja que 
ja han regularitzat la seva si-
tuació aquí i alguns ja cobren 

algun tipus de subsidi després 
d’haver treballat. 

Més usuaris autòctons
Tot i això, Càritas a l’Anoia con-
tinua tenint un gran nombre 
d’usuaris totals, que a causa 
de la crisi econòmica s’ha anat 
augmentant, però en aquest 
cas, amb famílies autòctones, 
la majoria de les quals, tant el 
pare com la mare es troben a 
l’atur i en situacions econòmi-
cament molt complicades. A 
més, Càritas ofereix un gran 
nombre de serveis i projectes 
d’atenció directa, reforç esco-
lar, programes per a la gent 
gran,programes d’acollida per 
a immigrants i cursos d’ocupa-
ció. L’Arxiprestat d’Anoia-Segarra atén centenars d’usuaris l’any. 

Entre els anys 2008 
i 2010 es va produir 
un augment d’usuaris 
immigrants que ha 
anat a la baixa a par-
tir del 2011
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Serà un “hospital de mentida”, 
com algú ja s’ha atrevit a ba-
tejar-lo, però el cert és que, 
d’aquestes característiques, 
serà únic a Espanya i dels 
pocs que hi haurà a Europa, i 
moltes de les grans cases de 
farmàcia i aparells per la medi-
cina ja hi han fixat els ulls, així 
com centres universitaris. El 
4D Health (més o menys això 
vol significar la frase “per la sa-
lut”) va prenent forma a l’edifici 
de l’antic Hospital Comarcal, 
al passeig Verdaguer. Aques-
ta setmana, la tinent d’alcalde 
Àngels Chacon i el Dr. Enric 
Macarulla, veritables referents 
d’aquest projecte, van encap-
çalar una visita d’obres amb la 
presència de periodistes. 
Les obres s’estan duent a ter-
me en gran part del que era 
l’Hospital Comarcal, conser-
vant-ne l’estructura interior, 
tot i que, com és lògic, s’està 
rehabilitant. Les obres seguei-
xen el ritme previst i l’edifici 
estarà a punt tot just comen-
çar el 2014, tot i que mesos 
abans ja se’n podran fer les 
primeres proves. De fet, el que 
són les obres en sí mateixes 
haurien d’acabar l’estiu vinent. 
El Dr. Macarulla explica que 
“per tal que el projecte sigui un 
èxit, cal que es puguin passar 
tots els controls de qualitat, de 
forma que els qui es formin al 
4D Health puguin tenir un cer-
tificat de qualitat”. 

Situacions d’alta tensió
Macarulla explica que en el 
futur centre de simulació -que 
ha tingut el suport econòmic 
de la Generalitat, Ajuntament, 
Diputació, els fons europeus 
Feder però ni un euro de Ma-
drid- servirà “no solament per 
simular els processos que 
passen en un centre així, sinó 
que posarem tots els professi-
onals en un hospital simulat i 
provocarem situacions d’alta 
tensió per veure com reacci-
ona tothom”. De moment, el 
4D Health costarà 1,5 milions 
d’euros.
El tret diferencial d’aquest 
“hospital de mentida” respec-
te d’altres centres de simula-
ció en salut és que, aquí, es 
treballarà en un indret que ja 
era un hospital real, i amb l’in-
tervenció de diferents àrees  
d’especialitat, des de l’atenció 
al client, o la farmàcia, fins a 
intervencions quirúrgiques. 

L’antic Hospital Comarcal s’està rehabilitant per 
convertir-lo en el primer “hospital simulat” d’Espanya

Impressionant forat on existia l’antic ascensor de l’Hospital Comarcal. Fotos: JP

És el que es diu un centre de 
simulació integral. “Aquí simu-
larem un entorn de treball in-
tegral, sempre amb l’objectiu 
d’augmentar la seguretat dels 
pacients i que hi hagi menys 
errors. Aquesta situació és 
impossible simular-la en un 
ambient real”. El centre de 
simulació engloba qualsevol 
tipus d’assistència hospitalà-
ria: la primària, consultes ex-
ternes, atenció a domicili o les 
emergències al carrer. Així, 
els usuaris del centre trobaran 
un edifici que tindrà l’aparença 
d’un hospital, ja que comptarà 
amb tots els elements propis 
d’un centre sanitari, amb la 
diferència que no hi haurà pa-
cients reals. També es podran 
fer proves de material sanitari 
o de medicaments, abans que 
les empreses productores els 
comercialitzin. 
El Dr. Macarulla posava 
l’exemple d’un escàner, un 
TAC. “Posarem un pacient si-
mulat a dins d’un escàner i li 
farem un contrast per veure 
com funcionen els ronyons. 
Llavors provocarem una atu-
rada cardíaca i analitzarem 
com funciona l’equip davant 
d’aquesta situació, veurem la 
reacció tant dels tècnics, dels 
radiòlegs i de tot el personal”. 
En definitiva, el 4D Health 

serà el perfecte “conillet d’Ín-
dies” del sector de la salut.
La oferta d’Igualada sembla 
que ha agradat a empreses 
del sector, i a les universitats, 
així com centres de forma-
ció professional que realitzen 
mòduls superiors, tot i que de 
moment no se’n vol revelar el 
nom. “No volem que hi hagi 
qui se n’aprofiti i ens avan-
ci”, diu Àngels Chacon. Hi ha 
casos recents en “espavilats” 
que han aprofitat la feina feta 
per altres per avançar-se, es-
pecialment en comunitats au-
tònomes on la inversió pública 
és més fàcil.
Les obres que s’estan fent a 
l’antic Hospital Comarcal tam-
bé han permès recuperar la 
vella història d’aquest recinte, 
que al llarg dels anys s’ha anat 
ampliant com si fossin capes 
d’una ceba, perquè l’activitat 
interior no es podia aturar. 
També s’ha tingut contacte 
amb l’antiga mina d’aigua que 
hi havia al subsòl de l’hospital 
-antigament un convent- i que  
es podrà utilitzar per regular la 
temperatura interior d’alguns 
espais.

Nova imatge
Aquesta setmana també s’ha 
presentat la imatge corpora-
tiva del 4D Health. Des del 

nom fins al símbol del logo-
tip recull els conceptes clau 
de l’equipament com són la 
innovació, la seguretat, la re-
cerca, l’exceŀlència, el rigor, la 
modernitat, etc. Pel que fa al 
nom, denota que va més enllà 
de les tres dimensions (3D), ja 
que la simulació que s’hi prac-
ticarà no es redueix només a 
la visualització en una pantalla 
o a la utilització d’un maniquí, 
sinó que és completa i recrea 
l’escenari real amb la màxima 
fidelitat. D’altra banda, esta-
bleix un paral·lelisme entre el 
4D i el significat que aquesta 
contracció té en anglès (“for 
the”), de manera que anuncia 
implícitament la seva missió: 
“per la salut” de les persones. 

En relació al símbol que 
acompanya el logotip, es trac-
ta d’una esfera que s’obre i 
permet veure què hi ha al seu 
interior. A dins apareix un traç 
dinàmic que gira en continu 
moviment i demostra que hi 
succeeixen coses, deixant un 
espai lliure a la imaginació.  

Igualada

El centre de 
simulació estarà 
acabat el proper 
estiu, però no entrarà 
plenament en 
funcionament 
fins tot just 
començar el 2014 
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Diverses imatges de l’estat de les obres a l’antic hospital.

Àngels Chacon i el Dr. Enric Macarulla, els referents del projecte 4D Health.
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8 de març
Dia inter
nacional 
de les 
Dones

8 de març
Dia inter
nacional 
de les 
Dones

Amb motiu del DIA INTERNACIONAL DE LES DONES i per donar el tret de sortida al CON-
CURS DE MAQUILLATGE GLOBAL MARYKAY “UNA DONA POT”, el proper 8 de març re-
alitzarem un acte solidari que es portarà a terme simultàniament a TOT EL MÓN per cele-
brar-ho.
 
El concurs de maquillatge “UNA DONA POT” és un acte solidari sense ànim de lucre per celebrar 
la bellesa, l’autoestima i la capacitat de les dones per crear les seves pròpies circumstàncies i 
millorar la seva vida, la de les seves famílies i la de les persones amb les quals es relacionen.
 
Què es farà en aquest acte?
Per donar l’inici al CONCURS DE MAQUILLATGE GLOBAL MARYKAY “UNA DONA POT”, es 
realitzarà una classe de maquillatge amb un look especial per celebrar el 50è aniversari de 
MARYKAY. Es prendran fotografies de l’abans i el després per tal que les clientes puguin tenir la 
seva participació a punt per al concurs.
 
A la seu estatal de la companyia, a Madrid, es portarà a terme l’acte amb roda de premsa i només 
dues ciutats del país més han estat escollides per connectar via Skype amb Madrid, una d’elles, 
IGUALADA, 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 16:30h del 
divendres 8 de març.
16:30 RECEPCIÓ DE LES CONVIDADES, FOTOGRAFIA DE “L’ABANS” (cal venir sense maqui-
llar) i copa de cava cortesia d’SCORPIA que se suma a aquest acte solidari sense ànim de lucre
17h-18:30h CLASSE D’AUTOMAQUILLATGE “LOOK ESPECIAL 50è ANIVERSARI DE MARY-
KAY, UNA DONA POT”. Connexió amb l’acte i roda de premsa de Madrid i FOTOGRAFIES DEL 
DESPRÉS
 
Com reservar la meva plaça?
A través de la teva Consultora de Bellesa independent de Marykay, si la tens, o a través d’Olga 
Jiménez al 630670239 o a olgajimenezmk@gmail.com
Si tens consultora i no recordes el seu contacte o si en vols trobar una a la teva zona ho pots fer 
a http://applications.marykayintouch.es/Locator.search/Locate.aspx
 
Del 8 de març al 10 de maig: les consultores de bellesa i clientes podran pujar les seves parti-
cipacions a la web www.marykay.es
Del 12 al 27 de maig: votació pública per escollir les finalistes, ens encantaria que fossin de 
l’Anoia!
Del 28 de maig al 24 de juny: selecció del jurat de les tres guanyadores
1 de juliol: anunci oficial de les guanyadores a la galeria de maquillatge global
 
PREMIS:
Hi haurà 3 guanyadores de cada categoria:
Les models rebran un premi de 2000€ DE DONACIÓ PER L’ASSOCIACIÓ CARITATIVA DE LA 
SEVA ELECCIÓ PER AJUDAR DONES I NENES i un article de moda valorat en 500€.
Les seves consultores rebran un premi de 1000€ DE DONACIÓ PER L’ASSOCIACIÓ CARITATI-
VA DE LA SEVA ELECCIÓ PER AJUDAR DONES I NENES i un article de moda valorat en 500€.
L’acte es realitzarà simultàniament a tots els països on MaryKay està present per poder batre 
el rècord d’automaquillatges solidaris realitzats en un sol dia, el DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES                  

Olga Jiménez Muntané
Empresaria Senior Ejecutiva Elite de Mary Kay
Saló: C/ Pau Muntadas, 13 - 08700 IGUALADA

Tel.: 630670239

Acte de maquillatge solidari de repercussió mundial 
a Igualada amb motiu del Dia internacional de les 
Dones, per les consultores de bellesa independents de 
Marykay amb la col·laboració del Restaurant Scorpia

DIVENDRES
1 de març de 2013
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L’empresa paperera Grup Mi-
quel i Costas va tancar l’any 
2012 amb una xifra de negoci 
de gairebé 200 milions d’eu-
ros, el que suposa un incre-
ment del 4,1% respecte l’any 
anterior. Pel que fa al benefici 
net es va situar en els 27,4 mi-
lions d’euros, superant en un 
18,4% el registrat un any en-
rere. També millora respecte 
el 2011 el ‘clash flow’, bene-
ficis més amortitzacions, que 
es va situar l’any anterior en 

Miquel i Costas va tenir el 2012 
un total de 27 milions de benefici

Ens hem acostumat tant a 
sentir que l’atur puja, que ja 
no ens immutem, malgrat si-
gui la xacra 

PERE PRAT

UGT, 125 anys 
d’història
Ja han començat els actes 
commemoratius dels 125 
anys del sindicat de la Uniò 
General de Treballadors, 
UGT, que va fundar Pablo 
Iglesias, al teatre Jovellanos 
de Barcelona, el 12 d’agost 
del 1888. Eren temps con-
vulsos, on els obrers esta-
ven condemnats a fer feines 
quasi com esclaus, a resultes 
d’una revolució industrial que 
els havia allunyat de les ocu-
pacions artesanals, massifi-
cant l’activitat productiva. Així 
el 1887 el Centre de Classes 
de Mataró va dirigir un escrit 
al seu equivalent de Barcelo-
na, proposant-li la celebració 
d’un congrés obrer d’abast 
estatal. Fruit d’aquesta inici-
ativa es nomenà la comissió 
per preparar l’acte fundacio-
nal, que va ser presidida per 
Toribio Reoyo, que tenia el 
suport de la Federació Tipo-
gràfica Espanyola. Gairebé 
un any més tard 26 delegats, 
que representaven 30 so-
cietats i 5.154 afiliats de les 
localitats de Barcelona, Grà-
cia, Caldes de Montbui, Vic, 
Manresa, Mataró, Tarragona, 
Castelló, Madrid,  i l’adhesió 
de quatre societats de San-
tander aprovaven els estatuts 
i decidiren que la seu s’esta-
blís a Barcelona. Els nuclis 
iniciadors i més actius de la 
UGT van ser els del camp 
tipogràfic (en el congrés fun-
dacional 1.391 representants 
adherits eren d’aquesta fe-
deració) que ja disposaven 
d’una notable organització i 
implantació.  
El segon congrés es va ce-
lebrar a Vilanova i la Geltrú. 
Després Màlaga, València 
i a partir del 1894 sempre 
a Madrid, on es traslladà la 
seu el 1899, malgrat l’oposi-
ció de Josep Comaposada i 
Gili, president de la UGT des 
del 1892 al 1894. En aquest 
congrés fou elegit president 
el tipògraf Pablo Iglesias, 
que ho va ser fins a la seva 
mort l’any 1925. A partir del 
1928 les federacions d’oficis 
(ferrers, forners, marbristes, 
etc.) es convertiren en fede-
racions nacionals d’indústria. 
Va ser en el XIVè Congrés 
de 1920 que es va assumir la 
“lluita de classes” com prin-
cipi bàsic de l’acció ugetista, 
encara que mai es va arribar 
a establir un òrgan mixt de 
connexió institucional amb 
el Partit Socialista Obrer Es-
pañol (PSOE), el sindicat hi 
va estar relacionat des del 
seu naixement, ja que fins a 
la dècada dels 80 la sindica-

ció a UGT suposava l’afiliació 
al PSOE i a la inversa. El sin-
dicat sempre s’ha considerar 
molt proper a la Segona In-
ternacional.
Segurament per tot això, el 
primer acte d’aquest aniver-
sari s’ha celebrat a Mataró. I 
el president del sindicat Cán-
dido Méndez ha reconegut 
que “en els primers anys la 
direcció del sindicat va tenir 
el cor a Catalunya”. Acompa-
nyat de Josep Maria Àlvarez i 
Joan Mora, alcalde de la ciu-
tat, va recordar que va ser al 
Centre Obrer de Mataró, on 
es va decidir crear un sindi-
cat de classe que unifiqués al 
màxim els esforços de les so-
cietats obreres de tot l’Estat, 
per fer front a la crisi econò-
mica que es patia en aquell 
moment. I va afegir “Hem 
enfilat tres segles d’història. 
Som una organització carre-
gada de passat, però també 
de present i una gran projec-
ció de futur. La història per 
la lluita de les llibertats i la 
democràcia a Espanya està 
íntimament lligada a la histò-
ria d’UGT i així ho seguirem 
fent”.
És important recordar-ho en 
moments en què hi ha qui 
considera que el seu paper 
ja no té sentit. L’Europa que 
coneixem, no seria la matei-
xa sense la contribució sindi-
cal, sigui del color que sigui. 
Perquè, encara que en oca-
sions s’han vinculat a idees 
polítiques, algunes avui un 
xic bandejades, no es pot 
oblidar que els plantejaments 
anarquistes, socialistes o co-
munistes han contribuït a que 
avui gaudim d’una societat 
més justa i igualitària. La pro-
ximitat entre afiliats i dirigents 
ha permès que aquestes or-
ganitzacions no caiguessin 
en plantejaments organitza-
tius negatius, com els dels 
partits polítics, amb qui tenen 
una cadena de transmis-
sió, però dels que han sabut 
mantenir-se apart. 
I en aquesta lluita contra 
l’atur en la qual tots estem 
compromesos, els sindicats 
són elements socials indis-
pensables. Per això tots ens 
hauríem d’afegir a la festa 
de celebració d’aniversari 
d’UGT i a congratular-nos de 
la feina que han fet i la que 
faran. Encara que a vegades 
sigui des de la discrepància 
-amb altres sindicats, patro-
nals o forces polítiques- però 
sempre treballant per seguir 
construint una societat millor.

els 44,12 milions d’euros, un 
18,4%. 
Segons la companyia, els re-
sultats obtinguts el 2012 són 
conseqüència de l’increment 
de les vendes, impulsat per un 
millor canvi de l’euro respecte 
l’any anterior, així com de l’in-
crement dels marges d’explo-
tació.
Segons una nota emesa per 
la companyia, durant l’exercici 
2012 s’ha retribuït els accio-
nistes amb 6,7 milions d’euros 
en dividends i en la darrera 

junta general es va reduir en 
un 1,3% el capital per amortit-
zació d’accions pròpies.
Amb els recursos obtinguts 
durant aquest any, el Grup ha 
finançat les necessitats d’in-
versió en actius fixes del pe-
ríode, principalment la inver-
sió en el projecte de la nova 
planta de fabricació de papers 
especials de la societat Ter-
ranova Papers a la Pobla de 
Claramunt. Una planta en la 
que el grup ha invertit 45 mili-
ons d’euros.

Eloi Dávila, alumne de l’Escola Pia, 
premi Cirit pel seu treball de recerca
REDACCIÓ / LA VEU

L’Eloi Dávila, alumne de l’Es-
cola Pia d’Igualada, ha estat 
guardonat amb un premi CI-
RIT, Premis de Recerca Jove.
Aquest premi està atorgat per 
l’Agència de Gestió i Ajuts 
Universitaris i de Recerca, de 
la Generalitat de Catalunya, 
i té com a objectiu fomentar 
l’esperit científic i la recerca, 
premiant  l’esforç de l’alumnat 
de Batxillerat que ha realitzat 
el treball de recerca al llarg de 
l’etapa de Batxillerat.
El treball guardonat porta per 
títol: “Jaume Raïch, d’ofici 
blanquer. Retrat social d’Igua-
lada i de la seva indústria ado-
bera. Del 1900-1941”. 
L’alumne fa una anàlisi històri-
ca de la primera meitat del  se-
gle XX a Igualada a partir de 
documents i fotografies d’en 
Jaume Raich, adober i besa-
vi de l’autor. El treball també 
consta d’una part pràctica en 
la qual l’autor, fent ús d’una 
partida de pell de mestís de 
l’època, intentà adobar-la amb 
productes antics i fent servir 
els processos d’aquell temps.

El mateix Eloi Dàvila ens ex-
plica així la seva experiència:
“Fa un parell d’anys, la meva 
família va retrobar una carpeta 
amb tot de paperassa del meu 
besavi. La informació que hi 
vaig veure era tant de la seva 
vida personal com laboral. 
Vaig trobar-la molt interessant 
i,  des del primer moment, vaig 
decidir que aquells documents 
serien l’origen del meu treball 
de recerca.
En una primera lectura no vaig 
ser conscient que el que tenia 
davant no només era una part 
de la història de la meva fa-
mília: després d’haver llegit 
alguns llibres de la història 

igualadina, em vaig adonar 
que aquells documents eren 
un veritable testimoni de la 
vida social, política i econòmi-
ca d’Igualada. 
La part de recerca històrica 
va ser molt interessant de 
treballar, perquè vaig poder 
comprovar que fets històrics 
estaven relacionats amb les 
vivències del meu besavi. La 
lectura de la història d’Igua-
lada, apropar-me als llibres, 
documents i entrevistes de 
l’època em va convèncer que 
el meu besavi va viure una 
època molt agitada i difícil, i 
vaig prendre consciència fins 
a quin punt influeixen els es-
deveniments polítics i socials 
en la nostra vida personal i 
professional.
Ni jo ni cap membre de la 
meva família sabíem si la fà-
brica continuava dempeus  o 
si ja estava enderrocada. Així 
que,  amb l’adreça i les imat-
ges que en teníem, vam acon-
seguir esbrinar on estava, i 
resulta que tota la part de la 
façana de la porta principal 
encara està sencera”.

CENTRE MÈD  C CAPELLADES

Us ofereix els serveis de:

Sarrià de Ter, 12 
08786 Capellades (Bcn)
Tel. 93 801 37 22 
Fax 93 801 19 18www.centremediccapellades.com  /  centremediccapellades@gmail.com

· Anàlisis clíniques
· Cardiologia
· Dermatologia
· Medicina General
· Otorinolaringologia
· Psiquiatria
· Electro i Ecocardiogrames
· Psicologia (infants i adults)
· Logopèdia
· Podologia
· Dietètica
· Estètica
· Fotodepilació

El Centre Mèdic Capellades està obert des del 2005, sempre vetllant per la salut integral de 
tots els nostres pacients, donant un servei personalitzat, experimentat i eficient. Tenim un 
gran ventall de bons professionals que treballen per restablir la salut, trobar l’origen de la 
simptomatologia i tractar-ho. 
Estem en contínua formació per ampliar tractaments i estar al dia de totes les novetats.

· Fisioteràpia
· Osteopatia
· Reiki
· Shiatseu
· Reflexoteràpia
· Entrenadora personal
· Gimnàstica d’esquena
· Gim. Manteniment
· Pilates
· Tai-txi
· Ioga
· Cursos i tallers
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El Primer Secretari del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), Pere Navarro, va ser 
divendres passat a l’Anoia, tot 
visitant el Taller Àuria d’Iguala-
da, l’empresa Abacus a Vilano-
va del Camí, i mantenint reuni-
ons de treball a Montbui amb 
càrrecs electes de la comarca 
i amb els sindicats. Navarro 
era a l’Anoia dos dies després 
d’haver demanat l’abdicació 
del Rei, erigint-se en un dels 
personatges polítics de la set-
mana, i pocs dies abans que 
el PSC votés a favor del dret 
a decidir al Congrés de Dipu-
tats. En un moment de la seva 
visita, Navarro, d’orígens ano-
iencs (el seu avi era de l’Es-
pelt, a Òdena) va rebre La Veu 
de l’Anoia. 

Parlem amb vostè a Mont-
bui. Juntament amb Vilano-
va, és dels municipis amb 
més atur del país, i a tots 
dos hi mana el PSC. De fet, 
l’Anoia és la comarca amb 
més atur. 
Nosaltres vam proposar que 
es fes una cimera de totes 
les forces polítiques i les en-
titats econòmiques i socials 
per parlar d’aquesta situació, 
i de com es podia crear ocu-
pació, i de la protecció social. 
Aquesta comarca és un exem-
ple d’aquestes necessitats, i 
n’hem parlat amb els repre-
sentants sindicals d’aquest 
territori. L’Anoia mereix una 
atenció especial, i ho treba-
llarem des del Parlament. He 
tingut l’ocasió de visitar la co-
operativa Àuria, i realment he 
vist una gent disposada a re-
inventar-se contínuament per 
voler créixer, una entitat amb 
un fort caire social i que pateix  
molt per les retallades, perquè 
la Generalitat no els paga el 
que els deu. També ho treba-
llarem des del PSC.
Amb el Tripartit l’Anoia va 
guanyar un aeroport cor-
poratiu i es va modificar el 
traçat del futur Eix Transver-
sal Ferroviari, amb un ramal 
d’Igualada a Barcelona. Tot 
plegat s’ha quedat ara en un 
calaix. Era fer volar coloms?
Això són idees i projectes, re-
flectides ja en els mapes. Ja 
sé que hi ha moltes dificultats 
econòmiques, que la inversió 
pública ha caigut, que gastar-
se ara els diners en infraes-
tructures és molt difícil, però 
s’ha d’arribar a un equilibri 
que eviti que la manca d’inver-
sió faci que no tinguem futur. 
Les inversions estratègiques 
del país s’han de fer. Miri, l’ae-

Pere Navarro, amb Teo Romero, divendres passat a Montbui.

“Veig a totes les 
reunions a les que 
assisteixo per les 
comarques 
preocupació, és clar, 
però també força, 
ganes de construir 
l’alternativa que 
aquest país 
necessita”

“L’aeroport corporatiu i l’Eix Transversal Ferroviari no 
són cap luxe, són una necessitat, i s’han de fer”

Entrevista al Primer Secretari del PSC, Pere Navarro

roport corporatiu o l’Eix Trans-
versal Ferroviari són necessi-
tats del territori, no són obres 
per fer bonic, o un luxe. Tenen 
a veure amb què hi hagi més 
oportunitats en el futur. Quan 
parlem que l’Anoia necessi-
ta oportunitats de creixement 
econòmic, i de manera urgent, 
vol dir que s’hi d’actuar. Això 
lliga amb el què ens manen 
des de Brussel·les. 
Què vol dir?
L’exigència de reducció del 
dèficit públic. El que fa és 
empobrir els països. Prenem 
exemple del discurs que està 
fent Barack Obama, que no 
és precisament una persona 
de l’extrema esquerra, defen-
sant la inversió pública lliga-
da al creixement econòmic i 
d’ocupació. El que hem de fer 
és que a Brussel·les, i a Es-
panya i Catalunya, qui mana 
faci polítiques així, i permeti 
accelerar les infraestructures 
que ja estan projectades en 
els mapes.
Li ha tocat ser Primer Secre-
tari del PSC en un moment 
crucial per a Catalunya. Ja 
ha convençut al PSOE de 
que la millor solució és el 
federalisme?
Al PSC n’estem convençuts. 
El federalisme ha aparescut 
ara més recentment a l’actu-
alitat, però si repassem els 
documents aprovats pel partit 
al llarg de la història, es veu-
rà que el nostre partit sempre 
ha estat federalista. Fa alguns 
dies, Pérez Rubalcaba deia en 
el debat sobre l’estat de la na-
ció, que el que calia era una 
reforma de la Constitució per 
avançar cap a un model fede-
ral per a Espanya...Ho va dir al 
Congrés de Diputats. Per tant, 
el PSOE defensa, en aquest 
cas, les mateixes tesi que no-
saltres.
El PSC ha perdut molt pes a 
l’Anoia en les darreres elec-
cions. De ser la força gua-
nyadora, durant uns anys 
ha vist com CiU li tornava 
a passar al davant, fins i tot 
ERC. Quan vostè es reuneix 

amb els militants del territo-
ri, què sent?
Esperança. El que estic veient 
és que el nostre partit, mal-
grat les vicissituds electorals, 
en un moment en què el país 
està més dividit que mai des 
del punt de vista nacional, so-
cial i econòmic, segueix enda-
vant. Hi ha partits que viuen 
de la separació, de la divisió, 
i nosaltres creiem en els ponts 
de diàleg. Els darrers anys, 
certament, els resultats elec-
torals no han estat bons, però 
continuem essent un gran par-
tit, ben implantat en el territori, 
i amb molta gent que defensa 
els valors que sempre han ca-
racteritzat el PSC. Estem fent 
una reconstrucció, sí, però 
no pot ser ràpida. El que veig 
però és que la podem fer amb 
totes les garanties, i a tot el 
país. Veig a totes les reunions 
a les que assisteixo per les 
comarques preocupació, és 
clar, però també força, ganes 
de construir l’alternativa que 
aquest país necessita.
Portem dos mesos trobant-
nos cada dia damunt la tau-
la el tema de la corrupció. 
El PSC no se n’escapa, amb 
el cas Mercuri, i amb la pre-
sumpta implicació de José 
Zaragoza amb Método 3. 
Què està passant?
Primer, que hem de posar or-
dre en el tractament de tots 
aquests casos. Que imputin a 
una persona no vol dir que si-
gui culpable. Respecte el cas 
Mercuri, per les notícies que 
tenim i pel que ens diuen els 
advocats, no hi ha hagut cap 
irregularitat. Hi poden haver 
interpretacions per part del 
jutge, però no irregularitats, i 

per això hem defensat el nos-
tre company, l’avui ja excal-
calde de Sabadell. Respecte 
del José Zaragoza, estem 
parlant d’una notícia que ha 
aparescut en algun mitjà de 
comunicació. No hi havia cap 
investigació policíaca. Pel que 
sabem, no hi ha cap implicació 
en temes d’espionatge, però 
igualment el que demanem, 
tant en aquests casos com en 
d’altres que afecten d’altres 
partits polítics, és que l’actua-
ció de la justícia sigui el màxim 
de ràpida possible. Si anem 
allargant això, l’honorabilitat 
de les persones de les quals 
s’han dit noms i cognoms, es 
veu greument afectada. La 
gent també pot arribar a pen-
sar que això és un tema molt 
generalitzat, i que tots fem ir-
regularitats, i no és així.
Sabadell, abans Sta. Co-
loma, Lloret de Mar, Sant 
Hilari Sacalm, el consell 
comarcal de la Selva, els 
espionatges.... Que surti tot 
ara és fruit de la casualitat, 
per a vostè?
No ho sé, no sóc amant de les  
teories de la conspiració, però 
s’ha de procurar que l’admi-
nistració i els càrrecs públics 
siguin el màxim de transpa-
rents i honrats. Si no fan bé 
la seva feina, les eleccions ja 
s’encarreguen de castigar-los,  
però si hi ha algun delicte pel 
mig, la justícia ha d’actuar. Jo, 
de tota manera, vull reivindi-
car que el 99,9% dels càrrecs 
electes treballen en ajunta-
ments, molts d’ells sense co-
brar, alguns posant-hi diners 
de la seva butxaca, i fan una 
gran feina. A Catalunya hi ha 
947 municipis, i per això a les 

notícies n’han sortit set o vuit, i 
s’haurà de veure si hi ha hagut 
irregularitats o no.
De debò guardava una ban-
dera republicana, al calaix 
del despatx de l’alcaldia de 
Terrassa?
Sí, sí.
Això que es declari oberta-
ment republicà, creu que el 
beneficia?
Jo ja havia dit moltes vegades 
que era republicà. En política, 
el que s’ha de fer és dir la veri-
tat. Per a mi, el sistema polític 
adequat pel segle XXI a qual-
sevol país, és el republicà. Ara 
bé, aquí tenim una monarquia 
parlamentària, i jo he proposat 
que hi hagi un canvi al capda-
vant de la Corona. Pot sem-
blar una contradicció, algú pot 
pensar que pretenc consolidar 
la monarquia, i no, no. Jo el 
que vull és consolidar la de-
mocràcia. Joan Carles I ha 
estat una persona molt activa 
perquè tinguem la democrà-
cia, i per defensar-la, també. 
Però penso que, per la transi-
ció que vivim en aquest segle, 
cal una altra persona.

“El federalisme 
ha aparescut ara 
més recentment a 
l’actualitat, però si 
repassem els docu-
ments aprovats pel 
partit al llarg de la 
història, es veurà que 
el nostre partit sem-
pre ha estat federa-
lista”
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Demà dissabte, Igualada Co-
merç portarà els seus establi-
ments associats a les places i 
carrers del nucli antic i el seu 
entorn en una nova edició, la 
que fa trenta-tres, de la Botiga 
al Carrer, que en la seva ver-
sió d’hivern significa el punt 
i final a l’època de rebaixes. 
Ja fa 16 anys que, en dues 
ocasions anuals, l’associació 
comercial igualadina organit-
za aquesta activitat, que s’ha 
consolidat com la més exitosa 
de totes les promocions que 
es convoquen durant l’any, 
amb la visita de compradors 
d’arreu del país.
Des d’IGD Comerç ens infor-
men que demà dissabte els 
carrers del centre estaran tan-
cats al trànsit rodat, i ocupats 
per més d’un centenar comer-
ços que posaran una parada o 
bé just al davant del seu esta-
bliment o bé, si són d’una al-
tra zona comercial, en un dels 
carrers i places més cèntrics 
de la ciutat. 

Canvis en el bus urbà
Amb motiu del tancament de 
la Rambla Sant Isidre, Plaça 
de la Creu, c/Òdena des de 
Passeig Verdaguer sud i Ram-
bla Nova amb Santa Caterina, 
a partir de les 08,00 hores fins 
les 21,00 aproximadament, 
els autobusos urbans circu-
laran per Santa Caterina -els 
procedents de Santa Margari-
da de Montbui- i els que venen 

La Botiga al Carrer tanca demà les rebaixes d’hivern.

Ja es prepara la 
Calçotada Popular 
d’Igualada, pel 
10 de març

L’edició d’hivern de la Botiga al 
Carrer arriba demà a la 33a edició

de Vilanova del Camí en direc-
ció a Montbui passaran, des 
de la Plaça del Rei, pel carrer 
Sant Ignasi.

Carrers tancats
A més de la Rambla Sant Isi-
dre, estaran tancats al trànsit 
de vehicles el c/Òdena des del 
Passeig Verdaguer sud fins a 
les Rambles, Plaça de Cal 
Font, Rambla Nova des del 
c/Santa Caterina, Plaça de la 
Creu, c/Sant Simplici, c/Alba, 
c/Argent, c/Sant Cristòfor i 
Plaça del Pilar, c/Nou, Plaça 
Ajuntament, c/Santa Maria, 
Plaça Pius XII i c/Roser. Per 
accedir a plaça Sant Miquel es 
farà en direcció prohibida pel 
carrer Sant Bartomeu i Sant 
Jaume, la qual cosa vol dir 

que tot aquest eix quedarà de 
doble sentit de circulació. 
Igualada Comerç prepara ani-
macions per fer que la jornada  
es converteixi en un dia es-
pecial on la gent pugui gaudir 
d’activitats lúdiques i refres-
cants. Hi haurà fil musical, 
animació, sobretot per quitxa-
lla, però també per gent gran, 
en tota la zona cèntrica de la 
ciutat. Tot això acompanyat 
animadors de globoflèxia. 
L’entitat comercial igualadina 
ha fet un gran desplegament 
publicitari. Entre d’altres co-
ses, s’han repartit milers de 
pasquins per tota la comar-
ca, com també per les princi-
pals ciutats veïnes, i s’han fet 
anuncis publicitaris a les prin-
cipals emissores de ràdio.
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El proper diumenge 10 de 
març es durà a terme una 
nova edició de la Calçotada 
popular d’Igualada, que en-
guany arriba a la 18a edició. 
Serà una nova oportunitat per 
gaudir d’un dia de bon menjar i 
propostes musicals per a totes 
les edats.
La calçotada popular d’Igua-
lada és tot un esdeveniment a 
la ciutat. A més d’una jornada 
gastronòmica, ho és també de 
l’àmbit festiu i reivindicatiu, re-
unint cada any entre 300 i 400 
persones de naturalesa molt 
diversa (colles d’amics, joves i 
no tant joves amb canalla i fa-
mílies senceres) i d’arreu dels 
Països Catalans. Actualment, 
la calçotada és impulsada pel 
Casal la Teixidora i compta 
amb la col·laboració de nom-
broses entitats de la ciutat.
Els actes començaran a les 12 
del migdia, a la pista de l’Ate-
neu Igualadí, amb bitlles ca-
talanes, tallers de pitets pels 
més menuts i amb animació 
infantil a càrrec de Pitus Ro-
bert.
Cap a les dues, es comença-
rà a servir el dinar a base d’un 
manat de 15-20 calçots, boti-
farra, cansalada, cigronets de 
l’Alta Anoia, pa, vi, aigua i una 
taronja de València, a més del 
got i el pitet. 
Després de dinar, hi haurà 
una sobretaula amb cançons 
a càrrec de la Coral Xalest, un 
parlament per recordar el 20è 
aniversari de la mort del jove 
de Burjassot Guillem Agulló, i 
l’actuació musical de Mr. Fre-
ak ska, pseudònim darrera el 
qual s’amaga la carrera en so-
litari del mataroní Jaume Cu-
adrada.

Preu anticipat de 18 euros
El preu del tiquet de la cal-
çotada és de 18 euros si es 
compra de forma anticipada 
i de 20 si es fa a taquilla. Es 
poden comprar els tiquets an-
ticipadament al casal la Teixi-
dora (c. Custiol, 10) o al Clot 
del Clos (c. del Clos, 53). Pels 
menors de 10 anys, el tiquet 
és gratuït. Es pot obtenir més 
informació de l’esdeveniment 
a www.lateixidora.cat.

Avui, fira IGD 
Universitària 
a l’antic escorxador
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Avui divendres, 1 de març, el 
recinte de l’Escorxador d’Igua-
lada acull la segona edició de 
la Fira Igd Universitària, una 
iniciativa del departament de 
Joventut de l’Ajuntament que 
converteix aquest escenari 
en un complet aparador amb 
tota l’oferta formativa que te-
nen al seu abast els joves de 
la capital de l’Anoia i la resta 
de la comarca, tant università-
ria com de cicles superiors de 
formació professional.
La fira compta amb la pre-
sència de dinou universitats 
públiques i privades catala-
nes, vuit centres de formació 
professional d’Igualada i altres 
municipis propers, a banda 
d’altres centres amb oferta pú-
blica municipal que ajuden a 
completar aquests estudis en 
camps tan diversos com ara 
la música, el disseny i l’artesa-
nia, o les arts escèniques. 
En cadascun dels estands s’hi 
podrà trobar un representant 
del centre que ajudarà a re-
soldre els dubtes dels futurs 
estudiants. Hi haurà, a més, 
un estand del Punt d’Informa-
ció Juvenil La Kaserna on es 
podran valorar, entre altres, 
alternatives de transport, op-
cions per compartir cotxe o 
pis, possibilitats de sol·licitar 
beques d’estudis o ofertes per 
estudiar idiomes a l’estranger.  
A l’edició de l’any passat hi 
van assistir més de 1.100 per-
sones.

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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

de 2 entrades
per al teatre

de l’Aurora és:
BENET

CASAÑAS
DE VILANOVA D’ESPOIA

Moltes felicitats!

EL GUANYADOREL GUANYADOR
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Chiara Milani, presidenta 
mundial de la Junior Chamber 
International (Jove Cambra In-
ternacional), ha visitat l’Ajun-
tament d’Igualada aquest di-
mecres, 27 de febrer.  
Milani, acompanyada per la 
presidenta de la JCI Igualada, 
Xènia Castelltort, i per Òscar 
Hijosa, president de JCI Ca-
talunya, ha estat rebuda al 
saló de plens pels regidors del 
consistori i per l’alcalde, Marc 
Castells, i ha signat el Llibre 
d’Honor de la ciutat. 
Posteriorment, els màxims re-

Recepció de l’alcalde a Chiara Milani.

Estudiants de 
cirurgia endoscòpica 
es formen a l’Hospital 
d’Igualada

La presidenta de Jove Cambra 
Internacional, de visita a IGD

presentants de JCI han man-
tingut una reunió al despatx 
de l’alcalde, on han valorat la 
situació actual en l’àmbit em-
presarial local, amb especial 
atenció a vessants com ara 
els intercanvis internacionals 
de coneixement i empresa, 
l’emprenedoria o el mercat la-
boral dels joves. 
Aquesta visita a la capital de 
l’Anoia s’emmarca en un vi-
atge a Catalunya en el qual, 
a banda d’Igualada, Chiara 
Milani visita també les joves 
cambres de Vilafranca del Pe-
nedès, Reus, Tarragona, Llei-
da i Barcelona. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

La plaça de l’Ajuntament va 
ser dimecres l’escenari esco-
llit per presentar un nou vehi-
cle de la Policia Local d’Igua-
lada. Es tracta d’un automòbil 
de la marca Seat, model Altea 
XL, de motor dièsel i amb el 
sistema Start & Stop. El nou 
vehicle ha estat adquirit per 
l’Ajuntament per substituir un 
dels tres Honda Civic que van 
començar el seu servei el mes 
de desembre de 2006. 
Actualment, la Policia Local 
d’Igualada compta amb un 
parc mòbil format per tres 
cotxes patrulla, tres cotxes 
camuflats, un vehicle radar, 
un vehicle tot terreny, una fur-
goneta, dues motocicletes de 
gran cilindrada i onze moto-

La Policia Local estrena un nou 
cotxe, “beneït” com és tradició

cicletes scooter. Tal i com ha 
explicat l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, “la voluntat del 
consistori és anar renovant 
gradualment aquesta flota de 
vehicles de la Policia Local, 
cotxes i motocicletes amb un 
ús i un desgast diari molt im-
portant i que requereixen una 
renovació progressiva”. Cas-
tells ha recordat, a més, que 
recentment l’Ajuntament i el 
departament d’Interior de la 
Generalitat han tancat l’acord 
d’inclusió d’Igualada a la Xar-
xa Rescat de radiocomunica-
cions d’emergència.
Seguint una tradició comença-
da dècades enrere, el rector 
de la basílica de Santa Maria, 
mossèn Josep Massana, ha 
beneït el nou vehicle.

Mn. Massana, beneïnt el nou vehicle, acompanyat de l’alcalde i el cap de la Policia Local.

Igualadins a la Renovació 
de la Flama, a Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU

El  passat diumenge 24 de 
febrer es va celebrar a Mont-
serrat la 44a Renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana. 
La ciutat d’Igualada, com ja és 
costum, també hi fou present 
per iniciativa de l’Associació 
Juvenil El Garbell, que s’en-
carregà d’organitzar la cami-
nada fins al Monestir de Mont-
serrat.
Els actes començaren a la mit-
janit del dissabte a diumenge 
al bar El Clot del Clos amb 
una sessió de Gresca Catala-
na. A les dues de la matinada, 
començà la caminada cap al 
monestir de Montserrat. Un 
cop arribats a Can Maçana, a 
les 7 del matí, els esperava un 
esmorzar a base de coca i xo-
colata, cortesia del Gremi de 
Flequers de l’Anoia. L’arribada 
al monestir de Montserrat va 
ser vora les 10 del matí. 
Durant gran part del camí el 
paisatge fou emblanquinat i el 
35 excursionistes que varen 
participar a la caminada, van 
caminar sobre un fina capa de 
neu verge que feia espectacu-
lar les vistes cap a la munta-
nya de Montserrat.   
Per a aquells que no van po-

der venir caminant, es va fer 
un autocar des d’Igualada, el 
mateix diumenge al matí.
A 2/4 d’11, arribà la Flama 
de la Llengua a la plaça dels 
Apòstols de Montserrat, por-
tada pel Centre Excursionis-
ta Catalunya de Barcelona. 
Aquests han estat enguany 
els encarregats d’organitzar 
la 44a Renovació de la Flama, 
coincidint amb la celebració 
del centenari de l’entitat.
Després de la Missa Conven-
tual, es va dur a terme l’acte 
de la Renovació de la Flama a 
l’atri de la Basílica, amb el foc 
de la Flama que s’havia encès 
tres setmanes abans davant 
de la tomba de Pompeu Fabra 
a Prada de Conflent. 
La comitiva igualadina va ser 
una de les més nombroses. 
A més dels excursionistes, 
hi prengué part l’Associació 
Flama del Canigó i la gent 
arribada amb vehicle. Tots 
plegats foren més de setanta 
persones. Des de l’Associació 
Juvenil El Garbell volen agrair 
al Gremi de Flaquers de l’Ano-
ia per haver col·laborat amb 
l’esmorzar i a l’AEiG Movi de 
Tous per haver participat a la 
caminada. 

