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Endeutats fins al coll
En plena crisi, els ajuntaments es van endeutar 25 milions més 

 Onze ajuntaments 
van incrementar 
el deute del 2010 
al 2011
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Igualada estrena aquest cap de setmana la seva Fira Medieval
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Boquete diu que 
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El fiscal Martín 
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Es reobre la polèmica 
per l'ampliació de 
l'abocador de PujaltP13

 En total, el deute 
municipal  
puja 87 milions, 
56 d'Igualada: 
736 euros per 
habitant

Consell d’alcaldes de l’Anoia, l’any 2009. En general, la majoria dels ajuntaments es van continuar endeutant en el passat mandat municipal. Aquest mes es coneixerà si els nous governs municipals sorgits el 2011 han fet els deures.
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En les reunions estratègiques de les em-
preses i les institucions, és possible que 
es diguin coses en algunes ocasions són 
producte dels nervis del moment, o bé que, 
de ser transcrites, poden interpretar-se de 
forma molt diferent a l’esperit i a la situa-
ció en què es van expressar de viva veu. 
És  millor sempre que la prudència sigui 
l’aliada d’aquells que s’encarreguen de 
transcriure les actes, que reflecteixen el 
que es diu en una reunió. Malauradament, 
això no sempre succeeix. Ens referim al la-
mentable episodi que ha protagonitzat Unió 
Democràtica de Catalunya a l’Anoia, i que 
s’ha conegut aquesta setmana fins i tot en 
periòdics d’abast nacional.

A la direcció d’UDC no li ha agradat gaire la 
filtració i la publicació d’una acta en què es 
recullen les paraules del president comar-
cal, del Consell Comarcal i alcalde de Mas-
quefa, en què dóna a entendre clarament 
que el repartiment de subvencions que farà 
la Diputació de Barcelona als ajuntaments, 
es farà en funció del color polític de cada 
municipi. La direcció d’Unió, però, no nega 
en cap moment el text que recull el docu-
ment.  
Certament, com diu el comunicat oficial 
d’Unió, es tracta d’uns papers interns, però 
el fet que es faci referència a institucions 
públiques, amb diners públics, de tots, i, 
l’actitud que se’n deriva, els fa ben signifi-
catius per  a tothom. Uns papers molt lletjos 
que necessitarien una explicació, més enllà 
d’un comunicat curt que no diu res, més en-
llà de mostrar una manera de fer, coneguda 
per una filtració sortida d’ells mateixos. 
Ens dóna la sensació que l’acta reflecteix 
una situació que ha agafat desprevinguts 
als protagonistes, tant l’actor principal com 
els presents a la reunió -la majoria alcaldes 
i regidors- i a la pròpia direcció del partit. No 
es pot negar, òbviament, el contingut que 
reflecteix una acta -revisada i aprovada fa 
mesos- que ja és en mans, a aquestes al-
tures, de molta gent vinculada amb Unió. 
Ni tampoc es pot perdre el temps buscant 
els culpables de la filtració. El que fa falta 
és ser valent i donar la cara, perquè preci-
sament és el que els ciutadans demanen 
dels seus representants polítics. Molts es 
pregunten si després d’aquest episodi és 
possible presidir una institució que agluti-
na tots els ajuntaments de l’Anoia, de tots 
els colors polítics. Perquè ningú està per 
damunt del bé i del mal, i la regeneració 
democràtica passa per assumir responsa-
bilitats. 

Un gest 
molt lleig

Martín Rodríguez Sol
Que el Fiscal Superior de Catalunya visqui a l’Anoia -en una ur-
banització a cavall d’Igualada i St. Martí de Tous-, que estigui 
casat amb una anoienca, i que a més s’impliqui en tasques de 
suport a la parròquia de la Sagrada Família d’Igualada, ens ha 
agafat per sorpresa a la majoria de nosaltres. En tot cas,  Rodrí-
guez Sol ha saltat al primer pla de l’actualitat per la seva hones-
tedat, la seva valentia i el seu esperit profundament democràtic, 
quelcom que, últimament, es troba molt a faltar. 
Es mereix el nostre suport.

Carme Chacón ha deixat clares les seves intencions 
i els seus objectius personals a la política. Ha fet un 
exercici de coherència sabent que “mullar-se” no agra-
da a tothom. I no triar entre dues opcions no vol dir no 
prendre posició. Lidera el PSC a Madrid però sembla 
que el seu projecte no té res a veure amb el que diuen 
al carrer Nicaragua.

José Mourinho ja ha trobat la fórmula, no per guanyar 
partits, sinó per fer-se present sempre, malgrat no surti 
ni enraoni. Pot caure malament, pot ser fins i tot repeŀ-
lent per a molts, però és indubtable que és llest i no fa 
cap puntada sense fil.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein no menteix quan diu 
que ha treballat “pel bé” d’Espanya i que “ha ajudat” el 
Govern en operacions puntuals. Entre altres casos, el 
8 d’abril de l’any 2006 va volar a l’Arabia Saudita amb 
l’Airbus de la Força Aèria Espanyola al costat dels Reis, 
el ministre d’exteriors Miguel Ángel Moratinos i d’indús-
tria, José Montilla, juntament amb  representants d’11 
companyies espanyoles i va coŀlaborar en la creació 
d’un fons d’inversió d’infraestructures hispanosaudita. 
En Pérez Rubalcaba no li sembla rellevant. A la reina 
Sofia tampoc. 

A Iñaqui Urdangarín no el va poder col·locar en una 
institució d’acord a les seves característiques. Ara el 
jutge Castro ho intenta posar-lo en un lloc diferent. Veu-
rem si se’n surt. El seu advocat diu que el duc és un 
aturat que cerca feina. No sé si ha anat al INEM.

Luis Barcenas, es passeja fatxenda per tot arreu, si-
guin aeroports, jutjats o notaries. Declara haver gua-
nyat 33 milions d’euros amb les seves inversions. Al 
PP no els arriba la camisa al cos perquè els donants 
al partit sempre actuen pocs dies després que el seu 
entorn hagués obtingut algun avantatge. I era ell qui 
portava el control i sabia els per què. 

Maria Dolores de Cospedal, secretària d’organització 
del PP, diu que potser hi va haver un error de l’equip 
jurídic en el pagament diferit de l’acomiadament de 
l’extresorer. Però sembla que aquest ha posat una de-
manda per haver-ho fet de forma improcedent i declara 
que cobrava 21.300 euros al mes. Ara busquen també 
dos ordinadors que serviran per tapar el que faci falta o 
per obrir la caixa de Pandora. 

Jaume Camps diu que feia d’advocat tant de Ferrovial 

com de Félix Millet i que no cal pensar malament. 

I és que els jutges no donen l’abast. Tanta fortor acaba 
per marejar i molts creuen que pocs seran els resultats. 
I com exemple Alfredo Sáenz que demana empara al 
Constitucional. I és que el seu càrrec al Banc de San-
tander no és qualsevol cosa. I de tant rebregar les pa-
raules ja no sabem el seu significat.

José María Mollinedo, secretari general del Sindicat 
de Tècnics d’Hisenda (Gestha), ha admès que alguns 
polítics no han complert amb les seves obligacions fis-
cals, però ha criticat a Cristobal Montoro, ministre d’Hi-
senda, per fer acusacions públiques, que estan prohi-
bides per llei fins que les actes no siguin fermes. Clar 
que el ministre aplica la llei de l’embut –ample per a mi, 
estret per a tu- i amb això tot si val. 

Benet XVI va marxar volant de Roma. Alguns, acostu-
mats a la simbologia, hi volen veure moltes connotaci-
ons. Però ha demostrat ser una persona, llesta, valenta 
i prudent. L’exemple d’un líder poc seguit en les nostres 
contrades. Frase amb molts sentits.

Juan Antonio Chicharro, general de divisió a la re-
serva, ha amenaçat amb una intervenció militar davant 
una eventual ruptura d’Espanya, “si els mecanismes en 
defensa de la Constitució no funcionen”. “La pàtria és 
anterior i més important que la democràcia. El patriotis-
me és un sentiment i la Constitució no és res més que 
una llei”. Els catalans diuen exactament el mateix. Ca-
talunya és un sentiment i la Constitució només una llei.

El govern central, amb el suport del Consell d’Estat i 
també de el dictamen dels advocats de l’estat, portarà 
al Tribunal Constitucional la declaració de sobirania 
aprovada pel Parlament. El govern català ha lamentat 
que se certifiqui “la negativa al diàleg”.

La via federalista de Pere Navarro ha provocat reac-
cions al PSOE i han fet fora a José Zaragoza de l’exe-
cutiva. 

Mariano Rajoy demana a Artur Mas que reediti a Ca-
talunya el pla Ibarretxe perquè ja sap el resultat que 
tindria.

El congost del qual parlava Jordi Pujol, és cada dia 
més estret i costa amunt. Per això ja hi ha molts que 
diuen que aquest no és el camí per arribar a l’objectiu.

No es pot perdre el temps buscant 
els culpables de la filtració. El que fa 
falta és ser valent i donar la cara, que 
és el que demanen els ciutadans.
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Vaig tenir ocasió de conèixer personalment al co-
mandante presidente Hugo Chávez Frias poques 
setmanes després de superar un cop d’Estat im-
pulsat per la dreta oligàrquica veneçolana. Va ser 
una trobada de més de sis hores durant el progra-
ma dominical “Aló Presidente” que protagonitzava 
els diumenges aquest militar bolivarià que no tenia 
entre les seves virtuts la continència verbal.
El programa es va realitzar en aquella ocasió en 
una residència d’avis i amb una pobresa de mit-
jans que em recordava els temps heroics d’Anoia 
Televisió. Durant el programa vaig veure a Chávez 
felicitant un ancià que havia dedicat tota la seva 
vida a arranjar bicicletes, el vaig veure plorar per la 
malaltia d’un infant i el vaig sentir cantar cançons 
populars a “capella”. 
Avui la figura d’Hugo Chávez és controvertida, so-
bretot a Europa, pel seu caràcter populista i es-
querranós. A partir del seu exemple -i suport polític 
i econòmic moltes nacions americanes han situat 
governs d’esquerres al capdavant del país. Això 
ha convertit el militar bolivarià en un home profun-
dament estimat per alguns i odiat fins a la mort per 
uns altres. 
Els propers mesos els opinadors, més o menys 
saberuts, jutjaran la figura de Chávez a partir dels 
seus prejudicis ideologics. La mateixa nit que va 
morir -dimarts- en algun programa d’aquests de 
tertúlies nocturnes amb abundància de neofran-
quistes, se’n reien de la cerimònia de la confusió 
amb els diferents partes médicos abans de la mort 
del militar veneçolà. Suposo que no recorden el 
procés de l’agonia de Franco mantingut artificial-
ment en vida per allargar el lladronici familiar a Es-
panya el més possible.
Quan vaig visitar Caracas era la ciutat més peri-
llosa del món. Avui ja no ho és. Vaig veure bar-
ris sencers de xaboles, una part dels quals avui 
presenten un  aspecte molt millorat. El repartiment 
de la riquesa del petroli es fa d’una manera més 
justa i una part dels increments de preu que va 
experimentar el cru durant el mandat de Chávez 
es va fer servir per dotar de tres mil metges cubans 
el servei públic de salut de Veneçuela i al mateix 
temps es va consolidar el sistema polític cubà.
Em ve a la memòria l’incident del Rei Juan Carlos 
amb el president Chávez a la cimera Iberoameri-
cana quan aquest mostrava el seu desacord amb 
les opinons que, sobre Amèrica, estava donant en 
Rodriguez Zapatero. “Por qué no te callas?” li va 
etzibar el Rei a Chávez. Avui, quatre anys després, 
no se sap que Chávez hagi tingut mai una amant 
vivint a la vora del Palau de Miraflores -protegida 
pels serveis secrets- ni que hagi abandonat les se-
ves funcions de govern per anar a matar animals 
salvatges a l’Africa. En una cosa s’assemblen el 
monarca espanyol i el president veneçolà: tots dos 
han tingut molts problemes hospitalaris els darrers 
temps. En la resta, no s’assemblen gens.

Hugo Chávez

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

La dignitat no està en venda
La corrupció no para. Els insults i les mentides ho 
emplenen tot. Les misèries d’aquesta Espanya, que 
diuen que també és nostra, semblen ser només de 
Catalunya, malgrat els Gürtel, Barcenas, Urdanga-
rín, Blanco i tants altres. I ara que ens ha caigut la 
bena dels ulls, hem descobert que no estàvem en un 
oasi sinó a la cova d’Ali Babà, plena de lladres. 
La dignitat, que hauria de ser consubstancial a la 
persona, comporta respecte, amb independència de 
com se sigui. Però com deia Immanuel Kant “en el 
regne interior tot té o un preu o una dignitat. El que 
té preu, pot ser substituït per alguna cosa equivalent, 
però tot allò que no es pot quantificar té dignitat”. 
I tots aquests corruptes d’ara, se l’han venuda per 
guanyar diners i conservar  títols i càrrecs. Per això 
es va perdent el respecte dels que tenen preu, en-
cara que sigui alt. I cada vegada es tolera menys 
que intentin dissimular i seguir bellugant-se, com si 
res hagués passat, per aquesta societat que fins ara 
semblava que els perdonés tot el que feien, perquè 
els continuaven votant. 
L’afany d’aquesta gent per tenir i per aparentar no-
més és una disfressa. No amaga ni el seu egoisme, 
ni el poc valor i la baixa autoestima que tenen d’ells 
mateixos. Per això no en tenen mai prou. El tenir 
se’ls menja. Creuen que així se’ls respectarà més. 
Però sols reben l’adulació dels que són com ells i 
dels que cerquen part del que ells han acumulat. 
Sigui poder o diners. I van caient en un pou sense 
fons, ple de porqueria, de misèries i d’enveges, on 
sempre han d’estar a l’aguait, per defensar-se dels 
que són com ells. 
I sense límits en aquest afany embogit per ser “algú” 
-no se sap exactament davant de qui- es queden 
amb els deliris, fantasies i quimeres que són la tram-
pa que els porta fins a la delinqüència. I les paraules 
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“èxit” que utilitzen per embolcallar-ho, els tanca la 
porta del respecte. Malviuen sense cap altra ideo-
logia que la del màxim benefici -en una oligarquia 
mimada i consentida- i han generat uns problemes 
que ara ningú sap com resoldre.  
Perquè encara cerquen solucions equivocant-se 
amb les eines. Aquesta crisi no s’arregla amb refor-
mes laborals, ni retallades, ni tampoc ajudant a una 
banca que ha convertit els seus clients en morosos 
sospitosos. Es farà amb ètica, transparència, lliber-
tat i justícia. Amb la discreció, la feina ben feta i el 
reconeixement, que sols es guanyen els que fan el 
que els toca, sense vantar-se d’acompliments. Amb 
regeneració i dignitat. Amb la millora personal, únic 
camí per fer que millori el món que ens envolta. Per-
què la culpa no és dels altres, sinó de les nostres fla-
queses. Perquè, quan arribaran les eleccions, torna-
ran a  demanar-nos el vot els mateixos de sempre. 
Aquells que volen seguir vivint a la nostra esquena. I 
caldrà una resposta.
Estem en moments de canvi. Ho hem vist a Itàlia, 
on un còmic, que la gent s’ha pres seriosament, ha 
dit veritats que l’han catapultat a l’èxit electoral. I 
no ha canviat el missatge en assolir-lo. També ací, 
cada vegada hi ha més gent que considera que no 
tot té un preu i exigeix respecte a un poder que hau-
ria d’estar al nostre servei, però que sols s’usa per 
treure’n profit. Per això, gent com Stéphane Hessel, 
un home digne, mort fa poc, passats els 90 anys, 
encara encoratjava a indignar-se i a lluitar. O com el 
filòsof Compte-Sponville  que afirmava que “la dig-
nitat i el respecte de l’ésser humà no són un medi, 
sinó un fi. Obliguen.”. I si volem reclamar tant l’una 
com l’altre, recordem que són uns atributs que ni es 
venen ni es compren. Només s’han de defensar.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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ONCE
· Dijous 28              94106
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· Dissabte 2    77569
· Diumenge 3       12456
· Dilluns 4             52247
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· Dimarts 5   8-19-31-33-39  Estrellas: 2/7
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8: Joan de Déu; Veremon; Aurèlia de Niça. 
9: Francesca Romana; Pacià; Dagobert.
10: Simplici; Macari; Càndid.
11: Eulogi; Àurea; Rosina  
12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat.
13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir. 
14: Arnal; Matilde; Florentina.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
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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.

La dona i la crisi
•• CRISTINA MOLNER

Les dones ho tenim pitjor per la cri-
si. Això és un fet. Encara no s’havien 
consolidat quatre mesures que podien 
fer la nostra vida una mica més justa 
-per exemple la llei de dependència- 
que les retallades ja s’ho han emportat 
pràcticament tot per davant. I el més 
dramàtic és que socialment s’accepta 
que per aquesta causa recuperem el 
rol domèstic de cuidadores quasi ab-
solutes de la llar i de la família. Amb 
la precarietat laboral que estem vivint, 
moltes dones s’han tancat a casa mi-
rant d’assumir tantes feines com po-
den per reduir despeses. I això inclou 
l’atenció a malalts crònics sense ajuda 
de l’administració, amb tota la respon-
sabilitat i la solitud que aquesta tasca 
comporta. Però alerta, que aquest cú-
mul de despropòsits econòmics i cor-
rupteles no posin en perill també els 
drets més bàsics dels nostres fills. His-
tòricament, quan s’ha arribat a aquest 
punt, les dones han abanderat petites 
revoltes que han desembocat en grans 
revolucions.

Seguim treballant
•• ASSOCIACIÓ TDAH ANOIA

L’associació TDAH Anoia va néixer  
l’any 2008, fruit de la voluntat de po-
der oferir un servei d’informació, ajuda 
i suport a totes les famílies i persones 
que pateixen el TDAH; nens, adoles-
cents i adults. Assessorament a famili-
ars i professionals tant de la salut com 
de l’educació.
Durant aquests cinc anys han passat 
per l’associació moltes persones per 
informar-se i fer consultes sobre el 
TDAH. Bàsicament famílies que s’en-
fronten dia a dia a aquest trastorn i 
que necessiten un suport davant mol-
tes vegades de la desconeixença  del 

que és el TDAH (Trastorn per dèficit 
d’atenció amb o sense hiperactivitat).
Per aquest motiu, seguim i seguirem 
treballant per continuar amb aquesta 
tasca amb la iŀlusió de fer una bona 
feina i de ser una bona ajuda per tots 
aquells que ens donen suport i que al-
hora es veuran refermats per l’associ-
ació.
Per tots ells, seguim amb les “xerrades 
cafè” cada últim dijous de cada mes al 
Centre Cívic Montserrat a les 20h. del 
vespre. Una xerrada que està oberta 
a tothom, socis i no socis. Xerrades 
que intenten abarcar tots els temes re-
lacionats amb el TDAH: reeducacions 
psicopedagògiques, com enfrontar-se 
a certes situacions, nervis abans dels 
exàmens, angoixes, medicacions ...
També s’estan preparant dues confe-
rències, encara per determinar, i que 
comptaran amb la col.laboració de 
professionals de l’educació i de la sa-
lut. 
Ens podeu trobar al Casal Cívic de 
Montserrat, C/Orquídies, 7, o posar-
vos en contacte amb nosaltres via e-
mail tdah.anoia@gmail.com o bé tru-
cant al mòbil 722.383.087.
Agraïm el suport rebut durant aquest 
temps i que ens anima a continuar 
amb la nostra tasca.

Gràcies a les persones. 
Un toc d’atenció a l’ajun-
tament de Sta. Margarida 
de Montbui
•• ÚRSULA RUBIO SANCHEZ

El passat dissabte dia 2 de març, per 
culpa que la vorera estava malmesa 
(faltava una rajola del terra), vaig cau-
re en la travessia de la Tossa, al vol-
tant del número 6 de Santa Margarida 
de Montbui, causant-me diverses lesi-
ons de les quals vaig ser atesa a l’am-

bulatori d’aquesta mateixa localitat.
Vull agrair, per la seva gran ajuda, pro-
fessionalitat, amabilitat i comprensió, 
el que vaig passar en aquells moments 
a la senyora que va ajudar a aixecar-
me, als agents de la Policia Local de 
Sta. Margarida de Montbui per la seva 
rapidesa quan el meu fill els va anar 
a buscar i al doctor Raul Vallès Sier-
ra, qui em va atendre molt bé per les 
lesions.
I a més vull demanar i exigir a l’Ajun-
tament de Sta. Margarida de Montbui 
que prenguin bona nota d’arranjar dita 
vorera perquè no torni a passar el que 
jo vaig patir.