REDACCIÓ / LA VEU

El Servei de Cirurgia de l’Hos-
pital d’Igualada ha estat un 
dels dos hospitals catalans 
escollits per formar als metges 
de primer any de residència en 
Cirurgia (Metges Interns Resi-
dents) perquè realitzin el curs 
nacional obligatori de formació 
en cirurgia endoscòpica. 
Els hospitals catalans triats 
han estat: l’Hospital de Mata-
ró, que ha rebut 14 residents 
i l’Hospital d’Igualada amb 13 
residents d’un total de 27 resi-
dents en tot Catalunya aquest 
any. És un curs que es fa alho-
ra a tot Espanya i està tutelat 
per l’Asociación Española de 
Cirujanos i el Ministerio de Sa-
nidad. 
Han estat tres dies seguint 
un programa de formació que 
consistia en analitzar les ba-
ses de la cirurgia laparoscòpi-
ca com la història i desenvo-
lupament d’aquesta tècnica, 
la fisiopatologia de la cirur-
gia laparoscòpica i les seves 
implicacions operatòries, la 
resposta biològica i la seva 
rellevància en situacions de 
càncer i infecció, així com les 
contraindicacions per abordar 
aquesta tècnica. 
El curs ha estat dirigit per el 
Dr. Josep Camps i el Dr. Xavi-
er Feliu, cirurgians de l’Hospi-
tal d’Igualada i comptant amb 
la col·laboració  d’experts de 
l’Hospital de Sant Pau i de 
l’Hospital Moisés Broggi de 
l’Hospitalet. 
L’Hospital d’Igualada és pi-
oner en l’ús de la cirurgia la-
paroscòpica al nostre país, ja 
que en va fer les primeres in-
tervencions l’any 89.

Núm. 85
1/2

MUNTATGE D’AUTOMATISMES
DE TOT TIPUS DE PORTES DES DE 450 €

PORTES I BARANES · TREBALLS D’INOXIDABLE
TREBALLS DE FORJA I DECORACIÓ · MUNTATGES D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
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Els ajuntaments de la Conca 
d’Òdena organitzen de mane-
ra coordinada, a partir del pro-
per cap de setmana i fins el 24 
de març, vint-i-dues activitats 
al voltant de la jornada del 8 
de febrer, el Dia Internacional 
de les Dones. 
Aquest dimecres, 27 de febrer, 
el tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment d’Igualada, el republicà 
Joan Torras, ha donat detalls 
de la proposta conjunta i ha 
destacat la importància d’im-
pulsar “de manera coordinada 
entre diferents institucions, 
però també amb l’ajut ines-
timable d’entitats, col·lectius 
i associacions, accions que 
tenen un únic objectiu comú, 
com és seguir treballant per la 
igualtat de gènere”. 
Els actes comencen aquest 
proper dissabte, 2 de març i 
s’allargaran durant tres set-
manes. Torras destaca com 
a acte central el que se cele-
brarà divendres següent, 8 de 
març, al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igualada. Pri-
mer, amb una conferència ins-
titucional a càrrec de Guernica 
Facundo, autora de El libro 
rojo de las mujeres emprende-
doras i, posteriorment, amb el 
lliurament dels primers Premis 
de Recerca Dones d’Iguala-
da, al qual s’hi han presentat 
alumnes de la Conca que el 
curs passat estudiaven bat-
xillerat i que han centrat els 
seus treballs de recerca en el 
tractament de la dona en el 
món publicitari.  
Carmel·la Planell, vicepresi-
denta de l’Associació Dones 
d’Igualada, entitat impulso-
ra dels premis conjuntament 
amb l’Ajuntament, recorda 
que aquests “se sustenten 
en una seriosa i compromesa 
idea de fer visibles les dones, 
des del passat fins el present, 

Carmel.la Planell, amb Joan Torras a l’Ajuntament d’Igualada.

Àmplia agenda d’activitats per 
commemorar el Dia de la Dona

en el marc dels estudis de bat-
xillerat”. El jurat dels premis 
enguany està format per la 
mateixa Planell (historiadora) 
en representació d’aquesta 
associació, Marta Vives (his-
toriadora), Maria Enrich (filò-
loga), Maria Goretti Bartrolí 
(historiadora de l’art) i Pep 
Valls (expert en màrqueting i 
comunicació). El primer pre-
mi està dotat amb 300 euros 
i un viatge cultural per l’autor 
i 300 euros pel tutor, i el se-
gon amb 250 euros per l’autor 
i un trofeu pel tutor. De cara a 
l’any vinent, l’eix temàtic de la 
recerca girarà al voltant de la 
realització professional de les 
dones. 
D’altra banda, el mateix 8 de 
juny hi haurà nombrosos ac-
tes per aquesta commemo-
ració. Entre altres, l’Ateneu 
Igualadí proposa la xerrada La 
dona avui amb Mar Aguilera, 
Cristina Domènech i Marina 
Llansana i, a la Biblioteca, el 
Club de Lectura Juvenil girarà 
al voltant de l’obra de Joana 
Raspall. L’Associació de la 
Dona  Vilanovina organitza un 
sopar per lliurar els premis de 
poesia “La força de les dones” 
i l’Ajuntament d’Òdena propo-
sa les actuacions Amb sensi-
bilitat de dona. 

En dies previs i dies posteriors 
destaquen, a banda, una taula 
rodona del Fòrum de Dones 
d’Òdena sobre cuina bona i 
econòmica –2 de març–, la 
presentació a Montbui del lli-
bre El silenci dels telers –4 de 
març–, la sessió de treball al 
Consell Comarcal de l’Anoia al 
voltant del codi de Família al 
Marroc –5 de març–, la taula 
rodona Una vida de treball de 
l’Ajuntament de Montbui –6 de 
març–, la projecció del film Fe-
rida arrel: Maria Mercè Marçal 
a la Biblioteca d’Igualada –7 
de març–, les projeccions de 
Las horas a Òdena i Concep-
ción Arenal, la visitadora de 
cárceles a l’Ateneu Igualadí 
–9 de març–, la desena Fira de 
Manualitats a la plaça del Mer-
cat de Vilanova del Camí –10 
de març–, les taules rodones 
del teatre de l’Aurora d’Igua-
lada sobre Les dones en les 
mobilitzacions socials –13 de 
març– i del SIE al voltant de 
la Feminització de la pobresa 
–15 de març–, el sopar de do-
nes amb l’actriu Esther Bové 
de la Pobla de Claramunt –22 
de març–, els premis de foto-
grafia “Com ens veiem les do-
nes” a Montbui –23 de març– i 
l’excursió oberta a les colònies 
del Llobregat –24 de març–.  

REDACCIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana, 
l’associació juvenil La Coll@
nada va dur a terme la seva 
assemblea anual, amb la par-
ticipació de més d’una trente-
na de persones. Amb aquest 
acte, la Coll@nada ha co-
mençat el compte enrere per 
celebrar els 10 anys com a 
entitat, durant la Festa Major 
del 2013.
L’assemblea va repassar les 
activitats realitzades l’any an-
terior, durant la Festa Major, 
Sant Faust i el Cap d’any Des-
coll@nant, presentant un ba-
lanç força positiu pel que res-
pecta a la implicació de noves 
persones i colles a l’entitat, 
així com també per l’augment 
d’actes durant la Festa Major. 
Tot seguit, es va començar a 
debatre sobre els actes de la 
Festa Major 2013, recollint les 
propostes de les diferents co-
lles que formen part de l’enti-
tat. A més, dues colles noves 
van manifestar la seva volun-
tat de participar de la Coll@
nada, proposant algunes ac-

tivitats que ja es troben força 
avançades i que prometen ser 
espectaculars.
Finalment, l’assemblea acabà 
amb una pluja d’idees amb 
propostes d’iniciatives o acti-
vitats per tal de commemorar 
el desè aniversari de l’entitat, 
així com també sobre la ma-
nera de com finançar-les.
A partir d’ara, la Coll@nada 
crearà diferents comissions 
de treball, que es reuniran 
periòdicament per tal de tirar 
endavant la campanya de ce-
lebració dels 10 anys.
De l’assemblea en sorgeixen, 
doncs, moltes idees i mol-
ta empenta per la celebració 
d’aquest aniversari. Ara bé, 
per tal de fer-ho possible, es 
fa una crida a totes aquelles 
persones que han col·laborat 
amb l’entitat o que tenen ga-
nes de viure la Festa Major 
des de dins, a implicar-se en 
l’organització i a participar 
d’aquest aniversari. Es pot fer 
enviant un correu amb les da-
des personals a lacollanada@
gmail.com. 

La Coll@nada ja treballa 
en el desè aniversari

Assemblea de la Coll@nada.

PxC acusa CiU i ERC de 
mentir en el pacte social
REDACCIÓ / LA VEU

El regidor igualadí de Plata-
forma per Catalunya Robert 
Hernando ha denunciat que el 
compromís del govern d’Igua-
lada CiU-ERC de destinar els 
diners sobrants de la partida 
per a les beques de llibres de 
text al pacte social “no s’ha 
complert i s’ha destinat una 
bona suma d’aquests diners 
a despeses corrents, com pa-

gar la llum i l’aigua”. Hernando 
afageix que “ens han mentit, 
han enganyat al poble i cons-
ta en les actes dels plens, de 
la partida inicial per a beques 
de llibres escolars que era 
de 115.000 € només 37.000 
€ s’han utilitzat per a la seva 
destinació inicial, 40.000 han 
anat a parar a els horts socials 
del pacte social i la resta, uns 
35.000 € a pagar despeses 
com la llum o l’aigua”.

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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El Consell Comarcal crea un xat per 
assessorar les persones que busquen feina

El conseller de Promoció Econòmica i Ocupació, Josep Centellas, durant la roda de premsa de presentació.

IGUALADA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha incorporat nous serveis 
a la seva pàgina de promoció 
econòmica, www.anoiapro-
ject.cat, amb l’objectiu d’oferir 
més i millors recursos a les 
persones que es troben en 
situació d’atur i cerquen infor-
mació i assessorament en els 
àmbits de la formació i l’ocu-
pació. Una de les noves apli-
cacions que es poden trobar 
al lloc web és un xat online 
en què els professionals del 
Consell atendran al moment 
les consultes de les persones 
en atur. El xat estarà en funci-
onament tot els matins, de deu 
a dotze, i els dijous a la tarda 
de cinc a sis. Durant la roda de 
premsa de presentació, es va 
fer una prova de mostra per 
als assistents, tot i que la tèc-
nica va assegurar que algun 
usuari ja l’havia utilitzat. Se-
gons el conseller de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Josep 
Centallas, “aquest xat permet 
obtenir informació immediata 
a tothom qui ho requereixi, i 
fer-ho de forma directa a tra-
vés d’un tècnic del Consell”. 
El nom escollit per a l’eina és 
“Orienta’t en dos segons”, ja 
que, com va dir Centellas, “en 
tan sols dos segons, és a dir, 
un clic, pots obtenir la informa-

ció que busques”. A més, tam-
bé va afegir que amb aquest 
servei pretenen ser més pro-
pers a l’usuari. 
A més, el web incorpora un 
nou apartat on se centralitzen 
tots els recursos de forma-
ció i millora professional per 
a persones sense feina que 
s’imparteixen a la comarca de 

l’Anoia, promoguts tant per les 
administracions com per altres 
centres. Aquest servei dispo-
sa d’un cercador que permet 
filtrar els cursos per catego-
ries i per municipis. A més, 
ofereix la possibilitat de fer la 
preinscripció online de cada 
oferta formativa. Actualment, 
hi ha fins a 38 formacions ofe-

rides, tot i que se’n esperen 
més. Les entitats que vulguin 
aparèixer com a formadores, 
només han d’enviar la infor-
mació del seu curs, i els tèc-
nics del Consell la publiquen 
al lloc web. A més, cada entitat 
ha de proporcionar un correu 
electrònic per a rebre les ins-
cripcions fetes a través de la 

web d’Anoia project.

Pel que fa a la recerca de fei-
na, la web s’ha potenciat amb 
una nova eina que ofereix ajut 
a l’hora de fer un currículum i la 
carta de presentació, omplint 
un senzill formulari. Al final del 
procés, s’obté el currículum en 
format de pdf. També pot aju-
dar en els procés de recerca 
d’ofertes laborals, la pàgina 
web de promoció econòmica 
del Consell, que recull tots els 
Serveis d’Orientació Laboral 
de la comarca integrats a la 
Xarxa Xaloc de la Diputació 
de Barcelona, amb les seves 
corresponents dades de con-
tacte. En la mateixa pàgina 
web d’Anoia project, s’ofereix 
una graella en què es diu a 
l’usuari en quin Servei d’Ori-
entació s’ha de dirigir en fun-
ció del municipi on visqui. Una 
eina molt útil per als pobles 
petits que sovint no disposen 
d’aquest servei propi i en què 
poden trobar tota la informació 
en una sola web.

A la pàgina web 
d’Anoia project 
s’ofereixen fins a gai-
rebé quaranta cursos 
de formació per a 
persones aturades

La pàgina web pretén ser una eina útil i eficaç per a tots aquells que estiguin buscant feina i es vulguin formar.

L’ens comarcal ofereix també 
serveis d’orientació laboral
IGUALADA / LA VEU

L’ens anoienc treballa en pro-
jectes per donar suport i re-
forçar els serveis d’ocupació 
de la Diputació de Barcelona, 
com la Laborateca comarcal 
i el projecte Xaloc. Ambdós 
projectes estan inclosos dins 
del programa dels Serveis Lo-
cals d’Ocupació. D’una banda 
la Laborateca és un dispositiu 
d’orientació i inserció laboral 
que ofereix mesures que faci-
litin l’entrada al mercat laboral 
de les persones en situació 
d’atur de la comarca de l’Ano-
ia. D’altra banda, la finalitat 

de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Ocupació (XALOC), un pro-
jecte impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona, passa per 
establir una xarxa entre els 
diversos serveis d’orientació 
laboral amb l’objectiu de tro-
bar enllaços entre els aturats 
i les ofertes laborals. 
Al Consell Comarcal, al llarg 
dels sis mesos que s’ha dut 
a terme algun d’aquests pro-
grames, s’han atès un total 
de 132 persones. Els tècnics 
de l’ens comarcal s’han des-
plaçat per l’Anoia per atendre 
ciutadans de diversos pobles.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió
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Conca d’Òdena

Vilanova demana un finançament de 
600.000 euros al PUOSC 2013 - 2016 

El ple de l’ajuntament de Vilanova del Camí, on es va aprovar el pressupost del 2013.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Vilanova del Camí demana-
rà a la Generalitat prop de 
600.000 euros per finançar 
diferents projectes municipals 
a través del Pla Únic d’Obres 
i Serveis, el PUOSC.  El punt 
es va aprovar amb el suport 
del PSC, ICV, ERC, CiU, PP i 
la regidora no adscrita, Marta 
Trullols. IPV-VV, VA i PxC s’hi 
van abstenir per coherència 
amb la votació del pressupost 
i perquè haurien volgut incor-
porar altre temes. El projecte 
més important que es sol·licita 
en aquest PUOSC 2013-2016 
és la segona fase de la reha-
bilitació del centre urbà. Una 
inversió que supera el milió 
dos-cents mil euros i que con-
templa la urbanització del car-
rer Major, entre 11 de setem-
bre i plaça Major. El projecte 
ja compta amb una aportació 
de 300.000 euros de la Llei 
de Barris, 250.000 euros de la 
Comunitat Europea (FEDER), 
220.000 euros de la Diputació 
de Barcelona (XARXA) i gai-
rebé 284.000 euros d’apor-
tació municipal. La sol·licitud 
que s’ha fet al PUOSC és de 
200.000 euros. 
Una altra de les actuacions 
que va comptar amb un ampli 
suport municipal  va ser la re-
modelació del Mercat de Sant 
Hilari. L’adequació d’aquest 
equipament municipal costa-
rà prop de 100.000 euros dels 
quals gairebé 70.0000 es po-
drien cobrir amb una aportació 

del PUOSC. La recuperació 
de Can Muscons com a equi-
pament de promoció turística i 
cultural també està inclòs en 
aquesta subvenció. El projec-
te, amb un import de 92.000 
euros,  correspon a la segona 
fase de l’obra consistent en la 
urbanització de l’exterior del 
centre. També s’ha sol·licitat 
al PUOSC una ajuda per a la 
construcció d’un pont sobre la 
riera de Can Bernades. L’im-
port d’aquesta actuació és 
de prop de 90.000 euros dels 
quals es sol·liciten, 62.489 al 
PUOSC. La resta, es cobri-
ria amb l’aportació municipal. 
La formulació del PUOSC 
2013-2016 de l’ajuntament 
de Vilanova del Camí també 
contempla altres inversions 
com l’enderroc de les antigues 
naus de Can Papasseit, fins 
ara ocupades per la brigada 
municipal, que es traslladarà 
al nou magatzem del polígon 

Riera de Castellolí.  L’import 
de l’actuació és de poc més 
de 100.000 euros. També hi 
ha la urbanització dels ac-
cessos al camp de futbol La 
Paz,  així com la construcció 
d’un aparcament al carrer dels 
Fusters. El primer té un import 
de 104.000 euros i el segon de 
45.000. 
A banda d’aquestes inver-
sions, l’ajuntament vilanoví 
també ha fet diferents deman-
des al PUOSC per la línia de 
manteniment. En aquest cas, 
es demana finançament per 
portar a terme projectes com 
la supressió de barreres ar-
quitectòniques, el reasfaltat 
d’alguns carrers com Antoni 
Machado, Copèrnic,  Colon i 
Tarragona, la construcció d’un 
pas elevat al carrer Verge de 
Núria i també per al manteni-
ment de les voreres del polí-
gon industrial. Tot plegat amb 
un import de 253.000 euros.

S’aprova al Ple extraordinari el 
pressupost vilanoví pel 2013
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí va aprovar el passat di-
lluns, en sessió extraordinària, 
el pressupost municipal per al 
2013, que és de gairebé 11 mi-
lions d’euros. També va apro-
var el pressupost de la Socie-
tat Municipal d’Habitatge, que 
és de prop de 43.000 d’euros. 
Ambdós pressupostos es van 
aprovar amb els vots favora-
bles del PSC, ICV, ERC, CiU 
i la regidora no adscrita Marta 
Trullols. IPV-VV, VA i Platafor-
maxCatalunya hi van votar en 
contra i la regidora del PP s’hi 
va abstenir.
El pressupost que va aprovar 
el Ple és el resultat d’un pro-
cés obert i negociat en el qual 
s’han anat incorporant les pro-
postes d’altres grups polítics 
com ICV, ERC i CiU. Un fet 
que els portaveus d’aquests 
grups van valorar satisfactò-
riament. El pressupost per al 
2013 és de 10.728.627 euros 
i destaquen principalment tres 
eixos: el suport a les famílies 
i col·lectius en risc; l’impuls 
de programes de foment a 
l’ocupació i la promoció eco-
nòmica així com la prioritat a 
les polítiques d’educació. La 
primera tinent d’alcalde, Va-
nesa González, va assegurar 
que quadrar les xifres “ha su-
posat un esforç de contenció i 
que les àrees municipals són 
conscients que cal estrènyer-
se el cinturó”. Des d’ICV, la 
regidora Francina Gabarró va 

destacar el manteniment de 
tota la plantilla de l’ajuntament 
malgrat aprovar-se un pres-
supost de contenció. Sergi 
Balcells, de PxC, va retreure 
a l’ajuntament que no hagués 
estalviat més i va proposar re-
tallar els treballs externs com 
el contracte de la neteja viària, 
que en l’actualitat fa Fomento. 
El regidor d’ERC, Xavier Ber-
múdez també va proposar al 
govern altres projectes com 
la confecció d’un catàleg de 
patrimoni cultural local, la for-
mació en idiomes o la retrans-
missió en directe dels plens 
per Streaming, en un exercici 
de transparència, va dir. Mari 
Luz Martínez, portaveu del 
PP, va aprofitar per fer arri-
bar al Ple la preocupació de 
la Junta de regants que asse-
gura, es queden sense aigua 
al mes d’abril. El portaveu de 
CiU, Jordi Baron, va reiterar el 
caire continuista dels pressu-
postos amb les millores que 
han introduït les diferents for-
ces polítiques, també CiU. Ba-
ron va admetre que no estava 
d’acord amb tots els punts del 
pressupost però entén que és 
el govern qui l’ha de gestionar. 
El líder d’IPV-VV, Juan Manuel 
Cividanes, creu que l’ajunta-
ment no s’ha esforçat en reta-
llar despesa. Des de les files 
del VA, Francisco Palacios, 
va admetre tenir molts punts 
en comú amb el pressupost 
que presentava el govern però 
també de distanciament.

Els Mossos detenen 
dos joves a Vilanova 
per  un delicte de furt
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat dilluns 25 de 
febrer a Vilanova del Camí a 
Antonio LG, de 21 anys, de 
nacionalitat espanyola, veí 
del muncipi, i David PP, de 18 
anys, de nacionalitat espanyo-
la, veí d’Igualada, com a pre-
sumptes autors d’un delicte de 
furt i d’una falta de furt de dues 
bicicletes. Els fets es remunten 
als dies 13 i 17 de febrer, quan 
es van sostreure dues bicicle-
tes de l’interior d’un pàrquing 
comunitari d’una vivenda. La 
investigació oberta arran dels 
fets va permetre identificar i 
detenir als dos presumptes 
autors. Una de les bicicletes 
va ser recuperada i es va lliu-
rar a la víctima. Els detinguts, 
tots dos amb antecedents po-
licials, van passar el dia 26 de 
febrer a disposició del jutjat en 
funcions de guàrdia d’Iguala-
da, el qual en va decretar la 
seva llibertat amb càrrecs.

L’ajuntament convoca els 
veïns per a netejar l’entorn
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La neteja dels abocaments in-
controlats al terme municipal 
de Vilanova del Camí tornarà 
a convocar la població vila-
novina, demà dissabte 2 de 
març. El Servei de Medi Ambi-
ent i el Grup d’Estudi i Difusió 
de l’Entorn Natural (GEDEN) 
han organitzat una matinal de 
neteja de l’entorn del terme 
que també vol servir de sen-
sibilització i denúncia sobre la 
protecció del medi. 

Aquesta és una de les activi-
tats que contempla el conveni 
entre GEDEN i l’ajuntament 
de Vilanova del Camí, que any 
rere any renoven per donar 
continuïtat al treball de sen-
sibilització mediambiental al 
municipi. Demà dissabte, el 
veïnat està cridat a col·laborar 
en aquesta matinal de neteja 
que reunirà als voluntaris que 
vulguin participar-hi, a partir 
de les nou del matí, davant el 
poliesportiu de Can Titó. 

L’avinguda Vilanova torna a 
estar oberta al trànsit rodat
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La setmana passada ja es va 
obrir al trànsit rodat l’avinguda 
Vilanova, coneguda popular-
ment com el pont de Vilanova 
i que és una important via de 
comunicació que uneix Vila-
nova del Camí amb Igualada, 
segons ens ha donat a conèi-

xer la Policia Local de la po-
blació.
Aquest carrer va ser tallat el 
passat dimecres 13 de febrer 
per a portar a terme les obres 
de reparació d’un esvoranc 
provocat per les fuites d’aigua 
d’unes canonades i després 
d’una setmana ja està obert.

El nou Consell de Joventut 
fomentarà la participació

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El Consell Municipal de Jo-
ventut de Vilanova del Camí 
s’ha renovat i en breu podria 
emprendre la seva activitat, un 
cop el ple vilanoví hagi apro-
vat la constitució del nou òr-
gan municipal. Una desena de 
joves amb edats compreses 
entre els 17 i els 28 anys han 
agafat les regnes d’aquest 
consell de participació per tal 
de planificar, conjuntament 

Una desena de joves d’entre 17 i 28 anys han agafat les regnes del consell. 

amb l’ajuntament, les políti-
ques de joventut, de cara als 
dos propers anys. Fomentar 
la participació del jovent; cre-
ar espais de reflexió, debat i 
interlocució amb l’ajuntament; 
definir els problemes i les ne-
cessitats d’aquest col·lectiu i 
elaborar els programes anuals 
d’actuacions del Pla Local de 
Joventut són els principals ob-
jectius d’aquest òrgan consul-
tiu i d’assessorament. 
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Montbui torna a convocar els ajuts 
municipals per als joves estudiants 
MONTBUI / REDACCIÓ

A partir de la setmana que 
ve, en concret del 5 al 27 de 
març, ja es podran presentar 
al registre de l’ajuntament les 
soŀlicituds de beques a estu-
diants universitaris i de cicles 
formatius per al curs 2012-
2013. Es tracta de la cinquena 
convocatòria d’aquests ajuts 
que, en els quatre anys anteri-
ors, han beneficiat cada any a 
una mitjana de 90 alumnes del 
municipi, concedint beques 
per més de 100.000 euros. 
Per a aquesta convocatòria, el 
Ple de la corporació va modi-
ficar les bases en alguns as-
pectes. El més significatiu és 
el que afecta al requisits eco-
nòmics exigits per a prendre 
part, que s’han rebaixat sensi-
blement amb la finalitat d’aju-
dar més a les famílies i joves 
que ho necessiten. Aquesta 
modificació respon a la neces-
sitat d’adaptar el programa de 
beques a les necessitats reals 
dels joves estudiants de Mont-
bui. Els requisits per a prendre 
part a la convocatòria són, en 
termes generals, els mateixos 
que en anys anteriors, en els 

El regidor d’ensenyament de Montbui, en l’entrega d’una de les edicions anteriors.

ajuts a estudiants universita-
ris, tenir menys de  26 anys 
d’edat, estar empadronat al 
municipi amb una antiguitat 
mínima de 3 anys i estar matri-
culat en un centre universitari 
públic o concertat en un mínim 
de 25 crèdits, i en els ajuts a 

cicles formatius, els matei-
xos però a més els centre ha 
d’estar situat a una distància 
superior a 30 quilòmetres. 
L’ajuntament vol animar els jo-
ves estudiants a presentar les 
seves sol·licituds i a continuar 
estudiant.

Toni Comín parla sobre 
l’exposició “Canvi de rumb”

Comín (dreta) amb l’alcalde del municipi montbuienc, Teo Romero

MONTBUI / REDACCIÓ

Dijous passat va tenir lloc a 
l’ajuntament de Montbui una 
xerrada-conferència a càrrec 
de Toni Comín,  membre de la 
Fundació Alfons Comín i co-
missari de l’exposició “Canvi 
de rumb: 9 condicions per a 
un món sense pobresa”.  L’ac-
te va ser presentat per l’alcal-
de montbuienc Teo Romero, 
qui va recordar la feina feta 
per Montbui en l’àmbit de la 
cooperació i també la impor-
tància de projectes de present 
del municipi en aquest àm-
bit, com ara “Mont-Solidari”. 
Segons va explicar el batlle 
montbuienc aquest “és un 
projecte que està encara en 
fase d’estudi, de reflexió, i que 
resta pendent de confirmar-ne 
la seva viabilitat econòmica. 
Vivim una època de limita-
cions econòmiques, però a 

Montbui pensem que hem de 
continuar apostant per projec-
tes innovadors com aquest, 
que ha rebut suport econòmic 
de diferents institucions” El 
batlle montbuienc va apuntar 
que “es tracta d’un projecte 
enfocat a l’economia social, i 
que podria nèixer com a viver 
d’empreses d’aquest àmbit”. 
Toni Comín va fer una xerrada 
molt pedagògica davant prop 
d’una cinquantena d’assis-
tents. D’entrada va recordar 
que “Canvi de rumb” analitza 
principalment els problemes 
que ha generat la globalitza-
ció. El politòleg barceloní va 
parlar sobre les relacions de 
poder en el món globalitzat, i 
va qüestionar la lògica de po-
der dels mercats globals. La 
xerrada va finalitzar amb un 
La xerrada va acabar amb un 
debat sobre la globalització.

La neu fa acte de presència 
testimonial a Montbui

Un dels símbols del municipi, una mica emblanquinat durant dissabte passat.

MONTBUI / REDACCIÓ

La matinada de divendres cap 
a dissabte passat va nevar al 
terme municipal de Montbui. 
La nevada va ser molt feble 
en els principals nuclis urbans 
del municipi, però va acumu-
lar diferents centímetres de 
neu a la zona més elevada, La 
Tossa. Els operatius d’emer-
gència –Policia Local, Brigada 
Municipal i equips de neteja-, 
van actuar ràpidament, nete-
jant les carreteres el més avi-
at possible. L’afectació va ser 
mínima i el mateix dissabte al 

migdia la presència de neu a 
les vies del municipi era pràc-
ticament inexistent.

“Fora Estocs”, ajornada
El temporal de fred i neu sí  
que va tenir conseqüències 
en l’activitat de comerç “Fora 
Estocs”, sortida al carrer dels 
establiments comercials de 
Montbui, que s’havia de cele-
brar dissabte i que es va haver 
d’ajornar pel temporal de fred. 
Aquesta activitat es realitzarà 
finalment el proper dissabte 9 
de març.

Últim dia per a 
presentar les 
narracions al 4t 
concurs de Contes 
“Castell de la Tossa”
MONTBUI / REDACCIÓ

S’esgota el termini de lliura-
ment d’exemplars per al quart 
Concurs de Contes “Castell 
de La Tossa”. Enguany aquest 
certamen, organitzat per la 
regidoria de Cultura de l’ajun-
tament de Montbui, inclou di-
ferents premis. Així, es lliurarà 
guardons a la categoria infantil 
(de 6 a 13 anys), juvenil (entre 
13 i 18 anys) i categoria gene-
ral (majors de 18 anys). A la 
categoria infantil el premi serà 
un lot de llibres; a la categoria 
juvenil el primer premi serà de 
150 euros i el segon de 100, 
mentre que per a la categoria 
d’adults el primer premi serà 
de 200 euros, el segon de 150 
i el tercer de 100 euros.
Els contes, que podran ser 
en català o castellà, han de 
ser inèdits, i cada concursant 
podrà presentar fins a dos ori-
ginals. El termini màxim per 
presentar els originals finalitza 
avui divendres 1 de març. 

El veredicte, per Sant Jordi
El veredicte del jurat però, no 
es donarà a conèixer fins el 
proper 23 d’abril, coincidint 
amb la celebració de la diada 
de Sant Jordi.

Continua el recull d’activitats 
del projecte “Fem Més Escola”
MONTBUI / REDACCIÓ

Montbui torna a celebrar les 
activitats 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 va 
tenir el seu plat fort el dijous 
28 de febrer amb la celebració 
del Sopar commemoratiu del 
“10è aniversari”, que es va fer 
al gimnàs de l’escola Antoni 
Gaudí i on es va retre home-
natge a diferents professionals 
del món educatiu que han dei-
xat empremta al municipi grà-
cies a la seva professionalitat i 
bona tasca. La trobada, adre-
çada a professionals del món 
de l’educació i representants 
de les AMPA’s del municipi, va 
permetre retre homenatge a 
la trajectòria de diferents pro-
fessionals. Durant l’acte es va 
passar un video commemora-
tiu del desè aniversari i també 
es van fer els reconeixements 
als diferents centres educatius 
de Montbui. Al sopar hi van 
participar prop de 200 perso-
nes.
D’altra banda, avui divendres 
1 de març entre les 10 i les 12 
hores els alumnes de les llars 
d’infants de Montbui aniran 
a esmorzar a les escoles de 
Montbui. Els de L’Estel aniran 

al Gaudí; els de la llar Santa 
Anna aniran al Garcia Lorca i 
els de la Llar d’Infants Montxic 
aniran a l’Escola Montbou.
Les activitats del “Fem Més 
Escola” continuaran el proper 
diumenge amb la tradicional 
“Caminada a La Tossa i es-
morzar”. Es sortirà a les nou 
del matí des de la Plaça de 
l’ajuntament (Nucli Urbà) i a  
2/4 de deu des de la Plaça de 
la Sort (Nucli Antic). Hi haurà 
xocolatada per a tots els as-
sistents dalt el cim de La Tos-
sa. La sortida és organitzada 
per les AMPA’s dels centres 
educatius de Montbui. 
Les activitats d’enguany tam-
bé inclouen diferents jornades 
de portes obertes als centres 
educatius, sessions de “L’Ho-
ra del Conte” a la biblioteca 
municipal, a més de la tradi-
cional caminada a La Tossa. 
Enguany també s’han realitzat 
dues xerrades sobre la situa-
ció de la dona a l’Afganistan 
a càrrec de Nadia Ghulam, 
coautora del llibre “El secret 
del meu turbant”. La xerrada 
va tenir lloc ahir dijous 28 de 
febrer, a l’institut de Montbui i 
va explicar el testimoni de la 
Nadia Ghulam que va perdre 
la seva família en un bombar-
deig a l’Afganistan que li va fer 
perdre la família. 
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L’ajuntament d’Òdena porta al jutjat 
el cas del camí del Toll del Cavaller 
ÒDENA / REDACCIÓ

El camí del Toll del Cavaller, 
d’Òdena, d’ús públic però de 
propietat privada, fa temps 
que es troba malmès per les 
actuacions del seu propietari. 
En aquest sentit, per tal de 
restablir el pas habitual i cò-
mode, l’ajuntament d’Òdena 
va decidir arranjar-lo. La data 
d’inici de les obres per arreglar 
el camí del Toll del Cavaller 
era aquest dilluns 25 de febrer 
però el propietari dels terrenys 
ho va impedir col·locant rocs i 
barrant el camí amb els seus 
vehicles. L’ajuntament d’Òde-
na, va procurar en diverses 
ocasions arribar a un acord 
amb el propietari, i fins i tot 
se’l va instar a  tornar el camí 
a l’estat inicial. Malgrat tot, i 
davant la seva negativa, el 
consistori odenenc, seguint la 
responsabilitat subsidiària, ha-
via d’iniciar els treballs per re-

El propietari del camí va barrar el pas a les màquines perquè no poguessin arranjar-lo.

cuperar el camí aquest dilluns. 
Una tasca de recuperació que, 
alhora, suposa un cost que 
haurà d’assumir el propietari 
ja que és qui l’ha malmès. A 
més, el camí forma part de la 
Xarxa de Camins  del planeja-
ment municipal i del Pla d’Ex-

tinció d’incendis. L’ajuntament 
va notificar els fets succeïts  a 
la Sala Contenciosa del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ca-
talunya. Tot i confiar en poder 
resoldre clarament a favor de 
l’ús públic del camí, lamenta  
la falta d’acord profundament.

La Pobla arranja voreres i 
carrers de diversos barris

Una de les darreres voreres millorades. 

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha realitzat, 
aquests darrers mesos, di-
verses obres de millora a les 
voreres i als vials de diferents 
barris del municipi. En con-
cret, les zones on s’han exe-
cutat aquests arranjaments 
han estat a can Galan i a les 
Cases Noves.
Les millores han consistit en 
arranjar parts de voreres que 
estaven en mal estat en car-
rers com els de Pare Anton 
Soteras, Soldevila o Francesc 
Salvà. També s’han tapat es-
pais que ocupaven arbres al 
carrer de Doctor Fleming, a 
can Galan, i així s’ha eixam-
plat la vorera per facilitar el 
pas dels vianants. En aques-
ta mateixa zona, al carrer de 
Comte Borrell II, s’ha tret al-
gun arbre que coincidia amb 
entrades de garatges, igual 
que al carrer de Guillem de 

Claramunt. Aquestes actuaci-
ons les ha executat l’empre-
sa poblatana Construccions 
Munta, SL.
Al pati de l’escola Maria Borés 
també s’estan realitzant una 
sèrie de millores. Aquestes 
consisteixen en la col·locació 
de diverses reixes per evitar 
que quan plou l’aigua es que-
di entollada. Aquesta actuació 
l’executa l’empresa poblatana 
Construccions Isari 2000, SL 
que també serà l’encarrega-
da d’arranjar alguns vials que 
estan malmesos al barri del 
Xaró.  

Arriba el “Juga Primavera”
La regidoria d’Infància de la 
Pobla de Claramunt posa en 
marxa una nova edició del 
Juga a la Primavera. Aques-
ta proposta està adreçada als 
nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys i es durà a terme del 25 
al 28 de març.

Gran debut del 
renovat Grup Teatre 
Jardí de la Pobla de 
Claramunt
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Les expectatives eren molt al-
tes i es van complir. Després 
d’uns anys de no pujar als es-
cenaris, el Grup Teatre Jardí, 
de la Pobla de Claramunt, va 
reaparèixer, el diumenge 24 
de febrer, amb l’enrevessada 
comèdia de Ray Conney “Po-
líticament incorrecte”. Unes 
200 persones van omplir les 
cadires del local de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. “Política-
ment incorrecte” és una obra 
molt divertida, desenfadada i 
molt agraïda per part del pú-
blic, que encadena les rialles. 
La representació, sota la di-
recció de l’Esther Touriñán, va 
durar poc més de dues hores 
i amb els embolics, els entrar 
i sortir dels personatges per la 
finestra i per la porta van pas-
sar com si res. Els joves ac-
tors i les actrius, tot i els nervis 
que van viure darrere el teló i 
que no es poden evitar, se’n 
van sortir força bé. Cal desta-
car la bona interpretació dels 
tres protagonistes, sense obli-
dar la resta de personatges 
que s’entrecreuen amb ells. 

Una campanya per evitar les 
defecacions de gossos
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La regidoria de Medi Ambient 
de l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha iniciat una cam-
panya en contra de les deposi-
cions fecals de gossos als es-
pais públics. Aquesta iniciativa 
vol conscienciar els propieta-
ris d’animals de la necessitat 
de recollir les defecacions per 
mantenir net el poble i afavorir 
el civisme i la convivència en-
tre els ciutadans.
Amb el lema “Ell NO ho pot 
fer, tu SÍ”, s’ha posat en marxa 
aquesta campanya que con-
sisteix en el repartiment de 
programes informatius per les 
llars del poble i la col·locació 
de cartells en els establiments, 
equipaments i plafons muni-
cipals. La regidoria de Medi 
Ambient també està treballant 
en la ubicació de panells en 
diferents espais públics, com 
parcs i carrers, per prohibir les 
defecacions i conscienciar els 
propietaris sobre la necessitat 
de recollir els excrements.
Aquesta iniciativa s’ha tirat 
endavant per la problemàtica 
detectada en diferents punts 
del poble. La recomanació de 
recollir les deposicions fecals 

dels gossos es recull en una 
Ordenança sobre la Tinença 
d’Animals de Companyia, que 
va aprovar el Ple de l’Ajunta-
ment el 8 d’abril de 2010. En 
aquest text s’especifica que 
“queda prohibit deixar les de-
posicions fecals dels gossos 
a qualsevol lloc destinat al 
trànsit de vianants, especial-
ment, als parcs infantils, zo-
nes d’esbarjo i enjardinades. 
El posseïdor de l’animal les 
ha de retirar i dipositar-les als 
contenidors d’escombraries. 
Es prohibeix que es llencin a 
les papereres públiques”. En 
aquesta ordenança també 
es recull que “els animals de 
companyia a la via i als espais 
públics han d’anar lligats amb 
corretja i els que siguin consi-
derats perillosos han de portar 
morrió”. A més s’especifica 
que l’incompliment dels punts 
recollits en el text es poden 
sancionar amb faltes lleus, 
greus o molt greus. Des de 
la regidoria de Medi Ambient 
es vol demanar als poblatans 
i les poblatanes la seva col-
laboració en aquesta campa-
nya per mantenir la Pobla de 
Claramunt neta.

LA GUANYADORA
D’UN TASTEIG D’ESCALADA

ÉS:

i

Fina Carbonero
Navarrete 

de Capellades
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Conca d’Òdena

El grup de CIU garanteix l’estabilitat 
del govern a Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

En el Ple de Vilanova del 
Camí del darrer dilluns 25 de 
febrer, en que el principal punt 
de l’ordre del dia era la pro-
posta d’aprovació dels pres-
supostos per al 2013, CiU va 
donar suport votant favorable-
ment a uns pressupostos que 
tal i com es va argumentar en 
la sessió plenària “són conti-
nuistes respecte als de l’any 
anterior, equilibrats i realistes”.
CiU va destacar les propos-
tes que va suggerir i que van 
ser escoltades i introduïes en 
els pressupostos per part de 
l’equip de govern, com una 
partida per a la renovació de 
carrosses dels reis  o la urba-
nització del carrer Major entre 
el carrer 11 de setembre i  la 
Plaça Major, ja que és una 
obra projectada des del 2007 
emmarcada en la llei de Bar-
ris i consta com una de les 
principals obres de transfor-
mació del nucli urbà del casc 
antic de Vilanova del Camí, i 
representa una de les princi-
pals vies d’entrada i sortida 
del municipi on s’apleguen al 

seu voltant comerços, l’esglé-
sia i equipaments municipals 
com el casal d’avis i el mercat 
de Sant Hilari. CiU ha contri-
buït a fer possible el diàleg i 
entesa entre els veïns afectats 
i l’ajuntament pel que fa a les 
aportacions de contribucions 
especials i que representaven 
unes contribucions injustes 
i desmesurades pel conjunt 
de veïns. En aquests pres-
supostos es va plasmar una 
nova proposta on s’equilibren 
aquestes contribucions espe-
cials en la mateixa proporció 
que s’han efectuat en la ma-
joria d’obres d’urbanització de 
carrers de Vilanova. 
Per altra banda, votant a favor 
també han contribuït a fer pos-
sible una línia de beques per 
als estudiants universitaris de 
Vilanova del Camí, o la urba-
nització de la ronda sud entre 
els carrers Almirall Cervera i 
Isabel la Catòlica en tant que 
és l’únic tram de carrer que 
encara queda per urbanitzar a 
Vilanova, posant fi a una llar-
ga reivindicació per part dels 
veïns. 

Cal destacar també però que 
Convergència i Unió no coin-
cideix en tots i cadascun dels 
punts del pressupost com és 
lògic, ja que “els haguéssin  
plantejat d’una forma diferent”, 
comenta el partit, i en aquesta 
línia també van fer propostes 
que no van ser acceptades pel 
govern, com per exemple  el 
tancament de la societat mu-
nicipal de l’habitatge. 
No obstant sí que estan sa-
tisfets d’aquelles propostes 
que van ser escoltades i in-
corporades, i és per això que 
van aprovar els pressupostos, 
seguint una línia coherent i 
constructiva, però alhora crí-
tica quan cal, “com ja han 
demostrat anteriorment, per-
què des de CiU a diferència 
d’altres grups municipals de 
l’oposició entenen que l’art de 
la política és negociar per arri-
bar a consensos i acords que 
representin a una àmplia ma-
joria de la societat en benefici 
i millora única i exclusivament 
del municipi, en aquest cas de 
Vilanova del Camí”, comenta 
el partit vilanoví.

La Colla Excursionista canvia 
la seva sortida als Gorgs

Els excursionistes al Pla de Sant Miquel camí de Montserrat.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Degut a les inclemències del 
temps del dissabte passat, els 
vocals de la Colla Excursionis-
ta de Vilanova, coneixedors 
del terreny argilós de la zona 
que havien de visitar, van fer 
una inspecció el mateix dia i 
van veure que la sortida als 
Gorgs de Cabrera era invia-
ble degut al  fang. Després de 
consultar-ho amb la colla, es 
va decidir canviar la sortida i 
anar a Montserrat.
Van sortir de Collbató pel camí 
de les Bateries, gaudint de les 
restes de neu que quedava en 
els llocs ombrívols. Tot esmor-
zant, van gaudir  d’un ramat 
de cabres que els observaven.
En arribar al Pla de Sant Mi-

quel i fer-se la foto de rigor, 
vam emprendre la tornada a 
Collbató pel GR-5, acabant a 
les Coves de Salnitre. La petita 
nevada li va donar un atractiu 
a aquesta sortida improvisada 
i els va donar  l’oportunitat de 
tornar a ser petits tirant-se bo-
les de neu. Agraeixen aques-
ta sortida als vocals Josep M. 
Prat i Josep M. Tort.
La propera sortida serà diu-
menge 10 de març al Parc de 
Collserola, sortint de Vilanova 
a les set i fins a 2/4 de dues. 
Les inscripcions seran fins di-
jous vinent a les oficines del 
Banc Popular i també al local 
social. Les reserves, un servei 
per a socis, es poden fer a ce-
vcami@hotmail.com.

ERC fa les seves aportacions 
als pressupostos vilanovins
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Dilluns passat, es van aprovar 
per majoria absoluta els pres-
supostos municipals de Vila-
nova del Camí per a aquest 
2013.
Totes les propostes que va 
aportar Esquerra Vilanova van 
ser aprovades pel consistori. 
Pel que fa a formació, es va 
acordar l’organització de dos 
cursos d’idiomes, un de català 
del nivell C2 i un altre d’anglès 
del nivell C1 i l’aportació de 
4.000 euros per part de l’ajun-
tament, per a poder mantenir 
el programa de socialització 
de llibres de l’escola Joan 
Maragall. Hi ha el compromís, 
d’altra banda, de seguir treba-
llant en el tema de formació en 

tots els àmbits, però principal-
ment, en l’escolar.
Pel que fa al patrimoni cultu-
ral, es va pactar de sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona 
l’elaboració d’un Mapa del 
patrimoni cultural local de Vi-
lanova del Camí i un Catàleg 
del patrimoni cultural muni-
cipal que s’elaborarà des de 
l’ajuntament. I finalment, com 
a exercici de transparència 
envers la ciutadania, es va 
acordar la retransmissió ínte-
gra dels Plens via streaming i 
l’arxivament al web.
Des d’Esquerra se’n fa una 
valoració molt positiva ja que 
són mesures que apropen les 
institucions als ciutadans i els 
aporten nous recursos. 

Diumenge 3 de març 
es celebren els 125 
anys de Maians nou
MAIANS / REDACCIÓ

Aquest diumenge 3 de març 
es celebren els actes per com-
memorar els 125 anys de Ma-
ians nou. Amb aquesta diada 
es pretén que els més grans 
recordin i que els joves i els 
nouvinguts descobreixin fets 
passats.
Els actes començaran a les 
nou del matí a la plaça de 
l’Era, amb una caminada cap 
a Maians Vell, acompanyats 
per Jaume Ortínez i Pere Tar-
dà de Cat Patrimoni, que tot 
caminant explicaran la història 
del municipi i el seu entorn. 
A continuació, a la una del 
migdia del mateix diumenge, 
a l’esglèsia de Sant Andreu 
de Maians hi haurà una mis-
sa amb els Cants de la Coral 
Flor de Boix. Tot seguit, a 2/4 
de tres del migdia, el dinar al 
Centre Agrícola Recreatiu del 
municipi, amb un menú per 10 
euros, compost per amanida, 
arròs, pijama i beguda. 
Per acabar aquesta diada de 
celebració, l’última activitat 
tindrà lloc a les cinc de la tar-
da, després del dinar, al ma-
teix centre, amb la projecció 
de la pel·lícula de la caminada 
del matí al Maians Vell, gràci-
es a Francesc Roig, i l’expo-
sició de fotografies “Imatges i 
Records”.

El Cau de la Pobla organitza 
un campionat de pòquer

Els joves van gaudir d’allò més amb el campionat.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Set joves van participar al 
campionat de pòquer que va 
organitzar el Cau Jove de la 
Pobla de Claramunt. Les par-
tides es van disputar entre els 
passats dilluns 18 i dimarts 
19 de febrer. El guanyador 
del campionat va ser el Dani 
Blanca.
Es van fer dues taules de joc, 
en què va quedar un classi-
ficat de cada una. Els dos fi-
nalistes van ser el Dani Haro i 

el Dani Blanca, que al final va 
ser el primer classificat. 

Un torneig de billar
A més d’aquest campionat, el 
Cau Jove organitzarà, del 25 
al 28 de març, un torneig de 
billar, que es disputarà a par-
tir de les quatre de la tarda. El 
preu per participar en aques-
ta iniciativa serà d’un euro. El 
mes d’abril també es farà un 
campionat de Fifa 13 Play 3 
per a tots els joves.

La Gent Gran de Vilanova 
també va celebrar el Carnaval
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Gent Gran de Vilanova del 
Camí ha celebrat el ball de 
Carnaval, amb una accepta-
ble concurrència malgrat el 
dia meteorològic que van tenir.
Com es tradicional es va cele-
brar un concurs de disfresses, 
en què el jurat estava format 
per la regidora de la Gent 
Gran, Pepita Còdol, la regido-
ra de Cultura, Vanessa Gon-
zález, i pels representants de 

les associacions: Casa de An-
dalucia, Virtudes Pozo, Centro 
Cultural Extremeño, Enriqueta 
Borrega i Associació Contra el 
Càncer, Mònica Hontoria.
Després d’una ajustada pun-
tuació el primer premi fou per 
Alfonso Gutierrez, el segon  
fou per Paula Campos i el ter-
cer per Rosario Saucedo, des 
de l’associació donen les gra-
cies a tots els participants per 
l’esforç que van fer. 



Piera presenta el nou Pla Educatiu 
d’Entorn als centres del municipi 
PIERA / REDACCIÓ

El passat 20 de febrer va tenir 
lloc la presentació oficial del 
Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 
de Piera als equips directius 
dels centres educatius del mu-
nicipi i a representants dels di-
ferents partits polítics. 
L’acte, que es va fer a la sala de 
plens de l’ajuntament, va co-
mençar amb les intervencions 
de Jaume S. Guixà, alcalde 
de Piera, i de Josep Ramírez, 
director dels Serveis Territo-
rials de la Catalunya Central. 
Tots dos van destacar l’esforç 
i la col·laboració entre les dues 
administracions per tal de do-
nar resposta a les necessitats 
educatives del municipi i van 
considerar el PEE com un bon 
instrument per millorar l’èxit 
educatiu i contribuir a la cohe-
sió social. 
Seguidament l’inspector Albert 
Ramírez va fer una breu sín-

22
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
1 de març de 2013 Comarca

Anoia Sud  

La sala de plens de l’ajuntament pierenc durant la presentació del PEE.

tesi de quines són les fases 
que ha de tenir per al seu de-
senvolupament i quins són els 
seus òrgans de gestió. Tècnics 
del Departament van anar una 
mica més enllà exposant les 
possibles línies d’intervenció i 
alguns exemples d’actuacions 
que es fan en altres municipis. 
L’acte va representar el primer 
pas per començar a treballar 

en el PEE de Piera on mica 
en mica s’anirà presentant a 
les entitats i associacions del 
municipi per tal de fer-les partí-
cips. La interacció comunitària 
de tots els agents educatius, 
socials, econòmics, culturals, 
artístics, esportius i de lleure és 
necessària per a l’èxit d’aquest 
pla i per tant per aconseguir els 
seus objectius. 

La neu deixa una bonica 
estampa al paisatge pierenc

Les vinyes i camps de l’Anoia Sud van quedar del tot emblanquinats.

PIERA / REDACCIÓ

La nevada del passat dissabte 
no va produir incidències des-
tacables i va deixar els paisat-
ges del municipi pierenc ben 
emblanquinats en un ambient 
de ple hivern que va durar tota 
la setmana. La neu caiguda 
el passat dissabte al municipi 
anoienc va ser molt ben rebu-
da. Petits i grans van poder 
gaudir de la nevada, que va 
començar a caure de matina-
da i que el sol del dissabte va 
fondre en poques hores. Pel 
que fa a les incidències que 

solen acompanyar aquest fe-
nomen meteorològic, l’ajunta-
ment tenia un operatiu prepa-
rat per fer-hi front, i la Brigada 
Municipal només va haver de 
retirar la neu acumulada a la 
cota més alta dels boscos de 
Can Martí amb una màquina 
retroexcavadora amb pala. 
Tampoc es va comunicar cap 
incidència important a la Poli-
cia Local de Piera. Segons la 
predicció meteorològica l’am-
bient de ple hivern continua, 
però per al cap de setmana, 
apunta a bon temps.

La campanya “Anem al teatre” 
torna a arribar als escolars

Nens i nenes dels centres educatius a punt per gaudir d’una de les obres.

PIERA / REDACCIÓ

Aquest curs, els escolars de 
Piera han tornat a gaudir de 
la campanya “Anem al teatre”, 
subvencionada per la Diputa-
ció de Barcelona i l’ajuntament 
de Piera amb l’objectiu de tre-
ballar diferents valors a través 
del teatre. En aquest sentit, el 
passat 20 de febrer els alum-
nes del Cicle Infantil de les 
escoles Creixà, Les Flandes i 
Herois del Bruc van baixar al 
nucli antic per presenciar Les 
aventures d’en Safrà i Serafí, 
dos ratolins de la companyia 
Txo Titelles. Un espectacle de 
gran bellesa visual, ple de fra-
ses enginyoses i rodolins, que 
els va parlar del valor i la força 
de l’amistat. La campanya va 
engegar el mes de novembre 
amb els alumnes del Cicle 

Inicial de Primària, que van 
conèixer El secret del Pirata, 
en una representació al Teatre 
Foment. L’eix de l’espectacle 
era un seguit de contes, princi-
palment d’autor, adaptats per 
Sandra Rossi, que posaven 
l’accent en qüestions com la 
diversitat, la tendresa, el sentit 
de l’humor o el diàleg, valors 
que cal desenvolupar i intro-
duir en la personalitat dels in-
fants. En una altra matinal, va 
ser el Cicle Infantil amb els 
alumnes més petits que van 
assistir a la representació de 
El Ninot de Neu, a càrrec del 
grup December Quintet. Una 
obra que combinava música i 
imatges i que va donar com a 
resultat el so de “l’hivern”, cre-
at per aquesta jove banda de 
músics de jazz.

Dues pierenques competeixen al més 
alt nivell en bàsquet, categoria cadet

Gemma Rigol (dempeus i segona per l’esquerra) i Aina Jorba (de genolls, tercera per la dreta).

PIERA / REDACCIÓ

Les pierenques Aina Jorba 
Montserrat i Gemma Rigol Pu-
jol, de l’equip Cadet A del Club 
Bàsquet Igualada, juguen al 
Campionat de Catalunya de 
la categoria Cadet Feme-
ní Preferent, el nivell més alt 
d’aquest esport en l’àmbit na-
cional. Enguany, aquest  equip 
es troba situat entre els dotze 
millors de Catalunya de cate-
goria Cadet, fita que els últims 
anys no s’havia assolit per cap 
equip del Club Bàsquet Igua-
lada. Cal esmentar també que 
han participat com a Infantil al 
torneig d’Alaior (Menorca) i la 
darrera temporada com a Ca-
det, al prestigiós torneig Yudi-
gar-Em El Olivar de Saragos-

sa. Després de classificar-se 
a principis de temporada, en 
guanyar dos dels tres partits i 
encapçalar la lligueta que do-
nava lloc a competir en la Ca-
tegoria Preferent, en aquests 

moments estan disputant la 
Fase Regular amb equips 
d’anomenada com el CB Cor-
nellà, Joventut de Badalona, 
l’Arenys Bàsquet o l’ASFE de 
Sant Fruitós de Bages.

La banda de reggae, Místing Band, 
actua avui a les Nits Temàtiques 

La banda catalana actuarà a l’Espai d’Entitats de Piera.

PIERA / REDACCIÓ

Cada primer divendres de 
mes, l’Espai d’Entitats de Pie-
ra es converteix en una sala de 
música en directe. En aquesta 
ocasió, dins de les Nits Temà-
tiques, aquest divendres a la 
nit, hi haurà a 2/4 de dotze el 
concert de reggae amb la Mís-
ting Band. L’entrada serà lliure 
i hi haurà servei de bar.
El reggae és un gènere musi-
cal que es va desenvolupar in-
icialment a Jamaica, especial-
ment a Kingston, des de finals 
de la dècada del 1960. 
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La Sala Pare 
Tous inaugura 
l’exposició interactiva 
“Controles?”

El fred, protagonista del 
Mercat Figueter de Capellades

Els Falcons de Capellades arrenquen 
la temporada amb el Mercat Figueter

Els falcons durant la seva actuació aquest cap de setmana, amb una Pira de 8.

CAPELLADES / REDACCIÓ

Aquest diumenge passat va 
tenir lloc a Capellades, una 
de les diades més importants 
del municipi. El Mercat Figue-
ter, una fira que compta amb 
més de 600 anys d’història. 
Els Falcons de Capellades 
molt emocionats per la seva 

primera actuació en aquesta 
diada, recordem que aquesta 
colla falconera es va fundar al 
juny de l’any passat. Després  
de l’acte inaugural presenciat  
per l’alcalde de la vila, Marcel·
lí Martorell, al voltant de les 
dotze a la Plaça Catalunya, va 
donar pas l’actuació dels Fal-
cons de Capellades, comen-

çant per una sardana, figura 
mai vista a la vila amb una 
perfecta execució, els Avions 
llargs de 3 de 3 també molt 
assumits ja per la colla, una 
Escala de 6 on la recent an-
xaneta tenia la seva petita ver-
gonya però que al final amb la 
seva valentia la va coronar i 
el gran públic assistent la va 
aplaudir molt emotivament, 
per acabar una Pira de 8 molt 
tranquil·la , amb l’objectiu molt 
clar d’assolir un pis mes.
Van continuar pels carrers de 
la vila, fent una parada a la 
plaça d’Àngel Guimerà per 
tornar a realitzar una escala 
de 6, molt ben executada. A la 
tarda tenien previst fer un ta-
ller a la plaça Verdaguer, on es 
van veure obligats a anul·lar·
lo per les baixes temperatures 
i el fort vent que el feien im-
possible realitzar·lo en condi-
cions òptimes. Així doncs, els 
Falcons de Capellades molt 
satisfets per aquesta primera 
actuació d’ enguany a la seva 
vila, on sempre tenen el caliu 
del seu públic.

CAPELLADES / REDACCIÓ

El passat diumenge Capella-
des va celebrar una nova edi-
ció d’aquesta proposta amb 
una llarga tradició. Sense  cap 
mena de dubte, el tema més 
comentat va ser el fred, pre-
sent al llarg de tot el dia d’una 
manera molt persistent. Tot 
i així, aquesta va ser l’edició 
amb més paradistes, ocupant 
molts carrers de la vila. El cir-
cuït firal va combinar les pro-
postes dels artesans i vene-
dors amb les botigues obertes 
del comerç local. Així, molts 
van poder disfrutar del con-
curs d’aparadors que va guar-
nir molts establiments capella-
dins amb propostes variades, 
però sempre relacionades 

amb el paper. També les en-
titats van sortir al carrer, amb 
estand o parada, per fer socis, 
vendre números o simplement 
recordar als capelladins la 
seva activitat i convidar-los a 
prendre·hi part. La part institu-
cional va començar al Mirador 
del Museu amb la rebuda al 
Director General de Comerç 
de la Generalitat, Josep M. 
Recasens, qui va ser convi-
dat a signar el Llibre d’Honor. 
Seguidament, ja a l’estand de 
l’ajuntament, es va inaugurar 
el Mercat Figueter, amb els 
parlaments del regidor de Pro-
moció Econòmica, Juli More-
no, i l’alcalde de Capellades, 
qui va animar a tothom a con-
tinuar treballant pel municipi.

CAPELLADES / REDACCIÓ

La Sala Pare Tous de Cape-
llades, acull des d’avui diven-
dres, l’exposició interactiva 
de la Diputació de Barcelona 
“Controles?”, que fins el 15 
de març visitaran de forma 
guiada 775 alumnes de l’ESO 
dels instituts de l’Anoia. Es 
tracta d’apropar els joves de 
forma interactiva la informa-
ció sobre els diferents tipus 
de drogues, els seus riscos i 
treballar actituds amb ells i les 
seves famílies per prevenir-ne 
el consum. “Controles?” és un 
recurs que la Diputació posa 
a l’abast dels ajuntaments, 
els professors, els monitors i 
les famílies, que en el cas de 
Capellades ve a  reforçar el 
treball que el municipi desen-
volupa per la prevenció de les 
drogodependències entre els 
adolescents i els joves, junta-
ment amb el Consell Comarcal 
de l’Anoia. L’acte d’inaugura-
ció va comptar amb la regido-
ra d’Educació, Bàrbara Pons, 
qui va destacar que “som molt 
conscients de la importància 
de tenir aquí aquesta exposi-
ció i per això volem donar molt 
relleu al treball en xarxa que 
ha permès, a banda d’aques-
ta exposició, conèixer millor el 
programa “què@prens”.

www.sietoner.com

C/ Major, 69
08786 Capellades
capellades@sietoner.es
Tel. 93 380 05 21 (vàlid un per persona i/o empresa)

Entrega gratuïta a partir 
de 36 euros a la comarca 

de l’Anoia

Preus i condicions especials 
empreses i autònoms.

CARTUTXOS 
RECICLATS 

FINS UN 80% 
D’ESTALVI

ELS MILLORS 
PREUS EN 

CARTUTXOS 
ORIGINALS



L’economista, Joan Antoni Alujas, 
explica les repercussions de la crisi  
HOSTALETS DE PIEROLA / REDACCIÓ

El Doctor en Ciències Econò-
miques i empresarials, Joan 
Antoni Alujas, va fer una xerra-
da el passat divendres a l’au-
ditori de Cal Figueres, sota el 
títol “Repercussions de la crisi 
econòmica i financera i aspec-
tes clau per a la sortida”. La 
conferència s’emmarcava en el 
cicle sobre economia i cultura, 
desenvolupat per les àrees de 
Promoció Econòmica i Cultura 
de l’ajuntament i va comptar 
amb la participació del regidor 
de Governació, Hisenda Públi-
ca i Atenció al Ciutadà, Jaume 
Trias. 
La conferència va començar 
amb l’exposició del ponent 
sobre els desencadenants de 
l’actual crisi econòmica i les 
possibles vies de sortida. Tot 
i la complexitat de la situació, 
Alujas va fer una explicació en-
tenedora per a tothom, acom-

24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
1 de març de 2013 Comarca

Anoia Sud  

panyada amb gràfics per tal de 
comprendre millor el conjunt 
de les causes, tant en l’àmbit 
nacional com en l’internaci-
onal, que ens han portat fins 
aquí. Tot seguit va cedir el torn 
de paraula al públic. El diàleg 

que es va generar va ser molt 
enriquidor i els assistents van 
poder contrastar amb l’expert 
els dubtes i incògnites que tan 
els preocupen, fruit d’una crisi 
que afecta a bona part de la 
població catalana.

Alujas, acompanyat pel regidor d’Hisenda dels Hostalets, Jaume Trias, durant la ponència.

L’associació hostalenca ARC 
Juvenil celebra una calçotada 

Es varen preparar més de 1.500 calçots pels assistents aplegats al Casal Català. 

HOSTALETS DE PIEROLA / REDACCIÓ

L’associació hostaletenca 
ARC Juvenil va celebrar diu-
menge passat el seu quart 
aniversari, amb una gran cal-
çotada popular al Casal Ca-
talà. Més de 1.500 calçots 
acompanyats per botifarra del 
poble van ser degustats pel 
gran nombre d’assistents que 
van omplir la sala del Casal. 

Un cop acabat l’àpat es va dur 
a terme un bingo popular que 
va amenitzar la sobretaula, a 
més de contribuir a finançar 
l’associació cultural.
Una gran jornada de germanor 
que va demostrar l’afecte de 
la gent del poble vers aquest 
grup de nois i noies, sempre 
tan actius en totes les activi-
tats culturals dels Hostalets.El grup musical Dr. Swinguez 

toca en concert a Masquefa

MASQUEFA / REDACCIÓ

La societat recreativa i cultural 
de Masquefa, l’Alzinar presen-
ta avui divendres, 1 de març, 
el concert del grup Dr. Swin-
guez. Una banda que per-
metrà gaudir del millor swing 
i lindy hop que es pot trobar 
actualment a l’escena musical 
del país. El grup oferirà un re-
pertori ple de clàssics del rock 
i el swing americà de mitjans 
de segle XX. També presen-
tarà algunes peces inèdites 
composades durant els últims 
temps entre gira i gira. El con-
cert tindrà lloc avui a la Sala 
Aglà de l’Alzinar a partir de les 
deu del vespre, amb entrades 
de 3 euros per als socis i 6 per 
als no socis. 

Activitats a la Biblioteca
El passat dissabte l’Alzinar 
va organitzar la presentació 
del llibre “Retrobar l’Ànima” 
d’Esteve Miralles, a la Bibli-
oteca de Masquefa. La sala 
d’actes es va omplir de gom 
a gom i més de 70 persones 

van assistir i gaudir de la tar-
da literària a Masquefa. L’acte 
va ser presentat pel president 
de l’Alzinar, Xavier Pérez, que 
va donar entrada al protago-
nista de la tarda, Esteve Mi-
ralles. L’autor va reflexionar 
a l’entorn de la seva obra, els 
seus objectius i la seva visió 
en el moment de redactar-la. 
Posteriorment Enric Gallén, 
professor de l’Esteve a la Uni-
versitat, va explicar els anys 
d’estudiant de l’autor i els seus 
companys. L’últim convidat, 
en Josep M. Jornet i Benet va 
subratllar que “Retrobar l’àni-
ma” és un llibre “diferent”, que 
és “complex” i alhora “molt ab-
sorbent, i que t’atrapa no saps 
com”. Finalment, l’actor Xa-
vier Idáñez va recitar alguns 
passatges de l’obra “Retrobar 
l’Ànima” a modus d’espontani.
La presentació va finalitzar 
amb l’oferiment d’un petit re-
frigeri als assistents i amb la 
tradicional signatura de llibres.
L’Alzinar valora molt positiva-
ment aquest tipus d’actes.

La societat recreativa L’Alzinar també organitza xerrades culturals com la del passa dissabte.

Orpí acull una 
sessió informativa 
per informar dels 
beneficis d’utilitzar 
els compostadors 
ORPÍ / REDACCIÓ

El passat dissabte 23 de fe-
brer, a la Sala Polivalent de 
l’ajuntament d’Orpí, va tenir 
lloc la sessió informativa per 
tal de reforçar els beneficis 
d’utilitzar els compostadors 
tant comunitaris com indivi-
duals, i informar per part de 
l’ajuntament de les tasques 
de manteniment que es rea-
litzaran per vetllar pel correcte 
funcionament dels mateixos, 
campanya que s’havia iniciat 
el 2010. L’empresa Ambiens 
va ser l’encarregada de la 
xerrada, i és la que anirà fent 
el seguiment del reciclatges 
d’orgànica i ús dels compos-
tadors, així com resoldre pos-
sibles dubtes i problemes que 
puguin anar sorgint. D’altra 
banda, després de la xerrada, 
es varen oferir compostadors 
individuals d’us domèstic, per  
a la cuina, tot i que també s’en 
poden demanar de grans, 
amb una capacitat de 320 li-
tres per posar en horts, jardins 
o altres espais. Seguidament 
es va celebrar la 1a Troba-
da de compostaires d’Orpí, 
on es van poder intercanviar 
mostres de compost casolà. 
D’altra banda, de cara al mes 
de setembre es farà una al-
tra sessió informativa per tal 
d’anar fent el seguiment i po-
der resoldre dubtes que hagin 
sorgit durant la utilització de 
compostadors privats, igual 
que altres temes de reciclatge.

Protesta dels mestres de 
l’escola Herois del Bruc

Concentració dels mestres de l’escola Herois del Bruc en protesta per la retallades.

PIERA / REDACCIÓ

Els mestres de l’escola públi-
ca Herois del Bruc de Piera 
han enviat aquest escrit de 
protesta sobre les retallades 
en l’educació, que reproduïm 
integrament, juntament amb 
una fotografia de la concentra-
ció que varen fer en finalitzar 
les classes. 
“Els mestres i les mestres de 
l’escola Herois del Bruc de Pi-

era volem manifestar el nostre 
desacord i malestar per les 
mesures portades a terme pel 
Departament d’Ensenyament 
en l’educació pública i reivin-
diquem una escola digne i de 
qualitat. Així també volem ma-
nifestar la defensa dels nos-
tres drets com a treballadors 
públics i com a professionals 
de l’ensenyament. Que no ens 
retallin el nostre futur!!!” 

La Torre de Claramunt 
organitza el 2n taller de poda
LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Demà dissabte 2 de març, 
tindrà lloc al Pla de la Bros-
sa de la Torre de Claramunt, 
el 2n Taller de poda d’olivera 
i ametller, a càrrec de Tomàs 

Llop, pagès de Sant Jaume 
de Sesoliveres. El taller serà 
dissabte entre 2/4 de deu del 
matí i 2/4 de dues del migdia, 
i el preu de la inscripció és de 
15 euros per persona. 



La Torre de Claramunt millora 
l’asfalt i senyalització dels carrers
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Les obres d’alguns dels carrers són cofinançades pels veïns.

LA TORRE DE CLARMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Torre de 
Claramunt aposta per millorar 
l’estat d’algunes de les vies 
del municipi i, en conseqüèn-

cia, durant aquest mes de fe-
brer s’estan realitzant obres 
en diversos punts de La Torre.
Per una banda, el consistori 
està en procés d’acondiciar 

l’antic hort de la rectoria, per 
a transformar-lo en una nova 
zona d’estacionament. Aques-
tes obres finalitzaran a mitjans 
del mes de març.
Per l’altra, les obres que ja 
estan acabades són les rea-
litzades als passatges de La 
Garça i Santa Anna, situats al 
Pla de la Torre, a més de l’en-
trada de Vilanova d’Espoia. 
Pel que fa a les millores en els 
passatges, els veïns assumei-
xen el 75% del cost de l’obra 
i l’ajuntament n’aporta el 25% 
restant.

Millora de la senyalització
Per últim, durant aquestes úl-
times setmanes, el consistori 
de La Torre de Claramunt ha 
reparat el ferm del carrer de la 
Mercè i ha soterrat les línies 
de telèfon del carrer Sant Joan 
Baptista i el recinte Torresport.
A més a més, de cara als me-
sos de març i abril, el consisto-
ri té previst realitzar treballs de 
pintura vial i reforçar la senya-
lització vertical dels carrers, 
tal i com preveu en l’estudi de 
mobilitat redactat per la Dipu-
tació de Barcelona, a petició 
del propi ajuntament anoienc.

Carme explica com serien les 
pensions en un estat propi

CARME / REDACCIÓ

El passat dilluns es va portar 
a terme la conferència “Les 
pensions en un estat propi” al 
Casal de Carme, una xerrada 
organitzada pels municipis de 
Carme i Orpí per la indepen-
dència i de la mà de Jesús 
Sans, membre de la sectorial 
Jubilats per la independència 
de l’ANC.
L’objectiu de la mateixa era 
explicar als jubilats de Carme 
que en el proper estat lliure 
català, les pensions es poden 
garantir i ningú ha de tenir cap 
por a perdre-les. Jesús Sans-
va exposar els factors que in-
flueixen en les pensions: que 
hi hagi treballadors en actiu, 
el seu salari i l’evolució de la 
població. Ens trobem que ac-
tualment la taxa d’atur a Ca-

Bona assistència a la confèrencia dirigida als jubliats del municipi.

talunya és més baixa que a 
Espanya –i presumiblement 
podria baixar més en un estat 
lliure-, la cotització a la Se-
guretat Social està garantida 
perquè actualment es paga 
més del que es rep i la po-
blació pròxima a jubilar-se és 
menor. Es pot afegir a aques-
ta informació que Catalunya té 
ara mateix un dèficit fiscal de 
18.500 milions d’euros anual, 
sense el qual es podrien millo-
rar les polítiques socials, entre 
elles les pensions. Els comp-
tes de la Seguretat Social en 
els darrers 15 anys han estat 
molt favorables per a Catalu-
nya. Mentre que aquí tenim un 
superàvit  de  24.773 milions 
d’euros anual, al conjunt d’Es-
panya presenten un dèficit de 
86.334 milions d’euros anuals.

Un centenar de nens, joves i 
grans participen a la calçotada
CARME / REDACCIÓ

Dissabte passat, al Centre Re-
creatiu i Cultural  de Carme, 
va tenir lloc la Calçotada Po-
pular que organitza cada any 
l’entitat del Casal de Carme. 
Un cop més, un centenar de 

nens, joves i grans del poble 
es van trobar per gaudir d’uns 
bons calçots de temporada, 
carn a la brasa i bona compa-
nyia. Els membres de la junta 
del Casal estan contents per 
l’èxit que té cada any.

Una inauguració diferent obre 
l’exposició inicial Poc Arts Local Tour

L’exposició romandrà a la sala d’actes del Casal de Carme fins diumenge.

CARME / REDACCIÓ

El dissabte 23 de febrer  va 
quedar inaugurada l’exposi-
ció de la  gira inicial per petits 
pobles i ciutats del llibre de 
col·leccionista “Poc arts i bibli-
ofílies” i obres contingudes en 
ell. La finalitat de  l’exposició 
és portar a bon port  la interre-
lació  directa dels artistes amb 
esperit de ciutadans del món  
amb  els veïns de pobles petits 
i mitjans. Avui en dia ja estan 
prou viatjats i tenen tots els 
mitjans de comunicació impre-
sa, visual i electrònica,  però 
no tenen la presència física de 
l’artista i l’obra que s’apropa  
frec a frec amb el seu públic 
natural, desmuntant la difu-
sió d’artistes d’ídols de fang, 
centralistes i globalistes  de 
les discutibles firmes que aca-
ben sent fictícies i perquè no 
dir-ho, bombolles  d’especu-
lació financera  massa encoti-
llats  als altars i a les càmeres 
cuirassades de Suïssa i que 
trenca l’utilitat veritable  que 
té quan l’art s’emmiralla amb 
els contemporanis  del voltant 
immediat,  sorgint el valor mà-
gic de proximitat de les idees 
innovadores i emprenedores 
que albira una veritable obra 

d’art en la seva funció i  volun-
tat de pensament tangible de 
pobles universals.
Si el poble es cultiva, si se’l  
deixa cultivar com persones 
lliures i amb els mitjans que 
hi ha ara i aprofitant la bai-
xesa d’aquesta estafa finan-
cera,  cultural i ètica  mundial 
en aquests últims i propers  
anys es pot tenir consciència 
i viure aquesta cortina de fum 
tòxic que ens estan escam-
pant  i nosaltres no hem volgut 
ni hem creat. Aquesta gira el 
que pretén és comunicar l’as-
tre Sol (en un sentit simbòlic) 
amb el qual caminem, encara 
que sigui a contra vent i enca-
ra que sigui en direcció a nous 

planetes si convingués. 
L’artista  és també  un dels 
pioners de la proximitat crea-
tiva entre  persones  i  de la  
provocació  de la conscièn-
cia per deixar podrir  els pu-
trefactes  del gran mercat. La 
inauguració va ser una acte 
diferent per la proximitat amb 
el públic assistent, amb qui es 
compartí complicitats a l’hora 
d’entendre els elements ex-
posats. L’acte va anar acom-
panyat de música electrònica 
d’Adrià Domènech, composi-
tor que ha col·laborat amb els 
codis Qr del llibre. L’exposició 
romandrà a la sala d’actes del 
Casal de Carme fins al diu-
menge 3 de març.

      ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
      ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l´acta de la reunió anterior 
2. Memòria 2012 i projectes previstos 2013
3. Presentació de l’estat de comptes del 2012 i pressu-
post 2013
4. Torn obert de paraula.

 Dia:      Dilluns 18 de març de  2013
 Hora:  19 h.  - 1a. convocatòria
                19,30h. - 2a. convocatòria

 Lloc :  Unió Empresarial de l’Anoia
  Ctra. de Manresa, 131
  08700 IGUALADA



La setena edició de Fira Futur de 
Masquefa aplegarà 23 expositors
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MASQUEFA / REDACCIÓ

La setena edició de Fira Fu-
tur, que se celebrarà el dijous 
21 de març, comptarà amb 
més expositors que mai. Fins 
a 23 centres -entre instituts, 
universitats, acadèmies, ser-
veis d’ocupació, institucions 
i cossos de seguretat- han 
confirmat ja la seva presència 
en aquest saló de la formació 
i l’ocupació que se celebra 
a Masquefa. Així, Fira Futur 
comptarà aquest any amb es-

tands informatius del Consell 
Comarcal de l’Anoia, l’Escola 
Universitària de Turisme Sant 
Ignasi, l’institut Joan Oró, la 
Universitat Oberta de Cata-
lunya, Olga Difusió, l’Escola 
Pia, els institut Milà i Fonta-
nals d’Igualada i Vilafranca, 
l’Escola d’Adults de Marto-
rell, l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada, 
l’Escola Universitària d’Engi-
nyeria d’Igualada, Babeling36 
Idiomes, Àgora, Ceina, l’Insti-
tut Guinovarda, l’institut Joan 
Mercader, els centres de ser-
veis a les empreses de Mas-
quefa, Igualada, Vilanova del 
Camí i Piera, la Xarxa TET 
Anoia Sud, CEPEQ, els Mos-
sos d’Esquadra, l’Exèrcit, la 
Policia Local i l’ADF de Mas-
quefa, i Ràdio Masquefa.
Tots aquests centres donaran 
a conèixer les seves ofertes 
acadèmiques i professionals 
i atendran de manera perso-
nalitzada les consultes dels 
visitants. Fira Futur és un gran 
aparador de les diverses opci-
ons per a estudiar o incorpo-

rar-se al món laboral que exis-
teixen en l’entorn d’influència 
de Masquefa. El certamen 
s’adreça als joves per ajudar-
los a l’hora de prendre una 
decisió important en les seves 
vides com és el seu futur aca-
dèmic o professional. I tam-
bé a totes les persones que, 
independentment de la seva 
edat i de si es troben en actiu 
o a l’atur, aposten per formar-
se de manera continuada per 
ampliar el seu currículum i, 
així, tenir més possibilitats de 
trobar feina o de millorar l’ac-
tual lloc de treball.

Aposta per l’autoocupació
A més aquest any Fira Futur 
amplia horitzons i també ofe-
rirà assessorament a totes 
aquelles persones que volen 
fer-se emprenedors i autoocu-
par-se. Els centres de serveis 
a les empreses dels Ajunta-
ments de Masquefa, Iguala-
da, Piera i Vilanova del Camí 
instal·laran un estand conjunt 
amb informació sobre l’empre-
nedoria i l’autoocupació.

La Biblioteca del Bruc 
presenta la seva nova mascota

Els infants del Bruc han pintat cada dimecres el follet mascota.

EL BRUC / REDACCIÓ

Des de fa unes setmanes, 
els nens i nenes de l’escola 
bressol del Bruc “La Cadire-
ta”  i dels cursos de P-3 fins 
a 3r de Primària de l’Escola 
del Bruc han anat cada matí 
dels dimecres a la biblioteca 
per, després de gaudir d’una 
bona estona de la lectura, 
pintar el follet  dibuixat per la 
Dolors Canudas, directora de 
l’Aula de Dibuix i Pintura “Sant 

Miquel” i que, un cop acabat, 
serà la mascota de la Biblio-
teca. Abans però, han escollit 
un nom per classe, des de P-2 
fins a 3r i el proper dimecres 
faran una petita festa de ba-
teig. Aquesta festa s’iniciarà 
a les deu, amb els contes de 
l’Anna García i el seu acordió, 
i seguirà, amb l’elecció del 
nom definitiu de la mascota, 
presidida per l’alcalde de El 
Bruc, i la regidora de Cultura. 

El consultor de la UOC, Pere 
Losantos, dóna eines als comerciants

Losantos va explicar el funcionament de “l’empresa xarxa” al Centre Tecnològic Comunitari.

MASQUEFA / REDACCIÓ

En un entorn turbulent on els 
canvis es produeixen a un rit-
me trepidant, el model tradici-
onal d’empresa sembla estar 
en qüestió, mentre emergeix 
amb força un nou model or-
ganitzatiu basat en dos pilars: 
la innovació i la col·laboració 
oberta. Aquest nou model és el 
que es coneix com ‘l’empresa 
xarxa’ o ‘l’empresa dual core’. 
Però a molts comerciants que 
ho apliquen els hi apareixen 
dubtes com, quin paper hi 
juguen les petites empreses 
en aquest nou escenari? De 
quines eines disposen per in-
tegrar-se en aquest nou mo-
del?. El consultor d’Economia 
i Empresa de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), 
Pere Losantos, en va donar al-
gunes pistes en la sessió que 
el 18 de febrer va impartir al 
Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC) de Masquefa, en la qual 
van prendre part una desena 
de persones, entre estudiants 
d’aquesta universitat en línia 
i comerciants. En una ses-
sió de caràcter eminentment 
pràctic i interactiu, Losantos 
va proporcionar als assistents 
coneixements sobre les eines 
i estratègies que existeixen 
per a crear l’empresa xarxa 
i per a treballar de manera 

col·laborativa. Aquesta sessió 
s’emmarca en el cicle d’acci-
ons formatives gratuïtes que 
l’ajuntament organitza mensu-
alment per ajudar els empre-
nedors, les empreses i els co-
merços a formar-se i dotar-los 
de recursos que els permetin 
fer front a les dificultats de la 
crisi.

Noves sessions al març
El cicle es reprendrà el dilluns 
18 de març amb la sessió 
‘Com puc bonificar-me la for-
mació que fan els meus treba-
lladors/es?’, que es farà de les 
tres de la tarda a 3/4 de cinc 
al CTC. Donarà a conèixer el 

nou servei del Centre Tecnolò-
gic Comunitari perquè les em-
preses i comerços puguin bo-
nificar-se la formació que fan 
els seus treballadors, i també 
l’obligació de tenir implantada 
la Llei de Protecció de Dades. 
La sessió la impartirà Montse 
Diviu, de l’empresa Linx Con-
sulting Formació i Recursos 
Humans.
Les inscripcions es poden fer 
fins al dia 13 de març de ma-
nera online a la pàgina web de 
l’ajuntament (www.masquefa.
cat) o bé presencialment al 
mateix CTC (avinguda Catalu-
nya, 60). Per a més informació 
podeu trucar al 93 772 78 28.

El Partit Socialista present al 
Mercat Figueter de Capellades

La delegació del PSC a Capellades va ser-hi present amb un estand informatiu.

CAPELLADES / REDACCIÓ

El diumenge 24 de febrer va 
tenir lloc el tradicional Mer-
cat Figueter de Capellades, 
que comptava amb un variat 
programa d’actes i una fira 
amb parades pels carrers i 
estands a la plaça Catalunya. 
Com cada any, l’agrupació del 
PSC de Capellades va ser-hi 
present amb un estand amb 
material informatiu, com el 
butlletí de l’agrupació, el de-
càleg “Cap Família sense llar. 
Cap llar sense família”, un fu-
lletó sobre Europa “Canviem 
de futur, canviem Europa”, així 
com material de les Joventuts 
Socialistes. En aquesta ocasió 
el partit socialista va comptar 
amb la visita del Diputat al 
Congrés, Àlex Saez, d’una 
delegació de membres de la 
Sectorial de Política Europea, 

Internacional i Mediterrània 
del PSC, encapçalada per 
la seva Secretària Nacional, 
Esther Niubó,  1r Secretari de 
la Federació del PSC-Anoia, 
Teo Romero així com regi-
dors i afiliats del partit d’altres 
municipis. Al llarg del matí es 
van repartir els fulletons i es 
va parlar amb els ciutadans 
que s’apropaven a l’estand 
del PSC sobre l’actualitat del 
municipi, del país i d’Europa. 
Al migdia, es va fer una visita 
encapçalada pel regidor mu-
nicipal del PSC a Capellades, 
Aaron Alcazar, i el 1r Secretari 
de l’agrupació del PSC de Ca-
pellades, Francisco Olvera. Al 
migdia es va fer un dinar de 
germanor al local de l’agrupa-
ció seguit d’una xerrada per 
part dels convidats que van 
explicar la situació dels PSC.
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Durant el segle XV, moltes corts europees mos-
tren una fastuositat grandiosa. La cort de França,  
les opulentes vil·les fl amenques o italianes tenen 
talers que desenvolupen, amb un refi nament mai 
vist, tots els camps de les arts. Els pintors viat-
gen d’un país a l’altre i volen estudiar els mes-
tres estrangers. Elfrancès Jean Fouquet volta per 
Itàlia, arriba fi ns a Roma i Nàpols. Aquest pintor, 
que va ser un dels primers que es va fer un auto-
retrat, crea obres elegants i d’una emoció contin-
guda, com la Pietat de Nouans. Els historiadors 
pensen que si l’artista s’ha atrevit, per primera 
vegada, a retratar-se ell mateix era perquè tenia 
consciència de la importància del seu ofi ci.
Tres artistes fl amencs, els germans Limbourg, 
fan per al duc de Berry un dels llibres d’hores 
més cèlebres. (El llibre d’hores d’un príncep er 
un recull personal: un calendari, juntment amb 
un conjunt de pregàries i de salms, ricament 
il·lustrat). Hi veiem retratats personatges ves-
tits amb robes sumptuoses i que tenen un com-
portament exquisit.
A partir d’aquesta època, l’ofi ci d’artista es com-
plicarà. Ara caldrà adquirir un gran coneixement  
del cos humà, les leis de la natura, etc...

L’any 1816, el francès Nicéphore Niepce va inventar la fotografi a per 
poder dibuixar escenes, objectes i paisatges. Va utilitzar un invent 
xinès molt antic: la càmera fosca. La llum entrava a una caixa per un 
forat, i a la pat de darrere es formava una imatge invertida sobre paper 
tibat.
Nicéphore Niepce volia fi xar la imatge sense haver de dibuixar-la. Va 
posar dins la càmera fosca una placa d’estany recoberta d’un producte 
sensible a la llum, va obrir l’objectiu, i al cap d’unes hores la imatge va 
aparèixer a la placa!
Al segle XIX les màquines de fotografi ar eren de fusta i pesaven tant 
que calia posar-les damunt d’un trípode per subjectar-les.
Amb el temps, la placa d’estany va ser substituïda per carrets foto-
gràfi cs i als anys 50, es van inventar unes màquines que revelaven la 
foto directament.
Actualment, la imatge que fem a les càmeres la podem veure a 
l’ordinador. 

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

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

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

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

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

El guanyador 
d’UN FORFAIT 
CIRCUIT PER 

A TOTHOM PER 
A 2 PERSONES és: 

Manuel F. Tallón 
                   de Mediona

Felicitats Àlex Claramunt

AGRAÏMENTS A TOTS ELS PARTICIPANTS DE 
 L’ESCOLA CÉRVOLA BLANCA DE SANT MARTÍ DE TOUS

      Foto del guanyador de la portada, 3r de primària.
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      Foto del guanyador de la portada, 3r de primària.

       

HIPERTIROIDISME 
EN GATS

És l’endocrinopatia 
més comú en gats, 
està causada per la 
producció excessiva 
de tiroxina (hormona 
de la tiroides).
La majoria dels gats 
afectats tenen més 
de 10 anys d’edat. 
Els símptomes clí-
nics més freqüents 
són: pèrdua de pes, 
menjar més, orinar 
més, beure més, 
vòmits increment de 
l’activitat i fi nalment 
diarrea.
Per realitzar el diag-
nòstic d’aquesta 
malaltia podem rea-
litzar una palpació 
cervical (lloc on es 
localitza la glàn-
dula del tiroides), 
una analítica san-
guínia complerta, 
una anàlisis espe-
cífi ca de l’hormona 
de la tiroides com 
hem dit abans de la 
“tiroxina”.
Per tal de trac-
tar aquesta malal-
tia endocrina dels 
gats, tenim medica-
ments  que ens aju-
daran a disminuir la 
simptomatologia o 
bé podem realitzar 
una operació quirúr-
gica que consisteix 
en treure la glàndula 
tiroide.
La majoria dels 
pacients amb hiper-
tiroïdisme poden ser 
tractats de forma 
satisfactòria.

L’origen del Balinès el va produir l ’encreuament entre Siamès i 
Angora. Els primers exemplars es localitzen als EUA durant els anys 
quaranta encara que no va ser fins a 1970 quan es va reconèixer 
oficialment la raça. Posteriorment, el 1983, es reconeixeria també 
a Europa.
De tipus oriental, cap de mida mitjana, ben equilibrat, triangular, 
de perfil recte, musell fi ,  orelles grans i punxegudes, ulls mitjana-
ment grans, ni prominents ni enfonsats, ametllats, lleugerament 
oblicus, de color blau intens, cos allargat, esvelt, gràcil,  elegant, 
ossada i musculatura fina, cua molt llarga, prima, punxeguda.
El seu  pelatge és fi,  sedós, una mica més llarg en el ventre, a les 
espatlles i a la cua, de colors blanc, sòlid points i tabby points en 
diverses coloracions sòlides i tortuga. Convé raspallar-lo sovint 
per evitar l ’acumulació de pèl mort sobretot en períodes de muda.
Ell és un gat molt sociable i afectuós encara que tendeix a 
ser fidel a un sol amo podent mostrar indiferència cap a la 
resta de la família. Amant de l ’aire lliure, el lloc perfecte 
per viure és una casa o apartament amb accés a l ’exterior.
El Balinès, com el seu parent el Siamès, sol patir de Estrabisme (alte-
ració del nervi òptic produïda pel gen cs) i  en menor mesura també 
s’han trobat alguns casos de Nistagma (moviments ràpids de l ’ull 
cap endavant i cap enrere).