Un programa del Circo 
Royal, imprès a Igualada
•• JOSEP ELIAS FARRÉ

En el programa del Festival Internaci-
onal de Circ de Figueres, 2013, s’in-
serí un article escrit per Ramon Bech 
i Genís Matabosch (organitzadors del 
certamen) dedicat a Nicolàs Camús i 
Jaume Cunillera, dos grans artistes 
circences figuerencs. Les referències 
a cadascun d’ells van signades, res-
pectivament, per un i altre autor. Així, 
Matabosch glossa al Jaume Cunillera 
Sàbat (1915-1951) perxista figuerenc i 
màrtir del circ.
Explica que Cunillera s’assabentà que 
l’artista argentí Jaime Oller cercava un 
àgil per al seu número de perxa. S’uni-
ren els dos i formaren parella durant 
setze anys, endegant l’atracció deno-
minada Los Ollers. Entre 1940-45 ac-
tuaren en els circs Imperial i Trebol.
“La temporada 1948, els Ollers foren 
contractats pels empresaris catalans 
Lucas i Paquito Amorós, directors del 
Circo Royal” Per 1951, Amorós -Sil-
vestrini els tornaren a reclamar per a 
fer gira amb ells (...). La nit de l’estrena 
es fixà pel primer de maig (...) Arribà 

el moment dels Ollers, que surten a 
la pista sobrealçada, no s’ha muntat 
correctament, un dels seus taulons, 
fa perdre l’equilibri dècimes de segon 
al portor (Oller) i Cunillera cau de la 
perxa de cap contra el terra. Traslla-
dat a la clínica més propera s’esdevé 
el tràgic final, la mort de l’artista figue-
renc”. Aquesta desgràcia va produir-se 
a Sant Adrià del Besós.
L’article va il.lustrar amb reproduc-
cions de programes on hi figuren els 
Oller. Un d’ells és del Gran Circo Ro-
yal, que porta el peu d’impremta Bas, 
imp. Igualada. Suposem és de la tem-
porada 1948, donat que Cunillera morí 
pel maig del 1951. Així, doncs, ja no 
podia  haver actuat a Igualada, en el 
mes d’agost donat que era quan els 
Amorós Silvestrini presentaven la 
seva companyia, durant la Festa Major 
d’aquesta ciutat.
En l’esmentat programa hi figuren 
aquestes atraccions, Família Andreu-
Rivels (superpayasos), 4 Fiorentini 
(fantasia acrobàtica), Rebus (equili-
brista sobre un dedo), Los Marver’s 
(aristócratas del espacio), 3 Renevels 
(exéntricos acrobáticos), James Brand 
(antipodista), Rasgueffi and Loli (ma-
labaristas), Señalada y Rascacielos 
(zaragateros), Orquesta Valencia, el 
cap de Pista, Surin i, naturalment, Les 
Oller’s (formidables perchistas argen-
tinos)...
El programa anúncia.: “Gran Circo Tre-
bol en la pista del Circo Dorado. Hoy 
debut: Tarde a las 7, Noche a las 11(...) 
Circo Royal, siempre sensacional. 3 
únicos dias” Suposem que aquells 3 
dies d’actuació foren: dia 23 d’agost, 
vigília de la Festa Major, 24, Sant Bar-
tomeu i 25 Sant Faust.
Curiosament, els germans Amorós te-
nien una impremta. Segurament, però, 
que per qüestions pràctiques els ana-
va millor imprimir a Igualada.

Dia 8: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 9: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 10: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 11: JUVÉ/ Av. Montserrat. 27
Dia 12: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 13: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 14: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director
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En el passat Ple Ordinari Municipal de l’aprovació 
del Pressupost 2013, es van repetir (per part de tots 
els grups municipals) les mateixes queixes per la 
disminució de subvencions de la Generalitat. Uns i 
altres van clamar el cel per la situació límit en què si-
tua els Ajuntaments, que en pocs anys han vist dis-
minuir fortament les transferències per la prestació 
de serveis com són, per exemple, ensenyaments 
musicals o escoles bressol. Quan els municipis han 
consolidat les despeses i l’estructura d’aquests ser-
veis, ens hem trobat que el seu finançament s’ha 
vist fortament estroncat. Fins i tot, algun partit ha 
votat en contra d’acceptar les subvencions (!) per 
aquest motiu (si no acceptem subvencions, ni que 
siguin menys de les esperades, ja em direu com 
ho finançarem tot plegat!). Alguns d’aquests partits 
han assenyalat la Generalitat com a responsable 
única.
Però, a qui recau la vergonya d’escanyar les fi-
nances municipals? Als Ajuntaments, que hem de 
prescindir d’aquests serveis? A la Generalitat, que 
ens ha posat en aquest carreró sense sortida? O 
potser a l’Estat espanyol que ens espolia cada any 
16.000 milions d’euros, que van i no tornen? És 
molt important discernir el gra de la palla en aquest 
aspecte. Garbellar, que en diuen. La Generalitat és 
qui atorga aquestes subvencions, ben cert. Però 
en quina situació es troba la institució més impor-

El sacrifici de continuar a Espanya

JOAN REQUESENS I ROCA ·    

tant del país? O sigui, com ens trobem els catalans 
que financem Espanya i aquesta no correspon? La 
Generalitat es troba en aquests moments en una 
situació econòmica límit, que la impedeix continu-
ar tirant endavant el país. Sense espoli o, encara 
més senzill, amb un estat català, no patiria aquest 
ofec, que de retruc ens rebota als municipis. L’Es-
tat espanyol però, va més enllà i pren mesures per 
perjudicar encara més l’economia de la Generalitat. 
Fa un repartiment injust del sostre de dèficit, impo-
sant-lo al 0,7%. O impedeix posar impostos a qui 
més té, com és el cas de l’impost a la banca sobre 
els dipòsits que ha estat prohibit. I això ho fa mentre 
manté ministeris sense competències perquè estan 
transferides o es gasta 28.000 milions d’euros en 
contractes de compra d’armament.
A Igualada tenim serveis que amb molts anys de 
bagatge han guanyat prestigi i són reconeguts per 
la seva qualitat. Serveis d’ensenyaments com és 
l’Escola de Música, que ha fet i fa una aportació 
incommensurable a la ciutat, d’on han sortit per-
sones molt preparades, on hi treballen grans pro-
fessionals i on es genera directa o indirectament 
gran part de l’oferta cultural de la ciutat. I ara, en 
aquests difícils moments de crisi, és quan més s’ha 
fet palès que l’anorreament d’Espanya, ens pot fer 
perillar aquests serveis. Ara, amb l’Estat posant 
sota les cordes a la Generalitat, veiem com s’acos-

No cal que ens esverem pels atacs del govern 
contra el procés sobiranista de Catalunya. En re-
alitat, està seguint els passos previstos. Primer 
varen ignorar-lo, després el menysprearen; més 
tard, a mesura que anàvem fent camí, han inten-
tat espantar-nos de moltes maneres: amenaces 
de plagues bíbliques: pobresa, boicot, exclusió 
de la UE, fins i tot intervenció militar... 
Quan s’han adonat que tot plegat era inútil i 
no podien aturar la via empresa, han posat en 
marxa tota la maquinària de l’Estat per evitar ... 
què? Que el poble manifesti lliurement la seva 
voluntat, res més que això. I en aquest sentit, 
han estat implacables. No solament s’han val-
gut de la premsa més addicta per bescantar-nos 
amb mentides, sinó que volen impedir un dret 
tan fonamental en democràcia com la llibertat 
d’expressió. El cas més recent ha estat la des-
titució fulminant del fiscal en cap  de Catalunya 
per haver afirmat que era legítim preguntar al po-
ble de Catalunya sobre el seu futur. No ha servit 
de res dir que en tot cas havia de fer-se dintre 
la llei perquè no es poden defensar ni posicions 
legals si aquestes no plauen a les altes esferes 

Qui té por?

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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ta al precipici. Ep! I això, evidentment, no exclou de 
denunciar retallades o mesures ideològiques que 
el govern català hagi pres, com la tendència que 
s’entreveu a privatitzar la sanitat. I això no exclou 
que hem de ser crítics amb les mesures injustes 
que pot adoptar la Generalitat i alçar-ne la veu. Cal 
garbellar. Però seria insensat no veure que ara és 
l’hora de la independència. És l’hora de deixar de 
patir el sacrifici de continuar a Espanya.

de l’Estat. 
Ha començat, doncs, la guerra bruta dels que ve-
uen que no la podran guanyar d’altra manera. S’ha 
posat en moviment l’artilleria pesant. Els primers 
arguments per anar-hi en contra eren l’apel·lació a 
la sagrada Constitució i a les lleis espanyoles, que  
no ho permeten. Però no n’hi havia prou amb això. 

Ara l’objectiu és crear un clima de desconfiança 
dels catalans envers els seus polítics. No vull dir 
que siguin uns angelets i sempre actuïn correc-
tament. Però que ara surtin casos com bolets és, 
com a mínim, sospitós. Busquen desacreditar la 
política catalana i estan usant tots els mitjans per 
fer-ho. Es tracta, ni més ni menys, de fer que el 
mateix poble que reclamava independència l’Onze 

de Setembre de l’any passat, ara es desentengui 
del procés fent veure que els qui el volen portar 
endavant són uns delinqüents.
Però han adoptat el camí equivocat. No s’adonen 
que l’escanyament econòmic a què ens sotmeten, 
les invalidacions de lleis catalanes, els recursos 
sistemàtics contra les decisions del Parlament en 
realitat ens carreguen de raons per trencar amb 
una situació totalment injusta. Si alguna cosa es 
posa de manifest és la seva feblesa i la mateixa 
democràcia. 
Són sobradament conegudes les raons econòmi-
ques, històriques i polítiques que avalen la  inde-
pendència de Catalunya. Els polítics espanyols 
saben perfectament que tenim raó --i raons- per 
a reclamar-la. Ells i nosaltres sabem que no hi ha 
raons jurídiques per impedir la consulta i que com 
a Estat –almenys teòricament- democràtic hauran 
d’acceptar els resultats. Per això orienten tots els 
esforços a evitar que es faci.  En el fons –i enca-
ra que mai ho reconeixeran- ens tenen por. Per 
això tanquen les portes fins i tot al fet de parlar-ne. 
Però qui pot posar portes al camp?