EL GAT 
BALINÈS

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629
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SOPA DE LLETRES

LES 7 diferències

SOLUCIONS

-Busca aquests 7 mots relacionats amb l’ hivern:

El racó dels llibres
MATEMÀTIQUES PER A PETITS

De 3 a 6 anys. Seixanta reptes numèrics presentats com 
si fossin jocs i organitzats en tres nivells de difi cultat per 
desenvolupar el pensament abstracte i el raonament 
matemàtic. «Mates» precoces per a ments despertes!
La Violeta i en Nil van a comprar, juguen al parc, ajuden 
a fer un pastís... Però, sabies que fan servir les matemà-
tiques a cada moment?

EL CLUB 3 BETA. EL 
SECRET DE L’ORI-
ENT EXPRESS

A partir de 6 anys. 
Intrèpides, eixerides, 
llestes... i voladores! 
Perquè la Brilly, la 
Baggy i la Bessy són 
germanes del Bat Pat 
i tan ratapinyades i 
amigues del misteri 
com ell. Res ni ningú 
no les podrà aturar! 
I és clar que no! 
Aquest trio alat no s’arronsa per res. I, si cal, estan dis-
posades a agafar el mític Orient Express, el tren que 
uneix París amb l’Orient, per resoldre un cas digne de 
l’Agatha Christie. Tot comença durant la festa d’aniver-
sari de la seva amiga Sam, que rebrà un regalet a dins 
d’un sobre. Teniu curiositat per saber què és?

EL FANTASMA DEL 
LICEU
Gemma Lienas

A partir de 8 anys. La 
Carlota i els seus amics 
han anat a visitar el 
Gran Teatre del Liceu, 
a Barcelona. Ben aviat 
descobreixen que allà 
dins hi passen coses 
molt estranyes. Massa 
estranyes. Que potser 
hi ha un fantasma? 
Això és el que hauran 
de descobrir la colla de la Tribu de Camelot. Però no et 
pensis que tu et quedaràs assegudet tan tranquil a la 
butaca de casa, perquè et demanaran que els ajudis. 
Hauràs de fregar allà on et diguin per descobrir olors i 
missatges secrets. Allò blanc que sembla un llençol i que 
ara es mou darrere teu, què és? Uuuh....

pàgina
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P H D X A Q P E C O N I L L S
V R S E T M A N A S A N T A K
O U I J E B C Z T W L S E N Z
H Y L M P I P B E A C V P A I
K M O N A D E P A S Q U A S J
U A S H D V P O K E O S F A Z
E N K I R F E Y X R W Z T L Q
F S F J L I C R D S N R A M L
S T H U N J R U A N O J C H F
B V N Y Q S L F M I Z G V Y H
O U S D E X O C O L A T A D S P H D X A Q P E C O N I L L S

V R S E T M A N A S A N T A K
O U I J E B C Z T W L S E N Z
H Y L M P I P B E A C V P A I
K M O N A D E P A S Q U A S J
U A S H D V P O K E O S F A Z
E N K I R F E Y X R W Z T L Q
F S F J L I C R D S N R A M L
S T H U N J R U A N O J C H F
B V N Y Q S L F M I Z G V Y H
O U S D E X O C O L A T A D S

Quin signe falta?

 Quin signe falta?
Un nou.



SOLUCIONS

El passat dissabte, dia 23 de fe-
brer, l’Escola Emili Vallès efectuà 
una sortida matinal al Palau de la 
Música de Barcelona sota l’orga-
nització i batuta de la professora 
de música Olga Valls.
El motiu era acostar l’emoció 
del directe artístic als alumnes, i 
l’espectacle escollit va ser el con-
cert “Trencadís de cançons”, que 
es programava dins del cicle de 
Concerts Familiars del Palau de la 
Música.
Trencadís de cançons és un es-
pectacle, per a nens i nenes a par-
tir de 3 anys, de la cia. Factoria 
Mascaró.  És un espectacle amb 
contrastos musicals entre moder-
nitat i tradició, en el qual tres ele-
ments arquitectònics del Palau 
de la Musica - la donzella de la fa-
çana, les palmeres semivoltes i el 
cavall alat del segon pis -  prenien 
vida dalt l’escenari, i es converti-
en en protagonistes d’una curiosa 
proposta que barrejava cançó (el 
duet “El Somni del Drac”), poe-

sia, instruments acústics i dansa 
(Companyia Factoria Mascaró).
El repertori incloïa diferents can-
çons: La Gata i el Belitre, La Plo-
ma de perdiu, A la vora del camí, 
Som els bombers, La Campaneta, 
Perdiueta Novelleta, El joc de les 
pedretes, Demà és festa i La can-
çó del capità.
Hi assistiren una trentena de per-

sones entre mares, pares i fi lls, 
que van tornar cap a Igualada 
amb molt bones sensacions, des-
près de gaudir d’un matí musical i 
sorprenent al Palau de la Música, 
dins d’un esplèndid marc moder-
nista, un espai amb un atractiu 
impressionant i que mereix per sí 
sol la visita.

Sortida de l’escola Emili Valles al Palau de la 
Música de Barcelona

El dimecres 20 de febrer les 
alumnes de 1r i 2n de batxillerat 
científi c del col·legi Montclar 
han realitzar uns tallers a l’Es-
cola d’Enginyeria d’Igualada. Els 
tallers consistien en una pràctica 
de determinació de la cafeïna en 
begudes comercials amb l’aparell 
HPLC i un taller de demostració a 
l’espectroscòpia infraroig. Aques-
ta última avaluable a les proves 
de selectivitat.
L’HPLC anomenada cromatogra-
fi a líquida d’alta pressió, és una 
tècnica fonamental de la quími-
ca analítica i bioquímica amb 
propòsit d’identifi car, quantifi car 
o purifi car els components indivi-
duals de la mescla. HPLC té molts 
usos incloent la medicina, per 
exemple per detectar diferents 
vitamines en sang, legal per de-

tectar drogues d’alt rendiment 
en orina, de recerca de productes 
químics...
L’espectroscòpia  d’infraroig es 
basa en fer interaccionar una mo-
lècula amb radiació electromag-
nètica de la zona de l’infraroig, 
per a determinar quines radiaci-
ons concretes és capaç d’absorbir. 
Amb aquesta tècnica s’obté un 
espectre d’infraroig on represen-
ta l’absorbància per a cada radi-
ació infraroja, essent per cada 
substància un espectre diferent 
depenent dels enllaços de la mo-
lècula a les diferents transicions 
vibracionals que es caracteritzen 
per una sèrie de pics de diferents 
alçades. És una tècnica molt uti-
litzada per identifi car un compost 
o investigar la composició d’una 
mostra determinada.

Les  alumnes del batxillerat 
científi c del Montclar fan tallers 
a l’escola d’Enginyeria d’Igualada

Al llarg del mes de febrer, un grup 
d’alumnes de 4t d’ESO A de l’esco-
la Maristes Igualada, han partici-
pat en el projecte de voluntariat  
“CONTES PER TREBALLAR LES 
EMOCIONS” adreçat als alumnes 
més petits de l’escola. 
Aquest projecte ha consistit en 
preparar i adaptar uns contes 
que parlen de la tristesa, l’alegria 
i la ràbia i escenifi car-los davant 
els alumnes d’infantil.
Per tirar endavant aquest pro-
jecte, els voluntaris han dedicat 

unes hores del seu temps per-
sonal a preparar els diàlegs, la 
posada en escena, el vestuari i la 
refl exió que es faria després amb 
els alumnes més petits.
Els nens i nenes de peixets, ocells 
i tortugues han gaudit d’aquests 
contes i han tingut l’oportunitat 
d’interactuar amb els més grans 
de l’escola, tot afavorint la refl e-
xió de com reaccionen ells davant 
de situacions que comporten 
aquestes emocions.

Projecte de voluntariat als 
Maristes

Els nens i nenes de 2n (A – B)  d’E. 
Primària van visitar el poble de 
Sant Martí de Tous els dies 14 i 
15 de febrer respectivament.
Aquesta sortida permeté als 
alumnes, a partir de l’observació 
directa, contextualitzar diferents 
aprenentatges de l’àrea de Co-
neixement del medi, més con-
cretament els relacionats amb el 
paisatge i l’hàbitat rural.
També van conèixer algunes tra-
dicions i rondalles del poble de 
Sant Martí de Tous. Van visitar el 
castell i allà uns/unes alumnes 
de Cicles formatius explicaren i 
dramatitzaren  als nens i  nenes 
la “Llegenda de la Senyora de 
Tous”. 
Després, van dibuixar i pintar el 
castell, fent volar la imaginació i 
segons la seva pròpia creativitat. 

No va faltar el temps dedicat a 
l’esbarjo i els nens i nenes gaudi-
ren al parc del poble d’una estona 
de joc lliure. Més tard, en rotllana 
tots plegats van dinar. Calia aga-
far força per les activitats lúdi-
ques que els esperaven a la tarda. 

Alumnes de l’Acadèmia visiten Sant Martí de Tous

Una sèrie de jocs dirigits es succe-
ïren l’un darrere de l’altre i nens, 
mestres i monitors es divertiren 
d’allò més!  
Una bons oportunitat per conèi-
xer un entorn proper i gaudir d’un 
dia de bona convivència.

Aquesta setmana ens ha visitat 
el Mag Silva al Col.legi Monalco 
i els  alumnes de 1r d’ESO van 
poder gaudir d’un espectacle de 
màgia molt divertit.
Aquest mag va fer tot l’espec-
tacle en anglès. Pensàvem que 
seria difícil d’entendre el que ens 
diria, però ho vam poder seguir 
tot sense difi cultat i això que els 
trucs que ens va fer eren incre-
íbles. Encara que l’observàvem 
amb tota l’atenció, vam ser inca-
paços de descobrir-ne cap!
Va ser un espectacle interactiu ja 
que fi ns i tot alguns de nosaltres 
vam participar en els trucs. Vam 

riure moltíssim amb els acudits 
del mag i vam practicar anglès al 

Màgia en anglès al col.legi Monalco

mateix temps. Una tarda fantàs-
tica!
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L’Escola Sant Josep d’Igualada va 
fer una sortida el passat dia 15 
de febrer a l’Espluga de Franco-
lí. 47 alumnes de Cicle Superior 
i acompanyats per 3 professors, 
van visitar les Noves Coves de 

L’Espluga, on van descobrir l’evo-
lució humana des del Paleolític 
fi ns l’actualitat a través d’audi-
ovisuals que recreen escenes de 
la prehistòria amb personatges 
reals.

Les Escolàpies visiten les Coves 
de l’Espluga

Els alumnes de Batxillerat artístic 
de l’Escola Pia vàrem visitar les 
instal·lacions de l’empresa Gra-
fopack.
L’objectiu de la sortida era apro-
par-se al món empresarial per 
tal de veure les relacions i apli-
cacions del disseny, la creativitat 
i la publicitat en la venda d’un 
producte. Donat que a l’escola 
estem treballant el packaging, no 
vam voler desaprofi tar el fet de 
tenir propera una empresa líder 
com Grafopack, que ens oferia 
mostrar-nos com és el seu procés 
de treball el món del packaging.
Al llarg de la visita, vàrem poder 
seguir tot el procés: des de les pri-
meres fases del disseny gràfi c, de 
la creació dels volums dels emba-
latges, els mètodes d’impressió, 
la creació de les tintes, el procés 
de troquelatge i totes les fases de 

producció.
Des d’aquestes línies volem agra-
ir a l’empresa Grafopack la seva 
amabilitat per introduir-nos al 
món professional del packaging.

Potser alguns de nosaltres serem 
dissenyadors i ens va semblar 
molt interessant poder veure ara, 
que som estudiants, els ponts 
amb el món professional.

El batxillerat artístic de l’Escola Pia visita 
Grafopack

El passat divendres a la tarda 
les famílies, els infants i l’equip 
educatiu celebren el Carnaval. 
Després de vestir-se d’alguns dels 
animals del conte De què fa gust 
la lluna?, i acompanyats del grup 
de percussió Molta Xamba van 
iniciar una rua pel voltant de la 

llar. El ritme dels timbals va fer 
que algun que altre veí sortís al 
balcó a veuren’s desfi lar!!
Un cop dins del pati de la llar, el 
grup de percussió ens va oferir 
dues tabalades mentre es prepa-
rava l’entrega de premis del VII 
Concurs de Pastissos.

Carnaval al Molinet

Els alumnes de primària del Col-
legi MARE DEL DIVÍ          PASTOR, 
vàrem participar al Museu Co-
marcal,  en els tallers d’ experièn-
cies matemàtiques, que l’associa-
ció per promoure i crear el Museu 
de Matemàtiques de Catalunya 
(MMACA,http://www.mmaca.
cat) hi va organitzar.
L’exposició constava  d’ un con-

junt de mòduls que posaven de 
manifest aspectes especialment 
intuïtius i visuals de les mate-
màtiques i que convidaven a la 
participació i a la interacció. La 
visita convidava a enfrontar rep-
tes, a jugar, a fer-se preguntes i a 
descobrir idees i aplicacions de la 
matemàtica.

Experiències matemàtiques al 
col.legi Mare del Diví Pastor

El CEIP Garcia Fossas ha reeixit 
enguany com a Rei Carnestol-
tes.  Després d’acumular premis 
durant vàries edicions, l’AMPA 
d’aquesta escola d’Igualada ha 
encapçalat la festa de les disfres-
ses amb una comparsa original 
i molt participada, inspirada en 
l’hort que entre tots els alumnes 
estan fent créixer al centre. La 
idea era plantar cara a la crisi, 
donar-li un tomb, i d’aquí el seu 
lema: “Plantem un nou futur”. 
El Garcia Fossas ha sorprès una 
vegada més per la seva creativi-
tat i l’alta participació. Fins a 380 
persones, entre alumnes i famili-
ars de l’escola, van seguir la com-
parsa disfressades de tomàquets, 
albergínies i pebrots contra la 
crisi, junt amb una parella de reis, 
Rei i Reina Carnestoltes, genuï-
nament carnavalescos i més pa-
gesos que mai.
La mateixa disfressa, realitzada 
bàsicament amb material reci-
clat, paper de diari i envasos, a 

més de cartolines i cartrons, era 
una reivindicació de que les coses 
es poden fer d’una altra manera, 
més sostenible, insòlita i a mida. 
Com acostuma a fer aquesta es-
cola, la cançó que acompanyava 
la comparsa també era original, 
amb música i lletra creades espe-

L’escola Garcia Fossas planta cara a la crisi amb 
un Rei Carnestoltes hortalà

cialment per a la festa.
Un gran hort el del Garcia Fossas 
a la rua d’Igualada, ple de color 
i bon humor, que l’AMPA ha de-
dicat al record de Ramon Nadal, 
molt vinculat amb l’activitat 
d’aquesta escola, nomenant-lo 
“L’hortet Lo Ramon”.

El col.legi Monalco vàrem cele-
brar la festa de Carnestoltes al 
pati de l’escola.
Els alumnes de 6è van preparar 
el pregó i juntament amb el Rei 
Carnestoltes ens ho vam passar 
d’allò més bé.
Tots junts i ben disfressats vàrem 
cantar, saltar i ballar.

Carnestoltes al 
Monalco
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ELISABET SEUBA
C/ Marià Cuiner, 40,2n
(Aprop del Passeig i del c/ Sant Josep)
Email: seuba@attglobal.net
www.elisabetseuba.com

Robin Hood és l’obra de teatre en 
anglès que enguany els alumnes 
de quart, cinquè i sisè han tingut 
l’oportunitat de veure a la sala 
d’actes de l’escola. 
Tot i ser íntegrament en anglès 
els nens i nenes ho van enten-
dre perfectament, a més que van 

passar una agradable estona.
El fet de realitzar una activitat 
tan engrescadora en anglès fa 
que l’aprenentatge de la llengua 
sigui signifi catiu amb un clar ob-
jectiu de millora en la competèn-
cia lingüística d’aquesta llengua 
estrangera.

“ROBIN HOOD” al Col·legi Mare 
del Diví Pastor

El passat 4 de febrer  i aprofi tant 
la festa de Santa Dorotea de Ca-
pellades, l’Ampa de l’Institut Molí 
de la Vila va organitzar una sorti-
da a la Molina per tots els alum-
nes del centre, aquesta activitat 
va ser un exit, tant de participa-
ció, d’organització i de comporta-
ment de tots els participants, fet 
que es valora molt positivament 
per tornar a repetir aquesta ex-
periència.
La sortida va ser a les 6:00h del 
matí, vàrem arribar a pistes a 
les 9:00h on  els alumnes es van 
dividir per grups (esquí o snow) i 
se’ls van  entregar  el material, a 
les 10:00h anaven cap a les pis-
tes, amb els monitors  i a l3:00h 
feien una paradeta per dinar i 

a les 14:00h tornaven a pistes, 
acabant a les 16:00h, l’arribada 
a Capellades va ser a les 18:45h. 

Sortida a la neu alumnes del institut Molí de la 
Vila de Capellades

Des de l’Ampa agraïm el bon com-
portament de tots els alumnes 
que van participar.
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Enguany a  l’escola Pompeu Fabra 
hem recuperat la celebració del 
dijous Llarder, tot esmorzant a di-
verses places del municipi truites 
i botifarra. 
A més a més, en motiu de l’ar-
ribada de la festa de Carnaval, 
ens va venir a visitar a l’escola el 
Rei Carnestoltes amb el seu cot-
xe descapotable, ple de música 
animada, colors i disbauxa. Amb 
la seva visita, ens va llegir un pre-
gó, anunciant unes consignes a 
seguir durant la setmana per tal 
de passar-nos-ho d’allò més bé: 
un pentinat divertit, tornar a ser 
petits portant un xumet i unes sa-

bates ben originals.
Per acabar d’arrodonir aquest dia 

tan especial, vam esmorzar xoco-
lata desfeta i melindros.

Dijous llarder i Carnaval a l’escola Pompeu Fabra

L’Escola i la Llar d’Infants dels 
Prats de Rei van celebrar, diven-
dres passat, el seu propi Car-
nestoltes. Enguany alumnes i 
mestres anaven disfressats de 
pirates: amb una bossa vermella 
amb calavera inclosa, pegat a 
l’ull i mocador al cap. Després de 
llegir el pregó de Carnestoltes va 
començar la rua pels carrers de 
Prats, amb l’animació musical a 

càrrec del grup de batucada de 
l’escola, format per nens i nenes 
de 5è i 6è. Dirigits per la profes-
sora Mireia Carulla, els infants 
van interpretar diversos ritmes 
i van deixar clar que en poc més 
d’un any d’assaigs han aconse-
guit un molt bon nivell. La festa 
va acabar amb l’actuació fi nal de 
la batucada al pati de l’escola, 
molt aplaudida.

Carnestoles a l’escola dels Prats 
de Rei

El divendres 8 de febrer, les Es-
coles de l’Ateneu vam celebrar la 
divertida i esbojarrada festa de 
Carnaval.
Enguany vam rebre la visita d’un 
prestigiós psicòleg disposat a re-
alitzar un experiment amb tots 
els assistents a la festa: alumnes, 
mestres, pares i mares...
L’experiment consistia en deter-
minar el signifi cat de diferents 
imatges de mans, extreure’n una 
conclusió i verifi car si coincidia 
amb la posada en escena dels di-
ferents cicles de l’Escola.
Així, unes mans juntes podien 
arribar a simbolitzar un peix, una 
mà amb el polze mirant avall ens 
transportava a una lluita de ro-
mans, o dos dits de la mà alçats 
podien ser un cargol.
Però no era tot... Durant la set-
mana, vam rebre les indicacions 
pertinents per anar-nos impreg-

nant del ambient de carnaval: di-
lluns havíem de portar un guant 
de cada color, dimarts uns guants 
específi cs (d’esquí, de neteja, de 
jardiner...), dimecres les ungles 
pintades i dijous un personatge 
dibuixat als dits.
Els pares i mares del alumnes, ha 

pogut col·laborar en la confecció 
de les disfresses del seus fi lls, par-
ticipant així d’aquesta festa tan 
animada.
Per acabar el dia, tots plegats 
vam fer un gran experiment col-
lectiu on la música i la gresca 
n’eren els protagonistes.

Divertida festa de Carnestoltes a les Escoles de 
l’Ateneu

El dilluns 28 de gener els alum-
nes de l’optativa de 2n d’ESO “El 
Noticiari” junt amb alumnes de 
l’Aula d’Acollida van preparar un 
programa de ràdio per a realit-
zar el “Taller de ràdio viatgera 
Coneix món” que s’ofereix des 
de la Diputació i de forma sub-
vencionada als instituts. L’entitat 
Coneix món junt amb ràdio COM-
SOC faciliten el monitoratge i 
l’equip de ràdio per fer la grava-
ció. L’objectiu principal de l’asso-
ciació és contribuir a socialitzar 
la comunicació generant espais 
comunitaris temàtics de coneixe-
ment, diàleg i intercanvi popular. 
Amb www.coneixmon.org poten-
cien els moviments socials com el 
turisme responsable.
En la primera part de la sessió 
la Irene i la Maria van explicar 
en què consistia el propòsit de 
l’associació de donar a conèixer 
el turisme responsable. Ens vam 

“Taller de ràdio viatgera Coneix món” a l’Institut 
Montbui

presentar tots, parlant dels nos-
tres viatges i especialment la 
nostra convidada, la turista res-
ponsable Edurne Baquero, que 
després seria entrevistada en el 
programa de ràdio pels nostres 
alumnes.
En la segona part de la sessió 
els alumnes van fer la gravació 

del programa de ràdio que havi-
en preparat amb el Carles, l’Eva 
i el Juli sobre el Senegal. Vam 
escollir aquest país perquè en el 
nostre institut tenim el Marcelino 
N’Daye, alumne de 4t d’ESO que 
també participava en el taller i és 
del Senegal.

La Stephanie Marko, mare del 
col.legi va parlar a les alumnes 3r 
y 4t d’ESO sobre la seva empresa  
STIKETS.
STIKETS va ser fundada per Step-
hanie Marko y M ª José Rivas Gar-
cía Carrasco i va ser  seleccionada 
como una de las 21 empreses per 
formar part del programa de la 
Generalitat, “START-UP CATA-
LUÑA” .
Stephanie, va néixer a Dakota 
del Sud  i es mare de tres fi lls. Va 
parlar a les alumnes de secundà-
ria sobre la seva experiència com 
empresària, o como ella mateixa 
es defi neix: “Mama-emprenedo-
ra”.
La seva xerrada: “Creure: Jo puc 
fer-ho” va animar a les alumnes 
del Montclar a seguir aquestes 
tres regles:
- Creure! Jo puc fer-ho.                                          
- Aprendre el que necessites.
- Pensa en GRAN.

Va dir que el coratge, la perseve-
rança i el treball dur son impor-
tants si volem tenir èxit tant en 
els negocis, com a l’escola, en el 
matrimoni i en la vida familiar.
Va dir  a les alumnes que el seu 
exitós negoci va ser iniciat en el 
seu garatge, però amb una idea 
que ella hi creia i que era capaç 
de convertir-se en una realitat.
Stikets es una empresa on-line 
que ofereix etiquetes personalit-
zades per la roba, sabates, bosses 
d’esports, tovalloles i qualsevol 
cosa que es necessiti etiquetar.
Va dir que l’educació no s’acaba a 
l’escola, sinó que continua durant 
tota la vida i els va recomanar 
que APRENGUESSIN A APREN-
DRE, mentre estan a l’escola.
També els va recomanar que de-
manessin ajuda. Tots necessitem 
ajuda i les dones tenen la sort de 
que per a elles és més fàcil dema-
nar ajuda.

La Emprenedora Stephanie 
Marko de Stikets visita el 
col·legi Montclar
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Durant la setmana del 28 de ge-
ner i fi ns el dia 1 de febrer tots els 
nens i nenes de la Fundació Esco-
la Mowgli han viscut una setma-
na molt especial. Han dedicat el 
projecte interdisciplinar del curs 
2012-13 a una temàtica extensa 
i molt actual sota el nom genèric 
de la “Setmana de la Llengua Ca-
talana”.
El punt d’inici d’aquest gran pro-
jecte es va produir amb l’arribada 
el dilluns d’uns personatges de 
l’Edat Mitja que ens van explicar 
un petit problema que tenien (no 
sabien parlar ni escriure en cata-
là correctament) i ens van dema-
nar que, entre tots, els ajudéssim 
a solucionar-ho.
Com a centres d’interès de la llen-
gua hem escollit les endevinalles, 
corrandes, contes i rondalles, 
català a l’estranger, la sarda-
na, poemes, enigmes, refranys i 
frases fetes, pictogrames i cal-
ligrames, jocs motrius en català, 
Moixiganguers i jocs de llengua.
El fet de trobar una proposta 
temàtica per desenvolupar un 

projecte interdisciplinar que com-
pleixi uns requisits d’àmplies pos-
sibilitats pedagògiques, i alhora 
interessants i creatives, ens ha 
portat a un treball monogràfi c al 
llarg d’aquests cinc dies. Totes les 
activitats i sortides que s’han fet 
han estat estretament lligades a 
la Llengua Catalana. També hem 
rebut la visita del periodistes 
Jordi Cuadras i Laia Segura, dels 
escriptors Antoni Dalmau i Maria 
Enrich que ens han explicat la im-
portant relació que tenen els mit-
jans de comunicació i la llengua 
i moltes curiositats de les seves 
experiències.
Ha sigut una proposta que ha 
permet dissenyar un desenvolu-
pament didàctic amb incidència 
a quasi totes les àrees del conei-
xement dins del currículum.
Alhora ha ofert la possibilitat 
d’incidir en aspectes de desen-
volupament intel·lectual dels 
nens. Tots els nens des de la Llar 
d’Infants fi ns a 6è de Primària 
han participat, no només com a 
subjecte passiu en les activitats 

proposades, sinó que ha adoptat 
un paper actiu en l’elaboració 
dels diferents recursos i materials 
pedagògics.
D’aquesta manera, s’ha pogut 
consolidar el sentit del treball en 
equip, i que els alumnes hagin es-

devingut investigadors i creadors, 
han experimentat i aprofundit 
en les seves diferents habilitats i 
per tant, han participat de mane-
ra emprenedora en el seu propi 
aprenentatge.
Ha estat una setmana molt in-

tensa, tan pels nens com pels 
mestres ja que ens ha permès tre-
ballar des de totes les àrees. “La 
Llengua Catalana” és un tema 
que ha despertat molt l’interès i 
la curiositat de tots els alumnes 
de qualsevol edat, nivell i proce-
dència cultural.

Setmana de la Llengua catalana a l’Escola Mowgli

Els nens de 5è de primària, dins 
el Projecte Comenius “ Growing 
in Nature, Organic  Farming”,  
hem anat a visitar “L’hort de la 
Salut”, on es conrea de manera 
ecològica.
Ens han explicat que és un con-
reu on no utilitzen productes 
químics, els adobs són naturals i 

procuren fer-se els planters i les 
llavors.
Ens ha agradat descobrir els pro-
cediments naturals que fan servir 
i també l’interès que tenen  en re-
cuperar plantes autòctones.
Aquesta agricultura, a més de 
benefi ciar la nostra salut, ajuda a 
preservar el Medi Ambient.

El col·legi Monalco visita un hort 
ecològic al centre d’Igualada

Amb motiu del desè aniversari de 
l’intercanvi d’idiomes entre l’Aca-
dèmia Igualada i l’escola angle-
sa Weald of Kent, hem aprofi tat 
l’avinentesa per entrevistar-ne la 
coordinadora, Maria Sabaris, per 
que ens en faci una valoració:
1. Com va començar aquest 
projecte d’intercanvi amb l’Aca-
dèmia Igualada?                                                   
El nostre centre (Weald of Kent) 
compta amb una llarga experi-
ència en intercanvis amb països 
d’arreu del continent europeu. 
La llengua espanyola, com a 
llengua estrangera, ha anat gua-
nyant adeptes entre els nostres 
estudiants.
Es tractava de trobar un cen-
tre educatiu a Espanya que ens 
donés proutes garanties, tan a 
nivell institucional com a nivell 
de llengua anglesa; després d’al-
gunes propostes de centres de-
sestimades, l’Acadèmia Igualada 
oferia tots els requeriments.

2. Què han donat 10 anys d’in-
tercanvi amb L’Acadèmia?
(Inspira profundament) No sa-
bria per on començar...!
Primer de tot, generacions 
d’amics. Els alumnes que han 
pres part en l’intercanvi al llarg 
d’aquesta dècada han tingut 
l’oportunitat de millorar les seves 
respectives llengües i, al mateix 
temps, crear uns vincles perso-
nals amb les famílies angleses 
que els han acollit. De fet, em 

consta que no són pocs els alum-
nes que aprofi ten l’estiu per re-
trobar-se amb els seus companys 
d’intercanvi per continuar perfec-
cionant l’idioma.
A part d’això, el fet que hi hagi 
la possibilitat de participar en un 
intercanvi amb l’Acadèmia, repre-
senta un gran estímul entre les 
estudiants angleses a l’hora de 
treballar la llengua espanyola.
Finalment, a nivell més personal, 
a mi m’ha permès d’intercanvi-
ar experiències i metodologies 
educatives amb els professors de 
llengües de l’Acadèmia.

3. Ens pots explicar alguna 
anècdota d’aquests 10 anys?
Hi va haver una edició (no recor-
do l’any) en que havíem d’agafar 
el tren per anar a Barcelona. No 

sabíem que havíem de canviar de 
tren a Martorell i ens vam quedar 
dins fi ns que el tren va començar 
a moure’s...de tornada cap a Igua-
lada!

4. Quines expectatives tens per 
a edicions futures?
L’intercanvi d’estudiants és una 
eina molt valuosa tan a nivell 
personal com a nivell acadèmic; 
després de 10 anys, el funciona-
ment és impecable.
L’únic que m’agradaria és incre-
mentar el nombre d’alumnes par-
ticipants.

5. Quina impressió tens de l’Aca-
dèmia Igualada?
En primer lloc, em sobta que hi 
hagi un tracte tan personalitzat 
amb l’alumnat; el nostre centre 
és més gran i aquest tracte amb 
l’alumne és gairebé impossible.
M’agradaria també destacar el 
nivell d’anglès dels alumnes de 
l’Acadèmia: cinc hores setmanals 
de llengua anglesa amb matèries 
optatives, permeten a l’alumnat 
comunicar-se de manera fl uida 
amb les nostres alumnes.
Finalment, m’agradaria agrair 
a la Direcció del centre i als pro-
fessors vinculats a l’intercanvi, la 
seva implicació acadèmica i per-
sonal en aquest projecte; sense la 
col·laboració de tots ells, aquests 
10 anys d’intercanvi no haurien 
estat possibles.

10è aniversari intercanvi d’idiomes Acadèmia 
Igualada / Weald of Kent

El passat dijous 17 de gener els 
alumnes de la classe de les Pu-
puts i de les Gavines van visitar el 
Museu de la Ciència de Terrassa 
que està ubicat a l’antiga fàbrica 
tèxtil Aymerich, Amat i Jover.
Allà van poder veure el procés de 
transformació de la llana en tei-
xit per a la confecció i també van 
conèixer les màquines que du-
rant molts anys van fer possible 
aquest procés.Va ser tan interes-

sant la descoberta de l’edifi ci com 
l’explicació rebuda.
Al Museu Tèxtil de Terrassa van 
observar i analitzar diferents ti-
pus de fi bres tant d’origen nattu-
ral com químic per descobrir-ne 
les seves propietats i utilitats. 
Després van fer el taller de teixir 
essent ells mateixos els protago-
nistes, fent uns de trama i els al-
tres d’ordit.

Visita dels alumnes de l’Ateneu 
al Museu de la Ciència i Tèxtil 
de Terrassa
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Els nens i les nenes de 2n de pri-
mària de l’escola Maristes han 
visitat l’Espai Guinovart d’Agra-
munt, situat en l’antic mercat 
d’aquest poble. També vam ob-
servar i conèixer  els llocs més 
emblemàtics d’aquesta vila, com 
l’església, l’ajuntament, i d’altres 
espais característics.
Entrar dins l’Espai Guinovart es 
aprofundir en la màgia del pintor 
que irradia a tot el seu entorn. On 
la memòria de les seves vivències 
personals i col·lectives ens trans-
porten al temps i la història que 
li va tocar viure. La seva obra cre-
ativa es rica d’elements que van 
marcar tota la seva vida.
L’espai està dividit en tres cossos: 
el mural, la cabana i l’era. El mural 
representa les quatre estacions. 
La cabana és un espai únic on es 
pot trobar quantitat d’elements, 
paisatges i signes que donen a 
conèixer memòries viscudes en 
temps de guerra. L’era és on en 
un cercle hi ha concentrats altres 
signes o elements que recorden 

el temps viscut i es multipliquen 
a l’infi nit en el mirall del temps.
 Al fi nal de la visita vam veure un 
recull de fotos de l’artista en dife-
rents moments de la seva vida.
Aquesta visita va ser molt inte-
ressant i profi tosa, ja que tots, 
gràcies a les explicacions dona-
des,  vàrem poder descobrir l’obra 

d’un pintor que va saber plasmar 
el passat en present.
Seguidament, coincidint amb el 
dijous gras,  vam gaudir tots junts 
de l’estona del dinar menjant la 
truita i botifarra, adients al dia i 
d’una estona d’esbarjo compar-
tint experiències amb els nostres 
companys i companyes.

Els Maristes visiten l’Espai Guinovart d’Agramunt

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Esco-
la Anoia van anar al Cosmocaixa 
per ampliar el treball de l’Electri-
citat. Es tractava de fer diversos 
experiments per descobrir com 
es genera, es comporta i es trans-
met l’electricitat: a partir d’un 
generador es va experimentar 

què són les càrreges elèctriques,  
a partir d’un circuit hidràulic es 
va aprofundir en els conceptes 
d’intensitat, voltatge i resistèn-
cia elèctrica... Després del taller 
es va visitar el bosc inundat i les 
exposicions permanents del Cos-
mocaixa. 

3r d’ESO de l’Escola Anoia va 
visitar Cosmocaixa

El passat dimarts 12 de febrer 
els nostres alumnes del segon 
curs del cicle formatiu de grau 
superior i dins de l’assignatura 
MATERIALS I TÈCNIQUES PLÀS-
TIQUES, varen desplaçar-se a 
Barcelona per realitzar una visi-
ta a la fundació ANTONI TÀPIES 
amb l’objectiu de poder conèi-
xer una mica  l’univers creatiu 
d’aquest reconegut artista català 
i, sobretot, per aprendre totes 
les tècniques que utilitzava en 
les seves obres, amb l’objectiu 
de poder emprar-les en els seus 
treballs artístics de l’assignatura 
anteriorment esmentada i també 
com a recursos tècnics per a po-
der realitzar manualitats amb els 
més menuts.

La fundació Antoni Tàpies té en 
el seu fons d’art més de 400 obres 
reconegudes d’aquest artista ca-
talà, obres que es van exposant 
de manera molt organitzada 
amb la fi nalitat de poder anar 
mostrant-les mica en mica als  vi-
sitants de la fundació. Els nostres 

alumnes després de fer un breu 
recorregut comentat per dues 
guies, varen realitzar un taller 
pràctic per experimentar les tèc-
niques que havien aprés durant 
la visita, relacionades amb dife-
rents materials, com el pols de 
marbre.  Va ser un taller divertit i 
molt enriquidor.
Finalment, per acabar la nostra 
visita, varem pujar al terrat per 
contemplar una de les seves es-
cultures més conegudes, EL MIT-
JÓ. Aquesta escultura havia de 
ser gegantina, d’uns 18 metres 
d’alçada, però, fi nalment, una 
versió més petita de l’obra, de 
3 metres, és la que ha quedat 
instal·lada de manera perma-
nent a la terrassa de la Fundació.

Alumnes de 2n de CFGS d’Infantil de l’Acadèmia 
visiten la Fundació Tàpies

Fa milions i milions d’anys, en 
unes aigües molt i molt llunya-
nes,... hi vivien molts animals 
fascinants al fons del mar, tots 
ells es duien molt bé, ho compar-
tien tot i jugaven plegats. Pops, 
meduses, tortugues i pingüins te-
nien cura de tot el fons marí i de 
tota la vegetació submarina. Tot 
estava molt net, era un paradís i 
un regal per tots els animals que 
vivien allà, els peixos nedaven 

tranquils i feliços mentre feien 
bombolles amb la boca.
Aquest és el resum d’ una histò-
ria amb un bonic fi nal, ens ha 
demostrat que entre tots podem 
aconseguir que la terra sigui un 
lloc molt bonic, ajudant-nos els 
uns als altres, tenint el valor per 
voler canviar i ser millors perso-
nes, respectant a tothom i esti-
mant-nos.

Carnestoltes al Mare del Diví 
Pastor

El dia 30 de gener vam celebrar 
el Dia de la Pau recordant la mort 
del líder nacional i espiritual de 
l’Índia, Mahatma Gandhi.
Dies abans els alumnes de l’esco-
la vam fer una recerca de notícies 
sobre confl ictes que actualment 
hi ha al món, en el nostre entorn 
més proper o en el dia a dia a 
l’escola  conscienciant-nos que 
la pau és una responsabilitat de 
tots.
Davant d’aquesta situació del 
món vam voler trobar-nos tots 
junts al pati per manifestar el 
nostre desig de pau.
Els alumnes de 5è ens van repre-
sentar, en format telenotícies, 
un recull dels confl ictes actuals. 
En resposta a aquests fets, tota 

l’escola vam dir la paraula Pau 
en diferents idiomes. Per recor-

Dia de la pau i la no violència a l’escola Maristes

dar aquest desig vam penjar una 
pancarta  a la façana de l’escola.

La segona setmana de febrer ens 
ha vingut a visitar el Rei Carnes-
toltes, Rei dels poca soltes!  Han 
estat uns dies plens de disbauxa i 
gresca! Cada matí, el Rei Carnes-
toltes ens ha donat un missatge: 
pintar-nos el nas de pallasso i fer 
pallassades al pavelló, portar el 
pijama posat de casa, una saba-
ta diferent a cada peu, portar un 
pitet per fer la truita de dijous 
llarder a l’escola...tothom hem 
complert les seves ordres! I di-
vendres, festa grossa! Cadascú 
ha escollit la disfressa més diver-

tida i ha vingut de casa disfressat: 
caputxeta, pallasso, bruixa, met-
ge, princesa.... A l’escola hem fet 
un ball de disfresses tot  cantant 
i ballant. Per completar la festa, 
tots plegats, hem esmorzat coca 
al pati de l’escola!
Ha sigut una setmana plena 
d’alegria i gresca, ens ho hem 
passat molt i molt bé. I com cada 
any (ja és una tradició) ens hem 
acomiadat del rei Carnestoltes 
tot “mantejant-lo”!
Fins l’any vinent Carnestoltes!

Setmana de Carnestoltes als 
Maristes

pàgina
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Els alumnes de 4t d’ESO de l’Esco-
la Anoia, que el proper curs faran 
Batxillerat, van fer una sortida 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La fi nalitat d’aquesta 
activitat era aprofundir el treball 
d’orientació professional que es 
realitza a l’escola: conèixer els 
estudis que es poden realitzar 

després del Batxillerat per així fa-
cilitar la tria de la modalitat i ma-
tèries que s’hauran de fer el pro-
per curs. Es va realitzar una visita 
guiada en la que es van explicar 
totes les propostes que ofereix 
aquesta universitat i també es 
van visitar algunes de les instal-
lacions del campus universitari.

L’Escola Anoia visita la 
Universitat Autònoma

El passat divendres 18 de gener 
vam celebrar a l’escola Dolors 
Martí el nostre particular home-
natge als Tres Tombs. Cada classe 
va elaborar uns carros diferents 
per poder fer la nostra particular 
festa dels Tres Tombs.  Els més 
petits de l’escola van fer carros 
plens de fruites i verdures, els al-
tres alumnes d’educació infantil 
van fer carros de palla i troncs. 
Els nens i nenes de primer  van  
fer un carro ple de botes de vi i 
els de segon van fer la diligència 
d’Igualada i dins hi anaven els 
propis alumnes. 
Aquest any hem tingut novetats, 
una banda musical per part dels 
nens i nenes de quart tocant els 
seus propis instruments . També 
vam escollir per sorteig l’hereu i 
la pubilla  de la nostra festa.
Ens vam reunir a la tarda tota 
l’escola a la pista del pati i  per 
classes vam fer els tres tombs 
típics d’aquesta festa amb els 

nostres cavalls i carros, i amb les 
famílies de l’escola de públic. 
Gràcies a la col•laboració d’un 
dels pares de l’escola ens va 
acompanyar un cavall de veritat, 
què va fer que la nostra festa lluïs 
encara més. 
La desfi lada va començar amb els 
dos abanderats representats pel 
segon alumne més gran de l’esco-

la i pel més petit.  Tot seguit des-
fi laven la pubilla i  l’hereu seguits 
de la banda musical i de tots els 
carros i alumnes .
Ens ho vam passar genial i agra-
ïm la participació de les famílies, 
mestres i totes les persones que 
han ajudat a fer una gran fes-
ta dels nostres particulars Tres 
Tombs!!!

Els Tres Tombs a l’escola Dolors Martí i Badia

Un any més, l’Acadèmia com es-
cola UNESCO ha celebrat el DE-
NIP, el Dia de la No Violència i la 
Pau, amb la presència de pares, 
alumnes i professors. La diada re-
corda els valors que Gandhi, i al-
tres defensors dels drets humans 
van difondre per fer un món ple 
de pau, justícia, solidaritat i tole-
rància.
L’acte ha començat a les 10:00 
del matí amb la lectura del mani-
fest. Al voltant d’una història, els 
alumnes han expressat el seu de-
sig d’assolir un món sense violèn-
cia i més digne. Ens han recordat 
que la guerra neix en la ment de 
les persones i només en la ment 
d’aquestes, és on s’ha de construir 
la cultura de la pau.
Som escoles compromeses amb 
el món que ens envolta i prenem 
la iniciativa per educar en la con-

vivència, el respecte i la pau. El 
treball que han realitzat al llarg 
de diferents dies els alumnes de 
les diferents etapes de l’escola, 
només ha estat la punta de llan-
ça d’un treball molt més elaborat, 
desenvolupat al llarg d’aquest 
curs i de cursos anteriors.
L’enlairament de globus de la pau 

L’Acadèmia celebra el DENIP

amb un desig ha estat la culmi-
nació de la festa. Per això, des de 
l’escola ens agradaria transmetre 
un d’aquests: que la celebració 
del DENIP no sigui un camí cap a 
un ideal, sinó la celebració d’una 
fi ta assolida d’un món en PAU i 
per a tothom.

El 30 de gener, coincidint amb 
l’aniversari de la mort de Ma-
hatma Gandhi, hem  celebrat  el 
Dia Escolar de la NO Violència 
i la Pau (DENIP). L’objectiu és 
promoure una educació basada 
en la concòrdia, la solidaritat, el 
respecte als drets humans, la NO 
Violència i la Pau.
Al llarg d’aquesta setmana hem 
dut  a terme diverses activitats 
per fer pràctic el signifi cat de va-
lors com: la tolerància, el respec-
te, saber compartir, oferir-se per 
ajudar, saber escoltar, estimar, 
valorar els companys...
Volem que els nostres alumnes, 
a més de ser grans estudiants, 
siguin bones persones  i aconse-

guir, d’aquesta manera, una for-
mació integral.
Finalment, com a acte comme-
moratiu, el divendres a la tarda, 
al pati central de l’escola, tots els 

alumnes de primària vàrem fer un 
colom de la pau, mentre els alum-
nes d’infantil cantaven la cançó 
“Som amics”.
Per a una millor convivència !!!