Són sobradament conegudes les raons 
econòmiques, històriques i polítiques que 
avalen la independència de Catalunya. Els 
polítics espanyols saben perfectament que 
tenim raó  -i raons- per reclamar-la

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal 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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Els ajuntaments de l’Anoia van augmentar el deute 
25 milions des de l’inici de la crisi fins el 2011
JORDI PUIGGRÓS.-
Els ajuntaments de l’Anoia van 
augmentar el deute viu munici-
pal més de 25 milions d’euros 
des de l’inici de la crisi eco-
nòmica, el 2008, fins el 2011. 
Tot i que alguns van saber tro-
bar fórmules per disminuir els 
números vermells, la majoria 
no havien reaccionat encara 
quan es va tancar l’exercici 
de fa un any. En total, a finals 
del 2011 els ajuntaments de la 
comarca devien 87,2 milions 
d’euros, dels quals la majoria 
eren d’Igualada, on el deute 
pujava 55,7 milions. Es dóna 
la circumstància que, quan 
van començar els problemes 
econòmics el 2008, el deute 
total dels municipis anoiencs 
era de 62,3 milions d’euros. 
Aquestes són dades ofici-
als del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, i 
les publiquem ara, justament 
unes setmanes abans que el 
Ministeri faci públiques les da-
des del 2012, que permetran 
veure quins ajuntaments “han 
fet els deures” i quins no.

736 euros per habitant
Si extrapolem el deute mu-
nicipal pels habitants que te-
nia l’Anoia a finals del 2011 
(118.509), trobem que cada 
anoienc “deu” simbòlicament 
736 euros als bancs, produc-
te dels números vermells dels 
seus ajuntaments. La xifra és 
espectacularment més alta a 
Igualada, on el deute per ha-
bitant és de 1.423 euros per 
persona, és a dir, 5.692 euros 
per una família de quatre per-
sones, gairebé un milió de les 
antigues pessetes. 
Hi ha ajuntaments que no de-
uen ni un euro als bancs, o bé 
que, per ésser una xifra irrisò-
ria, ni tan sols figuren en les 
dades oficials, com és el cas 

Fins el 2011, els 
ajuntaments de la 
comarca tenien un 
deute de 87 milions 
d’euros, dels quals 
quasi 56 corresponen 
a Igualada

El tema de la setmana
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2.008 2.009 2.010 2.011

ARGENÇOLA 238 12.000 7.000 0,0

BELLPRAT 91 9.000 0,0

BRUC 1.992 419.000 339.000 243.000 141.000 70,8

CABRERA D'ANOIA 1.355 35.000 5.000 398.000 206.000 152,0

CALAF 3.522 1.089.000 1.409.000 1.458.000 1.354.000 384,4

CALONGE DE SEGARRA 198 0,0

CAPELLADES 5.494 2.705.000 2.804.000 4.853.000 4.967.000 904,1

CARME 836 64.000 203.000 179.000 214,1

CASTELL. RIUBREGóS 190 1.000 5,3

550 83.000 92.000 135.000 245,5

COPONS 332 65.000 162.000 153.000 299.000 900,6

HOSTALETS DE PIEROLA 2.827 220.000 174.000 129.000 91.000 32,2

IGUALADA 39.191 40.531.000 43.586.000 54.123.000 55.760.000 1.423

JORBA 820 331.000 626.000 520.000 373.000 454,9

LLACUNA 935 600.000 664.000 978.000 856.000 915,5

MASQUEFA 8.310 6.031.000 5.686.000 5.895.000 5.904.000 710,5

MONTMANEU 196 0,0

ÒDENA 3.469 18.000 747.000 690.000 1.349.000 388,9

ORPÍ 172 29.000 23.000 17.000 11.000 64,0

PIERA 14.867 3.605.000 4.049.000 4.002.000 3.555.000 239,1

POBLA DE CLARAMUNT 2.269 425.000 605.000 645.000 708.000 312,0

PRATS DE REI 532 110.000 206,8

PUJALT 208 144.000 75.000 84.000 83.000 399,0

RUBIÓ 222 0,0

SANT MARTÍ DE TOUS 1.167 202.000 184.000 354.000 319.000 273,4

SANT MARTÍ SESGUEIOLES 376 8.000 0,0

SANT PERE SALLAVINERA 164 0,0

SANTA M. DE MONTBUI 9.812 1.382.000 2.889.000 3.295.000 4.515.000 460,2

SANTA MARIA DE MIRALLES 140 0,0

TORRE DE CLARAMUNT 3.796 1.244.000 1.448.000 1.843.000 2.454.000 646,5

VALLBONA D'ANOIA 1.433 205.000 163.000 122.000 79.000 55,1

VECIANA 173 0,0

VILANOVA DEL CAMÍ 12.632 2.943.000 3.423.000 3.573.000 3.791.000 300,1

TOTAL 118.509 62.326.000 69.141.000 83.670.000 87.240.000 736,1

Habitants Deute/Hab.

CASTELLOLí

Deute viu dels ajuntaments de l’Anoia (2008-2011)

Font: Ministeri d’Hisenda

Cada habitant de 
l’Anoia, tingui l’edat 
que tingui, “deu” 736 
euros als bancs per 
la gestió dels seus 
ajuntaments

Alguns alcaldes de la comarca, durant una visita a Igualada per la Festa Major. La gestió municipal dels darrers anys a l’Anoia ha deixat els ajuntaments sense diners.

d’Argençola, Bellprat, Calonge 
de Segarra, Montmaneu, Ru-
bió, Sant Martí Sesgueioles, 
Sant Pere Sallavinera, Santa 
Maria de Miralles o Veciana. 
Es tracta de municipis amb 
pocs habitants, però aquest 
detall no és la causa del seu 
deute insignificant. Hi ha ajun-
taments “petits” amb deutes 
realment grans, com és el 
cas de Copons, on cadascun 
dels seus 332 habitants “deu” 
900 euros per culpa del deute 
municipal, que puja 299.000 
euros. El mateix succeeix a la 
Llacuna (915 euros per habi-
tant) i Capellades (904 euros), 
que són, amb Igualada, els 
municipis més endeutats de la 
comarca. 

Els ajuntaments que 
segueixen endeutant-se
Si els ajuntaments de l’Anoia 
van “inflar” el deute municipal 
25 milions d’euros en només 
quatre anys, òbviament sig-
nifica que n’hi ha alguns que, 
malgrat la crisi, van continuar 
estirant més el braç que la mà-
niga, tot i que també és cert 
que alguns tenien projectes ja 
iniciats que s’havien d’acabar, 
o d’altres que es van endeu-
tar pagant primer amb diners 
municipals el que esperaven 
cobrar després en subvenci-
ons de la Diputació o la Ge-
neralitat. En qualsevol cas, 
els números del 2012 serviran 
per comprovar tots aquests 

extrems. De moment, és sig-
nificatiu que els ajuntaments 
de Capellades, Castellolí, 
Copons, Igualada, Masquefa, 
Òdena, la Pobla de Clara-
munt, els Prats de Rei, San-
ta Margarida de Momntbui, la 
Torre de Claramunt, o Vilano-
va del Camí, augmentessin 
de  forma significativa el seu 
deute municipal des del 2010 
al 2011. En plena crisi.
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Habitants

Ceuta 82376 207.131.000,00 € 2.514,46 €

Madrid 3265038 6.347.900.000,00 € 1.944,20 €

36453 66.155.699,99 € 1.814,82 €

78704 114.347.000,00 € 1.452,87 €

33008 47.626.544,84 € 1.442,88 €

Melilla 78476 112.880.000,00 € 1.438,40 €

39191 55.760.101,55 € 1.422,78 €

29961 41.707.000,00 € 1.392,04 €

Málaga 568030 755.400.000,00 € 1.329,86 €

Tarragona 134085 176.295.741,97 € 1.314,81 €

106709 136.171.084,73 € 1.276,10 €

34432 43.563.972,35 € 1.265,22 €

28617 36.193.000,00 € 1.264,74 €

Vic 40900 50.294.000,00 € 1.229,68 €

63788 78.359.000,00 € 1.228,43 €

32469 38.087.000,00 € 1.173,03 €

52200 59.609.000,00 € 1.141,93 €

Zaragoza 674725 757.000.000,00 € 1.121,94 €

Valencia 798033 886.200.000,00 € 1.110,48 €

35288 38.102.000,00 € 1.079,74 €

Deute 2011 Deute/Hab.

Vendrell (El)

Gandia

Cambrils

Igualada

Totana

Reus

Tortosa

Sitges

Benalmádena

Jávea/Xàbia

Puertollano

Teruel

Els municipis de més de 25.000 habitants amb més 
deute d’Espanya (2011)

Evolució històrica del deute públic a Espanya en % del PIB (1880-2010)

variació 
cada any

Deute públic (1990-2012) 
en milions d’euros a Espanya

Font: Ministeri d’Hisenda

Malgrat que l’actual 
govern ha disminuït 
el deute, sembla 
que el 2013 tornarà 
a incrementar-se 
en haver d’assumir 
el “fiasc” del World 
Trade Center

Cada igualadí suporta 
un deute del seu 
ajuntament 
de 1.422 euros. 
Quatre de les 10 
primeres ciutats 
més endeutades 
d’Espanya són 
catalanes

Els números municipals són un desastre a 
Igualada, amb un deute esfereïdor.

La gestió municipal dels darrers anys a l’Anoia ha deixat els ajuntaments sense diners.