Setmana de la pau al Monalco

Les alumnes de 3r de Primària 
del col·legi Montclar  varem te-
nir com a convidada a la classe 
a una noia que és Policia Local 
d’Igualada i que ens va ensenyar 
a jugar a un joc molt divertit ano-
menat “el joc de les cadires”. Però, 
no us penseu pas que era el joc 
tradicional de les cadires!!! Era 
un molt diferent.
A través d’una història contada, 
vam aprendre els diferents ti-
pus de senyals de trànsit. Quina 
forma geomètrica i color tenen. 
I què signifi ca aquesta forma i 

aquest color. Així per exemple, 
ens explicava que les que tenien 
forma de triangle, comunicaven 
que hi havia perill; les de forma 
de cercle signifi caven prohibició...
També, que uns senyals són més 
importants que d’altres.
Ens vam adonar, que perquè tot 
funcioni bé en una ciutat, és ne-
cessari un ordre i per això ens fan 
falta unes normes o senyals que 
ens ajudin a viure’l.
Va ser una estona molt entre-
tinguda i profi tosa ja que varem 
aprendre molt, jugant

3r de Primària del Montclar  a 
classe d’Educació Viària

L’Escola de Consum de Catalu-
nya ens ha presentat   tallers per 
a cada cicle de primària, en els  
quals s’abordat el fenomen del 
consum des de diferents perspec-
tives. 
 Per a cada cicle educatiu s’ha 
plantejat un eix temàtic que es-
tructura i relaciona l’educació del 

consum amb l’àmbit escolar 
Els eixos temàtics de cada cicle 
s’acompanyen també d’un eix ar-
tístic per tal de crear escenaris 
Cada taller es va començar amb 
una escenifi cació teatral. A partir 
d’aquest escenari es va plantejar 
una situació que l’alumnat havia 
de de resoldre al llarg del taller.  

L’Escola de Consum de Catalunya 
visita el col.legi Mare del Diví Pastor
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CALAF / LA VEU

Una trentena de persones van 
assistir divendres a la xerra-
da sobre les participacions 
preferents, organitzada des 
de l’AAVV del Nucli Antic. Es 
tracta d’un tema que, malau-
radament, molts ciutadans 
coneixen de prop, ja que han 
resultat afectats precisament 
per aquest tipus de produc-
tes. En primer lloc va parlar 
Jordi Puiggròs, de l’Oficina 
d’Atenció al Consumidor del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Va exposar clarament què són 
les participacions preferents 
i què és el deute subordinat, 
quins problemes presentaven 
i quines solucions hi estaven 
donant les diverses entitats. 

Després va ser el torn de l’ad-
vocat Joan Manel López, qui 
va explicar el procediment 
jurídic per intentar recuperar 
els imports dipositats en pre-

L’AAVV del Nucli Antic de Calaf tracta la 
problemàtica de les preferents en una xerrada

ferents o deute subordinat. La 
xerrada va comptar amb di-
verses intervencions per part 
del públic, plantejant opinions 
i dubtes als ponents.

ARGENÇOLA / LA VEU

El proper dissabte 9 de març, 
El Trill, Associació cultural del 
terme d’Argençola, organitza-
rà uns tallers bàsics d’elabo-
ració de pa artesà al mateix 
Ajuntament del municipi. 
Els tallers els impartirà l’artesà 
forner Idris Cruz de Pan Bara-
ka, que des de fa més d’onze 
anys és dedica bàsicament a 
fer cursos i a transmetre a tots 
aquells que hi assisteixen la 
seva passió pel món del pa. 
Els assistents podran apren-
dre a fer pa com s’ha fet du-
rant segles amb farina, aigua, 
sal i llevat mare natural. 
Actualment s’està produint un 
moviment de revalorització i 
reconeixement d’aquest ali-
ment bàsic. Tant es recuperen 
receptes tradicionals i cereals 
oblidats, com s’inventen nous 
pans amb fruita seca o llavors. 
Paral·lelament el pa tampoc 
és aliè a la creixent importàn-
cia que els consumidors co-
mencen a donar a la qualitat 
dels ingredients, al seu origen 
i al procés d’elaboració de tot 
allò que compren.
Les farines que s’utilitzaran 
als talleres són ecològiques i 

el cereal l’ha cultivat i molt a 
Argençola en Josep Mestre, 
pioner d’aquest tipus de cultiu 
tant a la comarca de l’Anoia 
com a la Conca de Barberà. 
Tots els seus productes tenen 
el segell del CCPAE (Consell 
Català de Producció Agrària 
Ecològica) i des de fa anys ha 
fet una aposta decidida per 
una agricultura respectuosa 
amb el medi ambient com a 
pas imprescindible per acon-
seguir aliments més saluda-
bles.
Es faran dos tallers, un al matí 
de 10 a 2  i un altre a la tarda 
de 4 a 8. El preu per taller és 
de 25 euros i l’assistència es-
tarà limitada a un màxim de 15 
persones cadascun per facili-
tar l’aprenentatge.
Per assistir-hi cal inscripció 
prèvia. La informació de com 
fer aquestes inscripcions es 
pot trobar a la web www.eltrill.
org.
Aquesta activitat forma part 
de la programació de la 2na. 
Matinal d’intercanvi de llavors 
de la Catalunya interior que es 
farà el diumenge 10 de març a 
Carbasí (Argençola).

Com és fa el pa? Tallers 
bàsics a Argençola

ELS PRATS DE REI / LA VEU

La cooperativa SOM ENER-
GIA va fer la presentació pú-
blica als Prats de Rei el passat 
dissabte a la tarda. La xerra-
da  va anar a càrrec del Lluís 
Valls, representant del Grup 
Loval Anoia. 
La cooperativa va néixer per 
explicar una alternativa ener-
gètica per un món més just i 
sostenible. El desembre de 
2010 es va constituir amb un 
grup de 150 socis i actualment 
ja són més de 6.450 socis a 
tot Espanya. Cal remarcar 
que ens els últims dos mesos, 
s’han fet socis de la cooperati-
va 1.300 persones. 
Els objectius són generar una 
demanada d’energia soste-
nible, neta i local i al mateix 
temps, ser un motor de canvi 
social del sistema energètic 
actual. A més, volen augmen-
tar la producció d’energia re-
novable i promoure l’eficiència 

i estalvi energètic. 
Per aquest motiu, són comer-
cialitzadora d’energia però 
amb la peculiaritat que tota 
l’energia que volen vendre 
a consumidors bàsicament 
particulars, provingui de fonts 
d’energia renovables. Bus-
quen poder assolir el que 
anomenen “balanç 0”, entre el 
que es consumeix com a cli-
ent i el que es produeix a nivell 
d’energia verda. La cooperati-
va té com a projectes potenci-
als la solar fotovoltaica, eòlica, 
biogàs, biomassa i la minihi-
dràulica. 
Destaquen els projectes de fo-

tovoltaica que tenen a Lleida, 
Riudarenes, Manlleu, Torre-
farrera, Picanya i la planta de 
biogàs que estan acabant a al 
municipi de Torregrossa amb 
una potència de 500kW i que 
suposa una inversió de més 
de 2 milions d’euros. Els as-
sistents van fer diverses pre-
guntes al Sr. Valls, el qual va 
aclarir amb molta eficiència, 
però els va desviar a consultar 
la seva web www.somenergia.
coop on podran fer-se socis, 
contractar un subministrament 
elèctric, participar en taules de 
treball i invertir en la coopera-
tiva.  

Som energia es presenta als Prats de Rei

Neu a Calaf

La nevada que va caure el passat cap de setmana va deixar el paisatge calafí completament 
blanc, donant-li un aspecte totalment hivernal

• 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.

P o l í g o n  i n d u s t r i a l  P l a n s  d ’ A r a u ,   
C . d e  N a r c í s  M o n t u r i o l ,  p a r c e l . l a  1 5 / 2 1  n a u  7  i  8   
0 8 7 8 7  L a  P o b l a  d e  C l a r a m u n t  ( B a r c e l o n a )
Te l .  9 3  8 0 8  7 7  0 1  F a x :  9 3  8 0 8  7 7  6 2
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w w w. b o l a r i n . e s  /  w w w. b o l a r i n . c a t



40
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
1 de març de 2013 Comarca

Alta Anoia 

ELS PRATS DE REI / LA VEU

El departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural i la Fede-
ració Catalana de Caça han 
acordat conjuntament oferir 
exemplars de perdiu roja als ti-
tulars de més de 20 àrees pri-
vades de caça (APC) que van 
sofrir incendis l’estiu passat. 
L’objectiu principal és iniciar la 
recuperació d’aquesta apreci-
ada espècie típicament medi-
terrània, mitjançant la repobla-
ció amb exemplars abans de 
l’inici de la primavera.
Representants de la Fede-
ració Catalana de Caça de 
Barcelona i de les Societats 
de Caçadors de Prats del Rei 
i Vilanova i la Geltrú, han re-
poblat amb 162 perdius l’àrea 
privada de caça de Prats de 
Rei i amb 84 la de Vilanova i 
la Geltrú.
Durant aquest estiu hi va ha-
ver a Catalunya una sèrie de 
grans incendis agrícoles i fo-
restals que van afectar, entre 
d’altres, les comarques de l’Alt 
Empordà, la Ribera d’Ebre 
(Rasquera), el Baix Ebre (el 
Perelló) l’Anoia (Prats de Rei) 
i el Garraf.

La zona repoblada a Prats de 
Rei va patir un incendi el 29 
de juny de 2012 que es va ini-
ciar al paratge de Cal Mensa  
i que va cremar 871.8 (690.3 
ha agrícoles i 181.5 ha fores-
tals). Els municipis afectats 
per aquest incendi van ser a 
més dels Prats de Rei, Aguilar 
de Segarra i Sant Pere Salla-
vinera.
Els incendis repercuteixen 
de manera important sobre 
les poblacions de perdiu roja, 
ja que és una espècie es-
tretament lligada a l’activitat 
agrícola. L’hàbitat d’aquestes 
aus el conforma un mosaic 
de garrigues baixes amb ter-
renys pedregosos, bosquines 
i camps de conreu de cereals 
d’hivern i lleguminoses.
Concretament, i a nivell de 
tota Catalunya, s’estan repar-
tint més de 3.500 exemplars 
procedents de la Granja Cine-
gètica de Torreferrussa (GCT), 
adscrita a la Direcció General 
del Medi Natural i Biodiversi-
tat. Totes aquestes perdius de 
la GCT disposen de garanties 
sanitàries i genètiques avala-
des per centres de referència 
en la matèria (CESAC i IRTA).

Amb aquesta repoblació es 
vol recuperar la fauna prò-
pia d’aquestes zones un cop 
s’han iniciat els processos de 
regeneració natural dels hàbi-
tats que s’han cremat. A més, 
molt aviat s’oferirà als titulars 
de les àrees de caça afecta-
des el pla de repoblacions, per 
tal d’exposar-los i oferir-los la 
possibilitat d’adherir-s’hi.

Repoblació amb perdius roges a les zones afectades pels 
incendis de l’estiu de 2012 als Prats de Rei

Entre els mesos d’octubre i 
desembre es va oferir als ti-
tulars que són Societats de 
Caçadors federades de les 
àrees privades de caça afec-
tades, la possibilitat de re-
poblar aquests terrenys amb 
perdius procedents de la 
Granja Cinegètica de Torre-
ferrussa, un cop recollides les 
sol·licituds de les APC afecta-

des i mitjançant criteris basats 
en la superfície de l’àrea i la 
superfície cremada, A més, és 
recomanable que les àrees 
que rebin perdius disposin de 
voladors, gàbies o altres siste-
mes per afavorir l’aclimatació 
dels individus a l’entorn, així 
com assegurar una aportació 
d’aliment suplementari.
 

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat diumenge 24 de fe-
brer, prop d’una seixantena 
de veïns i veïnes de Calonge 
de Segarra es van aplegar al 
local social del municipi per 
celebrar la calçotada popu-
lar, organitzada per l’associa-
ció Joves de Kalonge amb la 
col•laboració de l’Ajuntament, 
que enguany va arribar a la 
cinquena edició.
El menú va consistir, a més 

dels calçots, en botifarra i ci-
gronets de l’Alta Anoia, pos-
tres i cava. Com ja és tradició, 
tot seguit del dinar la festa va 
ser amenitzada pel joc del bin-
go. L’acte va ser un èxit tant 
per la bona participació com 
per la col•laboració dels veïns 
i veïnes de Calonge de Segar-
ra.
Per veure les fotografies de la 
calçotada popular, visiteu el 
web www.calongesegarra.cat

Calonge de Segarra celebra 
la calçotada popular PUJALT / LA VEU

El dissabte 9 de març es por-
tarà a terme el “IV seminari de 
núvols” a l’Observatori de Pu-
jalt. En ell es treballarà la me-
teorología des dels núvols des 
d’una banda pràctica a partir 
de les seves imatges, veurem 
com preveuen el temps, com 
es formem, formarem núvols 
al laboratori, els observarem, 
trobarem la base d’un núvol 
a partir d’un radiosondatge, 
construirem un visor de nú-
vols, veurem com fer fotogra-
fía de núvols i per acabar veu-
rem els núvols des del satèl·lit 
meteosat i també els diferents 
aparells de mesura de l’Ob-

servatori de Pujalt. 
Per inscriure’s al curs cal tru-

car a l’Obvservatori de Pujalt, 
620 136 720.

IV seminari de núvols a l’Observatori de Pujalt

CALAF / LA VEU

Tots aquells que vulguin co-
nèixer de ben a prop el castell 
de Calaf, podran fer-ho aquest 
proper dissabte 2 de març. 
Com cada primer dissabte de 
mes, està prevista una visi-
ta guiada i gratuïta al castell, 
una proposta ben interessant 
per acostar-se a la història 

Dissabte, visita guiada al 
castell de Calaf

d’aquest monument. No cal 
inscriure’s prèviament a la vi-
sita, però sí que cal ser puntu-
alment a les 11.00 h davant de 
l’Oficina de Turisme de Calaf 
(plaça dels Arbres), lloc des 
d’on s’emprendrà la passe-
jada que portarà els visitants 
cap al castell.



L’IHC es juga avui a Oviedo davant el FC Barcelona 
el passi a les semifinals de la Copa del Rei
IGUALADA / REDACCIÓ

L’Igualada HC torna a una fase 
final de la Copa del Rei. Avui 
tancarà la fase de quarts de 
final (21.00 h) al pavelló d’es-
ports d’Oviedo davant el FC 
Barcelona, en un partit molt 
equilibrat on tot és possible. 
Els igualadins van arribar ahir 
a Astúries amb una bona dosi 
de moral i disposats a arribar 
quan més lluny, millor.
El gran “clàssic” de l’hoquei 
està donant aquesta tempora-
da molt de si, perquè els dos 
equips s’han trobat ja tres ve-
gades, a l’OK Lliga i a la Lliga 
Europea. A la competició inter-
nacional, la setmana passada 
el Barcelona va guanyar 0 a 1 
en un partit molt igualat, i a la 
primera volta al Palau blaugra-
na es va produir un empat a 1. 
La ratxa de l’Igualada al Palau 
es va estendre també en lliga 
ja que en la darrera jornada de 
la primera volta l’Igualada va 
emportar-se els tres punts gua-
nyant 5 a 6. Un resultat que va 
servir als arlequinats per entrar 
a la Copa del Rei quan ja ningú 
hi comptava massa. I és que 
guanyar al Palau no és fàcil, 
però sembla que l’Igualada ho 
porta al seu ADN. 
L’equip de Francesc Monclús 
arriba carregat de moral a Ovi-
edo després d’anys fracassant 
en l’intent d’estar entres els 
vuit millors. En aquest quart 
enfrontament de la temporada, 
entre els dos equips, el Barça 
intentarà imposar-se perquè 
és l’equip que defensa el títol 
de Copa del Rei aconseguit 
l’any passat a Vilanova. Era el 
dinovè de l’equip blaugrana, 
que enguany buscarà el vintè. 
L’Igualada, que només té dues 
copes, busca enguany la ter-
cera d’una competició que no li 
dóna massa sort. I és que des 
del seu últim triomf l’any 1993, 
l’Igualada ha arribat a sis finals 
i les ha perdut totes, quatre 
d’elles de forma consecutiva 
entre el 1996 i el 1999.
El que no és segur és si el 
partit d’avui divendres es po-
drà veure per televisió. La crisi 
econòmica no entén d’esports 
“minoritaris” i no sembla que es 
puguin veure ni els quarts, ni 
les semifinals. Fins avui no se 
sabrà de segur si l’IHC-Barça 
es pot veure, ni que sigui per 
Barça TV o Teledeporte en 
diferit. Una situació inèdita en 
una cita important d’aquest es-
port a nivell estatal.

 OK LLIGA  
 Jornada 19
  Lloret  -  FC Barcelona   2  :  3
  Alcoi  -  IGUALADA   2  :  4
  Voltregà  -  Reus Dep.   4  :  5
  Calafell  -  Liceo   3  :  7
  Sant Feliu  -  Lleida   3  :  2
  Vic  -  Vendrell   3  :  6
  Shum  -  Blanes   2  :  2
  Vilanova  -  Noia   3  :  1

   Jornada 20
   Lleida  -  Alcoi   _  :  _
   Sant Feliu  -  Voltregà   _  :  _
   IGUALADA  -  Lloret   _  :  _
   FC Barcelona  -  Calafell   _  :  _
   Blanes  -  Vic   _  :  _
   Noia  -  Shum   _  :  _
   Liceo  -  Vilanova   _  :  _
   Vendrell  -  Reus Dep.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   19   50     113:50     63
2   FC Barcelona   19   42     100:44     56
3   Vendrell   19   38     81:56     25
4   Vic   19   34     62:37     25
5   Reus Dep.   19   33     92:76     16
6   Noia   19   29     62:63     -1
7   IGUALADA   19   28     78:74     4
8   Lleida   19   28     66:71     -5
9   Vilanova   19   28     76:95     -19
10   Voltregà   19   23     53:65     -12
11   Blanes   19   21     65:67     -2
12   Lloret   19   21     72:81     -9
13   Shum   19   18     61:78     -17
14   Sant Feliu   19   18     53:90     -37
15   Calafell   19   15     56:85     -29
16   Alcoi   19   7     38:96     -58

ALCOI 2 (1/1) Luzon, Lopez 
(2), Candanedo, Perez, Figa, 
equip inicial. Ortells, K. Aguilar, 
D. Aguilar.
IGUALADA HC 4 (0/4) Elagi, 
Ton (3), Marçal (1), Càceres i 
Pla, equip inicial. Vives, Pove. 
Garreta i A. Povedano.
GOLS: 1-0 Lopez (m 15). SE-
GONA PART. 1-1 Marçal (m 5), 
1-2 Ton (m 7), 2-2 Lopez, penal 
(m 8), 2-3 Ton (m 21), 2-4 Ton 
(m 24.54).

L’IHC femení guanya 
el Borbolla
Igual que els nois, les noies 
de l’IHC van assolir tres punts 
molt importants en una molt 
bona segona part on van mar-
car 4 dels 6 gols. A la primera 
el resultat era un molt més pe-
rillós 2 a 1. Els gols arlequinats 
els van fer Raquel Bernadas 
(que també va fer un hat trick), 
Judith Baldris, Anna Gil i Laura 
Salvador.
FONTANELAS I MARTÍ IHC 6 
(2/4) Laura Hernandez, Lau-
ra Salvador (1), Anna Gil (1), 
Marta Soler i Raquel Bernadas 
(3), equip inicial. Judith Baldris, 
Elba Garreta, Carolina Hernan-
dez i Laura Balaguer.
BORBOLLA 1 (1/0
Més info a http://ihc.blog.cat

Darrer enfrontament Igualada-FCB, fa pocs dies a les Comes. Arxiu Joan Guasch.
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Casadevall va acabar així l’Alcoi-IHC, 
diumenge passat. Foto: IHC

Victòria a Alcoi 
i lesió de Casadevall
L’IHC arriba a la Copa després 
de solucionar força bé el seu 
darrer compromís de lliga, a 
la pista de l’Alcoi (2-4). La part 
més valuosa sens dubte són 
els tres punts de classificació, 
en una victòria importantíssima 
que coŀloca l’IHC amb 28 punts 
a la classificació. Un triomf ba-
sat en una bona segona part (a 
la primera va faltar profunditat 
i encert) i en un immens Ton 
Baliu que va tornar a signar un 
hat trick.
La llàstima és que aquest do-
ble triple (3 punts, 3 gols) es va 
completar amb un triple-triple 
molt més dolorós: 3 punts a la 
cella per Marçal Casadevall, 
producte d’una agressió de 
Cesar Candanedo  per la qual, 

sorprenentment, el defensa de  
Vic també va veure la targeta 
vermella, tot i que en el vídeo 
del partit es veu ben clar que 
es tracta d’una agressió “unila-
teral”, sense cap acció per part 
del jugador de l’IHC. Aquesta 
setmana la FEP li ha tret la 
targeta vermella a Casadevall, 
amb la qual cosa podrà jugar 
avui la Copa.
La doble expulsió va ser la 
jugada clau del partit. L’Igua-

lada HC va jugar de manera 
molt diferent la primera de la 
segona part. Van ser gairebé 
dos IHC. A la primera, que va 
finalitzar amb empat a un gol, 
els locals van disposar de molt 
més bones oportunitats, i a la 
segona va dominar mes el joc 
i amb més ambició, redreçant 
la victòria final dels igualadins, 
en una pista sempre incòmode 
per guanyar.

Fins avui no es 
coneixerà si es 
televisa el partit. 
Tampoc no és segur 
que es vegin per 
televisió les 
semifinals

COPA DEL REI 2013
Ahir dijous
Lleida-Liceo
Reus-Vic
Avui
19.00 Vilanova-Vendrell
21.00 IGUALADA-FC Barcelona
Demà dissabte
19.00 i 21.000 Semifinals
Diumenge
12.45 Final

 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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El CFI perd una bona oportunitat

FUTBOL / ROGER MARÍ

El conjunt igualadí va deixar 
escapar dos punts en la seva 
visita al Vista Alegre. El conjunt 
de Tarrés va veure com un gol 
del conjunt local a falta de 10 
minuts pel final neutralitzava 
la diana inicial de Jony. Amb 
aquest resultat, els igualadins 
mantenen el 4t lloc en la classi-
ficació, però a 8 punts respecte 
als llocs de promoció.
En una matinal molt freda al 
municipal de Can Vinader, 
l’Igualada no es va trobar gai-
re còmode en els primers mi-
nuts ja que el conjunt local va 
sortir molt fort des de l’inici 
amb la missió d’impedir el joc 
combinatiu dels blaus. Passats 
aquests primers minuts, els de 
Tarrés, van començar a tenir 
una mica més de possessió 
de pilota i tot i no practicar un 
gran joc van començar a in-
quietar la porteria rival gràcies 
a les constants internades de 
Palet que portaven de corcoll a 
la defensa local. Precisament, 
l’extrem igualadí disposaria 
d’una gran oportunitat al minut 
16 per inaugurar el marcador, 
però el seu xut va sortir lleu-
gerament desviat. Per la seva 

L’Igualada va signar taules amb l’equip de Castelldefels. Foto: Toni Marí.

El San Mauro segueix com 
a líder de la tercera catalana

  Jornada 21
  Cervera  -  Torreforta   1  :  0
  Valls  -  Amposta   2  :  1
  V. Alegre  -  IGUALADA   1  :  1
  Viladecans  -  Vilanova G.   1  :  0
  Sants  -  Reddis   2  :  0
  Martinenc  -  Torredembarra   1  :  1
  Santfeliuenc  -  Tàrrega   3  :  0
  Andorra  -  Tecnofutbol   1  :  2
  Ascó  -  Morell   3  :  0
   Jornada 22
   Reddis  -  Cervera   _  :  _
   Amposta  -  Sants   _  :  _
   Valls  -  V. Alegre   _  :  _
   Torreforta  -  Viladecans   _  :  _
   Vilanova G.  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Martinenc   _  :  _
   Morell  -  Andorra   _  :  _
   Tàrrega  -  Ascó   _  :  _
   Torredembarra  -  IGUALADA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   21   48     54:19     35
2   Santfeliuenc   21   44     31:14     17
3   Viladecans   20   42     34:16     18
4   IGUALADA   20   36     39:22     17
5   Martinenc   20   34     39:21     18
6   Amposta   21   33     33:25     8
7   Tàrrega   21   30     31:32     -1
8   Vilanova G.   21   27     29:27     2
9   V. Alegre   20   27     30:32     -2
10   Torreforta   20   26     25:31     -6
11   Reddis   21   26     23:40     -17
12   Sants   20   24     33:39     -6
13   Tecnofutbol   21   23     19:34     -15
14   Morell   21   21     16:37     -21
15   Torredembarra   21   20     26:31     -5
16   Cervera   21   20     22:37     -15
17   Andorra   19   18     21:32     -11
18   Valls   21   18     20:36     -16

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 21
  Les Roquetes  -  FÀTIMA   2  :  5
  St. Cugat Ses.  -  ÒDENA   1  :  2
  La Granada  -  ANOIA   7  :  2
  Suburense  -  MONTSERRAT   4  :  2
  Ribes  -  Vilafranca Atl.   2  :  3
  CAPELLADES  -  Riudebitlles   7  :  1
  Hortonenc  -  SAN MAURO   0  :  1
  St. Sadurní At.  -  Jove Roquetes   3  :  1
  Base Vilanova  -  Sitges   0  :  1

  Jornada 22
   Vilafranca Atl.  -  Les Roquetes   _  :  _
   ÒDENA  -  Ribes   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  La Granada   _  :  _
   FÀTIMA  -  Suburense   _  :  _
   MONTSERRAT  -  Hortonenc   _  :  _
   Jove Roquetes  -  CAPELLADES   _  :  _
   Sitges  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   SAN MAURO  -  Base Vilanova   _  :  _
   Riudebitlles  -  ANOIA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   21   50     69:27     42
2   Sitges   21   45     53:30     23
3   ÒDENA   21   44     55:33     22
4   Vilafranca Atl.   21   42     41:26     15
5   Les Roquetes   21   41     49:35     14
6   Suburense   21   38     40:29     11
7   Base Vilanova   21   37     47:34     13
8   Jove Roquetes   21   28     47:34     13
9   Riudebitlles   20   27     38:49     -11
10   St. Cugat Ses.   20   25     40:40     0
11   CAPELLADES   21   23     41:52     -11
12   La Granada   21   22     36:46     -10
13   St. Sadurní At.   20   22     34:46     -12
14   Hortonenc   21   19     26:52     -26
15   Ribes   21   18     38:40     -2
16   ANOIA   21   15     34:55     -21
17   FÀTIMA   21   14     31:60     -29
18   MONTSERRAT   20   14     28:59     -31

  Jornada 19
  Calaf  -  Vilanoveta                   sus
  La Paz  -  Montbui   2  :  1
  Pobla Clar.  -  Ateneu Ig.   3  :  1
  Vista Alegre  -  Torre Clar.   3  :  0
  Rebrot  -  Jorba   2  :  3
  Garcia Montbui  -  Tous   1  :  0
  Carme  -  PM Tossa                      sus

   Jornada 20
   Piràmides  -  La Paz   _  :  _
   Montbui  -  Calaf   _  :  _
   Vilanoveta  -  Vista Alegre   _  :  _
   Tous  -  Rebrot   _  :  _
   PM Tossa  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Torre Clar.  -  Carme   _  :  _
   Jorba  -  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.   18   38     65:37     28
4   Vilanoveta   16   35     43:23     20
5   Garcia Montbui   18   35     41:27     14
6   Vista Alegre   18   33     38:36     2
7   Calaf   17   31     60:29     31
8   Rebrot   18   31     64:49     15
9   Ateneu Ig.   18   29     57:38     19
10   Jorba   18   19     55:62     -7
11   Tous   18   14     23:33     -10
12   Montbui   17   13     35:53     -18
13   Torre Clar.   17   13     16:58     -42
14   La Paz   18   6     20:75     -55
15   Piràmides   17   1     15:94     -79

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 19
   LA LLACUNA  -  VALLBONA                  sus
  Fontrubí  -  St. Sadurní                   sus
  Real Unión  -  Plana Rodona   0  :  2
  Puigdàlber  -  Torrellenc   0  :  4
  Ràpit Català  -  HOSTALETS P.   0  :  3
  Martinenca  -  Can Cartró   3  :  1
  Mediona  -  Ind. Garraf   3  :  0
  Espirall  -  CABRERA ANOIA   5  :  2

  Jornada 20
   HOSTALETS P.  -  Fontrubí   _  :  _
   Ràpit Català  -  Real Unión   _  :  _
   St. Sadurní  -  LA LLACUNA   _  :  _
   VALLBONA  -  Puigdàlber   _  :  _
   Ind. Garraf  -  Martinenca   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  Mediona   _  :  _
   Torrellenc  -  Espirall   _  :  _
   Can Cartró  -  Plana Rodona   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   HOSTALETS P.   18   42     64:20     44
2   Espirall   19   41     59:29     30
3   Ràpit Català   19   40     64:26     38
4   Ind. Garraf   19   35     38:22     16
5   Torrellenc   19   34     52:29     23
6   Can Cartró   19   34     52:33     19
7   Mediona   18   33     50:31     19
8   Plana Rodona   19   32     62:30     32
9   Martinenca   19   29     42:38     4
10   St. Sadurní   18   27     43:36     7
11   CABRERA ANOIA   19   24     43:51     -8
12   LA LLACUNA   18   21     26:40     -14
13   Real Unión   17   16     35:36     -1
14   VALLBONA   18   9     31:70     -39
15   Fontrubí   18   6     16:74     -58
16   Puigdàlber   19   0     8:120     -112

futbol 4A CATALANA G10
banda, el conjunt local utilitza-
va el joc directe per crear difi-
cultats a la defensa igualadina 
ja que el seu davanter centre, 
Edjongo, utilitzava molt bé el 
seu físic per jugar d’esquena a 
la porteria i donar joc al seus 
companys per crear accions 
de perill. Tot i això no van sa-
ber aprofitar cap de les dues 
ocasions clares per inaugurar 
el marcador. Quan tot indica-
va que s’arribaria amb taules 
al descans, l’Igualada, que va 
tenir moltes dificultats per fer el 
seu joc habitual, va veure com 
Fran era objecte d’un clar pe-
nal. Jony (45’) va ser l’encarre-
gat de transformar-lo.
La segona meitat va començar 
d’una forma semblant a la pri-
mera ja que el Vista Alegre va 
apretar des de l’inici en busca 
de l’empat, però només creava 
cert perill en accions a pilota 
parada. Al minut 55 tindria lloc 
l’acció clau del partit quan un 
defensa local va cometre pe-
nal per unes mans innocents. 
Malauradament aquesta vega-
da, Planagumà va aconseguir 
parar la pena màxima execu-
tada per Jony i que hagués 
suposat la sentència del partit. 

A partit d’aquest moment, els 
igualadins van anar retrocedint 
les seves línies i cada vegada 
s’anava tancant més en el seu 
propi terreny de joc. Finalment, 
una bona jugada per banda 
dels locals va acabar amb un 
impecable remat de cap de 
Brinquis (80’) que va fer inútil 
l’estirada de Yannick. Aquest 
gol va esperonar als blaus 
i Jony a falta de 2 minuts del 
final va disposar d’una gran 
oportunitat per marcar el segon 
gol, però el seu xut va ser refu-
sat per un defensa.
El CF Igualada intentarà tornar 
a aconseguir la victòria el prò-
xim cap de setmana en la seva 
visita al camp del 15è classifi-
cat, el Torredembarra.
UD Vista Alegre: Planagu-
mà, Carmona, Peña, Amante 
(Araujo, 83’), Forcadell, Villa-
gordo (Izquierdo, 57’), Galindo 
(Cano, 67’), Moreno, Edjongo 
(Álvarez, 89’), Padilla i Brin-
quis.
CF Igualada: Yannick, Mari-
món, Pagés, Bachana, Ton, 
Enric, Díez, Jony, Palet, Fran i 
Gerard (Simón, 85’).
Gols: 0-1, Jony (p. 45’). 1-1, 
Brinquis (80’). 

El San Mauro va aconseguir la 
victòria per la mínima al camp 
de l’Hortonenc (0-1) i segueix 
com a líder del grup 12è de la 
3a Catalana. Els montbuiencs 
compten amb 5 punts d’avan-
tatge sobre el Sitges,  i sis so-
bre l’Òdena, que és tercer des-
prés de derrotar el Sant Cugat 

Sesgarrigues (1-2).
A la cua de la classificació se-
gueixen ocupant els tres llocs 
de descens tres equips ano-
iencs, Anoia, Fàtima i Mont-
serrat, i només el Capellades 
sembla sobreviure en una po-
sició més còmoda al mig de la 
taula.

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



Jornada negativa per al CB Igualada
BÀSQUET / E. GOTSENS/X.BORRÀS

El Physic Igualada no va poder 
treure el triomf en la visita del 
Castellbisbal (80-86), un dels 
rivals directe dels anoiencs en 
la lluita per eludir la zona peri-
llosa de la taula classificatòria.
Des d’un inici el conjunt visitant 
va sortir amb una marxa més 
que l’equip local, i això els va 
permetre posar-se per davant 
en el marcador, que al final del 
primer quart reflectia un 15-23. 
En el segon període la tònica 
va ser la mateixa, i les preci-
pitacions en atac del conjunt 
de la capital de l’Anoia els va 
impedir remuntar un tempteig 
que a la mitja part del partit era 
sis punts favorable al conjunt 
visitant (36-45). 
En el tercer quart els visitants 
van tornar a sortir amb molta 
agressivitat. Per altra banda, 
els igualadins van cometre di-
verses pèrdues de pilota que 
van permetre al rival aconse-
guir cistelles fàcils i un màxim 
avantatge de fins a 16 punts, 
que al final del tercer parcial es 
va reduir a 11 (52-63). 
En els darrers deu minuts de 
partit els jugadors de l’equip lo-
cal es van posar les piles i van 
ser capaços de retallar diferèn-
cies. Necessitaven la victòria 
i van lluitar per aconseguir-la. 
Però, als anoiencs, els va faltar 
temps per capgirar el marca-
dor. El Castellbisbal també va 
mostrar convicció en el seu joc 
i es va afermar a les diferènci-
es en els instants decisius del 
duel per acabar traduint-les en 
la victòria. Els anoiencs busca-
ran refer-se d’aquesta derrota 
en la propera jornada, tot i que 
els espera un poderós rival, 

Jordi Viladoms en plena etapa amb la Husqvarna.
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l’Artés en un derbi intercomar-
cal. 
CBI: Padrós, Huertas 4, Torres, 
16, Fons 9, Tejero 7 –cinc inici-
al- Sesé 10, A.Roca 12, Gual 3, 
M.Roca 9, Fratila, Laguarta 10. 
Parcials: 15-23, 36-42, 52-63, 
80-86.

Derrota del femení
El SESE es va imposar per 
59-53 a l’Igualada, gràcies a 
una gran primera part en què 
han distanciat les rivals en 15 
punts. A la segona, una brutal 
reacció d’orgull de l’Igualada 
ha posat emoció al partit, fins 
el punt que les de Xavi Borràs 

han estat a punt de remuntar-
lo.
Cinquena victòria consecutiva 
pel SESE que demostra que 
tot i l’èxit rotund que suposa el 
simple fet d’haver-se classificat 
pel grup d’ascens, l’equip de 
Joan Carles Díez serà un rival 
incòmode pels equips que s’hi 
hagin d’enfrontar a partir d’ara. 
CBI: A.C. Martínez (8), M. 
Quintana (8), L. Icart (11), N. 
Minguet (13), X. Freixas – cinc 
inicial – C. Carner (5), M. Pujol 
(6), V. Júlvez, A. Acevedo (2), 
M. Torra. 
Parcials: 18-11 / 18-10 (36-21) 
/ 15-19 (51-40) / 8-13 (59-53)

Els igualadins no van poder superar el Castellbisbal. Foto: Joan Ribera.

Els porters del CHI aprenen de 
Xavi Pascual i David Barrufet

HANDBOL / REDACCIÓ

Diumenge al matí, un grup 
de porters i porteres del Club 
Handbol Igualada es van des-
plaçar fins a Lleida per partici-
par en una matinal destinada a 
aprendre mètodes d’entrena-
ment per tal de millorar el seu 
joc a la seva posició de porter.
El curs va estar impartit per 
dues persones molt importants 

Espectacular Duatló 
Ciutat d’Igualada
DUATLÓ / REDACCIÓ

Amb una participació record de 
505 inscrits, el passat diumen-
ge es va donar el tret de sortida 
al VII Duatló Ciutat d’Igualada 
de carretera, que en aquesta 
ocasió acollia el Campionat 
Nacional de Catalunya per 
grups d’edat. Tot i el fred i les 
inclemències meteorològiques 
del cap de setmana, la prova 
es va disputar amb tota norma-
litat.
Cal destacar la bona actuació 
dels duatletes del CAI Triatló 
Petromiralles, que aconse-
guien pujar al podi. En grups 
d’edat de 30 a 34 anys la pri-
mera classificada va ser Sonia 
Julià i en categoria masculina 
tercer lloc per Daniel Baraldés, 
en grups d’edat 50 a 55 anys 
Jose-Roque Ríos assolia la se-
gona posició i Josep Cantero 
la tercera, finalment tercer lloc 
per Salvador Pérez en grups 
d’edat de 55 a 59 anys.
Per equips, 4t lloc per a l’equip 
femení i 5è lloc per a l’equip 
masculí del CAI Triatló Petro-

dins del món de l’handbol: 
d’una banda l’actual entrena-
dor del Barça i ex porter també, 
Xavi Pascual; i d’altra banda, 
un dels millors porters de tots 
els temps, per no dir el millor, 
el gran David Barrufet.
El CHI vol agrair el treball que 
va fer l’Handbol Pardinyes de 
Lleida organitzant i coordinant 
aquesta trobada, i el treball de 

tots els entrenadors que van 
estar amb els joves a la pista 
ensenyant-los aquestes tècni-
ques.
Del Club Handbol Igualada, 
van desplaçar-se a Lleida per 
participar en aquesta trobada: 
Míriam Pla, Júlia Estany, Ana 
Vázquez, Núria Rizo, Xènia 
Méndez, Adrià Senar i Martí 
Méndez.

miralles.
En la classificació general nova 
victòria de Xavier Torrades (CN 
Reus Ploms) i de Dolça Ollé 
(Fasttriatlon).
A nivell individual els resultats 
del CAI Triatló en la classifi-
cació general van ser els se-
güents:
8è Daniel Baraldés
29è Dani Segura
30è Joan Riera
53è Marc Codina
65è Jordi Vidal
75è Enric Vidal
81è Oriol Duran
86è Sergi Pujabet
103è Jordi José
140è Oriol Castells
143è José Roque Ríos
152è Josep Cantero
157è Toni Mabras
201è Víctor Ríos
215è Sonia Julià
273è Felip Castellano
359è Salvador Pérez
365è Susanna Llopart
371è Neus Lladó
379è Lidia Borras
382è Clara Borràs

Nedadors alevins del CNI, en 
una competició a Manresa
NATACIÓ / REDACCIÓ

El cap de setmana passat els 
nedadors alevins van participar 
en la competició de natació or-
ganitzada per el Club Natació 
Manresa.
Es de destacar l’esforç de tots 
i les millores constants de mar-
ques personals. Individualment 
les molt bones marques de 
1500m d’Alex Varea, i de An-
drea Perez en 200 estils.
Individualment els resultats 
son:
200 Estils
Irena Gual 2,35,02
Andrea Perez 2.53.35
Judit Ibarra 3.05.03
Laura Rodriguez 3.09.28
Carla Alemany 3.12.54
Raquel Montserrat 3.34.60
800 Lliures
Andrea Perez 11.08.16
200 Estils
Alex Varea 2.27.22
Bernat Esteban 2.49.21
Xavi Tort 2.50.07
Jaume Lopez 2.51.71

Guillem Martin 2.52.94
Amaru Rubio 2.58.64
Marçal Rodriguez 2.59.95
Cristian Oprea 3.07.18
Marc Gual 3.37.08
1500 Lliures
Alex Varea 18.18.70
Xavi Tort 20.32.00
Guillem Martin 21.23.82
Amaru Rubio 21.42.00

Irena Gual, al campionat 
d’Espanya
Fins diumenge, la nostra cam-
piona Irena Gual Grados, parti-
cipa en representació del Club 
Natació Igualada al campionat 
d’Espanya de Natació Infantil 
que es celebrarà a Palma de 
Mallorca.
D’altra banda, dissabte una 
dotzena de benjamins del CNI, 
van participar a una de les jor-
nades que la direcció tècnica 
de la Federació Catalana va 
organitzar a la Piscina Sant 
Jordi de Barcelona, anome-
nats Clínics del Tecnonat. 
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La llançadora Promesa del 
C.A. Igualada Èlia Pascual, va 
assolir una magnífica 3a. posi-
ció en Javelina corresponent 
als 3ers. Campionats d’Espa-
nya d’Hivern de Llançaments 
Llargs, que es van dur a terme 
a León el passat dissabte.   
Èlia Pascual aconseguia el 3r. 
lloc -Bronze- amb un millor in-
tent de 49,92 m., en la prova 
dominada per la cubana Nora 
Aida Bicet (València Terra i 
Mar) Or amb 55,48 m. L’atle-
ta Promesa Níria Pascual es 
classificava en una molt desta-
cada 6a. posició en la mateixa 
prova, amb  43,75 m.  

Jordi Y. Matsuoka, or en Llargada.

Bona actuació 
d’Èlia i Níria Pascual 
als campionats 
d’Espanya de  
llançaments

Els 14 atletes del C.A. Igualada 
participants als Campionats de 
Catalunya Indoor per Veterans 
de Sabadell, assoliren onze 
medalles, 5 d’Or, 2 d’Argent i 
4 de Bronze, a més de 2 Rè-
cords de Catalunya.
Paquita Pérez es proclamava 
doble Campiona de Catalunya 
F-45, en la prova dels 800 m. 
llisos, amb un gran registre de 
2’32”77, millorant el seu Rè-
cord de Catalunya, i era tam-
bé Campiona de Catalunya 
en la prova dels 1.500 m.ll., 
assolint amb un gran “crono” 
de 4’55”64, un  nou Rècord de 
Catalunya F-45. Pere Pulido es 
proclamava Campió de Catalu-
nya en categ. M-45 en el salt 
d’alçada, amb un millor intent 
de 1,57 m. Lluís Marimón era 
també Campió de Catalunya 
M-85, assolint l’Or en llargada, 
amb 1,68 m. Eren sotscam-
pions Miquel Comella, en els 
3.000 m. M-45, amb 9’40”38, i 
Trini Canals, Argent en els 60 
m. F-55 amb 9”75.

Onze medalles pels 
veterans del CAI als 
campionats catalans

Set medalles del CAI en el 
campionat de Catalunya juvenil
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Jordi Yoshinori 
Matsuoka i Eduard Fàbregas, 
es proclamaren Campions de 
Catalunya Juvenils “indoor” a 
Sabadell.
Hi participaren 13 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
assolint un total de 7 meda-
lles, 2 d’or,  3 d’Argent i 2 de 
Bronze, amb diversos llocs de 
finalista, i amb diverses míni-
mes estatals Juvenils. El CAI 
Petromiralles es va situar com 
a 3r. club català per puntuaci-
ons dels atletes amb 82 punts, 
mateixa puntuació que el F.C. 
Barcelona, 2ns., i únicament 
per darrere de l’A.A. Catalu-
nya, 1ers. amb 121 p., entre 38 
clubs classificats.
Cal ressaltar les actuacions 
de Jordi Yoshinori Matsuoka, 
Campió de Catalunya en el salt 
de llargada, amb un millor in-
tent de 6,81 m., i 2n. i medalla 
d’Argent en els 60 m. tanques, 
amb 8”24, a més de 4t. en el 
salt d’alçada amb 1,86 m.
Va sobresortir també Eduard 
Fàbregas, Campió de Catalu-
nya Juvenil en el salt d’alçada, 
amb 1,92 m., marca personal,  
i que era a més 4t. en els 60 m. 
tanques amb 8”64.
La pierenca Sheila García te-
nia també una exceŀlent ac-
tuació, amb dues medalles 
d’Argent, en assolir els Sots-
campionat de Catalunya en els 
60 m., amb un gran registre de 
7”80 a la Final, únicament su-
perada per Ingrid Andrés (C.A. 
Mollet), que amb 7”71 va igua-
lar el Rècord dels Campionats, 
i l’Argent també en el salt de 
llargada amb 5,53 m., a només 
4 cm. de l’Or.
Jan Roca era 3r. i Bronze en 
els 60 m. tanques amb 8”32, 
en aquesta final amb quatre at-
letes del CAI participants. Jan 
Roca era a més 4t. en els 200 
m.ll. amb 23”04, marca perso-

nal, després de marcar 23”17 
en s/f. en una brillant actuació 
de l’anoienc.
Albert Rovira era  3r. i Bronze 
en els 400 m.ll. amb 52”21 a la 
Final, després d’entrar 1r. en la 
s/f. corresponent amb 52”81, 
en una gran actuació de l’atleta 
d’Hostalets de Pierola.        
Sobresortiren també Aleix Ma-
rín, 5è. en el salt de llargada, 
amb 5,75 m., a més de 8è. 
en la 1a. semifinal dels 60 m. 
tanques amb 9”46, Francesc 
Adrià Bertrán, 5è. en llançam. 
del pes amb 12,81 m., seguit 
de Martí Farrés, 7è. amb 11,44 
m..
Jaume Marín era 5è. en la Fi-
nal dels 800 m.ll. amb 2’05”64, 
en la que va ser clarament obs-
taculitzat en els darrers metres 
de cursa, quan tenia opcions 
de medalla, després de ser 
1r. en la s/f. corresponent amb 
2’03”58, i Rafael Hompanera 
era 7è. en els 1.500 m. llisos, 
amb 4’15”47. 
Cristina Fernàndez era 7a. en 
el llançament del pes, amb 
10,32 m.. 
En la 1a. semifinal dels 60 m. 
tanques Fran Martínez va ser 
2n. amb 8”64, classificant-se 
per a la Final, en què va ser 
desqualificat per sortida nul-
la. Adrià Foix era 7è. en la 1a. 
semifinal dels 60 m.llisos, amb 
7”41, completant la brillant ac-
tuació dels 13 atletes del CAI 
Petromiralles a Sabadell.

L’Handbol Igualada, 
imbatut en la segona volta
HANDBOL / REDACCIÓ

L’equip igualadí encarava 
aquest partit amb força i ganes. 
Després de l’empat aconseguit 
a la pista del Castelldefels 2n 
a la classificació, les ganes de 
guanyar no s’han correspost 
amb el joc a la pista i un Igua-
lada molt desdibuixat amb una 
defensa molt fluixa i un atac 
amb nombroses errades a per-
mès al Sant Andreu dominar 
en el marcador en tota la pri-
mera part, resultat al descans 
(12 a 13).
En la segona part s’esperava 
una reacció de l’equip Igua-
lada, però aquesta ha tardat 
molt en arribar i fins el minut 
24 l’Igualada no ha aconseguit 
capgirar el resultat 27 a 26, en 
aquets últims minuts s’ha vist 
el millor joc igualadí arribant al 
final del partit amb victòria per 
31 a 27.
Amb aquesta victòria l’Iguala-
da aconsegueix mantenir-se 
sense cap derrota en tot el que 
portem de la segona volta i 
aproximar-se al quart lloc de la 
classificació. 
Per l’Igualada, dirigits per 
Jordi Riba han  jugat: Toni 
Martínez(p)(13at.), Hilari Ca-
nales (p), Sergi Velasco , Car-
les Oller (1)   David Cubí (4), 
Esteban Lezama (6),  Adrián 
Suero (8),  Roger Calzada, 
J.L.Alvarez (2), Martí Ruiz (1) 
i Pol Cantero (9). 

Altres resultats
Mataró 29-CHI juv.f 32
Dirigides per Alicia Nieto i Ro-
ger Calçada per CH Igualada 
van jugar: Ainoa Rizo, Nora 
Muñoz, Jana Sendra, Jordi-
na Marsal, Mar Samper, Anna 
Font, Ana Vazquez, Marta 
Muñoz, Berta Calçada i, a la 
porteria, Mirian Pla.  
CHI cadet f. 22-Mataró 15
Dirigides per Noélia Diaz i Ton 
Casellas, per l’Igualada van 
jugar: Marina Just, Maria Bar-
rantes, Ana Vazquez, Andrea 
Torregrosa, Carla Bisbal, Paula 
Domingo, Maria Noguera, Ari-
adna Sanz , Marina Agut, Núria 
Martin, Iola Godó,Júlia Estany 
a la porteria.
Sant Ot  24-CHI cadet m 25 
Van jugar com a jugadors de 
camp: Pere Sendra, Carles 
Serra, David Díaz, Jordi Bal-
sells, Èric Gil, Àlex Campos i 
Xavi Ballesteros,. A la  porteria 
Sergi Ballesteros a les ordres 
de Martí Ruiz . Lesionats: Cesc 
Carrer i Gerard Royo.
CBI inf. m. 20-Agramunt 6
Dirigides per Laura Baraldés, 
van jugar: Laia Bertran (lesi-
onada), Carla Bisbal, Marta 
Hernández, Emma Jové, Aida 
López. Maria Mayol, Cristina 
Muñoz, Olga Núñez, Núria 
Rizo (portera), Èlia Roca, Júlia 
Subirana i  Èlia Torreblanca. 

L’Handbol IGD està fent una bona temporada.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 IgualadaArnau de Garaizábal, de Piera

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
DEL MES DE FEBRER



Dani Montaner, el copilot odenenc 
i mà dreta del pilot Miquel Prat

MOTOR / JMV

Tradicionalment la tempora-
da catalana de raŀlis comença 
amb el Raŀli Esprint Sant Julià 
organitzat per l’Escuderia Oso-
na amb la participació de l’ode-
nenc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada que copilotava al pilot 
de Tordera Carles Llinàs amb 
un Mitsubishi Lancer Evo X.
Aquesta prova que no puntua-
va per cap campionat però que 
és molt esperada cada any per 
l’afecció catalana constava de 
dos trams cronometrats Coll de 
Mansa i Collsaplana que es re-
petien tres vegades cadascun 
d’ells.
A l’anterior edició el manlle-
uenc Xevi Pons i Àlex Haro 
en van ser el guanyadors. En-
guany Carles Llinàs i Àlex Haro 
van quedar segons classificats 
darrera de Josep Maria Mem-
brado i Josep Ramon Ribolleda 
amb Mitsubishi Lancer Evo X. 
Ahir dijous Àlex Haro va mar-
xar cap a Mèxic per participar 
amb el pilot Ricardo Triviño al 
Ral.li Mèxic tercera proa pun-
tuable pel campionat del món.

Dani Montaner amb el seu amic i pilot Miquel Prat.

Carles Llinàs i Àlex 
Haro, segons al Raŀli 
Esprint St. Julià
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A l’especialitat de raŀlis gene-
ralment la glòria de les victòri-
es és pels pilots i molts poques 
vegades es lloa la labor dels 
copilots. A la població d’Òde-
na hi ha un copilot que s’ha fet 
molt popular en el panorama 
mundial com és Àlex Haro, a 
la vegada un altre copilot ode-
nenc ha sigut vital en la tra-
jectòria de l’actual campió del 
Volant RACC, el pilot de Cas-
tellfollit del Boix Miquel Prat, 
ell és Dani Montaner de Moto 
Club Igualada.
Montaner, no solament és el 
copilot de Prat, és el seu gran 
amic fet aquest molt important 
a l’hora de competir en un raŀli 
doncs la confiança que li dóna 
al pilot portar un amic a la dreta 
és fonamental. A més de ser un 
destacat copilot Dani Montaner 
és un exceŀlent mecànic amb 
el que el detectar ràpidament 
qualsevol problema és fona-
mental per tal de solventar-ho. 
Quan va començar la teva 
amistat amb el pilot Miquel 
Prat?
Doncs la veritat és que conec 
al Miquel des de tota la vida. 
Vivíem bastant aprop. Ja anà-
vem a la guarderia junts, amb 
la mateixa colla d’amics hem 
crescut. Considero al Miquel 
un molt bon amic.
Qui dels dos va encomanar 
l’afició del raŀlis a l’altre?
L’afició sempre l’hem tinguda, 
ja des de petits pujàvem cami-
nant a veure passar els cotxes 
de raŀlis per la “carretera vella 
de Manresa”. Des dels 16 anys 
ja parlàvem que ell correria i jo 
li faria de copilot. 
Com va ser que durant varis 
anys hagis anat de copilot 
del Miquel?
Sempre he anat de copilot amb 

ell, vam començar junts. No 
tinc en ment canviar-lo. Però 
si algun raŀli el fes amb algun 
altre voldria que fos amb algun 
amic. El Joan Morros, Toni Prat 
o Javi Carrillo entre altres. 
Quin tipus de notes feu ser-
vir a l’hora d’apuntar els 
trams?
Quan vàrem començar eren 
molt simples. De 1 a 6 sent la 
1 la més oberta. Apuntàvem 
els metres de corba a corba i 
poc més necessitàvem. Al llarg 
de raŀlis em anat introduint co-
setes: on situar el cotxe (que 
creiem que es molt important) 
tipus de corba (llarga, curta, ro-
dona, am K)… i algun secretet 
que no es pot dir.
Com definiries el Miquel com 
a pilot?
És un pilot molt competitiu, 
sempre té ganes de fer-ho 
millor. Mai s’ha donat per ven-
çut, és molt professional, quan 
s’han de fer bromes es fan 
però quan estem dins el cotxe 
i s’ha de córrer, correm com si 
fos l’últim tram. El que m’agra-
da del Miquel és que mai havia 
conegut una persona que gau-
dís tant al volant d’un cotxe. 
Per mi és un honor poder-lo 
copilotar

Pensaves que algun dia el 
Miquel arribaria a guanyar el 
Volant RACC?
Abans de començar a córrer 
sabia que el Miquel era ràpid. 
Vàrem guanyar l’Open de Ca-
talunya. Jo confiava plenamen-
te en què algun dia guanyaria 
el Volant RACC.
Un copilot odenenc com tu, 
Àlex Haro, actualment està 
competint al mundial de raŀ-
lis, t’hauria agradat arribar 
a participar en el campionat 
del món?
L’Àlex és un fora de sèrie fent 
de copilot. Ell s’ha guanyat a 
pols estar competint al mun-
dial. És un somni poder estar 
en aquell campionat. Un som-
ni molt difícil però tothom que 
li agrada aquest món i voldria 
arribar.
Que teniu previst aquesta 
temporada amb el Miquel?
S’ha creat una challenge de 
promoció anomenada FocuX-
treme i hem cregut que s’adap-
tava al nostre objectiu i en la 
que hi participarem. Els cotxes 
són Ford Focus i els raŀlis pun-
tuables estaran dins el calen-
dari del campionat català de 
raŀlis de terra.   

Extraordinària 
victòria “in extremis” 
del CNI de pilota
PILOTA / REDACCIÓ

Dissabte passat al frontó del 
Molí Nou es va celebrar la se-
gona jornada del Campionat 
de Catalunya de 2ª categoria 
en la modalitat mà parelles, 
on el C.N. Igualada es jugava 
bona part del Campionat, ja 
que d’haver perdut hagués dit 
quasi adéu a les possibilitats 
de classificar-se per les se-
mifinals. Els nostres jugadors 
Oliva - Canziani es van enfron-
tar a la parella del C.P. Santa 
Coloma (Jesús Fajardo - José 
Montero), sent el resultat final 
de 22 a 21 favorable als ju-
gadors igualadins. Va ser un 
partit molt emocionant, van co-
mençar manant els igualadins 
per 4-0, però ràpidament igua-
lats per la parella contrària fins 
arribar a un esperançador 18-
14 favorable als nostres colors, 
a partir d’aquí i igualment que 
la jornada anterior, els nostres 
pilotaris van començar a come-
tre errors incomprensibles que 
va fer arribar el marcador fins 
a un 18-21 que feia preveure 
la possible derrota, però, una 
reacció fulminant més que res 
del saguer Canziani, i sense 
fallar cap més pilota, es va arri-
bar fins al 22-21 final, que dóna 
possibilitats al C.N. Igualada a 
classificar-se per les semifinals 
del Campionat.
En l’altra disciplina del club, la 
cistella, Oliva III es va despla-
çar als frontons de la Vall d’He-
brón, on fent parella amb Lalo, 
no van poder guanyar a Mario-
na - Antoni Pedragosa, sent el 
resultat final de 32 - 35.  

Campionat de 
Catalunya de 
frontennis 
FRONTENNIS / ANTONI FONT

El passat cap de setmana 
es va jugar la 5a Jornada del 
Campionat. La parella de Pri-
mera del Grup C, formada per 
Jordi Romero i Raul Romero, 
tenien jornada de descans, 
però van aprofitar per avançar  
una partida  i es van desplaçar 
el dissabte al matí a Cerda-
nyola. Perdent per 15 a 12  i 
15 a 11 en una pista difícil. La 
partida va ser bastant anive-
llada, al principi de cada set, 
però al final els locals van fer 
saber valdre  el factor pista. La 
parella de Primera del Grup D, 
formada per Jaume Estapé i 
Marc Esteve, va jugar al Molí 
Nou contra Hansel Guitierrez 
i Miguel Barragan de Casa 
Soria (Barcelona), una parella 
líder de grup, i que estava in-
victa fins aquest diumenge, ja 
que la parella igualadina la va 
guanyar per 15 a 14, 6 a 16 i en 
el set definitiu 10 a 7.
Impressionant partida dels 
locals, amb un Jaume molt 
agressiu i un Marc molt ben 
posat a la pista.

Triple victòria dels equips masculins 
de pàdel del Calfont-Les Moreres
PÀDEL / REDACCIÓ

Dissabte Les Moreres_Calfont 
B (FCP) va jugar contra  el CT 
Manresa guanyant 2-1. La pa-
rella Jaume Mallart – Xavi Li-
nares es va imposar a Jaume 
Feliu-Joan Carles Orois  per 
6-4/ 6-3. La parella número 
dos formada per Gabriel Vidal-
Xavi Riba es van imposar per 
6-3/6-3 a Jordi Ollè – Marcel 
Capdevila i finalment Jordi 
Muntaner-Jordi de Belza  van 
caure derrotats 1-6/ 2-6.
A la Lliga padel.cat, les More-
res_Calfont A i B van guanyar 
per 2-1 als seus oponents.
El dissabte Les Moreres B a 
casa del San Esteve Sesrovi-
res guanyaven per 2-1. Amb 

victòries de Toni Esteve – Jau-
me Bascompte per 7-6/6-0, 
Pau Palmés – Jordi Marzá per 
6-4/7-5, La parella Manel Váz-
quez – Toni Burgos va perdre 
6-2/6-4. Diumenge Les More-
res A vs Sant Joan Despì van 
guanyar a casa per 2-1. La 

Parella Xavi Mercade – Jordi 
Ortega 6-4/7-5 contra Ubeda – 
Guardia, Pep Albalat – Gabriel 
Vidal 7-5/6-7/4-6 van perdre 
contra Aloy – Redondo i la ter-
cera parella Manel Vilarrubias 
– Jaume Mallart 7-5/ 6-3 contra  
Rodriguez – Rey. 

400 participants en 
el segon cros escolar 
dels Maristes

JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

El passat diumenge dia 24 de 
Febrer, l’escola Maristes Igua-
lada va celebrar el seu 2n cros 
escolar, amb un total de 400 
participants en les diferents 
categories. L’escola vol agrair 
la col.laboració dels patrocina-
dors: Record Sports, Editorial 
Baula, Mestrans, Valls Òptics, 
La Veu de l’Anoia, Mapfre, Ga-
llina Blanca, Estètica Shiatsu, 
Cal Passanals, Diesel Turbo 
Injecció, i Ampa Escola Maris-
tes. “Gràcies a tots ells pel seu 
suport i per la seva aportació 
que va servir per la organit-
zació de l’esdeveniment, pels 
trofeus i medalles i pel sorteig 
de diferents regals en el sorteig 
final”. També agraeixen la pre-
sència a l’entrega de premis,  
de Jordi Segura i Carles, 4t. Ti-
nent d’alcalde i exalumne dels 
Maristes, en representació de 
l’Ajuntament d’Igualada. 
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Còmoda victòria de l’IGD Vòlei
VÒLEI / REDACCIÓ

Diumenge passat, l’equip sèni-
or masculí A del Pintures Pla-
nell IVC va obtenir una nova 
victòria, amb el resultat de 0-3. 
Aquesta vegada els esperaven 
els cuers de Primera Catalana, 
el CV Monjos, els quals no van 
posar cap mena de dificultat a 
l’Igualada, de manera que va-
ren obtenir una còmoda victò-
ria a domicili. L’horari matinal 
no va suposar cap problema 
als igualadins, que van culmi-
nar un partit seriós i van ser 
molt respectuosos amb el rival. 
Una de les consignes prèvies, 
clau en la victòria, va ser “evi-
tar els errors propis no forçats”, 
amb aquesta varen guanyar 
en solidesa en detriment de la 
contundència. A mesura que 
anava transcorrent el partit es 
va demostrar que el planteja-
ment va ser l’adequat, doncs 
en tots els sets varen aconse-
guir importants distàncies. Una 
vegada assolit el ritme de joc 
òptim, els igualadins van acon-
seguir la constància necessà-

Sènior femení B de l’Igualada Vòlei Club.

L’AVI cau a Gavà per 
2-0 tot i l’aturada d’un 
penal

ria per no deixar créixer el rival. 
Els parcials van ser: 17-25/18-
25/15-25.
Gràcies a la victòria els igua-
ladins continuen en segona 
posició, però els perseguidors 
tampoc punxen i encara es 
troben a 2 i 3 punts per sota. 
En la propera jornada s’enfron-
taran amb el CV Barberà, un 
rival que sempre els ho ha po-
sat difícil. El partit es disputarà 
dissabte a les 20h al gimnàs de 
les Comes.

Sènior femení A
Cunit-IVC (3-0)
25-21/25-21/17-25/25-17
Sènior masculí B
IVC-Llars Mundet B (1-3)
21-25/21-25/25-21/22-25
Sènior femení B
IVC-Vilafranca B (2-3)
25-19/25-23/23-25/19-25/12-15
Juvenil femení
IVC-St. Cugat Negre (0-3)
14-25/9-25/5-25
Cadet femení
IVC-St. Cugat Negre (0-3)
8-25/9-25/9-25

L’HC Montbui s’imposa a Vilanova
HOQUEI / YLLA

L’Hoquei Club Montbui va su-
mar tres punts importantíssims 
a la pista del CP Vilanova (2-3), 
un rival directe en la lluita per 
l’ascens.
El partit va començar molt bé 
pels montbuiencs que als pri-
mers minuts es van avançar 
(0-1) aprofitant un u contra el 

porter molt ben finalitzat. I pocs 
minuts després ampliaven el 
marcador (0-2) aprofitant una 
falta fora de l’àrea. El partit 
va ser d’un ritme altíssim i de 
màxima igualtat entre tots dos 
equips. Tot i les bones ocasi-
ons que van disposar ambdós 
equips es va arribar al descans 
amb aquest avantatge pels 
montbuiencs.
A la represa, els locals van re-
tallar distàncies (1-2) en una 
acció desafortunada per l’HC 
Montbui. Amb aquest resultat, 
els locals encara es van créi-
xer i van disposar de bones 
oportunitats per empatar, però 
van ser els montbuiencs qui 
tornaven a marcar aprofitant 
una acció individual (1-3) que 
novament tornava a posar el 
partit de cara per l’HC Montbui.
Als darrers minuts, els del Gar-
raf van tornar a escurçar dis-
tàncies (2-3) i van disposar de 
grans ocasions per empatar. 

Però els montbuiencs van sa-
ber patir i mantenir el resultat 
fins al final del partit i sumar 
una importantíssima victòria a 
una de les pistes més compli-
cades del grup.
Cal destacar la gran actuació 
del porter montbuienc que va 
realitzar un gran partit.
Amb aquesta victòria l’HC 
Montbui continua amb una 
molt bona dinàmica de joc i 
resultats i el proper diumenge 
afrontarà una nova jornada de 
lliga davant un rival directe en 
la lluita per l’ascens.
HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Oriol Mata (2), Joel 
Montiel (1), Daniel Gual, Isaac 
Gual -inicial- Bernat Perelló, 
Edu Casadó, Pol Domènech, 
Pere Vallès i Pep Ferrer. Entre-
nador: Gabri Ramírez.
Proper Partit: HC Montbui 
– Amposta (Diumenge 3 de 
Març, 18.00h. Pavelló de Can 
Passanals). 

Equip sènior de l’Hoquei Club Montbui.

Carme acollirà aquest 
mes un important 
torneig de billar

BILLAR / REDACCIÓ

Carme acollirà el cap de set-
mana del 16 de març i el se-
güent l’Open Pool. Seran unes 
jornades de billar destacades 
dins l’àmbit esportiu comarcal i 
de tot Catalunya. Aquest Open 
s’ha anat convertint poc a poc 
en un esdeveniment important, 
fins al punt, que aquest any 
vindran els millors jugadors de 
Catalunya.
Hi haurà diferents jornades i 
diferents proves per les dife-
rents categories. Hi participarà 
activament la casa “Castelló” 
(la casa de tacs de billar més 
important de Catalunya) amb 
premis que arriben als 600 eu-
ros per al guanyador d’una de 
les diferents proves. Hi haurà 
dinar per als participants, molts 
premis de tacs de billar per 
gentilesa de la casa Castelló, 
trofeus i actes paral.lels.
Cal destacar que els juga-
dors de billar que participen 
d’aquest circuit de Catalunya 
de billar i que gestiona una As-
sociació (AEP51) de Sabadell 
conjuntament amb altres lo-
cals, cedirà taules de billar per 
aquest Open i cedirà dues jor-
nades del seu propi circuit per 
tal de que es puguin celebrar a 
Carme i d’aquesta manera po-
der gaudir dels millors jugadors 
de billar al llarg de tot el dia.
D’aquesta manera, la població 
de Carme es converteix en tot 
un referent de la modalitat del 
billar no només a l’Anoia, sinò 
a tot Catalunya.

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Els locals varen ser els clars 
dominadors del primer temps. 
Els igualadins aguantaren els 
atacs constants degut als en-
certs defensius i també a la 
manca de gol dels atacants. 
Padró rebutjà de cap un llan-
çament de córner. Domènech 
allunyà de puny una jugada de 
perill i posteriorment desvià un 
xut a córner. Una perillosa re-
matada del Gavà passà llepant 
el pal, i poc més aquesta pri-
mera part.
N’obstant, als primers minuts 
del segon període els visitants 
ensenyaren les dents i merei-
xeren marcar en una falta front 
l’àrea que xutà Ricard, salvant 
la barrera i estavellant l’esfè-
rica a l’escaire, amb el meta 
batut. Poc després anotàrem 
un fort remat d’Alfred que parà 
el porter, i arribem al minut 6. 
Penal contra els blaus per la 
traveta a un davanter que Do-
mènech llançant-se a la seva 
esquerra el rebutjà en una es-
plèndida intervenció i Robert 
evità la rematada posterior.
Va semblar que aquesta ju-
gada empenyeria els de Les 
Comes cap a la victòria però 
no va ser així. Al minut 20, el 
mateix jugador que no havia 
marcat de penal  engaltà, prop 
del mig camp, un tir que entrà 
fins la xarxa (1-0). L’Igualada 
respongué com acostuma i 
en una contra d’Ivan en la que 
passà el baló darrere la defen-
sa vers Corbella que rematà 
ras, sortint la pilota fora per 
poc. Dues oportunitats que no 
foren efectives portaren cap el 
segon gol local. Remat ras que 
topà al pal dret i el rebot, afor-
tunat, trobà l’esquena del por-
ter estirat al terra i entrà poc a 
poc (2-0). Finalment, en temps 
de descompte, Samper ho pro-
và en un bon remat que el por-
ter local desvià amb dificultats. 
Viles i Paradell alinearen a: Do-
mènch, Farré, Robert, Padró, 
Toro, Ivan, Corbella, Planell, 
Segura, Ureña, Alfred, Ricard 
i Jhony. Demà dissabte a les 
16h. ens visitarà el Cinco Ro-
sas. Sí, coincidint amb l’horari 
del Madrid-Barça.  

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador del val és:

Iolanda 
Castaño
d’Igualada



La neu ajorna la Botifarunner 
de la Llacuna

MUNTANYA / REDACCIÓ

Després de meditar-ho molt, 
l’organització de la Botifarun-
ner va decidir anul·lar la cursa 
prevista per el passat diumen-
ge 24 de febrer. Després de la 
nevada que va afectar la zona 
durant la nit de divendres, dei-
xant entre 10 i 20 cm de neu, i 
amb previsió de baixes tempe-
ratures, es va considerar que 
les condicions comportaven 
massa riscos per corredors, 
voluntaris i altre personal in-
volucrat. La més que possible 
formació de gel als accessos i 
al llarg del circuit, i la dificultat 
d’accedir a certs punts del re-
corregut, van ser els principals 
factors que van motivar aques-

Gran remuntada del 
CFI femení a la Roca
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ta decisió.
Malgrat la decepció inicial, i 
després d’haver observat el 
terreny el dia de l’acte, l’or-
ganització considera que la 
decisió és la correcta i ja s’ha 
posat a treballar perquè l’esde-
veniment es pugui celebrar de 
totes maneres. Així, la 5a Bo-
tifarunner no es queda sense 
data: si tot va bé tindrà lloc el 
proper diumenge 24 de març. 
Els corredors inscrits tenen 
fins el dia 3 de març per cedir 
la plaça a una altra persona o 
recuperar els diners. A partir 
del 4 de març s’anunciarà si 
queden places disponibles per 
acabar d’omplir-les. 

Important punt per a l’Esquaix 
Igualada davant el líder
ESQUAIX / REDACCIÓ

L’equip Subaru de lliga catala-
na va sumar un altre punt molt 
important davant els líders, 
Malibu de Sabadell.
Nasi Herms va guanyar el nos-
tre punt en un agònic partit de 
3-2 de 2 grans veterans, 15-13 
en el cinquè set davant Seti 
Herrero. L’altre xoc de trens va 
venir de la mà dels 2 números 
1 de l’equip, Bernat Jaume i 
Iker Pajares. La veritat és que 
a ser un partit realment espec-
tacular amb moltes alternati-
ves i 80 minuts de gran joc. El 
vallesà va començar dominant 

els dos primers sets molt igua-
lats, però el nostre jove jugador 
va remuntar convincentment 
empatant a 2 el partit i desgas-
tant molt al també jove jugador 
del Malibú, que es va imposar 
en el cinquè.
L’altre jove perla del club, Joan 
Arnau Pallejà, va jugar un par-
tit irregular amb Oriol Mestres 
però va plantar cara al vallesà, 
sobretot en el tercer set. Final-
ment David Martínez, va cedir 
enfront Jordi Felez 3-0 en un 
partit gris del nostre jugador 
davant un rival amb molta ex-
periència i bon fer. 

Desigual sort per als equips 
Subaru Igualada de pàdel
PÀDEL / REDACCIÓ

El primer equip de pàdel de 
l’Igualada Esquaix Club va per-
dre a Manresa davant el Tennis 
en una nova jornada de lliga.
De fet, la derrota davant els 
manresans no és pot pas con-
siderar com a sorprenent, te-
nint en compte el gran poten-
cial que te el club de la capital 
del Bages, però és indiscutible 
que les distàncies s’han escur-
çat respecte a l’any passat.
Els nostres van tenir les seves 
opcions, sobretot la parella 
1 Mito Campins/Albert Homs 
que van vendre prou cara la 
pell perdent davant Joan Pa-
lan/Carles Riba 5-7, 6-2, 3-6.
Isidre Marimon/Joan Llorca 
també van plantar cara com 
a parella 2 i van cedir enfront 
Jordi Sánchez/Carles Hernán-
dez per 6-7, 6-4, 2-6.
Finalment la parella 3 Carlos 
Jiménez/Ramon Gabarró va 
forçar el tie-break en el primer 
per acabar cedint 3-6 en el se-
gon davant Josep Cortina/Jau-
me Casajunana.
Una llàstima de resultat ja que 
un puntet hagués anat de per-
les als igualadins.

 
El B, molt sòlid 
Si els A van jugar a Manresa, 
els B ho van fer a casa nostre 
i amb victòria 2-1. La veritat és 
que la trajectòria de l’equip B 
sembla imparable.
La parella Roger Rosich/Pere 
Farré, infal·lible fins el moment, 
va patir una ensopegada per-
dent davant Dani Garcia/Marc 
Santaeulària per 4-6, 6-3, 4-6.
La sort de l’equip B es que és 
tracte d’un equip molt compen-
sat i per tant, Toni Valldaura/
Josep Llorach van empatar 
guanyant 6-3, 6-1 a la parella 
Sergi Puigdomench/Joaquim 
Castillon i Bernat Solé/Lluís 
Fernàndez van desfer l’empat 
dominant els manresans Artur 
Gannau/Albert Valencia per 
7-5, 6-3.
Qui si va guanyar sense bai-
xar de l’autocar va ser l’equip 
femení ja que el rival de torn, 
el DIR Hispà de la ciutat comtal 
va aplaçar 3 cops aquest partit 
i els capitans van decidir donar 
els punts a les noies Subaru.
Igualada, pels de la capital, se-
gueix sent molt lluny. 

FUTBOL / REDACCIÓ

La Roca és sempre un equip 
difícil de guanyar, sobretot al 
seu camp, però l’excel·lent dis-
posició tàctica de l’Igualada i la 
serenitat de les noies, van fer 
possible remuntar àmpliament 
el gol encaixat el primer minut 
de partit.
Les del Vallès juguen a aprofi-
tar la capacitat realitzadora de 
la seva jugadora Carla, cosa 
que han aconseguit al primer 
minut de joc, i imprimeixen 
molta intensitat al partit, impe-
dint el joc fluid de l’equip rival.
Les igualadines s’han anat so-
breposant a les dues fortaleses 
de les locals i després d’un inici 
de partit desconcertades, han 
anat prenent el domini del joc. 
Jugant com saben, no havia de 
tardar arribar l’empat i així ha 
sigut a la mitja hora de joc en 
què la Mariona ha aconseguit 
empatar el partit.
Amb domini ja clar de l’Igua-
lada, el segon gol ha vingut 
d’una jugada de la Judit per la 
banda que la Mariona ha re-
matat esplèndidament de cap. 
En els cinc minuts que faltaven 
per la descans, l’Igualada po-
dia haver sentenciat el partit 
amb un tercer gol que s’ha re-
sistit a entrar.
La segona part: continuació del 
final de la primera. Domini de 
l’Igualada que malgrat tot no 
aconseguia marcar el gol de la 
tranquil·litat. S’ha fet esperar, 
però una falta a la zona mitja 
l’ha penjat l’Araceli i la Mario-
na, molt inspirada, l’ha enviat 
directa a la xarxa, aconseguit 
així relaxar els nervis.
CFI: Noelia García, Elena 
Alert, Janet Mendoza (Yaiza 
Moratilla 78’), Carla Navarro, 
Míriam Solies, Araceli Barro-
so (Judit 81’), Jèssica Pablos, 
Núria Miquel, Mariona Marsal, 
Judit Pablos (Esther Soler 78’), 
Marina Salanova (Ainoa Carri-
llo 78’).  

Resultats dels partits del 
Bàsquet Endavant Vilanova
BÀSQUET / REDACCIÓ

L’equip júnior va perdre davant 
el Joviat la Salle per 47 a 20. 
Van jugar un bon partit en de-
fensa, sense perdre la cara al 
rival i lluitant totes les pilotes. 
Van jugar Dani Velasco (1), 
Tiago Rodríguez, Albert More-
no (4), Camilo Rodríguez (4), 
Carlos Latorre, Alex Nebrera 
(9), Samuel Caballero (2), Ja-
vier Sànchez, Leo Rodríguez i 
Aleix García.
El sènior masculí va perdre da-
vant el Sant Joan de Mata, ter-
cer classificat per 91 a 50. Van 

jugar Ricard Pons (14), Fer-
nando Leno (2), Víctor Ajenjo, 
Oscar Borrega (8), David Ju-
rado, Gerard Pons (7), Manu 
Contreras (13), Carlos López, 
Stalin Rodríguez (4), Albert Vi-
lalta (2) i Adrià Díaz.
Nova victòria del sènior feme-
ní a la pista  del Sama B, rival 
directe, per 46 a 60. Van jugar 
Clàudia Oller, Emma Sella-
rés (4), Cèlia Conill (13), Laia 
Noguera (4), Soraya Hurtado 
(11), Alexandra Vives (8), Rosa 
Queraltó (17), Montse Bertràn 
(1) i Alba Bautista (2). 

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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MÚSICA / LA VEU

Avui divendres tornen  les 
“Músiques de butxaca” a l’Ate-
neu i per a l’ocasió es comp-
tarà amb el músic canadenc 
Cece Giannotti que presenta-
rà el seu darrer treball Escape 
inspirat en la vida de l’escapis-
ta Harry Houdini. 
Es tracta d’un treball on barre-
ja cançons pop,  amb atmos-
feres i improvisacions de tall 
jazzie. Això sí, sempre ben 
acompanyat per la percussió 
de Francesc Chaparro, les 
sis cordes de Raul del Moral, 
el baix de Matías Míguez, el 
clarinet de Gabriel Amargant 
i en aquesta ocasió,  la col·
laboració especial de Nina da 
Lua.
Les cançons d’Escape tenen 
un fil conductor comú: la vida 
i les delirants propostes d’es-
capisme que Harry Houdini va 

fer en les seves actuacions. 
És aquí on Cece Giannotti 
crea atmosferes de misteri on 
visualitzar les màgiques peri-
pècies de Houdini,  des dels 
colors del jazz que ens tras-
lladen al passat recent de l’il·-
lusionista.
Per a la posada en escena, Gi-
annotti ha incorporat a l’equip,  
a Messidor, un “videojockey” 
que projectarà imatges rela-
cionades amb les proeses de 
l’escapisme de l’il·lusionista 
hongarès.
El concert serà avui a les 11 
de la nit al Teatre Municipal 
l’Ateneu. El preu de l’entra-
da al concert és de 10 euros 
(8 amb els descomptes habi-
tuals). tenint en compte que 
l’aforament és limitat es poden 
reservar entrades a reser-
ves@ateneuigualadi.org.

“Músiques de butxaca” presenta Cece Giannotti a l’Ateneu

TEATRE / LA VEU

Pere Casanovas i Pere Roma-
gosa (premiats com a millors 
actors masculins a FETEN) 
són els intèrprets de l’espec-
tacle Rucs o la maledicció 
del bruixot, dirigit per Toni 
Albà. Xarxa Igualada proposa 
aquesta funció per al proper 
diumenge, dia 3 de març, a ¼ 
d’1 del migdia al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. Les entrades 
tenen un preu de 5 € i de 4 
€ per als socis de la Xarxa; 
es poden comprar el dissabte 
de 7 a 8 del vespre i una hora 
abans de l’inici de l’espectacle 
al vestíbul de l’Ateneu Iguala-
dí.

La Pera Llimonera
La Companyia de Teatre “La 
pera llimonera” fou creada 
l’any 1993 per Pere Casano-
vas i Pere Romagosa. Tots 
dos havien estudiat junts al 
l’Escola “El Timbal” al “Col·legi 
de Teatre” de Barcelona i tre-
ballat amb les companyies de 
Teatre El Llamp, “The Village 
Idiots” (Jocs Olímpics/ Bar-
celona’92) i en diverses col·
laboracions amb La Cubana. 
A la nostra ciutat ja hem pogut 
veure tots els seus especta-
cles: Rucs. La Maledicció del 

bruixot, estrenat en la XIII Fira 
de Teatre al Carrer de Tàrre-
ga (1993) i “Premi Nas d’Or” 
al Festival de Pallassos de 
Cornellà (1994); Qvo No Va-
dis, estrenat el 1995 al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada; 
Llorenç de l’Àvia i La Cati-
fa Voladora, que s’estrenà el 
juny de 1999 en la 10a Mos-
tra de Teatre Infantil i Juvenil 
d’Igualada; GRIM, GRIM o La 
Blancallops i els 7 porquets, 
s’estrenà també al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu el 2004 en 

el marc de la 15a Mostra de 
Teatre Infantil i Juvenil de la 
XARXA. També a la Mostra 
de l’any 2011 van estrenar 
TORTUGA, L’Illa d’en Tresot. 
La versió en castellà (TORTU-
GA, La Isla de Teodoro) rebé 
el PREMI FETEN 2012 a la 
Millor Interpretació Masculina 
per a tots dos actors.

L’obra, una comèdia
Rucs, La Maledicció del brui-
xot, és una comèdia de cre-
ació pròpia on dos joglars 

“Rucs o la maledicció del bruixot”, nova 
proposta de Xarxa per a diumenge

Comença la segona temporada • Aquest serà el primer concert de la segona temporada de "Músiques de butxaca" 
que un cop al mes porten al Teatre Municipal, propostes musicals de qualitat

medievals interpreten múlti-
ples personatges utilitzant el 
llenguatge de la màscara, el 
clown i els bufons. Recorren 
a la improvisació com a base 
per a la creació dels especta-
cles, i han anat consolidant un 
estil propi on els textos, sen-
zills i directes, plens de jocs de 
paraules, complementats pel 
gest i la imatge, són les claus 
per arribar a un públic de totes 
les edats.

EXPOSICIONS / LA VEU

Sota el títol “Fotos abstretes-
extretes” el fotògraf barceloní 
Josep Mª Corbera presenta a 
l’Ateneu la seva darrera ex-
posició de fotografies,“Fotos 
abstretes-extretes”
Captura d’una imatge que 
pertany a un conjunt,  per tal 
d’atribuir un significat nou a 
aquesta. El que m’interessa 
d’aquesta abstracció és aquell 
instant que necessita el cer-
vell per interpretar el que ve-
uen els ulls. És a dir, l’instant 
de perplexitat en el que ens 
falten referents immediats per 
entendre allò que se’ns mos-
tra. La curiositat sempre ha 
estat el que m’ha determinat 
la manera de mirar les coses,  
i la capacitat de sorpresa da-
vant les coses que es veuen, 
una conseqüència d’aquella. 
Aquesta exposició és, per 
tant, una manifestació de mi 
mateix. Un voler explicar als 
demés el que sento i el que 
em fa vibrar. Sempre que algú 
ensenya una obra seva per 
senzilla que sigui,  ens està di-
ent com és aquesta persona i 
alhora que és el què vol.
L’exposició es podrà veure 
fins el 29 de març.

El vestíbul de l’Ateneu 
acull una exposició 
de JM Corbera, 
“Fotos Abstretes-
Extretes”
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LLIBRES / CRISTINA ROMA

El passat dijous 21 de febrer 
l’escriptor i periodista Mar-
tí Gironell va ser a Igualada 
per presentar la seva darrera 
noveŀla, L’últim abat. L’acte 
es va dur a terme a la sala 
d’actes de la Biblioteca Cen-
tral amb una bona assistència 
de persones interessades en 
escoltar Gironell parlar sobre 
aquest nou llibre que retra-
ta un moment de la història 
de Catalunya (i de retruc de 
la d’Espanya) del qual se’n 
té poc coneixement. Martí 
Gironell, com és habitual en 
ell, s’ha documentat abasta-
ment per escriure la noveŀla.
la, passant durant un any llar-
gues temporades en l’entorn 
físic on transcorre la història, 
el monestir de Sant Benet de 
Bages. L’acte va ser presen-
tat per Isabel Casas, de Lle-
gim...? Llibreria i en acabar 
el públic va poder canviar im-
pressions amb l’autor.
Amb ell hem parlat sobre el 
seu treball.

Què el va fer decidir per es-
criure aquesta noveŀla?
M’estava documentant per a 
L’arqueòleg, l’anterior noveŀla 
sobre les aventures pel Prò-
xim Orient de Bonaventura 
Ubach, un monjo de Montser-
rat únic. I remenant documen-
tació de Montserrat vaig veure 
que l’abadia va absorbir Sant 
Benet de Bages quan es mor 
l’últim abat d’aquest monestir 
benedictí bagenc. Però em 
va cridar l’atenció que aquest 
abat s’havia encarat a la coro-
na espanyola i a una congre-
gació benedictina de Vallado-
lid molt potent que pretenien 
castellanitzar els monestirs 
catalans i de retruc acabar 
conquerint Catalunya. Em va 
sorprendre perquè desconei-
xia aquesta història i el per-
sonatge i vaig voler saber-ne 
més. Quan busques i pregun-
tes arribes a una època i a un 
moment històric molt desco-
negut però que difícilment et 
deixa indiferent pel que supo-
sa per al país 

El fet d’haver passat un any 
a Sant Benet de Bages va 
influir en el resultat final?. 
Hauria estat una novel·la di-
ferent si no hagués passat 
aquest temps a l’abadia? 
Sí, absolutament. La gent del 
Bages quan es llegeix la no-
veŀla m’ho diu que es nota que 
hi he passat una bona tempo-
rada perquè m’hi he capbus-
sat i m’he amarat de les sin-

gularitats i característiques de 
la zona. Viure allà et permet 
conèixer el territori, estar en 
contacte amb gent d’aquell 
part del país et nodreix de 
tota una informació que no és 
als llibres. D’altra banda, po-
der viure dins de l’escenari de 
la teva noveŀla és un privilegi 
per a mi i et dóna la possibili-
tat d’estar molt més lligat a tot 
el que noveŀles.

Qui era el pare Frigola, 
l’abat de Sant Benet?
Un abat que feia de senyor 
feudal. Els monestirs en 
aquell moment -som a mitjan 
segle XVI- a Catalunya són 
més centres de poder que no 
pas, tot i que també, centres 
de culte  i recolliment. Frigola 
ha d’administrar justícia, re-
captar impostos, enviar convi-
latants i feligresos a la presó 
que hi havia a Sant Benet o 
fer-los escarmentar pública-
ment fent-os lligar i fuetejar 
als costells. Ha de fer quadrar 
el números d’un monestir que 
han ensorrat econòmicament 
i moralment des de Caste-
lla. Procurar per les ànimes 
d’aquests mateixos habitants 
i a més lluitar contra l’embat 
homogeneïtzador de la totpo-
derosa Corona castellana de 
Felip II i dels benedictins de 
Valladolid que els volen sot-
metre. Un personatge molt 
interessant que em venia molt 
de gust reivindicar. I mentre 
estava de promoció de L’ar-
queòelg ja estava buscant i 
començant a escriure la no-
veŀla que recorda tot aquell 
moment.   

La novel·la retrata una part 
de la història del nostre país 
no massa coneguda.
És que fa bona aquella mà-
xima que la Història l’escri-
uen els guanyadors. Frigola i 
els abats dels monestirs que 
s’aplegaven sota la Congre-

gació Claustral Tarraconense 
no se’n van sortir. Van fer front 
al rei Felip II i a la Congrega-
ción para la Observanza i van 
fracassar. Per això d’aquest 
capítol costa tant de trobar-ne 
referències als llibres d’Histò-
ria.
 
El moment històric en què 
transcorre la història té al-
guns paraŀlelismes amb el 
moment històric actual.
Quan vaig llegir aquella re-
ferència encara no teníem 
aquesta situació que sembla 
de no retorn entre Catalunya 
i Espanya. Però com que les 
relacions sempre han estat 
molt tenses vaig veure que 
convenia fer-ho saber. Fer a 
través d’una noveŀla justícia 
històrica i fer conèixer que 
molt abans dels fets del 1714 
ja es va voler eliminar des de 
Castella la manera de fer, de 
pensar i d’organitzar-se que 
teníem a Catalunya i que al 
segle XVI passava per tenir el 
control sobre les abadies i els 
monestirs. 

Totes les seves noveŀles 
estan molt ben documenta-
des. Ajuda aquest fet a què 
el lector s’endinsi més en la 
història que s’explica i en la 
Història en majúscules?
Procuro que el lector se senti 
còmode i pròxim a un època 
que li pot semblar  llunyana- i 
de fet ho és en el temps- i que 
ni ells ni jo hem viscut. Això 
però  no vol dir que abans no 
m’hagi preocupat de saber 
com es vestien, com men-
javen, com s’organitzaven 

per oferir al lector una visió 
d’aquell moment que vols re-
crear que podria ben ser que 
si sentissin com si el visques-
sin, com si el veiessin. Crec 
que així és molt més fàcil que 
connectin amb el que vols ex-
plicar. Si pots explicar històri-
es en minúscula- de persones 
com tu i com jo- que et facin 
entendre la Història en majús-
cules és bàsic.  