JORDI PUIGGRÒS.-
Igualada és la setena ciutat 
d’Espanya amb més deute 
municipal. Almenys així era 
fa un any. La Veu ja va publi-
car-ho el setembre de l’any 
passat, quan el Ministeri d’Hi-
senda va fer públic aquest trist 
rànquing, el del deute viu. I 
atenció, perquè aquesta xifra 
-a l’igual que les de la pàgina 
anterior- no és tot el que de-
uen els ajuntaments. El con-
cepte de deute viu contempla 
només els deutes amb caixes 
i bancs relatives a crèdits fi-
nancers, valors de renda fixa 
i préstecs o crèdits transferits 
a tercers, excloent, per tant, el 
deute comercial.
Igualada, doncs, figura en-
tre les primeres posicions del 
rànquing entre les ciutats de 
més de 25.000 habitants de 

tota Espanya. Concretament, 
la setena, per darrere de Ceu-
ta, Madrid, el Vendrell, Gan-
dia, Cambrils i Melilla. Segons 
les xifres oficials, el deute 
per habitant d’Igualada és de 
1.422,78 €, tenint en compte 
la població de 39.191 habi-
tants que figura en el cens que 
s’ha prés com a referència, el 
de 2011. En total, el deute viu 
de l’Ajuntament d’Igualada és 
de 55.760.101,55€.
També és curiós observar com 
la capital de l’Anoia és la ter-
cera ciutat catalana amb més 
deute, però és que, entre les 
20 primeres ciutats espanyo-
les, n’hi ha vuit d’aquí, la qual 
cosa dóna una idea de la caò-
tica situació econòmica que vi-
uen, sobretot, els ajuntaments 
catalans.
Dels 4.985 municipis que hi ha
a Espanya, Igualada figura 
en la posició 152a, tenint en 
compte el rànquing absolut. 
La primera posició, és a dir, 
la població amb més deute 
municipal, és Aguilar de Se-
garra, limítrof amb l’Anoia. 
Els seus 245 habitants “de-
uen” 2.196.076,00 €, la qual 
cosa signifiquen 8.963,58 € 
per cadascun d’ells. Aquest 
municipi ja liderava aquesta 
classificació en el rànquing del 

2010. Cap altre municipi de la 
comarca figura en una posició 
pitjor que Igualada. És més, 
en el rànquing absolut, no 
n’apareix cap en els primers 
400 llocs.
Recordem que el govern mu-
nicipal d’Igualada (CiU i ERC-
RCat) es va comprometre a 
reduir en 20 milions d’euros el
deute que té l’Ajuntament amb 
els bancs. Actualment, l’Ajun-

tament d’Igualada té un deute 
acumulat de 61 milions d’eu-
ros, segons va revelar l’au-
ditoria economicofinancera 
que el consistori va soŀlicitar 
a la Diputació de Barcelona al 
principi de la legislatura.
Malgrat que l’actual govern 
municipal ha promès en més 
d’una ocasió que els números 
del 2012 seran millors que el 
2011, el cert és que ja és se-
gur que el “fiasc” del World 
Trade Center -l’empresa falli-
da l’ha hagut d’assumir l’ajun-
tament- incrementarà el deute 

en l’exercici actual el 2013. La 
situació econòmica de l’Ajun-
tament d’Igualada costa molt 
de redreçar sense prendre 
mesures dràstiques.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Ha estat tota una sorpresa. 
Ningú no s’esperava que 
Igualada entraria a formar part 
del gruix de pobles i ciutats 
que tenen la seva Fira Medi-
eval, però sí, finament serà 
així, i serà aquest mateix cap 
de setmana. El nucli antic de 
la ciutat, dins de les antigues 
muralles, serà l’escenari d’una 
fira que portarà el nom del rei 
Pere III el Cerimoniós, tot just 
recordant que fa 640 anys 
que aquest monarca català va 
atorgar a Igualada privilegis 
reials.
L’empresa anoienca Mapa-
mundi, d’àmplia experiència 
en l’organització de fires simi-
lars en varis punts de l’Anoia 
i altres comarques, serà l’en-
carregada de l’organització, 
amb l’Ajuntament de la ciutat.  
Com passa a d’altres llocs, 
no hi faltaran espectacles 
de recreació històrica, mer-
cat d’època i mostra d’antics 
oficis. El seu portaveu, Lluís 
Pedraza, i el regidor de Cultu-
ra, Josep Miserachs, van ser 
els encarregats, dimecres, de 
presentar aquesta fira. 

El nucli antic retornarà 
al segle XIV 
L’any 1373, el monarca, Rei 
d’Aragó, València, Mallorques, 
Sardenya i Còrsega, Comte 
de Barcelona, Rosselló i Cer-
danya, va concedir l’enfran-
quiment dels drets reials per 
l’entrada de mercaderies a la 
població. Així, els mercaders, 
en anar a mercat a Igualada, 
deixaven de pagar la lleuda, 
un dret o taxa que es pagava 
al rei. Només es va reservar i, 
per tant es pagava un diner, 
per somada o càrrega d’ani-
mal de bast, equivalent a tres 
quintars de gra, quatre gerres 
d’aigua o dos odres d’oli. El 
mateix any, el rei concedia a 
la vila el privilegi de celebrar la 
Fira de Reis. 
La fira s’instal·larà als carrers 
i places del centre històric 
a llarg de tota la jornada de 
demà dissabte, 9 de març, i 
el matí de diumenge, 10 de 
març. Concretament, a la pla-
ça de l’Ajuntament, plaça Pius 
XII, plaça Sant Miquel, pla-
ça del Bruc, carrer de Santa 
Maria, carrer del Roser, car-
rer del Born, carrer Custiol i 
la travessia de Sant Roc. Tal 
com destaca Pedraza “aquest 

El nucli antic de la ciutat viurà aquest cap de 
setmana la seva primera Fira Medieval

Llibre de privilegis atorgats pel rei Pere III el Cerimoniós.

Igualada

La fira porta el nom 
de Pere III el 
Cerimoniós, tot 
recordant que fa 640 
anys que va atorgar 
privilegis reials a la 
ciutat d’Igualada
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La fira pretén evocar la Igualada medieval, talment com s’ha fet en altres poblacions.

és l’antic segon recinte em-
murallat d’Igualada, delimitat 
pels antics quatre portals, el 
d’Òdena, el de Soldevila, el de 
la Mare de Déu de Gràcia i el 
de Capdevila”.
En aquest certamen s’hi podrà 
trobar  un mercat d’època amb 
productes artesans i una mos-
tra d’arts i oficis per descobrir 
com treballaven fa sis-cents 
anys els artesans del cuir, les 
filadores o els paperers, entre 
altres. També s’hi trobaran pa-
rades de mercaders arribats 
de terres sarraïnes, amb forns 
de pa, tavernes, herbolaris 
amb herbes medicinals i una 
haima àrab on degustar te, 
pastes i productes de l’Orient. 
Els més petits, a més, tindran 
un Racó Infantil on gaudir, per 
exemple, amb una caravana 
de ruquets i un carrusel d’èpo-
ca.  
Miserachs, destaca que “Igua-
lada va tenir un passat medi-
eval que mereix ser recordat 
i al qual sovint no li donem la 
importància que mereix; vam 
ser una vila comercialment 
molt important, en un encla-
vament geogràfic estratègic, i 
això va merèixer el reconeixe-
ment i els privilegis d’un dels 
grans monarques de la nostra 
història, el rei Pere III; aquesta 
és la memòria que volem re-
cuperar”.
 
Espectacles dissabte 
i diumenge
Durant dissabte i diumenge 
es podran veure espectacles 
a l’entorn de la plaça Sant Mi-
quel. Demà, es podrà veure el 
campament dels arquers re-
ials de Pere III, el titellaire re-
ial Ramon Lluc de Selvanyola 
o la cercavila de tambors del 
Ball d’Enveja pels carrers del 
nucli antic. A les 8 del vespre  
el Ball d’Enveja protagonitzarà 
en l’espectacle La ràtzia del 
cabdill Al-manzur a les mura-
lles d’Igualada.
Aquest és un ball de foc inspi-
rat en la llegenda de la nit del 
solstici d’estiu del segle XII, on 

un grup de pagesos van con-
querir la torre de guaita de la 
quadra d’Enveja als sarraïns. 
A l’espectacle es retroben pa-
gesos cristians i soldats sarra-
ïns per commemorar aquest 
fet. La música i coreografia 
estan creades especialment 
per aquest ball.  
Per als qui decideixin visitar 
la fira diumenge, continuarà 
el mercat medieval i la mos-
tra d’oficis al llarg del matí. 
L’exposició de falcons i rapi-
nyaires, novament els arquers 
del rei Pere III i, especialment, 
a les 12 l’actuació del Mag 
Merlí i, a la una del migdia, 
un espectacle de falconeria. 
Una exhibició d’uns quaranta 
minuts de durada en els qual 
podran presenciar els vols de 
les diferents aus i es donaran 
explicacions de la seva morfo-
logia, hàbitat i forma de caça. 
S’hi trobaran aus nocturnes, 
l’àliga harris en vol baix i, final-
ment, el vol alt dels falcons.  

No sempre serà una 
fira medieval
Pedraza explicava dimecres 
que “la intenció és que aques-
ta fira també serveixi de bon 
reclam per a que gent d’arreu 
del país ens visiti la ciutat, i 
d’aquesta manera l’activitat 

que es fa al nucli antic generi 
ingressos per a l’hostaleria i el 
comerç”. Per aquesta raó, en 
un principi es volia fer la Fira 
Medieval coincidint amb la Bo-
tiga al Carrer, però existia mol-
ta  dificultat per trobar espais 
adients per combinar ambdu-

es activitats.
El portaveu de Mapamundi 
Produccions també va avisar 
que “no necessàriament l’any 
vinent la fira tindrà temàtica 
medieval, pot ser d’un altre 
caire, es veurà en funció de 
diferents factors”.

Durant dissabte i 
diumenge es podran 
veure espectacles 
de recreació 
històrica, exposició 
d’oficis antics i un 
mercat d’època  
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El conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, presentarà avui 
divendres el projecte de nova 
configuració de l’absis de l’es-
glésia romànica de Sant Cli-
ment de Taüll i el nou espai 
museístic. En el projecte hi ha 
participat l’estudi de disseny 
gràfic Burzon-Comenge, qui 
s’ha encarregat d’elaborar la 
part creativa i la construcció 
visual de l’audiovisual que es 
projectarà a les parets de l’es-
glésia i que reproduirà virtual-
ment el famós “Pantocrator”.
El projecte, en general, té com 
a objectius conservar i restau-
rar les  pintures romàniques 
originals de l’absis i establir 
un nou projecte de museïtza-
ció de l’espai. S’emmarca en 
el Programa Romànic Obert 
impulsat conjuntament pel De-
partament de Cultura i l’Obra 
Social “la Caixa”. El programa 
contempla una inversió de 
més de 18 milions d’euros a 
càrrec de “la Caixa”.
Albert Burzon i Ester Comen-
ge han treballat estretament 
amb la firma Playmodes, en-
carregada d’elaborar el “video 
mapping” que permetrà ob-
servar virtualment l’esplendor 
cromàtica de l’interior de l’es-
glèsia.
A Sant Climent de Taüll, on hi 
ha probablement l’església ro-
mànica més visitada del país, 
en una vall declarada Patri-
moni de la Unesco, es podia 

Gabriela Renteria, amb el regidor Joan Requesens i Tino Zapata.