En la novel·la històrica és 
on se sent més còmode?
M’agrada molt, sí. És un gè-
nere que m’interessa i crec 
que en qualsevol època hi 
ha personatges que  t’ajuden 
a explicar, entendre i apassi-
onar-te per uns fets que van 

Martí Gironell: “Abans del 1714 ja es va voler, des de Castella, 
eliminar la manera de fer i pensar que teníem a Catalunya”
Presentació de "L'últim abat" a Igualada • L'escriptor va ser a Igualada per presentar la seva darrera novel·la

Martí Gironell va ser a Igualada presentant el seu llibre

canviar la realitat en certa 
manera i que ajuden a expli-
car com hem arribat fins aquí. 
És un procés apassionant. Els 
lectors m’han ajudat a trobar 
la manera de fer-los xalar amb 
aquests viatges en el temps. 

Hi ha nous projectes litera-
ris en marxa?
Sempre n’hi ha!!! Pensa que 
tinc una carpeta que es diu 
“Idees”. Allà dins van creixent 
en paraŀlel diversos argu-
ments. Però no saps mai quin 
acabarà passant per davant 
de l’altre i convertir-se en una 
noveŀla. Espero que no hà-
gim d’esperar gaire per parlar 
d’una altra història apassio-
nant sobre la Història.
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El proppassat diumenge 
24 de  febrer se celebrà a 
la Basílica de Santa Maria 
de la nostra ciutat el primer 
concert del XX Festival Inter-
nacional d’Igualada. Els pro-
tagonistes foren Emanuele 
Carlo Vianelli, organista titu-
lar de la catedral de Milà, i el 
flautista igualadí David Riba, 
professor del Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada i solista de l’Orquestra 
Filharmònica de  Catalunya.
Cal dir que aquest Festival es 
pot portar a terme gràcies al 
suport econòmic de l’Ajunta-
ment, a la col·laboració d’al-
gunes empreses de la nostra 
ciutat i a l’acurada programa-
ció del seu director artístic 
l’igualadí Joan Paradell.
Va ser un concert ben variat 
alternant obres per a orgue 
sol amb obres per a orgue i 
flauta. S’inicià amb la Sona-
ta en la major per a Flauta i 
Orgue (BWV 1032) de J. S. 
Bach (1685-1750). Del ma-
teix autor poguérem escoltar 
la Tocata, Adagio i Fuga en 
do major (BWV 564) per a 
orgue sol. Continuà el con-
cert amb la Sonata en fa ma-
jor per a Flauta i Orgue de 
G. F. Händel (1685-1759) i 

JAUME PLANAS MIQUEL

Primer concert amb dos grans professionals

amb la interpretació a l’orgue 
de l’Impromptu (de les “Pe-
ces de fantasia”) de L. Vierne 
(1870-1937). Se seguí amb la 
Romance op. 37 per a Flau-
ta i Orgue de C. Saint-Saëns 
(1835-1921), obra original per 
a piano i flauta però que el 
professor Vianelli en feu una 
magistral transcripció per a 
orgue i flauta. S’acabà el con-
cert amb tres curtes peces per 
a orgue del músic llombard M. 
E. Bossi (1861-1925), l’ Inno 
di gloria “Westminster Abbey” 
op.76b, el Colloquio colle ron-
dini op.140 núm. 2 (de “Mo-
menti francescani”) i l’Hora 
gaudiosa op.132 núm. 5.
Ja en la primera composi-
ció que tocaren, es va poder 
copsar que seria un gran con-
cert amb dos professionals 
excepcionals. Emanuele Vi-
anelli aconseguí un so nítid. 
Estudià meticulosament les 
possibilitats dels registres del 
nostre orgue per poder treu-
re’n el timbre més adient i ho 
aconseguí amb escreix. Gran 
virtuós no solament en els 
teclats manuals sinó també 
en el pedaler, com es va po-
der apreciar en l’espectacular 
solo al pedaler de la Tocata de 
Bach. Per la seva part David 

Riba, prou conegut i apreciat 
per les seves activitats musi-
cals dins de la nostra ciutat, 
ens mostrà una vegada més 
la seva gran vàlua amb inter-
pretacions de gran musica-
litat i acurat gust. Tragué un 
so precís i càlid. Remarca-
ble la magistral interpretació 
que feu de Saint-Saëns. La 
compenetració entre els dos 
músics fou exceŀlent i d’una 
remarcable perfecció. Ben 
segur que aquest concert 
serà recordat llargament. Així 
ho entengueren les prop de 
300 persones que el passat 
diumenge hi assistiren que 
ho agraïren amb llargs i entu-
siastes aplaudiments. Com a 
bis interpretaren el Largo de 
l’òpera Xerxes de Händel.
Antoni Miranda feu la presen-
tació i els encertats comen-
taris, que ajuden a entendre 
les obres que s’interpreten. 
La transmissió a través de la 
pantalla anà a càrrec de Jordi 
Balsells i Josep Aguilera.
Al finalitzar el concert el se-
nyor Josep Miserachs, primer 
tinent d’alcalde de la nostra 
ciutat, els lliurà un obsequi 
com a record de la participa-
ció en el Festival Internacio-
nal de la nostra ciutat.

XX Festival Internacional d’Orgue

Segon concert del Festival 
Internacional d’orgue amb Inge Beck
MÚSICA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc el segon 
concert del XX Festival Inter-
nacional d’Orgue d’Igualada 
per al qual es comptarà amb 
la presència de l’organista 
danesa Inge Beck qui inter-
pretarà un programa en soli-
tari amb el Preludi i Fuga en 
si menor (BWV 544) i el Co-
rall: allein Gott in der Hön´sei 
ehr´(BWV 663) de J.S Bach, 
la Missa Brevis de P. Günther, 
la Fantasia “Regina Dagmar” 
d’H. Matthison-Hansen,  l’Alle-
gro Maestoso de F. Capocci, 
la Melodia de L. Bottazzo i la 
Fanfare de N.J. Lemmens.
Inge Beck és nascuda a Di-
namarca, on viu i treballa. Es 
va graduar en musicologia a 
la Universitat d’Århus l’any 
1973, i va obtenir el Diploma 
en Música d’Església el 1977 
a la “Royal Academy of Music” 
d’Århus, després d’haver es-
tudiat el repertori de concert 
amb Anders Riber. Es per-
feccionà posteriorment  amb 
altres mestres, com el pro-

fessor Michael Radulescu a 
l’“Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst”  de Viena. 
Va ser organista i directora de 
cor a l’església de Gellerup  
d’Århus, des del 1976 al 1979, 
i des de 1979 ho és de l’es-
glésia de la Grundtvigskirken 
de Esbjerg. A més del concer-
tisme, té una intensa activitat 
com a repetidor i acompanya-
dor de cors, entre els quals 
el  “Treenighedskirkens Dren-

gekor” d’ Esbjerg i el “Esbjerg 
Concert Choir”.
Ha estudiat el repertori de 
concert amb el professor Hans 
Fagius i amb la professora 
Bine Bryndorf a la Reial Aca-
dèmia Danesa de Música de 
Copenhaguen, l’any 2008. Té 
una intensa activitat concertís-
tica a Dinamarca i a tot Euro-
pa, tant com a solista com a 
acompanyant i ha gravat di-
versos CD.

LITERATURA / LA VEU

Aquest divendres, 1 de març, 
a les 7 de la tarda, la Bibliote-
ca Central d’Igualada, que for-
ma part de l’Institut Municipal 
de Cultura, i Paranoia Accions 
donen el tret de sortida a l’Any 
Espriu a casa nostra amb Es-
priu amb veus d’aquí, una lec-
tura en veu alta de diferents 
poemes i fragments de l’obra 
d’aquest poeta.
Persones de la cultura iguala-
dina i anoienca com el poeta 
Feliu Formosa, Josep Pelfort, 
Cora Muntané, Carla Jorba, 
Albert Nolla, Isabel Casas, 
David Soler Ortínez, Jordi Ga-
barró, Francesc Ricart, Mari-
na Llansana, Jordi Cuadras, 
Anna Vila, Santi Méndez, i els 
estudiants de l’IES Pere Vives 
Vich Arnau Paradell, Alba Ga-
briel i Andriana Karuk llegiran 
fragments de l’obra de Sal-
vador Espriu en una vetllada 
conduïda per Joel Grau. Tot 

plegat amb l’acompanyament 
musical d’Albert Gàmez En-
rich.
Aquest és el primer acte d’un 
seguit d’activitats que pro-
gramarà la Biblioteca Central 
d’Igualada per commemorar 
el centenari del naixement 
del poeta i que completarà el 
conjunt d’esdeveniments que 
s’han organitzat arreu de Ca-
talunya en l’Any Espriu.

La Biblioteca dóna el tret de 
sortida a l’Any Espriu

MÚSICA / LA VEU

El passat 20 de febrer, els 
alumnes i les alumnes de 2n 
de primària de les escoles 
d’Igualada i Dolors Martí, Emili 
Vallès, Gabriel Castellà, Gar-
cia Fossas, Mowgli, Escola 
Pia, Escoles de l’Ateneu Igua-
ladí, Maristes i Joan Maragall 
de Vilanova del Camí, van 
participar a la Unitat Didàctica 
Interdisciplinària, que  organit-
zen les escoles municipals de 
música i art d’Igualada. De pri-
mer, els alumnes van assajar 
les danses que havien prepa-
rat: L’Esquerrana i el Corrido 
d’Esterri d’Àneu, El ball del 
Calçó, Una matinada fres-
ca, El camí de Joan Colomo, 
Knocki’n, Noia de porcellana 
de Pascal Comelade, Dansa 
de l’aire i Al vent. Després van 
sortir a la plaça i van esmorzar 
un tall de coca i xocolata, ob-
sequi del gremi de flequers de 
l’Anoia. Cap a mig matí, van 
entrar de nou i llavors, amb 

els mocadors, barrets, colla-
rets, sarrons, coixins, molinets 
i altres complements que ells 
mateixos havien fet, ban ballar 
de nou les danses.
Malauradament, Joan Serra 
(formador de dansa) per ma-
laltia, no va poder assistir a la 
posada en comú del treball re-
alitzat a les escoles, però els 
alumnes i les alumnes havien 
après tan bé les danses que 
això no va ser cap entrebanc 
perquè el resultat fos d’allò 
més reeixit.
Naturalment, cal reconèixer 
la feina dels metres especia-
listes de música i de plàstica 
que prèviament havien seguit 
un curs de formació específic 
sota la guia dels formadors 
Arian Morera (plàstica) i Joan 
Serra (dansa).
En acabar, les escoles van 
rebre un llibret recordatori de 
l’activitat: amb fotografies dels 
alumnes i les propostes peda-
gògiques del curs de formació.

Posada en comú de la UDI: 
“Dansa i Art a l’Escola”
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FOLKLORE / CRISTINA ROMA

A principis de 2013 va néixer 
el Centre d’Ensenyament de 
Música Tradicional d’Imatgeria 
i Balls d’Igualada (EMTIBI), un 
centre que, de mans de l’As-
sociació Amics de la Carpeta 
Verda i de l’Ateneu Igualadí, 
vol promoure l’aprenentatge 
dels instruments musicals de 
cultural popular com poden 
ser la gralla, el tamborí, el sac 
de gemecs... Amb la creació 
d’aquest centre l’Associació 
d’Amics de la Carpeta Verda 
porta a terme uns dels objec-
tius per als quals es va fun-
dar: la promoció i difusió de la 
cultura tradicional catalana i 
igualadina amb les seves mú-
siques. Amb ells n’hem parlat.

A principis d’any va néixer 
el centre EMTIBI. Quins són 
els motius que us van mou-
re per a la seva creació?
Ens vam trobar que molta 
gent sí volia aprendre a tocar 
instruments tradicionals però, 
quan els deies que s’havien 
de fer del teu grup, llavors tot 
eren peròs, o “jo no serveixo 
per això”... També vam veure 
que les cançons que es toca-
ven no eren majoritàriament 
igualadines malgrat tenir un 
gruix tan gran de cançons.
El projecte del Centre d’Es-
cola de Música Tradicional 
d’Imatgeria i Balls d’Igualada 
és un projecte encarat a les 
colles de la ciutat i comarca. 
No vol ser un punt de profes-
sionalització de grallers, flabi-
olers o sac de gemequers, vol 
ser un lloc on tot aquell que 
vulgui aprendre un instrument 
tradicional ho pugui fer acon-
seguint, al final de curs, tenir 
una base sòlida per entrar a 
un grup, si ho vol, o millorar 
dins la mateixa EMTIBI.

Heu tingut una bona acolli-
da?
És precipitat encara dir-ho. La 
proposta ha tingut l’acceptació 
tàcita de gairebé totes les co-
lles, que la veuen útil i, malgrat 
encara és d’hora perquè fins 
que no arribi la calor la ma-
joria de grups no comencen, 
sabem que moltes entitats es-
tan interessades en fer, com 
a mínim, classes de millora 
i aprenentatge de més sons 
igualadins. A més, amb el preu 
que s’ha establert de 12 euros 
la mitja hora és quelcom que 
atrau, també a forans que ve-
uen que a fora d’aquí és molt 
més car. Cal dir que trenta mi-

nuts tocant un instrument de 
vent és força temps sobretot 
per a un novell.

Quins són els ensenya-
ments que oferiu actual-
ment? Teniu previst oferir-
ne més?
Bé, l’instrument estrella és la 
gralla però volem incidir en els 
altres com el sac de gemecs, 
el flabiol i tamborí, el tabal tra-
dicional i el violí de pastor (o 
de carrer). Però, com dic, a 
mida que tinguem sol·licituds 
adaptarem l’ensenyament a 
les diferents realitats de cada 
sol·licitant.

A qui van dirigits els estu-
dis? Cal tenir nocions mu-
sicals o simplement ganes 
d’aprendre?
Aquests estudis van dirigits a 
totes les franges d’edat. Tot i 
això, és una aposta de futur i, 
per tant, els adolescents són 
els principals actors a qui ens 
dirigim. A la vegada, també vol 
ser un quelcom atractiu per a 
qualsevol persona de qualse-
vol edat que, per particulari-
tats personals, no pugui rea-
litzar tasques de força, vulgui 
participar de la festa i decideixi 
aprendre. No cal tenir estudis 
de cap tipus, nosaltres ofe-
rim la possibilitat de classes 
d’aprenentatge per llegir par-
titures i, com dius, només cal 
tenir ganes d’aprendre.

Què ha de fer alguna perso-
na que estigui interessada a 
apuntar-se?
Que ens enviï un correu a 
centre.emtibi@hotmail.com 
indicant-nos quin instrument 
li agradaria aprendre i quins 
dies i hores té possibilitat d’as-
sistir a classes.

L’Associació d’Amics de la 
Carpeta Verda és una entitat 
igualadina potser no mas-
sa coneguda. Qui sou i què 
feu?
És una entitat força nova que 
va néixer amb el propòsit de 
popularitzar la tradició iguala-
dina potenciant la gralla com 
a instrument popular. Vam in-
tentar recuperar el Concurs de 
Gralles i Tabals però no va te-
nir gaire èxit i vam acabar per 
no fer-lo. El grup de Grallers 
de la Carpeta Verda actua tot 
l’any i som un grup força nom-
brós i d’un nivell força accep-
table. L’associació col·labora 
durant tot l’any amb altres en-
titats quan aquestes realitzen 

actes de promoció de la cultu-
ra igualadina o catalana.

Igualada és una ciutat abo-
cada a la cultura tradicional 
catalana i igualadina?
Oi tant! Ara més que mai. Des 
de fa anys que molta gent tre-
balla per millorar la cultura po-
pular igualadina i s’ha aconse-
guit, entre tots, que apareguin 
noves colles que recreen balls 
antics, alguns d’adaptats a la 
modernitat i, fins i tot, colles 
que emulen tradicions d’altres 
cultures. 
El gruix de colles de cultura 
popular i tradicional és impor-
tant a la nostra ciutat i totes les 
que s’estan creant últimament 
tenen el denominador comú 
de la preservació i potenciació 
de la cultura igualadina.

Els diferents grups i as-
sociacions que treballeu 
per la cultural tradicional a 
Igualada teniu bona relació 
entre vosaltres? Hi ha col-
laboració?
Aquest increment d’interès per 
la tradició igualadina ha com-

El Centre d’Ensenyament de Música Tradicional d’Imatgeria i 
Balls d’Igualada (EMTIBI), una aposta per la cultura popular
L'Associació Amics de la Carpeta Verda• Són els creadors del centre amb el qual pretenen dur a terme la promoció i 
difusió de la música popular igualadina i catalana

portat males interpretacions 
de què és la cultura i del per 
a què serveix. N’hi ha que cre-
uen que la tradició ha de ser la 
recuperació d’un fet de l’èpo-
ca romàntica, una adaptació el 
més fidel possible, i n’hi ha que 
creuen que, així com fins ara, 
la tradició s’ha de bastir des 
de l’adaptació del poble a allò 
antic, incorporant propostes 

Els estudis que pro-
posen van dirigits 
a tothom que tingui 
ganes de tocar un 
instrument, incidint 
de manera especial 
en els més joves, que 
són l’aposta de futur

modernes. Tots volem el millor 
per a la ciutat, tant uns com 
altres, amb enfrontaments 
esporàdics que només volen 
resultar, al cap i a la fi, una 
millora en la proposta final. To-
tes les colles col·laboren entre 
elles, estem a Igualada, no en 
una mega ciutat on la gent ni 
tan sols se saluda. Aquí ens 
coneixem tots.

La guanyadora d’UN VOL EN GLOGUS és:

Eva Segura Solé 
de Castellolí
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Aquesta famosa poetessa americana va néixer el 
10 de desembre del 1830 a la ciutat d’Amsherst, a 
l’estat de Massachusetts. A l’entorn d’un escenari 
gairebé bucòlic i ben acomodat va viure una infan-
tesa especialment marcada per les directrius d’un 
pare, home de lleis, extraordinàriament sever; i per 
una mare, sensible, totalment lliurada a governar la 
gran finca familiar de -l’aleshores- Nova Anglaterra. 
La privilegiada situació de la família va afavorir l’ac-
cés la formació universitària de l’Emily i també dels 
seus dos germans. Així, ella, bo i aprofitant un destí 
d’ofici del seu pare al Parlament de la capital de 
Washington va instaŀlar-s’hi  per a iniciar els seus 
estudis literaris.
Tanmateix, amb no gaire més de divuit anys va veu-
re’s obligada a interrompre aquestes ensenyances 
com a conseqüència d’una debilitada constitució 
física que va incapacitar-la per a la mobilitat neces-
sària d’una entusiasta universitària. Avinguda amb 
les circumstàncies d’un destí advers, va retornar a 
casa seva i sense massa pretensions mundanes ni 
gaires ambicions de futur, va lliurar-se a consumir el 
seu dia a dia amb uns llargs i assossegats passeigs 
pels voltants de casa seva, alhora que es refugia-
va en la complaença de centenars de lectures que 
compartia amb la redacció de poemes sense cap 
disciplina acadèmica. Aviat, uns símptomes lògics 
de monotonia i la relativa distància amb el món real 

CARMEL·LA PLANELL

Emily Elisabeth Dickinson

van abocar-la, als seus trenta anys, a una tremenda 
crisi psicològica que va fer-la trontollar de retruc en la 
seva realització de poetessa sense escola.
Així, sense cap cultiu acadèmic, la seva poesia es-
tava mancada d’encapçalaments i d’una coherent 
ordenació, a més d’estar especialment assortida de 
mots fantasiosos que -en el seu parer- la feien sentir 
exageradament i estranyament lliure.  I, en aquest 
sentit, la seva adormida consciència mundana va 
encaminar-la a  qüestionar-se el grau de vitalitat dels 
seus poemes. La resposta va venir-li de la mà  d’al-
guns personatges influents i entesos en matèria lite-
rària, vinculats a alguns membres de la seva família 
que, en tots els casos -bo i endevinant la preeminèn-
cia del seu esperit lliure- van coincidir a encoratjar-
la i guiar-la en allò que s’endevinava com a la seva 
única passió vital: la poesia. 
I al capdavall, a partir d’aquesta realització passio-
nal; l’Emily, una dona lliure per definició, ha sabut 
parlar-nos de tot i més: de la més curiosa trivialitat 
fins a la més desagradosa dolència; d’allò que la iŀ-
luminava i d’allò que li apaivagava els ànims; dels 
misteris i de les ironies de la vida; així com –de ma-
nera delerosa- de tants i tants crits d’amors esvaïts 
en un platonisme que ultrapassava els reclams del  
romanticisme i es perdia més enllà de l’eternitat. Així, 
aquesta poesia malgrat no escapar-se de retratar-
nos el món d’una dona en voluntària reclusió, ens 

ha descobert la grande-
sa d’una poetessa lírica 
que, avui, figura hono-
rablement al costat dels 
grans literats.
En un altre sentit, amb 
no més de quaranta 
anys no va realitzar 
d’altres viatges que 
unes curtes escapades 
per Filadèlfia i Boston, 
resolent que el món 
exterior -per a ella- tan 
sols era interessant des de l’àmbit de la lectura i les 
experiències relatades per la gent propera. D’aquí 
se’n deriva que el seu tarannà  independent, intro-
vertit i silenciós constitueixi una de les més valuo-
ses aportacions a l’univers de la poesia més intimis-
ta dels Estats Units, després que tota la seva obra 
fos publicada pòstumament, i molt particularment 
en contra de la seves últimes voluntats, expressa-
des abans del dia de la seva mort, el 15 de maig 
de 1886. Nogensmenys, ens cal celebrar l’incompli-
ment d’aquell seu desig per part dels seus succes-
sors a propòsit d’haver fet possible la descoberta 
d’uns versos d’una  fascinant i commovedora exis-
tència solitària, embolcallada d’un entorn natural del 
tot paradisíac.

Dones exemplars

HISTÒRIA / LA VEU

Arran de l’èxit d’una conferèn-
cia sobre la història amagada 
de Catalunya a Capellades, el 
passat 8 de juny de 2012, Pa-
per de Música conjuntament 
amb l’Institut Nova Història, 
llença la convocatòria d’un ci-
cle que es desenvoluparà en 
quatre sessions, durant els 
propers mesos. La primera 
sessió serà avui divendres 1 
de març a la sala Paper de Mú-
sica de Capellades.

Viure la història com vivim la 
música?
Per què no? La música, inter-
pretant de forma ordenada els 
sons, ens permet percebre 
amb una gran profunditat molts 
aspectes de la realitat que no 
podem copsar si només en 
sentim el soroll. L’actualitat ens 
inunda de sorolls fins el punt 
que a dia d’avui ja comencem 
a ser conscients que no per 
rebre més notícies tenim més 
informació. 
Escoltar música per a molta 
gent és, sobretot, un plaer.
El mateix passa amb la histò-
ria, conèixer allò que ens va 
succeir quan nosaltres no hi 
érem a través d’un relat es-

tructurat que ens presenti els 
protagonistes, les causes, els 
conflictes, les decisions, els re-
sultats i les claus per una bona 
interpretació dels fets, evident-
ment, ens ho fa viure. I això és 
molt emocionant.
De què parlareu en aquesta 
primera sessió del cicle?
M’agradaria poder abordar un 
llarg període de la història de la 
nació catalana, des dels nos-
tres orígens més remots, els 
ibers. Què vol dir ser català. 
On trobem els fonaments de 
la nostra civilitat. Com entrem 
a la història. Quines relacions 
teixim amb grecs, romans, 
gots, sarraïns i francs. Quin és 
el nostre primer projecte nacio-
nal, quan i com s’acaba.
Això ja ens ho feien estudiar 
a l’escola, els ibers, l’imperi 
romà, la llista dels reis gots, 
el califat i les taifes, voleu dir 
que tot això és gaire interes-
sant actualment?
Més que mai. A l’escola ens 
han ensenyat la Història des 
del punt de vista d’Espanya. 
Jo el que proposo és una lec-
tura de la nostra Història, des 
del punt de vista català. Fa un 
parell d’anys que faig aquest 
exercici cridat per entitats i 

ajuntaments de tot el país. I, 
sempre amb una gran respos-
ta de públic. 
Per què?
Fa temps que una gran majo-
ria del poble català s’ha adonat 
que la posició actual de Catalu-
nya és insostenible. Molta gent 
ha arribat a la conclusió que 
només sobreviurem com a po-
ble si construïm el nostre propi 
estat. Fixem-nos però, que no 
és tant una qüestió d’adhesió a 
una identitat mítica que ve d’un 
passat gloriós com la certesa 
que en el context de l’estat 
espanyol no hi ha res a fer ni 
abans, ni ara, ni en el futur.
Doncs, què hi pinta la Histò-
ria, per sortir de la crisi ac-
tual?
La Història forma part del sis-
tema nerviós de la nació. Molta 
gent se sap ignorant i vol co-
nèixer la realitat històrica de 
Catalunya per sentir-se prou 
valent per anar endavant. Intu-
ïm que ens han enganyat. Que 
no pot ser que els extremenys, 
una gent, bona gent, que a fi-
nals del segle XV, vivien a vuit 
dies de viatge del mar més 
proper, fossin els descobridors 
d’Amèrica.
Però, insisteixo, a dia d’avui, 

el que ens preocupa és el fu-
tur. 
Sí, però per abordar amb èxit 
els reptes de futur, cal saber 
qui som. I, per saber qui som, 
només podem fiar-nos d’allò 
que hem estat capaços de fer. 
Fixeu-vos que la línia d’atac 
contra Catalunya sempre és 
la mateixa. Ens diuen que no 
hem guanyat mai cap guerra, 
que som uns perdedors. Petits, 
irrellevants en tot, ens equivo-
quem sempre. Desunits, co-
vards, interessats... Insisteixen 
en negar la llengua catalana, 
per ells no existeix, només 
es tracta d’un dialecte que fa 
nosa. La nostra ignorància és 
la seva força. Per això la resti-
tució de la història de la nació 
catalana s’hauria de tractar 
com un assumpte d’estat des 
d’avui mateix.
I, què és el que hem fet els 
catalans, que ens pugui ori-
entar de cara a fer un nou 
país millor?
Doncs, un munt de coses. Les 
primeres lleis contra la guer-
ra, el primer parlament demo-
cràtic d’Europa. Les primeres 
lleis internacionals de comerç 
marítim. El primer estat confe-
deral, centenars d’anys abans 

que els Estats Units. En Ra-
món Muntaner, en la seva crò-
nica ho explica molt bé amb 
l’exemple de la mata de jonc. 
La primera monarquia consti-
tucional. La descoberta i colo-
nització del Nou Món. Tenim 
un dels governs més antics del 
continent, la Generalitat de Ca-
talunya. Coses bones i coses 
dolentes, èxits espectaculars 
i fracassos estrepitosos. I, és 
clar, ara que com a poble hem 
de prendre grans decisions, 
cal saber qui som. Suposo que 
per això sol venir tanta gent a 
aquestes conferències.

Víctor Cucurull: “per abordar els reptes del 
futur hem de saber qui som”

Víctor Cucurull és lli-
cenciat en Geografi i 
Història per la Univer-
sitat de Barcelona i 
forma part del comitè 
del concurs Paper de 
Música
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EXPOSICIONS / LA VEU

El passat 21 de febrer es va 
inaugurar a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps l’Exposi-
ció  d’Escultura de Quim Rifà, 
una mostra “d’art reciclat” que 
es podrà veure a la sala Gas-
par Camps fins al 22 de març.
Quim Rifà es va iniciar en l’es-
cultura a partir d’una formació 
clàssica, acadèmica, i amb el 
treball en pedra, però com diu 
ell mateix, “des de la meva es-
tada a Berlín he evolucionat el 
meu concepte de creació cap 
a la manipulació d’objectes 
obsolets per unir-los en una 
sola forma amb vida pròpia. 
Amb això vull que dos concep-
tes molt clars, el dels objectes 
originals i el de la nova for-
ma, puguin ser reinterpretats 
més o menys lliurement per 
l’observador. També vull que 
diferents objectes ja “morts” 
adoptin una nova vida total-

ment diferent en combinar-se 
entre ells”.
Quim Rifà, per tant, explo-
ra possibilitats en la línia del 
“ready-made” o “object trouvé” 
que artistes com Duchamp o 
Picasso ja havien treballat, i, 
a través del reciclatge d’objec-
tes de tots tipus (antics telè-
fons, càmeres fotogràfiques o 
de filmar, màquines d’escriure, 
estris de jardí, assecadors de 
perruqueria, parts d’antigues 
nines de joguina, etc.) crea 
uns “personatges” amb vida 
pròpia, que transiten pels ca-
mins de l’humor i de l’absurd 
i que provoquen sorpresa, cu-
riositat, comicitat i, en alguns 
casos, una mica de temor.
Quim Rifà ha realitzat diver-
ses exposicions individuals i 
col·lectives a nivell nacional i 
internacional i ha estat premiat 
en la darrera edició de Drap-
Art amb el premi Resiu’Art 
2012 a l’artista emergent.  

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

LLIBRES / LA VEU

El proper dimarts 5 de març, a 
2/4 de 8 del vespre i a la sala 
de socis de l’Ateneu Igualadí 
tindrà lloc la presentació del lli-
bre El judici del falcó de Jordi 
Piqué.
Jordi Piqué narra, en la seva 
primera novel·la, una història 
trepidant, incansable, on els 
protagonistes recreen un ju-
dici fictici a Catalunya, en el 
qual afloren les tensions més 
extremes i els capítols més 
inversemblants de la història 
d’aquesta terra. 
Presentarà l’acte la Diputada 
del Parlament de Catalunya, 
Sra. Maria Senserrich i Gui-
tart. 
Per altra banda el dijous 7 de 
març a les 8 del vespre i a la 
Llibreria Aqualata es farà la 
presentació del llibre La casa 
del silenci de Blanca Bus-
quets.

La guanyadora del Premi Lli-
breter 2011 amb La nevada 
del cucut, ens endinsa en el 
món de la música de la mà 
d’uns personatges inoblida-
bles, amb el Concert de dos 
violins de Bach com a banda 
sonora. Una novel·la coral que 
entre Barcelona i Berlín, grans 
teatres, directors d’orquestra 
i violinistes, teixeix una histò-

ria profunda que flueix com si 
d’un concert es tractés.
Aquesta és la història de di-
verses dones i d’algun home. 
De dones valentes i sensibles, 
dones apassionades, dones 
que estimen els homes però 
que sobretot estimen la músi-
ca.
L’acte comptarà amb la pre-
sència de l’autora.

Properes presentacions literàries a Igualada: 
“El judici del falcó” de Jordi Piqué i “La casa 
del silenci” de Blanca Busquets

EXPOSICIONS / LA VEU

Alguns dels poemes que for-
men part del poemari Ara 
que no em veus, escrit per 
l’igualadí David Soler-Ortínez 
i publicat el passat mes d’oc-
tubre per l’editorial Témenos 
Edicions, són reinterpretats 
en forma de dibuixos d’un es-
til minimalista i abstracte pel 

també igualadí Jordi Cuadras 
Oliva. Cada poema s’acompa-
nya d’un d’aquests dibuixos i 
la mostra ja es va poder veure 
durant la tardor al bar Vinnart 
d’Igualada.
L’exposició es pot visitar fins el 
8 de març al vestíbul de l’ins-
titut, de dilluns a dijous de 8h 
a 18h i divendres de 8h a 15h,  

ECS! 2n cicle d’exposicions d’artistes 
exalumnes de l’institut Pere Vives

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

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.
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BONA GENT
AL TEATRE GOYA

 

Bona Gent, escrita pel guardonat dramaturg 
nord-americà David Lindsay-Abaire, guanya-
dor del Premi Pulitzer, i dirigida pel director 
argentí de referència internacional, Daniel 
Veronese, ens presenta amb gran honestedat, 
humor i sensibilitat, la tràgica història de 
Margie Walsh. Resident a la perifèria de Boston, 
mare soltera i amb una filla discapacitada, 
Walsh es veu abocada a la bancarrota absoluta 
i farà tot allò que estigui a les seves mans per 
cercar noves oportunitats i reptes, recuperar la 
il·lusió en la vida i oferir-li un millor futur a la 
seva filla. No ho tindrà fàcil, però els seus amics 
l’ajudaran. Un gran relat sobre l’amistat.
Bona Gent fou estrenada al Manhattan Theatre 
Club de Nova York l’any 2011 i rebé dues nomi-
nacions als Premis Tony en les categories de 
Millor Obra i Millor Actriu Principal.

DIRECCIÓ: 
Daniel Veronese

 
REPARTIMENT:

Mercè Aránega (Margaret)
Àlex Casanovas (Mike)

Antonia (Nies) Jaume (Dottie)
Carol Muakuku (Kate)

Rubén Ametllé (Stevie)
Angela Jové (Jean)
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DISSENY / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada, amb 
el desig d’acostar la formació 
artística a tothom que hi esti-
gui interessat i oferir el màxim 
d’informació sobre els estudis, 
cursos i tallers que s’hi impar-
teixen, incrementarà, durant 
les properes setmanes, la 
seva presència a Igualada i 
comarca amb diversos actes.
Així, avui dia 1 de març, l’es-
cola tindrà un estand a la II 
Fira Igd Universitària, que es 
realitzarà al recinte de l’Escor-
xador, i on es podrà trobar una 
àmplia informació sobre l’ofer-
ta formativa que ofereix l’esco-
la. Igualment, el dijous 21 de 
març, l’escola també estarà 
present a la VII Fira Futur de 
Masquefa, una mostra de les 
sortides formatives i professio-
nals que hi ha en el territori de 
l’Anoia Sud, que vol orientar el 
futur formatiu dels joves i de 
totes aquelles persones que 
volen fer una formació perma-
nent.
Per poder visitar les instal·
lacions de l’escola tranquil·
lament i en família, veure al-
gunes de les activitats que s’hi 
realitzen i trobar tota la infor-
mació possible, l’escola orga-
nitza una Jornada de Portes 

Obertes el dissabte 9 de març, 
d’11 a 1 del matí.
Cal recordar que l’escola im-
parteix els cicles artístics de 
grau mitjà d’Artesania en Cuir 
i d’Art Final de Disseny Grà-
fic, i el cicle de grau superior 
de Gràfica Publicitària, a més 
d’un ampli ventall de cursos 
monogràfics i tallers d’Escola 
Oberta.
Per poder cursar algun dels ci-
cles formatius cal passar una 
prova d’accés, i és important 
saber que el termini d’inscrip-
ció a aquesta prova tindrà lloc 
del dia 11 al 21 de març, i que 
la inscripció es fa per via te-
lemàtica a http://www.gencat.
cat/ensenyament

Per tenir més informació so-
bre tot el procés d’inscrip-
ció i matriculació també es 
pot fer a través del telèfon 
93.805.52.62, del mail gaspar-
camps@gmail.com i del blog  
http://escolagasparcamps.org/ 
de l’escola, on apareix tot el 
calendari del procés.
Finalment, l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps inaugu-
rarà el dilluns 4 de març una 
Exposició al vestíbul de l’Ajun-
tament d’Igualada, oberta a 
tothom, i en la qual, a mane-
ra “d’aparador”, es podrà te-
nir una informació general de 
l’escola i veure com és pre-
sentada a través de la visió i 
dels treballs del seu alumnat.

Properes activitats de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps a Igualada i comarca

MÚSICA / LA VEU

Els premis Premis Enderrock 
2013 · Premis de la Música 
Catalana ja han donat a conèi-
xer el veredicte final i entre els 
guanyadors hi ha els anoiencs 
Terratombats. El grup de rum-
ba catalana ha estat guardo-
nat amb el premi enderrock al 
millor disc folk pel seu àlbum 
Aires de Primavera.
Un guardó que fa especial il·
lusió al conjunt anoienc i que 
vol compartir amb tots els seus 
seguidors, amb un agraïment 
especial per als més de 140 
mecenes que van participar 
del micromecenatge que va fer 
possible l’edició del disc. 
Aquest reconeixement arriba 
un any després de l’edició d’un 
disc que els ha dut a realitzar 
una gira d’estiu de més d’una 
trentena de concerts, entre els 
quals destaquen el seu debut 
internacional amb una actuació 
a Berlín o bé la participació de 
grans festivals com el #Catalu-
nyaLlibertat de Girona.
Amb la ferma voluntat de no 
disminuir el ritme de treball,  la 
banda, que enguany celebra-
rà els seus 5 anys, llençarà 

un nou CD que anirà encartat 
amb la revista Enderrock del 
mes de març. Es tracta d’un 
treball que inclourà algunes 
peces noves així com algunes 
de clàssiques del conjunt i que 
dota la banda de nous regis-
tres i tonalitats.
El nou disc es diu Ni un minut 
més, seguint la tradició del 
grup d’anomenar·lo amb el títol 
de la primera cançó. A la por-
tada hi apareix un rellotge que 
marca una hora molt concreta, 

20:14. Aquesta primera peça, 
amb un curiós aire de swing,  
s’ha presentat aquesta setma-
na en exclusiva a través de la 
web Enderrock.cat on es pot 
descarregar o escoltar en stre-
aming i fa un joc de diverses 
lectures sobre la llibertat del 
poble català. 
Tota l’actualitat d’aquest nou 
projecte i del grup es pot seguir 
a través de la seva pàgina web 
terratombats.cat o a les xarxes 
socials de twitter i facebook.

Terratombats obté el premi 
Enderrock al millor disc folk

MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge dia 3 de 
març a 2/4 de 12 del migdia 
se celebrarà a l’església dels 
PP Caputxins el VII Memorial 
Maria del Rio Montfort. L’acte 
organitzat per la Coral de San-
ta Maria, començarà amb una 
Eucaristia cantada a la que 
seguirà un breu concert coral 
a les escales del presbiteri.
Maria del Rio Montfort va néi-
xer a Igualada el 25 de març 
de 1917. La seva professio-
nalitat musical fou el tret més 
remarcable de la seva vida. 

El maig de 1939 junt amb la 
seva germana Mercè i altres 
companyes fundà el Cor Par-
roquial de Santa Maria que di-
rigí ininterrompudament fins el 
gener de l’any 2000, cedint la 
direcció a Coni Torrents Gubi-
anes que ja n’havia estat sots·
directora des de 1996. Maria 
del Rio fou nomenada «Igua-
ladina de l’any 1988», i el 30 
d’agost de 1994 l’Ajuntament li 
atorgà per unanimitat la Meda-
lla de la Ciutat d’Igualada. Va 
morir el 6 de març de 2006.

Diumenge als Caputxins, VII 
Memorial Maria del Rio Montfort

LLENGUA / LA VEU

Fins al 15 de març és oberta 
la inscripció als cursos de ca-
talà semipresencials amb el 
Parla.cat, un espai virtual que 
permet l’aprenentatge en línia. 
Aquesta nova modalitat per-
met aprofitar els avantatges 
i recursos que ofereix l’ense-
nyament per internet  i com-
binar·los amb el suport d’un 
tutor que guia i motiva l’apre-
nent. Els cursos inclouen, 
també, unes sessions presen-
cials per practicar l’oralitat.
Un dels objectius d’aquest sis-
tema és facilitar l’accés al ca-
talà a persones amb dificultats 
per seguir una formació pre-
sencial. El Centre de Norma-
lització Lingüística Montserrat 
imparteix cursos de català 
amb aquesta nova modalitat 
des del setembre de 2011 amb 
resultats molt positius. 
Els cursos del Consorci per 
a la Normalització Lingüística 

(CPNL) es basen en els pro-
grames de llengua catalana 
de la Direcció General de Po-
lítica Lingüística (DGPL) de 
la Generalitat de Catalunya. 
Els certificats de nivell expe-
dits pel CPNL són equivalents 
oficialment als certificats de 
la DGPL i tenen una corres-
pondència amb els nivells del 
Marc Europeu Comú de Refe-
rència.
A fi de fer conèixer a tothom 
el funcionament i les virtuts 
d’aquesta modalitat formativa, 
el Servei Comarcal de Cata-
là de l’Anoia n’organitza una 
sessió de presentació, que 
tindrà lloc el proper dimarts 12 
de març, a les 10 del matí o a 
les 5 de la tarda, a la seu del 
Consell Comarcal, a la plaça 
de Sant Miquel, 5 d’Igualada.  
Les persones interessades 
poden obtenir més informa-
ció trucant al 938051585 o bé 
a través del correu electrònic 
anoia@cpnl.cat.

Matrícula oberta per als cursos 
de català semipresencials amb 
el  Parla.cat

LLIBRES / LA VEU

El proper dimecres 6 de març  
a les 8 del vespre, tindrà lloc 
a La Confiteria (c. Joan Ma-
ragall, 1) la presentació del 
llibre La vida misma, obra de 
Mariana Gaianu, una nove-
lla escriptora romanesa resi-
dent a l’Anoia des del 2002. 
El llibre relata la història vital 
d’una dona, la Victòria des de 
la seva infància fins a la qua-
rantena.
L’autora, auxiliar d’infermeria 
i especialista en gerontologia 
social aplicada, ha col.labora-
borat com a voluntària realit-
zant visites a domicili i donant 
suport emocional a persones 

grans. El 15% dels guanys de 
la venda del llibre anirà des-
tinat als projectes per a gent 
gran de Creu Roja Anoia.

Presentació del llibre “La vida 
misma”



T’estimo, ets perfecte, ja et can-
viaré torna a Barcelona a partir 
del 14 de febrer de 2013 al Tea-
tre Poliorama.
T’estimo, ets perfecte, ja et can-
viaré es va estrenar el 26 de no-
vembre de 1999 al Teatre Zor-
rilla de Badalona. L’estrena a 
Barcelona va tenir lloc el dia 29 
de desembre del mateix any al 
Teatre Poliorama, on ara torna 
en una nova producció. T’esti-
mo, ets perfecte, ja et canviaré 
va estar 6 mesos en cartell al 
Teatre Poliorama i posterior-
ment va fer temporades al Te-
atre Borràs i al Teatre Apolo. La 
resposta de crítica i públic va 
fer que esdevingués l’èxit de la 
temporada.

Sinopsi: L’espectacle mostra 
les interioritats del món de la 
parella. És una visió amplia-
da, irònica, divertida, gambera, 
fresca i tendra, d’experiències 
que tothom ha viscut en algun 
moment o altre de la seva vida: 
la primera cita, el nuviatge, el 
matrimoni, l’arribada dels fills, 

CARLES MUNTANER

Una comèdia musical cent per cent

la rutina, la crisi dels quaranta o 
l’amor en la vellesa. És, en de-
finitiva, l’oportunitat de reviure, 
amb humor, les relacions sen-
timentals.
Les cançons
1. Cantata per una primera cita.
2. Si jo estigués bo…

3. Mentida.
4. Jo soc un noi.
5. Plorar sense parar.
6. M’abraçarà de nit.
7. I ara… els pares.
8. Miracle! (M’ha trucat).
9. Cantata 1. Vots matrimonials.
10. Cantata 2. Sempre soltera.

T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré

11. Cançó del nen.
12. Tango del matrimoni.
13. L’autopista de l’amor.
14. Esperant, esperant.
15. Cantata 3.
16. Sento potser massa amor 
per tu.
17. Ja m’he fet a tot.
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Més enllà del Rif, la Serralada de l’Atlas -amb la seva 
esplèndida extensió de més de dos mil quilòmetres- 
et dóna una cordial benvinguda al continent africà. 
Tot i que, de fet se’t presenta dibuixada en forma 
d’una sola entitat morfològica de les més extenses 
de la Terra, en realitat està conformada per tres im-
portants carenes muntanyenques que separen el 
món del desert de la generosa vegetació del paisatge 
mediterrani.

Això no obstant, el principal i potser més concorregut 
massís d’aquest conjunt és l’anomenat Alt Atlas que, 
de sud a nord, va de l’Atlàntic a la Mediterrània, en 
una  fantàstica travessia del Marroc fins a Tuníssia. En 
paraŀlel, des de la façana nord i amb una extensió més 
retallada, l’Atlas del Mig discorre per acompanyar-lo 
com si d’un contrafort es tractés; i més enllà, cap al 
sud, tanca aquest complex l’anomenat Anti Atlas que, 
des de les valls intestines del Draa, sembla perseguir 
les siluetes costaneres d’enllà de Tiznit.