Una professora de 
l’Escola d’Art Gaspar 
Camps, ferida en un 
accident a Montserrat

El pantocràtor virtual de Taüll, 
elaborat en part a Igualada

L’entitat “Amics de Manitos” 
acosta la realitat del Perú a IGD

REDACCIÓ / LA VEU

La presidenta del Centro de 
Apoyo a Niños y Adolescen-
tes Trabajadores (CANAT) del 
Perú, Gabriela Rentería, ha 
estat rebuda aquest dimarts 
a l’Ajuntament d’Igualada pel 
regidor de Joventut i Coope-
ració, Joan Requesens. A la 
trobada també hi ha assistit el 
president a Catalunya d’Amics 
de Manitos, una entitat que 
des de l’any 2011 forma part 
de la comissió Igualada Soli-
dària. Junts han pogut com-
partit impressions al voltant de 
la situació d’infants i joves en 
aquest país sud-americà. 
Amics de Manitos és una ONG 
que treballa projectes de de-
senvolupament al Perú per a 
defensar i promoure els drets 
dels infants i adolescents tre-
balladors a la ciutat de Piura, 
així com el desenvolupament 
educatiu integral d’aquest col-

lectiu, garantint unes millores 
en la seva condició de vida 
quotidiana present i futura.  
Des de l’any 2009, Amics de 
Manitos manté un estret i pro-
ductiu acord de col·laboració 
amb CANAT, la seva contra-
part local en aquests projectes 
de desenvolupament. L’any 
2012 l’entitat va iniciar, amb el 
suport d’Igualada Solidària, el 
projecte Programa alternatiu 
d’enfortiment i desenvolupa-
ment integral dels nens, ne-
nes i adolescents treballadors 
de Piura.  
Després d’aquesta trobada 
informal al consistori, l’Espai 
Cívic Centre ha acollit aquest 
mateix dimarts una xerrada 
informativa al voltant de les 
accions d’Amics de Manitos 
i CANAT, amb la participació 
igualment de Tino Zapata i 
Gabriela Rentería.  
 
 

REDACCIÓ / LA VEU

La professora de l’escola d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada, 
Janice Lafarga, de 44 anys 
d’edat, es recupera favorable-
ment a l’Hospital Parc Taulí de 
Sabadell de les múltiples frac-
tures que es va produir en pa-
tir dissabte passat un accident 
de muntanya a Montserrat.
Lafarga, mestra de Disseny 
Assistit per Ordinador i se-
cretària acadèmica de l’es-
cola municipal, es trobava 
fent escalada juntament amb 
altres persones al massís de 
Montserrat, quan, per causes 
desconegudes, va patir una 
caiguda de quasi 20 metres 
de desnivell. 
Afortunadament l’actuació 
dels serveis de rescat i sanita-
ris va fer possible una ràpida 
atenció i el seu trasllat a Sa-
badell, on respon satisfactòri-
ament a la recuperació.

Ester Comenge i Albert Burzon, i el pantocràtor original.

veure la còpia del Pantocrator 
feta per Ramon Millet el 1959, 
ja que la pintura original es 

conserva al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, el MNAC.



12
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
8 de març de 2013 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

L’equipament juvenil de la Ka-
serna d’Igualada ofereix des 
d’aquest mes de març accés 
gratuït de Wi-fi, connexió a 
Internet sense cables, a tots 
el joves que en vulguin fer 
ús. Aquest servei s’afegeix a 
l’espai ja existent d’ordinadors 
connectats a la xarxa, on es 
poden fer consultes i treballs. 
El nou accés sense fils reque-
reix d’una contrasenya que cal 
sol·licitar a la mateixa Kaser-
na, una mesura per garantir 
en tot cas la seguretat de la 
connexió.   
Amb el servei de Wi-fi, el jo-
vent podrà utilitzar els seus 
ordinadors portàtils, smartp-

Guanyadors dels Premis Anuària 2012.

Sopar de la Penya 
Blaugrana amb 
l’excandidat Agustí 
Benedito

La Kaserna ja és un punt wi-fi d’accés 
gratuït per als joves

REDACCIÓ / LA VEU

La Penya Blaugrana d’Iguala-
da organitza un sopar tertúlia 
amb qui fou candidat a les dar-
reres eleccions a la presidèn-
cia del FC Barcelona Agustí 
Benedito, l’any 2010.
Anteriorment havia format 
part de la candidatura d’Àn-
gel Fernandez, va ser un dels 
fundadors de l’Elefant Blau i 
exmembre de les comissions 
esportiva i social del FCB.
De fet és dels pocs precandi-
dats del 2010 que no van pas-
sar per Igualada. Ara tenim un 
bona ocasió de compartir taula 
amb ell. Benedito és un barce-
lonista que viu de prop l’actu-
alitat blaugrana. Una persona 
amb moltes vivències i experi-
ència. El sopar es realitzarà el 
dijous 14 de març, a les 21h, 
al restaurant Port Lligat.
El preu és de 15€ i és impres-
cindible fer la corresponent 
reserva abans del dilluns dia 
11, a través de pbdiguala-
da@gmail.com o al telèfon 
653901395.

Diumenge, caminada 
familiar de “La Clau” 
a la Tossa
REDACCIÓ / LA CLAU

El proper diumenge dia 10 de 
març es farà una caminada fa-
miliar, en col·laboració amb el 
Centre Cívic de Fàtima, fins a 
la Tossa de Santa Margarida 
de Montbui i tornada. La sorti-
da té una durada aproximada 
de 4 hores. Un cop a dalt, hi 
haurà un petit avituallament 
per a tots els participants. Es 
recomana dur calçat adient i 
aigua. L’activitat es gratuïta. 
Les inscripcions poden realit-
zar-se en qualsevol dels cen-
tres Cívics d’Igualada fins avui 
divendres.

La diputada 
igualadina Alba 
Vergés (ERC) 
s’implica en el Pacte 
Nacional de Salut
REDACCIÓ / LA VEU

La setmana passada es va 
aprovar al Parlament de Cata-
lunya la moció presentada per 
la diputada anoienca Alba Ver-
gés per posar les bases del 
nou Pacte Nacional de Salut.
La moció estableix la creació 
d’un grup de treball per elabo-
rar noves mesures que garan-
teixin que les contractacions 
en l’àmbit sanitari s’atorgui a 
empreses relacionades amb 
el sector i amb coincidència 
d’objectius amb el sistema ac-
tual.
Segons va dir Alba Vergés, 
“aquesta nova mesura ha de 
permetre garantir la qualitat 
del nostre sistema sanitari i no 
s’ha de basar en l’ànim de lu-
cre empresarial. A part, també
vol evitar que els canvis nor-
matius que imposa l’estat es-
panyol puguin arribar a canvi-
ar la raó de ser de la base que 
fa funcionar els nostre sistema 
sanitari”.
La diputada, portaveu republi-
cana de salut, també va des-
tacar la seva preocupació per-
què es perdi el servei públic o 
passi a un segon terme i que 
l’única forma per evitar-ho és 
oferir un bon servei a la ciuta-
dania.

Diumenge, torna el 
Canicròs de l’Anoia 
d’Amics del Gos
REDACCIÓ / LA VEU

El diumenge 10 de març es 
celebrarà el 3r Canicròs de 
l’Anoia, esdeveniment espor-
tiu que organitza novament 
el Club Amics del Gos i que 
tindrà el punt de sortida a les 
seves instal·lacions ubicades 
a la carretera BV-1106 d’Igua-
lada a Òdena, just davant de 
l’aeròdrom, a les 9:00 del matí.
La cursa és circular, d’aproxi-
madament 10 km, i el recorre-
gut passarà per camins, cor-
riols i pistes a través de Can 
Macià, Puig Aguilera, la Raval 
i Can Guilera . Les vinyes i 
els boscos de la zona seran 
testimonis de com els vora 60 
participants ja inscrits, entre 
federats i no federats, lluiten 
per superar els seus rivals en 
la última proba puntuable per 
la Lliga Catalana de Canicròs.
Tot un espectable que espe-
rem que tingui el ressò i l’aflu-
ència de públic de les edicions 
passades i què, per descomp-
tat, és oberta a tothom que 
vulgui acostar-s’hi de bon matí 
per animar als corredors, hu-
mans i gossos.

Els premis Anuària, d’origen 
igualadí, tornen a Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Fa unes setmanes l’associa-
ció Graphispack va signar un 
acord amb l’organització dels 
premis Anuaria per tal que des 
d’aquesta edició 

 de 
Fira de Barcelona aculli els 
Premis Anuaria que van inici-
ar-se a Igualada el 1994 de la 
mà d’Ignasi Vich.
Els Anuaria es van celebrar a 
la ciutat durant 6 edicions en 
el marc de Fira d’Igualada i 
després van traslladar-se al 
saló Viscom a Ifema, Madrid, 
ampliant el seu àmbit de con-
vocatòria a tot l’estat espanyol 
i Portugal.
Els Anuaria, que amb els anys 
s’han consolidat com un certa-
men de referència i amb una 
llarga tradició en el món de la 
comunicació gràfica estatal, 
arriben aquest any a graphis-
pag.digital. Amb aquesta in-
corporació, el saló -que tindrà 

lloc del 17 al 20 d’abril- refor-
ça la seva vinculació amb els 
professionals del disseny grà-
fic i de la comunicació visual, 
mostrant els millors treballs 
d’aquestes especialitats realit-
zades a Espanya i Portugal en 
el darrer any.
Gestionats per Veredictas 
Internacional, els Anuaria 
s’han convertit en estàndard 
d’excel·lència de la creativitat 

i qualitat gràfica. La convoca-
tòria per participar en el certa-
men està oberta fins el 24 de 
març i la inscripció es pot fer a 
anuaria.com. 
El jurat dels Anuaria està ex-
clusivament format per repre-
sentants de les principals enti-
tats del món del disseny entre 
les que s’hi compta l’entitat 
igualadina Disseny=Igualada.
Aquest any els Anuaria, com-
pleixen 20 edicions i l’orga-
nització està elaborant una 
agenda d’activitats arreu de 
l’estat, amb xerrades master-
class a les principals escoles 
de disseny, exposicions i al-
tres actes que es presentaran 
a l’abril.
Els Anuaria són els premis 
amb més reconeixement per 
part del sector del disseny 
gràfic de l’estat, compten amb 
el suport dels principals mit-
jans de comunicació especi-
alitzats, 19 associacions, col-
legis professionals i centres 
de disseny. No reben cap sub-
venció i es financen totalment 
amb capital privat. En l’última 
edició es van inscriure prop de 
350 treballs. El veredicte es 
coneixerà el 18 d’abril.

hones o tauletes per con-
nectar-se a Internet, fins i tot 
més enllà de l’horari d’obertu-
ra al públic de l’equipament. 
L’abast de la xarxa comprèn 
l’edifici de la Kaserna i el petit 
espai enjardinat que té al seu 
davant, a la travessia de Sant 
Jaume. 
El regidor de Joventut de 
l’Ajuntament, el republicà 
Joan Requesens, destaca que 

“d’aquesta manera es posa 
a disposició dels i les joves 
d’Igualada una zona Wi-fi pú-
blica, ciutadana i lliure, facili-
tant-los la cerca d’informació i 
l’ús social de la xarxa de ma-
nera ràpida i còmoda, adap-
tant-nos a la societat del co-
neixement del present”. 
L’objectiu del departament 
local de Joventut és fomen-
tar l’ús social de les noves 
tecnologies de la informació i 
el coneixement entre aquest 
segment de la societat. Es 
pretén incentivar i fer créixer el 
nombre d’usuaris connectats 
a Internet i esdevenir una eina 
que posi a l’abast dels joves 
l’accés a la xarxa. 
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El fiscal superior de Catalu-
nya, Martín Rodríguez Sol, de 
plena actualitat aquesta set-
mana, resideix a l’Anoia i està 
casat amb la jutgessa tousen-
ca Ester Vidal. Per aquest fet, 
el matrimoni també disposa 
d’una segona residència a St. 
Martí de Tous.
Rodríguez Sol, d’origen ma-
llorquí, està molt vinculat a la 
parròquia de la Sagrada Famí-
lia, on realitza cursets prema-
trimonials a les parelles que 
preparen el seu casament.
Recordem que Rodríguez Sol 
va presentar dimarts la seva 
dimissió davant el fiscal gene-
ral de l’Estat, Eduardo Torres-
Dulce, que ha decidit acceptar 
la renúncia.
Precisament, Rodríguez Sol 
va comparèixer davant el seu 
superior per abordar l’obertura 

El fiscal Rodríguez Sol, dirigint-se a presentar les al.legacions davant el seu superior, dimarts a Madrid.

Rodríguez Sol, de 
plena actualitat, està 
casat amb la 
jutgessa anoienca 
Ester Vidal, i des de 
fa molt temps fa les 
sessions prematri-
monials a la Sagrada 
Família d’Igualada

El Fiscal Martín Rodríguez Sol viu a l’Anoia 

de l’expedient que aquest di-
lluns va anunciar Torres-Dulce 
per una pèrdua de confiança 

després d’unes declaracions 
en què Rodríguez Sol consi-
derava legítim el “dret a deci-

dir” català. La compareixença 
s’emmarca en el que asse-
nyala l’article 41.5 de l’Esta-

tut fiscal, que estableix que 
abans de prendre una decisió 
definitiva sobre la destitució 
el fiscal general ha d’escoltar 
prèviament l’afectat i també al 
Consell Fiscal. 
La dimissió no serà immediata 
i no es farà efectiva fins que 
Fiscalia de l’Estat no trobi un 
relleu. 

A vegades hi ha persones 
amb les que convivim i no 
sabem qui són. Persones 
discretes, callades, que fan 
la seva feina sense un afany 
de lluir els seus càrrecs. Que 
poden tenir unes ideologies, 
afeccions i ocupacions que 
els mantenen allunyats del 
nostre entorn natural, però 
que per algun atzar del destí 
a vegades els descobrim. I 
si necessiten ajut se’ls dóna, 
si passen un mal moment es 
comparteix, i si pateixen una 
injustícia ens hi solidaritzem. 
Ningú pregunta, ni què fa, ni 
què pensa. És una reacció 
natural i quasi sempre desin-
teressada. 
Tots els mitjans de comuni-
cació parlen que Martín Ro-
dríguez Sol, fiscal general 
de Catalunya, va dir “Si no 
hi ha solució a Madrid s’ha 
de veure quin àmbit de com-
petències ens queda i què 
es pot fer a través d’una llei 
de consultes” ... “Una llei de 
consultes permetria pregun-
tar al poble de Catalunya so-
bre qüestions diferents que 
afectin els seus interessos, 
però sense que es pugui uti-
litzar per esquivar les lleis 
vigents”. Un comentari asse-
nyat que qualsevol persona 
de bé podria subscriure.   
Però Eduardo Torres Dulce, 
fiscal general de l’Estat, li va 
obrir un expedient. I va haver 
d’anar a a Madrid per donar 
explicacions al fiscal general 
sobre les seves manifesta-
cions. Segons informen de 
la fiscalia general de l’es-
tat aquesta compareixença 

s’emmarca en el que asse-
nyala l’article 41.5 de l’Esta-
tut Fiscal, que estableix que 
abans de prendre una decisió 
definitiva sobre la destitució 
el fiscal general ha d’escoltar 
prèviament l’afectat i també 
el Consell Fiscal. Després de 
l’entrevista Rodríguez Sol va 
anunciar que havia presen-
tat la renúncia al càrrec. Això 
deixa sense efecte l’expedient 
iniciat i fa innecessària la reu-
nió del Consell Fiscal.  
Naturalment les reaccions han 
estat molt significatives. A Ma-
drid dient que un fiscal no pot 
donar suport al sobiranisme 
i ací que es tracta d’un acte 
profundament antidemocrà-
tic. Fins i tot el President Artur 
Mas reflexionava “Pot passar 
que un general amenaci amb 
l’exèrcit i no passi res, i que 
per demanar respecte pel po-
ble s’obri un expedient”. I Mò-
nica Terribas, es preguntava 
a l’ARA en quin estat de dret 
vivim quan els que manen 
poden dir el que els sembla i 
els altres se’ls castiga per dir-
ho. I una munió de tertulians 
hi ha dit la seva, de manera 
ben diferent si parlen des de 
la capital de l’Estat o des de 
Catalunya.
Fins ací les notícies de les 
quals parlen tots els mitjans. 
El que afecta a la persona pú-
blica. Però resulta que ell i la 
seva família viuen a Igualada i 
també a Sant Martí de Tous. I 
els que el coneixen bé afirmen 
que és un home discret. “El 
conec a ell i a la seva família. 
És una bellíssima persona. 
Educat, respectuós, tolerant i 

dialogant. Quina gran injustí-
cia que el facin dimitir tan sols 
per dir que les lleis han d’es-
tar al servei dels ciutadans!” 
Aquest home de fermes con-
viccions religioses i morals 
s’ha trobat de cop enmig d’un 
fregat que no esperava. Se-
gur que ell no va voler encetar 
cap polèmica, sinó expressar 
uns valors fonamentals, que 
per causa de la situació políti-
ca li han passat factura.
Va presidir “l’Associació de 
Fiscals” (de caire conserva-
dor) i comptava fins ara amb 
el suport gairebé total del 
Consell Fiscal, que l’any pas-
sat el va ratificar en el seu càr-
rec per 11 vots a 12. I va ser el 
propi Fiscal de l’Estat, Torres 
Dulce, qui el va proposar.  
Que un fiscal no pugui dir una 
cosa tan normal com que es 
respectin les lleis sembla una 
reacció d’estats totalitaris. 
Però segurament hi ha més 
coses en aquesta justícia a 
mida en la que vivim. Sem-
bla que a Madrid van enten-
dre, interessadament, que 
Rodríguez Sol considerava 
“legítim” que es consultés els 
ciutadans de Catalunya sobre 
el seu futur polític. Però com 
que aquestes paraules no són 
les que ell va pronunciar hi 
ha qui creuen que aquest no 
és el verdader motiu de l’atac 
que se li ha fet. Fons del sec-
tor creuen que podria ser pel 
haver continuat insistint en in-
dagar sobre les fonts utilitza-
des per uns periodistes, que 
van publicar en un diari madri-
leny que els Presidents Pujol i 
Mas tenien comptes multimili-

onaris a Suïssa. 
Ara hi ha molt nerviosisme a 
les altes esferes, perquè tant 
la fiscalia com el jutjat d’ins-
trucció, que va admetre la 
querella dels dos afectats, no 
es van sotmetre a les pressi-
ons que el cas es traslladés 
a Madrid. I en les primeres 
declaracions dels periodistes 
del rotatiu de la capital que va 
publicar “la notícia” durant la 
campanya electoral, han dit 
que les dades les hi havia fil-
trat alts comandaments de la 
policia i que ells abans de pu-
blicar-ho ho havien validat al 
Ministeri de l’Interior, perquè 
el document no tenia ni signa-
tura ni el segell pertinent. 
El ministre de l’Interior va 
anunciar que es faria una in-
vestigació interna per saber 
com i qui havia elaborat aquell 
informe i com havia anat a 
parar a la premsa en un mo-
ment tan delicat. Però a hores 
d’ara, encara no se sap res. 
Però si la justícia s’hi posa pel 
mig podria obrir-se un altre 
escàndol. 
Però en situacions com 
aquestes sempre és bo re-
cordar Martin Niemöller, pas-
tor luterà que a l’inici havia 
recolzat la pujada de Hitler al 
poder, però que veient les de-
rives que prenia la seva acció 
de govern va escriure aquests 
versos: Quan els nazis van 
venir a emportar-se els comu-
nistes vaig callar, perquè jo no 
era comunista. Quan van en-
carcerar els socialdemòcra-
tes vaig callar, perquè jo no 
era socialdemòcrata. Quan 
vingueren a buscar els sindi-

calistes, no vaig protestar, 
perquè jo no era sindicalista. 
Quan vingueren a emportar-
se els jueus, no vaig fer res, 
perquè jo no era jueu. I quan 
vingueren a buscar-me a mi 
ja no quedava ningú per po-
der protestar”. 
Un Estat, que es diu de-
mòcrata, no pot fer accions 
com les que ha fet a Martin 
Rodríguez Sol, que només 
ha expressat un comenta-
ri mesurat, on no hi ha cap 
paraula fora de lloc, ni en 
llenguatge jurídic, on ni tan 
sols expressa un ideari po-
lític que pugui ofendre a nin-
gú. Més aviat sembla que 
aquest Estat no és demò-
crata (cosa que molts ja sa-
ben), és intolerant (cosa que 
molts constaten dia a dia) i, 
sobretot, dictatorial (malgrat 
els revestiments legalistes). 
La història està plena de ju-
ristes represaliats. Alguns 
d’ells fins a la mort. Els més 
coneguts Thomas Becket o 
Thomas Moro. En Martín Ro-
dríguez Sol, no l’han crucifi-
cat, però li han donat un cop 
baix. I com a conciutadans 
seus volem testimoniar-li el 
nostre suport. Dir-li que no 
està sol. Que no tindrà el 
càrrec, però sí tot el nostre 
respecte. I també el dels ca-
talans i el de qualsevol per-
sona de bé que sàpiga llegir, 
tingui una mentalitat oberta, 
imparcial i honesta i que no 
es deixi entabanar per les 
misèries interessades del 
poder.