La descoberta de l’Alt Atlas, amb unes cimeres in-
accessibles, de seguida se t’imposa com a una bar-
rera entre el territori saharià i els vergers que miren 
a Europa tot convidant-te a un particular imaginari 
de vells itineraris que les creuaven amb caravanes. 
En aquestes contrades en què el blanc de les neus i 
una temperatura inhòspita contrasten amb els tòr-
rids daurats de quilomètrics tapissos de sorra, encara 
hi fan vida els berebers, encoberts a l’entorn d’unes 
pintoresques i recòndites formacions muntanyen-
ques que permeten –de lluny estant, és clar- d’albirar 
alguns assentaments tribals, on l’ocre d’uns modes-
tíssims hàbitats de perfil cúbic es desdibuixa amb la 
presència d’algun que altre mico o d’unes assossega-
des manades de llops.

Les tribus berebers han estat les primeres pobladores 
del nord d’Àfrica, coincidint més els seus ancestres 
amb alguns d’europeus dels dies de les glaciacions, 
que no pas amb aquells de raça negra. Al voltant del 
segle XI van arribar a ser protagonistes de la història 

de dos grans imperis: els almoràvits i els almohades, 
que de seguida van estendre el seu domini per tot el 
territori magrebí. Tot i que, avui, la majoria s’han arabit-
zat, encara són nombrosos els que conserven les tra-
dicions i els costums d’aquella sàvia i fornida ètnia nò-
mada que va saber conrear indistintament la ramaderia 
amb l’agricultura en unes seccions de terreny pràcti-
cament incrustades a les entranyes de l’Atlas. És com 
transportar-te a un altre món la contemplació llunyana 
–perquè no es deixen veure d’a prop- de l’harmoniosa 
simfonia diària d’una col.lectivitat que es mou en un es-
cenari d’uns fortificats habitatges que, des del punt de 
vista estètic, són un atresorat regal de motius i dibuixos 
geomètrics que es complementen sobre l’accidentada 
orografia d’un terreny del tot isolat. 

I, per aquests encontorns, una destinació obligada 
és aquella que et proposa l’atenta mirada a les ter-
res del sud -des de Kasba Tadla fins a Tinerhir- en un 
amable recorregut que només pots fer amb un tot 
terreny, amb una  camioneta o bé a dalt d’una mula. 
Aquí, no pots perdre’t –qualsevol guia t’assenyala 
la periodicitat- l’espectacle d’algun dels mercats de 
bestiar, de cereals i d’altres conreus, al costat de tota 
mena d’objectes, que se sumen a ser l’única oportu-
nitat per a aquests grups humans de proveir-se de 
queviures i altres subministres per tal de suportar les 
desoladores estacions hivernals.

Tanmateix, en mig d’aquesta parada firal, qualsevol 
temporada de clima benigne és idònia per a desco-
brir un paisatge amb figures –desgraciadament, no 
gens surrealista- d’aquells en què els homes apro-
fiten l’ocasió per a establir pactes mercantils i con-
vencionals, en què concertar el matrimoni de joves 
fadrines és el plat del dia. En aquest sentit, per a un 
esdeveniment tan especial, els homes van acompa-
nyats de les noies que, expressament abillades amb 
les millors teles i guarnides amb els penjolls més cri-
daners, se les presenta com a una preuada mercade-
ria. Després, la garantia d’una dot, els compromisos 
de família i les promeses de fidelitat i servitud es po-
sen en mans d’uns carismàtics guies espirituals, uns 
autèntics santons a qui honoren en una espècie de 
mausoleu fetiller. 

I cap a l’altre extrem, més enllà de Tinerhir, passant 
per Er Rachida, et trobes un punt quilomètric que et 
convida a endinsar-te per la impressionant Gorja del 
Todra, un paratge d’excepció, amb unes imponents 
cascades que de fet ja s’ha esdevingut un inequí-
voc paradís turístic, en lloc de preservar-se com a u 
meravellós  paratge natural. Una altra història són el 
reclam que et suggereixen una sèrie de poblacions 
-antigues fortaleses- plenes d’encant a l’entorn de 
les comunicacions que van de Tinerhir a Ouarzazate.

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

La Serralada de l’Atlas, molt més que una entitat morfològicaArquitectures i veïnatges 

18. T’estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré.

Resumint, T’estimo, ets perfec-
te, ja et canviaré  té una durada 
d’una hora i 40 minuts sense 
entreacte, 4 actors/actrius da-
munt de l’escenari: Frank Cap-
det, Mercè Martínez, Muntsa 
Rius, Jordi Vidal i dos músics 
en directe, al piano l’Andreu 
Gallén i al violí en Víctor Pérez, 
fan que el públic assistent a la 
representació que omplia de 
“gom a gom” el teatre  gaudeixi 
d’aquesta comèdia  musical al 
cent per cent. Amb una magní-
fica interpretació tant escènica 
com coral i que rius de valent 
recordant aquella primera cita 
amb la teva parella o aquell pri-
mer sopar, entre d’altres histo-
rietes.
Cent per cent recomanable 
doncs, aquest segon especta-
cle dirigit per la directora i peri-
odista Elisenda Roca de la qual  
recordem que el primer va ser 
l’any 1999 Misteriós Assassinat 
a Mahanttan.  



DIVENDRES 1

ESPRIU AMB VEUS D’AQUÍ
- Igualada 
Lectura de poemes i textos de 
Salvador Espriu, a càrrec de 
persones que provenen de dife-
rents àmbits de la cultura local. 
Amb l’acompanyament musical 
d’Albert Gàmez.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSIQUES DE BUTXACA. 
CECE GIANNOTTI
- Igualada 
Inspirat en la vida de l’escapista 
Harry Houdini, Cece Giannotti 
presenta el seu nou treball d’es-
tudi on barreja cançons pop… 
amb atmosferes i improvisaci-
ons de tall jazzie.
Divendres, a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT NITS TEMÀTIQUES
- Piera 
Cada primer divendres de mes 
l’Espai d’Entitats es converteix 
en una sala de música en di-
recte. En aquesta ocasió, nit de 
reggae amb la Místing Band..
Divendres, a 2/4 de 12 a l’espai 
d’entitats.

CLUB DE LECTURA FÀCIL
- Vilanova del Camí 
Club de lectura per a persones 
que no parlen habitualment el 
català amb el llibre “Tant de 
gust de conèixer-la, senyora 
Rodoreda” de M Carme Bernal 
i Carme Rubio.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Vilanova.

XERRADA. NEU I ALLAUS AL 
CANADÀ
- Igualada 

Sara Orgué ens explicarà la im-
portància de la neu en aquest 
país i com s’han organitzat 
els canadencs per gestionar 
aquest recurs i els seus perills 
associats: les allaus. Organit-
zat per EGAN.
Divendres, a les 8 del vespre a 
UEC Anoia.

DISSABTE 2

LES TRES “B”DE LA CUINA
- Òdena 
Taula rodona per compartir 
els coneixements d’una cuina 
bona i econòmica. Ho organit-
za el Fòrum de dones d’Òdena.
Dissabte, a les 6 de la tarda a la 
sala de plens de l’Ajuntament.

DIUMENGE 3

VISITA GUIADA AL MUSEU DE 
LA PELL
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu de la pell ofereix una 
visita guiada i gratuïta a les se-
ves instaŀlacions.
Diumenge, a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell d’Iguala-
da i comarcal de l’Anoia.

TEATRE. “RUCS O LA MALE-
DICCIÓ DEL BRUIXOT”
- Igualada
La Pera Llimonera presenta 
aquesta comèdia en la qual dos 
joglars medievals  interpreten 
múltiples personatges utilitzant 
el llenguatge de la  màscara, el 
clown i els bufons.
Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu

FESTIVAL INTERNACIONAL 
D’ORGUE
- Igualada
Segon concert del festival amb 
Inge Beck.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Basílica de Santa Maria.

CONCERT. VII MEMORIAL MA-
RIA DEL RIO
- Igualada
Memorial a la fundadora de la 
Coral de Santa Maria.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
a l’església dels Pares Caput-
xins.

DILLUNS 4

OLOR DE COLÒNIA. LES CO-
LÒNIES TÈXTILS DEL RIU 
ANOIA
- Igualada
Conferència iŀlustrada amb 
imatges a càrrec de Jaume 
Ortinez Vives, enginyer tècnic 
tèxtil.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Sta. Margarida de Montbui
Presentació del llibre “El silenci 
dels telers” d’Assumpta Monte-
llà.
Dilluns a les 8 del vespre a 
l’Ajuntament de Montbui.

DIMARTS 5

FORMACIÓ PERMANENT
- Igualada 
L’arxiprestat Anoia-Segarra or-
ganitza aquestes jornades de 
formació permanent. Avui es 
treballarà sobre “Vigència actu-
al del Concili Vaticà II” i anirà a 

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

CONTES AL VOLTANT DE LA 
IGUALTAT
- Igualada
Contes sobre la igualtat de gè-
nere a càrrec de Fina López, 
amb motiu del Dia Mundial de 
la Dona. Per a nenes i nens a 
partir de 4 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “El judici 
del falcó” de Jordi Piqué. La 
presentació anirà a càrrec de 
Maria Senserrich, diputada al 
Parlament.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí.

JAM SESSION
- Igualada
Autèntica jam session oberta a 
tots els músics de jazz que vul-
guin participar-hi.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar Hot Blues.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Piera
Trobada per comentar i debatre 
el llibre “Los zorros del norte”, 
de Ricardo Gómez.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

XERRADA. “L’ARTROSI”
- Piera
El Dr. Solanellas oferirà pautes 
per prevenir l’artrosi, per saber 
identificar-ne els símptomes i 
per afrontar el dolor.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 

Biblioteca de Piera.

DIMECRES 6

CINEMA EN VO. “THE TIME 
MACHINE”
- Igualada
Projecció de la pel·lícula en 
versió original amb subtítols en 
castellà basada en la novel·la 
de H. G. Wells que es comen-
tarà en el club de lectura en 
anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 7

CINEMA. “FERIDA ARREL”
- Igualada
Projecció de la pel·lícula col-
lectiva a l’entorn de la poeta 
catalana Maria-Mercè Marçal, 
composta per la mirada de vint-
i-dues realitzadores.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA “PARLEM I FEM”
- Igualada
Xerrada sobre la respiració i la 
relaxació per a la sanació. A 
càrrec d’Imma Vila, terapeuta i 
mestra de reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu Igualadí.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “La casa 
del silenci” de Blanca Bus-
quets. Es comptarà amb la pre-
sència de l’autora.
Dijous a les 8 del vespre a la 
Llibreria Aqualata.

EXPOSICIONS

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

ESCULTURA
Quim Rifà
El concepte de creació està lli-
gat a la manipulació d’objectes 
obsolets per unir-los en una 
nova forma. 
Del 21 de febrer al 22 de març 
a l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps.

OLIS
Juana Romero Jiménez
L’exposició mostra l’obra d’una 
artista autodidacta que treba-
lla l’oli i el pastel. 
Del 15 de gener al 16 de març 
al punt de lectors de la Biblio-

teca 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.

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 ac-
tes del Dia Internacional de la 

Dona. 
Del 25 de febrer a l’11 de març 
a la Biblioteca de Masquefa

HEROÏNES DE PAPER
Dones valentes, dones sensi-
bles, dones intel·ligents, dones 
somniadores, dones lluitado-
res, dones decidides i dones 
independents. Dones que a 
través de la literatura se’ns han 
fet reals. 
Des del 6 de març al vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

MIRADA ESCRITA
Una selecció de textos d’es-
criptors i pensadors que han 
reflexionat i escrit sobre dife-
rents conceptes o aspectes de 
la mirada.  
Des del 6 de març a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

FOTOS ABSTRETES·
EXTRETES
Josep M. Corbera

Exposició fotogràfica.  
Del 4 al 29 de març al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.

EL SISTEMA SOLAR
A la Biblioteca han preparat 
una important mostra de do-
cuments perquè us convertiu 
en experts astrònoms.  
De l’1 al 28 de març a la Bibli-
oteca de Piera.

ANY ESPRIU
Salvador Espriu és una de les 
figures cabdals de les lletres 
catalanes del segle XX. L’Any 
Espriu vol divulgar la vida i 
l’obra d’una de les principals fi-
gures de la literatura catalana. 
De l’1 al 28 de març a la Bibli-
oteca de Piera.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
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Estrena a Igualada •  Hermosas criaturas

RAMON ROBERT.-

L’ombra dels crepuscles vam-
pirics d’Sthephenie Meyer i 
d’algunes peŀlícules de Tim 
Burton sobre personatges una 
mica estranys és allargada. 
La mescla de fantasia, terror 
i romanticisme juvenil sembla 
ser que pot ser molt atractiva 
de cara al públic adolescent, 
el qui ara mateix passa abans 
que cap altre coŀlectiu per les 
taquilles universals. Davant 
d’això, ens trobem amb Her-
mosas criaturas, peŀlícula ba-
sada en una sèrie de noveŀles 
(Sixteen Moons / Setze llunes) 
de cert èxit, adaptades a la 

pantalla pel guionista i realit-
zador Richard LaGravenese. 
Tot plegat succeeix a Gatlin, 
Carolina del Sud. Pot sem-
blar un d’aquests tranquils po-
blets del sud dels Estats Units 
on mai passa res. No obs-
tant això, darrere d’aquestes 
aparences, s’oculten forces 
màgiques i estranyes, ferma-
ment arrelades en el passat, 
que estan a punt de ressorgir 
d’una manera que la gent del 
lloc no pot ni tan sols comen-
çar a imaginar. A Gatlin hi viu 
l’avorrit Ethan Wate, un noi 
que un dia coneix a Lena Duc-
hannes, que és, a la vegada, 
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la noia dels seus somnis i dels 
seus malsons. De la seva rela-
ció en sorgirà un conte d’amor 
en el que s’hi amaga un fosc i 
perillós secret. Millor no diem 
res més, però en el relat hi ha 
lloc per a les bruixes i els brui-
xots.
Interpretada per Alden Ehren-
reich, Alice Englert, Jeremy 
Irons, Viola Davis, Emmy Ros-
sum, Thomas Mann i Emma 
Thompson, Hermosas cria-
turas és una peŀlícula de cai-
re fantàstic i amb elements 
terrorífics i paranormals, però 
també hi ha lloc per l’amor, el 
divertiment i l’humor.

Estrena a Igualada •  Hansel & Gretel: cazadores de brujasCaçadors de bruixes
RAMON ROBERT.-

Com ja se sap, Hansel i Gre-
tel són els protagonistes d’un 
conte de fades alemany reco-
llit pels germans Grimm. En el 
conte, aquests fills d’un pobre 
llenyataire, són abandonats al 
bosc per la seva pròpia mare, 
però ells retornen a casa grà-
cies a que amb unes pedretes 
marquen el camí de retorn. 
Fent servir el nom dels perso-
natges, Hollywood ens propo-
sa ara una peŀlícula en la que 
aquells nens s’han fet grans. 
Han passat quinze anys des 
que Hansel i Gretel van viure 
l’aventura que els va fer famo-

sos. Ara que ja no són nens, 
s’han convertit en caçadors de 
bruixes.
Interpretada per Jeremy Ren-
ner (el nou Bourne), Gem-
ma Arterton, Peter Stormare, 
Famke Janssen i Zoe Bell, 
Hansel & Gretel: Cazadores 
de brujas és una peŀlícula 
d’objectius bàsicament comer-
cials en què s’hi combina fan-
tasia, terror, acció, comèdia 
i aventura. Oferint algun mo-
ment visualment impactant, 
aquesta peŀlícula ha estat re-
alitzada per Tommy Wirkola, 
que es va fer famós en la seva 
Noruega natal amb una comè-

dia sobre zombis nazis. “La 
història de Hansel i Gretel ha 
format part de mi des que era 
petit”, explica Wirkola. “Tinc un 
viu  record de la meva infàn-
cia. Llavors, aquell conte em 
semblava sinistre i horripilant. 
I jo em preguntava què hauria 
estat d’ Hansel i Gretel quan 
s’haguessin fet adults. Tenien 
aquell passat sinistre i sentien 
un intens odi cap a les brui-
xes. Així que, a mesura que 
anava pensant en això, em va 
semblar lògic que estiguessin 
predestinats a ser uns grans 
caçadors de bruixes “. 

RAMON ROBERT.-

Realitzat per Antoni Verda-
guer, el documental Jordi 
Dauder, la revolució pendent 
explora l’apassionant experi-
ència vital i la rica personalitat 
de Dauder, a partir d’una en-
trevista concedida per l’actor 
el 24 de maig de 2011. Va ser 
pocs mesos abans de morir 
però, com sempre, ell es va 
mostrar enèrgic, esperançat i 
lluitador. Perquè Jordi Dauder 
va ser fins al final una perso-
na compromesa amb el seu 
temps i el seu entorn, tant des 
de la seva faceta més artísti-
ca (actor, poeta, escriptor, do-
blador, articulista) com des de 
l’activisme polític o l’agitació 
social i cultural. El documental 
compta també amb les inter-

vencions d’uns trenta amics, 
companys de feina, polítics, 
artistes i col.laboradors seus, 
cas de Calixto Bieito, Juan Di-
ego Botto, Juan Diego, Lluís 
Llach, Ken Loach, Sánchez 
Sinistierra, Ventura Pons, Al-
berto San Juan, Josep Lluis 
Carod-Rovira, Ferran Masca-
rell i Emma Vilarasau.
Aquesta peŀlícula documental 
es podrà veure en el cinema 
de Sant Martí de Tous aquest 
mateix cap de setmana. En la 
sessió de divendres a la nit 
hi seran pressents el director 
Antoni Verdaguer i un dels 
productors, Ramon Térmens. 
Faran la presentació de la peŀ-
lícula i, un cop projectada, par-
ticiparan en el coŀloqui.

Jordi Dauder
A Tous •  Jordi Dauder, la revolució pendent

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades al carrer del Retir, 40. 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Glòria Serra. Jorba -  Josep Solé Soler. Igualada
Ma Gloria Savall. Igualada - Manuel Pera. Copons

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de febrer són:



IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3D

HANSEL & GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS
Estats Units – Alemanya. Aventures fantàstiques. De Tommy Wirkola. 
Amb Jeremy Renner, Gemma Arterton i Peter Stormare. Anys enrere, els 
germans Hansel i Gretel van aconseguir fugir d’una bruixa que segrestava 
nens. Ara ja són adults, i s’han convertit en uns caça-recompenses ben 
armats i ferotges. Es dediquen exclusivament a perseguir i exterminar 
bruixes per boscos ombrívols i sinistres. Però toparan amb un poder 
diabòlic superior a qualsevol bruixa que hagin caçat, un dimoni 
excepcional. ESTRENA

JORDI DAUDER, LA REVOLUCIÓ PENDENT
Catalunya. Documental. D’Antoni Verdaguer. El documental explora 
l’apassionant experiència vital i la rica personalitat de Jordi Dauder, a 
partir d’una entrevista concedida per l’actor pocs mesos abans de morir. 
Intervencions d’Emma Vilasarau, Juan Diego Botto, Juan Diego, Lluís 
Llach, Ken Loach, Ventura Pons i Alberto San Juan. ESTRENA

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

HERMOSAS CRIATURAS
Estats Units. Fantastica. De Richard LaGravenese. Amb Alden Ehrenreich, 
Alice Englert, Jeremy Irons  i Viola Davis. El tedi domina la vida d’Ethan 
Wate, un noi que viu en un poble perdut del sud dels Estats Units. Però un 
dia coneix a Lena Duchannes, que és, a la vegada, la noia dels seus somnis 
i els seus malsons. Conte d’amors contrariats que amaga un fosc i perillós 
secret. ESTRENA

LA PARTE DE LOS ANGELES
Gran Bretanya. Drama social. De Ken Loach. Amb Roger Allam, John 
Henshaw i William Ruane. Després del naixement del seu fill, sembla 
que Robbie, un jove sense feina, està disposat a posar seny i a donar-li 
a la criatura una vida molt diferent a la seva. En un curset de formació al 
qual assisteix, un professor inicia els seus alumnes en l’art de paladejar 
whisky. Robbie descobreix llavors que posseeix un talent excepcional 
com degustador i molt aviat és capaç d’identificar els destil.lats més cars 
i selectes. ***

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. ****

ARGO
Estats Units. Drama. De  Ben Affleck. Amb Ben Affleck, Alan Arkin, John 
Goodman, Bryan Cranston, Tate Donovan. El 4 de novembre de 1979, 
mentre la revolució iraniana arribava el seu punt àlgid, alguns militants 
van irrompre a l’Ambaixada dels Estats Units a Teheran i van prendre 52 
presoners nord-americans. No obstant això, enmig del caos, sis d’ells 
aconsegueixen escapar i troben refugi a casa de l’ambaixador canadenc, 
Ken Taylor. Sabent que és només qüestió de temps que els trobin i, molt 
probablement, els matin, els governs canadenc i americà sol · liciten a la 
CIA que intervinguin. La CIA recorre al seu especialista, Tony Méndez, que 
traça un pla per treure als sis americans del país de manera segura. Un pla 
tan increïble que només podria sortir bé en una pel · lícula.

KURSAL 1 
HERMOSAS CRIATURAS (12 
anys)
Dies 1-5-6-7               6:00/8:00/10:30
Dies 2-3           4:00/6:00/8:00/10:30

KURSAL 2
HANSEL & GRETEL (12 anys)
Dies 1-5-6-7               6:15/8:15/10:30
Dies 2-3           4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 3
EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(12 anys)
Dies 1-2-3-5-6-7                          5:00

KURSAL 3
DJANGO DESENCADENADO 
(16 anys)
Dies 1-2-3-5-6-7                       7:30/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: AMOUR

CASAL 
JORDI DAUDER, LA REVOLTA 
PENDENT  (Premi Gaudí al 
millor documental 2013)
Divendres: 22:00
Diumenge: 18:00
LA PARTE DE LOS ANGELES 
(7 anys) (Millor pel.lícula 
europea al Festival de San 
Sebastian)
Diumenge: 19:40

1/ HANSEL & GRETEL (12 anys)
Dv.: 18:30/20:30/22:50
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:50
Dg.:12:15/16:30/18:30/20:30/22:50
Dll a Dj.: 18:00/20:00/22:00

2/ EL ORIGEN GUARDIANES (apta) 
Ds.: 16:10
Dg.: 11:50/16:10
2/ MAMA (16 anys)
Dv. a Dg.: 18:20/20:40/22:40
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.: 16:40/19:10
Dll. a Dj.: 17:30
3/LINCOLN (7 anys)
Dv: 22:20
Ds. i Dg.: 22:10
Dll. a Dj.: 19.50

4/ROMPE RALPH (apta)  
Ds.: 15:30
Dg.: 11:30/15:30
4/HANSEL & GRETEL (12 anys)  
Dv. a Dj: 17:30/19:30/21:30

5/HERMOSAS CRIATURAS (12 anys)
Dv.: 17:50/20:10/22:30
Ds.: 15.40/17:50/20:10/22:30
Dg.: 11:45/15.40/17:50/20:10/22:30
Dll. a Dj: 17:50/20:10

6/LA JUNGLA (12 anys)
Dv.: 18:00/20:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00
Dg.: 12:10/16:00/18:00/20:00
Dll. a Dj.: 17:30/19:30
6/ARGO 
Dv.a Dg: 20:20
Dll. a Dj: 21:30

7/LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY 
(apta)
Dv.: 18:10
Ds.: 15:50/18:10
Dg.: 11:40/15:50/18:10
7/DJANGO (16 anys)
Dv. a Dg.: 20:20
Dll. a Dj.: 17:30/20:45

8/ NORMAN (7 anys)
Dg.: 11:30
8/ LA TRAMA (12 anys)
Dv.: 17:30
Ds. i Dg.: 17:00
Dll.i Dc: 18:00
8/ SI FUERA FACIL (16 anys)
Dv.: 19:40
Ds. i Dg.: 19:20
Dm i Dj: 18:00

SANT MARTÍ DE TOUS
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Mario Iglesias Massa
Tírvia, 1936 – Igualada, 2013

Igualada, març de 2013

Morí cristianament a Igualada, a l’edat de 77 anys, el passat dia 22 de febrer de 2013. 
I per voluntat seva va ser enterrat a Tírvia, el seu poble natal, el 23 de febrer de 2013.

La seva esposa, Mª Lourdes Valls; �lls Marc, Marina i Roger; néts, Mirta i Màrius i tota la 
família ho fan saber als seus amics i coneguts i agraeixen les mostres de condol.

El proper dissabte 2 de març es celebrarà una missa de comiat, a
les 17 hores, a la parròquia de la Sagrada Família d’Igualada.

Aquest pasat cap de setmana 
hem viscut el traspàs del bon 
amic Rosend (Rosendo li de-
iem) Piqué Muntaner, que ha 
conviscut  entre nosaltres du-
rant 70 anys, que va complir 
el passat mes de gener.Sem-
pre que algun familiar o amic 
passa a una altra vida és un 
tràngol de dolor i d’enyorança. 
Tot i que ja sabíem que el seu 
delicat estat de salut s’havia 
agreujat, no deixà de corpren-
dren’s la seva partença.
Tot seguit de saber la tris-
ta nova, evocàrem la nostra 
amistat amb ell, tot recordant 
les bones hores que junts  ha-
víem compartit. Era un home 
emprenedor i de caràcter op-
timista. Destacat membre del 
ram de l’electricitat, lluità per 
superar-se i tirar endevant a la 
seva família la qual - dit sigui 
de pas - també s’esmerava en 
fer que l’empresa prosperés.
No oblidem aquelles anades 
a la seva finca de la Llacuna, 
on  organitzava multitudinàries 
matançes de porcs i on man-
tenia cavalls, cosa que el feia 
participar en els típics Tres 

Tombs, de manera conjunta 
amb els seus íntims familiars. 
Allí també hi tenia una imat-
ge de la Verge de Montserrat,  
cosa que fou evocada en el 
seu recordatori fn el qual s’im-
primí “La Moreneta” ,i al final 
del funeral, va cantar-se el “Vi-
rolai”.
Aquest comiat religiós va ce-
lebrar-se dilluns passat a lès-
glésia de la Sagrda Família, 
presidida pel rector Mn. Jo-
sep M. Mas. La missa acabà 
amb unes paraules, emotivas 
i emocionades, dels seus set 
néts i de la seva filla, Maria 
Rosa, els quals explicaren, 
amb llàgrimes als ulls, les 
seves vivències i moments 
viscuts al costat del seu avi 
i pare. El temple s’omplenà, 
com demostració de l’afecte 
personal que s’havia guanyat.
Testimoniem el nostre sentit 
condol a l’Amàlia, la seva ben-
volguda esposa, als seus fills, 
néts i a la resta de familiars 
seus
Reposi en pau! 

Josep Elias

En la mort del Rosendo

ROMA / Mn. JOAN PRAT

L’última audiència pública de 
Benet XVI ha desbordat tota 
previsió. L’últim Àngelus, el 
diumenge ja va ser increï-
blement multitudinari. Però 
aquest dimecres ha estat com 
mai. Ja a primera hora del matí 
les 50.000 cadires de la plaça 
s’havien ocupat, i la gentada 
arribava perfectament a les 
200.000. Moltes pancartes 
amb agraïments, frases bíbli-
ques i també simpàtics dibui-
xos. El Sant Pare ha fet un re-
corregut per tota la plaça, com 
volent abraçar a tothom. Molts 
nadons han pujat al papamòbil 
per ser besats per un Benet 
XVI, content i emocionat. La 
seva intervenció ha estat qua-
si vint cops interrompuda pels 
aplaudiments. En italià, ale-
many, castellà, portuguès, an-
glès,  francès, i salutacions en 
polonès, àrab, croata, eslovac 
i txec com fa normalment a les 
Audiències dels dimecres. Ha 
volgut deixar clar que mai s’ha 

sentit sol. Ni abandonat per Déu 
ni pels seus col·laboradors. 
Nombrant al secretari d’estat, 
el cardenal Bertone, ha remar-
cat que els seus ajudants han 
estat amb generositat i amor 
a l’Església treballant amb ell 
amb humilitat. També ha agraït 
les mostres d’afecte de molta 
gent, que amb senzillesa l’han 
escrit. Ha estat  commovedor 
com ha parlat de com es diri-
geix a ell tanta gent, i de com 
les pregàries dels membres de 
l’Església són valuoses, doncs 
ara aquesta serà la seva mis-
sió. Aquesta és la certesa que 
ha tingut des que va ser elegit 
Romà Pontífex fa vuit anys: 
que és Crist qui condueix l’Es-
glésia, que la barca de Pere 

és de Crist i Ell la condueix 
per mitjà d’homes. Crist sosté 
i estima la humanitat, i a Be-
net XVI mai li ha faltat aquesta 
llum, tampoc en els moments 
difícils en què la tempesta feia 
trontollar la barca, ha dit fent el 
paral·lelisme amb el passatge 
evangèlic on Pere i els apòs-
tols desperten a Jesús en la 
barca enmig del temporal. I és 
que l’Església, ha explicat, no 
és una organització o associ-
ació amb fins religiosos o hu-
manitaris, sinó un cos viu, una 
comunió de germans i germa-
nes en el cos de Crist”. I molt 
viva ha subratllat, al senyalar 
la vivor de la plaça. Molts joves 
s’han escapat per ser presents 
en aquesta jornada històrica, i 
les banderes de tantíssims pa-
ïsos, senyalava aquesta catoli-

citat de l’Església viva de Crist.

El comiat de Benet XVI
Agraint el respecte i la com-
prensió que el poble fidel ha 
acceptat la seva decisió, presa 
lliurement i valorant la gravetat 
i novetat de la mateixa, ha de-
manat més oracions i pregàries 
per als cardenals i l’elecció del 
nou Papa, així com per la nova 
etapa de la seva vida. “Amaga-
da però propera”: no ostentaré 
la potestat d’ofici pel govern 
de l’Església, sinó que resto al 
servei de l’oració, per així dir-
ho, en el recinte de Sant Pere. 
Sant Benet, el nom que porto 
como a Papa, em servirà de 
gran exemple en això. Ell ens 
mostrà el camí d’una vida que, 
activa o passiva, pertany total-
ment a la obra de Déu”. Una 
perfecta reflexió sobre la Nova 
Evangelització en l’Any de la 
Fe. Ha sigut com allò que va 
escriure el beat Ramon Llull 
sobre un papa que dimitia (i 
que pocs anys després suc-
ceí amb Celestí V l’any 1294):  
quan arribà al seu lloc, els car-
denals, plorant, s’acomiada-
ren d’ell amb recíproques de-
mostracions de cordial i sincer 
amor, i encomanant-se a les 
seves oracions  (Llibre d’Evast 
e Blanquerna, 98,5).
Dijous al vespre vaig poder es-
tar a Castel Gandolfo, per re-
bre’l  ja enfosquint-se el dia. En 
el petit poblet de la residència 
d’estiu dels Papes, la casa pa-
pal és propera a la gent, és un 
veí més.  Des d’aquí, apartat 
voluntàriament, resarà Benet 

XVI pel conclau.

Preparant el conclau que ha 
d’escollir el nou Papa
Amb la seu de Pere vacant des 
de les 8 del vespre del dijous 
28 de febrer, es posa en marxa 
la maquinària per preparar el 
conclau. Els mateixos carde-
nals decidiran si pot començar 
amb certa anticipació o si volen 
esperar.
Hi ha detalls ben curiosos dels 
cardenals electors. És la prime-
ra vegada que un cardenal xi-
nès podrà votar en un conclau, 
un dels cardenals brasilenys 
va rebre més de cent impac-
tes de bala en un tiroteig quan 
era capellà de les faveles i va 
estar a punt de morir, el més 
jove és de l’Índia, dos  tenen 
l’àrab com a llengua materna 
i un és català. Els periodistes 
italians parlen del de Milà, però 
no deixen de mirar als Estats 
Units i Canadà. El caputxí de 
Boston, o el de Nova York, tot i 
que aquest, fent broma, ha dit 
que qui pensi que pot ser ell, 
és que “va fumat”. O sigui que 
tot el món pot estar pendent de 
la petita xemeneia de la teula-
da de la capella Sixtina perquè 
el “Habemus Papam” encara 
no ha estat dit. Una periodista 
canadenca em va preguntar 
per Via Conciliazione perquè 
digués noms de “papables”... 
La veritat és que a la plaça, 
quan hi hagi la “Fumata Blan-
ca” em deixaré sorprendre pels 
cardenals, i com faig cada dia, 
em deixaré sorprendre per 
l’Esperit Sant. 

Un dia històric a Roma: Benet XVI deixa el Pontificat
Una plaça plena 
de colors com mai 
agraeix al Papa vuit 
anys de lluminós pon-
tificat

El secretari del Papa s’enfila a la finestra per 
preparar l’Angelus



              

LA FESTA DEL MALESTAR

Benvolgut amic/ga; 
et vull convidar a una 
festa molt especial: “La 
gran festa del males-
tar”. En aquesta festa 
hi haurà de tot: Discus-
sions absurdes, enfron-
taments, competicions, 
tinc de tot per a que  no 
et faltin ocasions per a 
enrabiar-te, angoixar-te 
o entristir-te. No t’amoï-
nis per com has de venir 
vestit o pentinat, portis 
el que portis, serà degu-
dament jutjat i criticat 
així com també ho seran 
les teves idees, creen-
ces i opinions. Si no saps 
què regalar-me, tranquil, 
qualsevol cosa m’anirà bé 
menys la indiferència, un 
convidat me la va regalar 
l’he expulsat definitiva-
ment de les meves festes.
Per si no has vingut mai, 
has de saber que el més 
important és  implicar-te 
i viure cada instant com 
si t’hi anés la vida. Menja 
tot el que t’oferiré sense 
preocupar-te si et pot fer 
mal  i si en algun moment 
notes un sabor amarg, ni 
se’t acudeixi escopir-ho. 
Tot i que si no ho pots 
evitar, fes-m’ho a la cara 
i aquest serà l’inici d’un 
dels meus jocs preferits: 
“La batalla de l’amar-
gor”. Es tracta d’un joc 
en el que tots aconse-
guim el nostre objectiu: 
Viure en un autèntic 
gran malestar. La teva 
presència és impres-
cindible, sense tú no hi 
hauria  festa, i llavors... 
a qui li podria abocar 
jò tot el meu malestar?
Acceptaries una invi-
tació com aquesta?
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Consells 

Guia de la salut

de Glòria Fité
Psicòloga  Col. núm. 10916

gloriapsi3@gmail.com



Es lloga pis a la
 zona de La Masuca

3 Habitacions,
 gran terrassa, 
360 euros/mes.

Tel. 656 40 82 84

Classificats
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GRUP EMPRESARIAL 
EN EXPANSIÓ EN PROCÉS DE CREIXEMENT

SELECCIONA PERSONAL

DEMANEM: 
- Gent emprenedora, amb iniciativa i capacitat de comunicació.
- Títol de ESO o equivalent
- Vehicle propi

OFERIM: 
- Formació i seguiment a càrrec de l’empresa
- Treball en equip i projecció de futur
- Sou i altres comissions

INTERESSATS trucar i preguntar per coordinador:

649 859 358

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
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 53

www.marcelclaramunt.com

Es lloguen pisos i locals en ple centre ’Igualada

Interessats trucar: 93 803 01 69

ES VEN  SOLAR  AMB MAGATZEM LLUM I AIGUA
C/ del Guix núm. 4.  Vilanova del Camí

A prop de l’estació
Telèfon de contacte 93 803 63 47

Jaume Marimon. Abstenir-se curiosos

Horòscop
“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

608 93 95 29. 806 552 353.
www.facebook.com/Aurora Cartas Tarot

aurora-horoscop@hotmail.com

ÀRIES... Moltes presses en tot, aquests dies, visites agradables. TREBALL: Bon funcionament de 
l’empresa. DINERS: Millora el patrimoni. AMOR: Escapada, viatge, cap de setmana amb... Sort, 10.

TAURE... Brilla el sol i t’il·lumina en temes personals. TREBALL: Triomf en les mans. DINERS: Ines-
table. AMOR: Las amistats t’aportaran alegries. Sort, 9.

BESSONS... Portaràs un cert desordre en la teva vida. TREBALL: Grans resultats. DINERS: Estaràs 
de sort. AMOR: Complicacions amoroses. Sort, 0.

CRANC... Tindràs moltes alegries personals i de qui t’envolta. TREBALL: Moltes il·lusions amb... 
DINERS: Tindràs una fortuna. AMOR: Gran fermesa en les relacions amoroses. Sort, 1.

LLEO... Tindràs més poder. Seràs una persona molt admirada. TREBALL: Compartiràs activitats. 
DINERS: Compres personals. AMOR: Hauràs de treballar més aquest tema. Sort, 1.

VERGE... Alegries i gaudiràs de més felicitat, cuides la imatge. TREBALL: Aconseguiràs resultats. 
DINERS: Despeses en viatges. AMOR: Una relació molt passional. Sort, 7.

BALANÇA... Viatjaràs i trobades amb gent maquíssima. TREBALL: Et preocupa. DINERS: Els ne-
cessaris. AMOR: Complicacions amoroses. Sort, 10.

ESCORPÍ... Vivències molt agradables. TREBALL: Aconseguiràs grans resultats. DINERS: Proble-
mes. AMOR: L’oportunitat de la teva vida, seràs feliç. Sort, 2.

SAGITARI... Molt sensible al que t’envolta. TREBALL: Molt enginyós en el treball. DINERS: Bona 
disposició. AMOR: No vols complicacions de parella . Sort, 10.

CAPRICORN... Les coses et vindran de cara. TREBALL: Hauràs de ser molt enginyós en ell. DINERS: 
Organitza’t més. AMOR: Sorpreses molt positives d’una persona que estimes. Sort, 8.

AQUARI... Et preocupa la feina i tot el que has de fer. TREBALL: Inestable. DINERS: Uff estàs en un 
moment regular. AMOR: Una persona amiga et farà costat. Sort, 1.

PEIXOS... Vivències molt passionals i fortes. TREBALL: Tens la sort de cara. DINERS: Inestable.
AMOR: Novament viuràs grans ilusions. Sort, 5.

Consultes  d’astrologia i alternatives
 i Cursos a distància i presencials

Anna Bielsa -Astròloga
(Diplomada per l’Astrologish Pycologishes Institut de Suïssa).

annabielsa@telefonica.net – Tel.934365928 - 617984163 
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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 VEN A CONOCER A EVA CATALANA ARDIENTE

EN SANTA MARGARITA DE MONTBUI

EVA TE ESPERA EN UN PISO DISCRETO Y DE LUJO

TARIFA ANTICRISIS

Tlfs: 602 441 741-679 349 185



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

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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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CONFIDENCIALJaume Singla.-
En Pere Mas i el conjunt de 
persones del Casal de Tous 
que porten el cinema, estan 
assolint una fita força insòlita: 
un poble de poc més de mil 
habitants disposa d’un cinema 
amb programació setmanal... i 
programa doble.
També algunes setmanes, 
com avui mateix, fan sessions 
extraordinàries en divendres 
al vespre de films més expe-
rimentals, artístics o d’interès 
cultural. Més o menys allò que 
en temps es va anomenar “Art 
i Assaig”.
És difícil mantenir una sessió 
setmanal de cinema?.
No. No ens costa gens perquè 
la gent ens ho valora. És 
estrany perquè no n’hi ha casos 
similars, però honestament no 
ens resulta difícil. La veritat és 
que tots els que hi intervenim 
ho fem sense cobrar. Només 
cobra el maquinista que ha de 
venir des Prats de Rei. La resta 
treballem gratis.
Les peŀlícules les traieu d’un 
circuit paraŀlel?
En absolut. Tots els exhibidors 
treballem amb les mateixes dis-
tribuïdores. Amb les de Madrid 
hi tractem per telèfon i amb les 
de Barcelona, personalment.  
Els films són més barats 
com més temps fa que s’han 

estrenat?
Una mica potser sí, però totes 
les peŀlícules tenen uns costos 
mínims i per a una població de 
mil habitants, qualsevol preu 
mínim podria resultar inviable. 
Tenim la sort que, negociant, 
les distribuïdores poden ajustar 
les seves tarifes.
Aquesta setmana passeu 
el documental d’en Jordi 
Dauder.
Ha estat possible per la coŀla-
boració d’en Miquel Segura de 
la Unesco que té amistat amb 
en Verdaguer, el director i amb 
en Ramon Térmens. La passa-
rem avui divendres i també el 
diumenge.
Per què feu sempre pro-
grama doble?
Perquè els agrada a la gent. 
De fet n’estrenem una cada 
setmana i la projectem dues 
setmanes. Així assolim un 
preu molt assequible, tant per 
la quantitat com per la qualitat 
de les estrenes.
Sessió doble i sense crispe-
tes.
Mai. Crispetes mai. A la nostra 
sala hi ha molt silenci perquè 
es pugui gaudir del cinema. 
Aquesta és una altra curiositat 
del Cinema de Tous.
Per què una peŀlícula vagi bé 
heu d’omplir la sala?
Fent tres quarts és suficient. 

Com se li va ocórrer muntar 
exhibició de cinema?
Potser per tradició familiar. 
Penseu que a Tous hi havia 
hagut tres cinemes. Dos es 
feien la competència i un altre 
era per a quitxalla. El meu pare 
era el secretari de la Junta del 
Casal i jo he seguit una mica la 
tradició familiar.
Esteu preparats per a la dis-
tribució de cinema pel sis-
tema digital?
Sí. Ens hem comprat un equip 
BluRay perquè hi ha peŀlícu-
les que només existeixen en 
aquest sistema. Fa temps que 
es diu que en un any tot serà 
digital, però passa el temps i de 
moment no arriba. Els equips 
també s’han anat moderant de 

La persecució sense fre i desbocada 
que la Delegación del Gobierno en 
Catalunya està fent contra tots aquells 
ajuntaments catalans que no pengen la 
Bandera d’Espanya a la façana, ha pro-
vocat alguna situació realment còmica, 
per dir-ho suaument. Un bon exemple 
és Igualada.
El 12 d’agost del 2011, un ciutadà que 
es diu ell mateix igualadí -però que no 
apareix a cap lloc del padró- va escriure 
una carta a la Delegación que podria 
passar per tota una relíquia de temps 
pretèrits... El ciutadà escriu que Igua-
lada “es una ciudad socialista” i recorda 
quan era governada per l’Entesa “con el 
apoyo del PP”, període en el qual es pen-
javen a la façana de l’Ajuntament “siem-
pre las cuatro banderas, la española por 
supuesto”.  El xivato escriu a la Delega-
ción que “desde que ganó el CiU, ya no 
se coloca ninguna, ni en la fachada”, 
i l’home anima a que ho comprovi “la 
Policia Nacional o la Guardia Civil, los 
cuales tienen sendos cuarteles”.
Doncs sí. A la documentació oficial 
figura un informe d’un General de la 
Guardia Civil -deuen tenir poca feina, 
els altos mandos- sobre la situació de 
les banderes a diversos municipis, entre 
ells Igualada. El General explica a l’in-
forme que, fins l’any 2012, “figuran en 
la fachada sólo la bandera catalana y la 
local”. Algú recorda algun moment, en 
els darrers anys, en què a l’Ajuntament 
hagin onejat només la senyera i la ban-
dera de la ciutat? 
Potser acabarem entenent per què els 
informes s’encarreguen a detectius...

preu i estic segur que quan 
sigui el moment, si la junta ho 
vol, ho podrem tirar endavant.
Feu molt cinema en català?
L’any 2012 en vàrem fer 8 i si 
no en fem més és perquè no 
trobem peŀlícules doblades al 
català.
Us fa molta competència la 
televisió?
No, qui ens la fa és el futbol 
televisat. Aquest mes de 
febrer tres vegades el Barça 
ha jugat a les 7 de la tarda i 
això és fatal per a l’assistèn-
cia de públic. 
Com elegiu la programa-
ció?
Busquem cinema de qualitat. 
Fugim de les americanades 
i projectem algunes versions 
originals.
Com doneu a conèixer la 
vostra programació?
A través de la premsa escrita 
d’Igualada.
La gent us pot demanar 
que programeu una o altra 
peŀlícula?
Sempre hi ha espectadors 
que ens ho demanen i nosal-
tres ho intentem. No sempre 
és possible però, si es pot, 
atenem les peticions.
Teniu ajuts?
Els espectadors i 700 euros 
l’any de l’ajuntament de Tous.

4 paraules amb... Pere Mas