Pere Prat

Un home educat, respectuós, tolerant i dialogant
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Desplaçats des de Jaén (An-
dalusia), dos especialistes, un 
del Traumatologia i l’altre del 
Servei de Medicina Interna de 
Complex hospitalari de Jaén, 
concretament del Centre Neu-
rotraumatològic d’aquesta 
ciutat van venir a visitar l’Hos-
pital d’Igualada, interessats 
concretament en conèixer el 
funcionament de la Unitat Ge-
riàtrica d’Aguts, l’anomenada 
UGA, del Servei de Geriatria 
del Consorci Sanitari de l’Ano-
ia. 
Aquest model ha donat uns 
fruits reconeguts, en principi 
a l’hospital, seguidament a la 
ciutat i comarca i finalment ha 
trencat fronteres estenent-se 
a altres hospitals de l’entorn 
català i, ara, quan ja es porta 
més de dos anys i mig d’activi-
tat assistencial en que el mo-
del està totalment consolidat, 
també s’exporta fora de Cata-
lunya.

Metges de Jaén van ser a l’Hospital d’Igualada.

Metges andalusos s’interessen pel 
tractament a l’Hospital dels avis malalts

La Unitat Geriàtrica d’Aguts 
va començar la seva activitat 
assistencial el dia 1 de Juliol 
de 2010 amb l’objectiu inici-
al d’atendre a les persones 
grans ingressades a l’hospital 
per fractura de fèmur. És així 
com es va constituir un impor-
tant model, novedós, d’ortoge-
riatria que varen encapçalar 
els Serveis de Geriatria, el de 

Traumatologia i el d’Anestesi-
ologia.
Aquest projecte de la Unitat 
de Geriatria d’Aguts va ser 
presentat a la Jornada del Pla 
de Salut que el Departament 
de Salut va organitzar el de-
sembre passat a Sitges i va 
resultar un dels finalistes com 
a millor projecte d’Innovació.  

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte va tenir lloc 
una nova edició de la Calço-
tada Popular del carrer de St. 
Agustí, amb molta participa-
ció dels veïns. També es va 
poder veure una exposició de 

Els veïns, a punt per la calçotada en ple carrer St. Agustí.

maquetes d’edificis realitza-
des pel veí Dídac Cano, que 
va fer entrega de la maqueta 
de l’Ajuntament d’Igualada a 
l’alcalde Marc Castells, i una 
exhibició de bike trial.

Calçotada popular dels veïns 
del carrer St. Agustí

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest any, la Rondalla /Tuna 
Novaunió fem 16 anys. Per 
aquest motiu el divendres, 
15 de març a partir de les 6 
de la tarda, faran un acte de 
celebració l’Equipament Cívic 
Polivalent. S’hi podrà gaudir 

d’una part de l’espectacle de 
PlayBack de l’Associació de 
Gent Gran d’Igualada, l’actua-
ció de la Jove Rondalla, i com 
no de la Tuna Novaunió, amb 
un piscolabis per a  tots els as-
sistents.

Divendres vinent, acte dels 16 
anys de la Rondalla Novaunió

La Rondalla Novaunió, en una actuació.

REDACCIÓ / LA VEU

El dilluns 28 de gener  es va 
iniciar el cicle d´aquest any 
de conferències  per part de 
professionals del SAIC, Servei 
d´Atenció i Consulta d’Apinas,  
amb molta assistència de pú-
blic. El títol d’aquesta Xerrada 
va ser   “Com apren el nen au-
tista”.
El proper dilluns dia 11 de 
març a les 19,30h a l´Auditori 
Apinas, ubicat al Passeig Ver-
daguer 45, serà la segona 
xerrada, amb el títol de “L’es-

colaritat dels adolescents amb 
necessitats educatives espe-
cials” i anirà a càrrec d´Iván 
Ruiz Acero, Psicòleg i Psico-
analista. 
La següent conferència està 
programada per el proper  di-
lluns 27 de maig sobre “Les 
dificultats d’atenció i hiperacti-
vitat dels nens i adolescents”,   
aquesta a càrrec de la Dra 
Constança Gairal Sánchez-
Oro , Psiquiatre i de Joan Beu-
mala Solé, Psicòleg Clínic.

Cicle de xerrades del servei 
d’atenció i consultes d’Apinas

REDACCIÓ / LA VEU

Dimarts dia 26 de març es va 
fer una taula rodona organitza-
da per la “Plataforma per una 
Escola Pública i de Qualitat de 
l’Anoia” sobre la nova propos-
ta de llei LOMCE. Hi van  parti-
cipar  Jaume Aguilar President 
de la FMRP,  Rosa  Cañadell  
Portaveu d’USTEC i Montser-
rat Ros S.G  de la Federació  
d’Educació de CCOO.
Els tres ponents van manifes-
tar que l’aplicació d’aquesta 
Llei comporta un canvi molt de 
fons en la concepció del dret 
a l’educació i l’obligació dels 
governs de garantir-lo. Van 
qualificar la llei de privatitza-
dora, centralitzadora i unifor-
mitzadora, pedagògicament 
molt retrograda, que pot fer 
retrocedir valors que actual-

Els mestres de l’escola pública debaten 
sobre la polèmica LOMCE

ment té el sistema educatiu a 
Catalunya i Espanya com són 
l’equitat i la funció integradora 
de l’escola.
La llei ja ha entrat al Consell 
d’Estat i es preveu que entri al 
parlament l’abril o el maig amb 

la voluntat d’aplicar-la el curs 
14-15, Es per això que es va 
parlar de la importància que 
tota la Comunitat Educativa 
estigui informada per poder 
respondre a les imposicions i 
canvis que la llei comportarà. 

Mestres de l’Anoia, escoltant els ponents.

Xerrada al Consell Comarcal sobre el 
desplegament de desfribil·ladors en espais públics
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dilluns dia 18 de 
març, a les 10h del matí, a la 
seu del Consell Comarcal de 
l’Anoia, es durà a terme una 
conferència sobre els pro-
grames de desplegament de 
xarxes de desfibril·ladors a 
espais públics organitzada per 
Espais Cardioprotegits Cata-
lunya i amb la col·laboració del 
Consell Comarcal.
La xerrada oberta a instituci-

ons, entitats i tothom qui pugui 
interessar, hi participaran dife-
rents ponents de primer nivell 
en el camp de la cardioprotec-
ció que donaran el seu punt 
de vista i exposaran les seves 
experiències sobre el tema.
Cal destacar la participació 
del Dr. Josep Brugada, màxim 
especialista en arítmies cardí-
aques del Hospital Clínic, di-
rector del programa de control 
cardiològic de tots els equips 

del Barça i l’any 2012 va ser 
finalista del Català de l’Any. 
Espais Cardioprotegits Cata-
lunya està dedicada a la cre-
ació d’espais cardioprotegits 
per a la societat. Els seus 
serveis estan recolçats per 
l’experiència i la cultura en 
cardioprotecció d’una de les 
principals multinacionals del 
sector, la nord-americana Car-
diac Science.
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El Madrid-Barça de futbol no 
va afectar gaire la Botiga al 
Carrer del passat dissabte 
al centre de la ciutat, que va 
servir per cloure les rebaixes 
d’hivern.
Just desprès de començar, 
quan encara ni tan sols co-
mençaven a pujar les tem-
peratures, ja hi havia força 
ambient a la Pl. de Cal Font.  
Com sempre, l’activitat va es-
devenir un èxit d’assistència. 
La Botiga al Carrer va tornar a 
reunir milers de persones. La 
Rambla, plena a gom a gom. 
La Plaça de l’Ajuntament tam-
bé, com també pràcticament 
tots altres indrets de la zona 
comercial de la ciutat. 
Els comerciants van posar 
molta il·lusió i el seu treball i 
preparacions de fa molts dies 
es van traduir en promocions, 
regals, ofertes irresistibles i 
com la compensació en ven-
tes més que satisfactòries. Al 
migdia, ambient ja estava al 
seu punt àlgid. 
Igualada Comerç és una de les 
entitats amb més llarg histori-

La gent va sortir al carrer ajudant a l’èxit de la Botiga al Carrer.

La Botiga al Carrer torna a ser un èxit de públic 
malgrat coincidir amb el Madrid-Barça

al d’organització de la Botiga 
al Carrer. Són ja 33 edicions i 
més de 17 anys d‘aquesta ac-
tivitat. 

Nou curs d’aparadorisme 
per als comerciants
L’aparadorisme ha de tenir 
una idea fonamental: cedir i 
com a objectiu secundari, con-
quistar al client i augmentar el 
seu prestigi.
L’avantatge que el possible 
client està a punt de demanar 
la seva compra, si està inte-
ressat en el producte exhibit, 
no ofereix cap altre mitjà de 
publicitat.
Quantes vegades comprem 
alguna cosa que no necessi-
tem immediatament o amb la 
qual no comptàvem perquè ho 
hem vist en un aparador? Mi-
lions de vendes es realitzen al 
món a cada moment gràcies a 
l’aparador.
Permetre perfeccionar les 
tècniques ja conegudes i co-
nèixer altres noves, atès que 
actualment la situació del mer-
cat laboral fa que les diferents 
marques i especialment els 

petits comerços necessiten 
cridar l’atenció del consumidor 
i una de les tècniques utilitza-
des per fer-ho és mitjançant 
un aparador atractiu amb 
elements que transmetin el 
concepte de petita empresa i 
contribueix a crear una imatge 
pròpia que ho diferenciï de la 
competència.
Per aquest motiu, Igualada 
Comerç i la Confederació de 
Comerç de Catalunya han 
programat per tots els interes-

sats, i de  forma  totalment gra-
tuïta  un nou curs  de formació. 
Es tracta de Curs d’Aparado-
risme Comercial (Nivell Supe-
rior), amb un total de 55 hores 
lectives. L’horari del esmentat 
curs serà de 15:00 a 17:00 
hores i començarà el dimarts, 
dia 19 del març. El curs tindrà 
el calendari amb els següent 
dies: 19-20-21-26-27 de març, 
9-10-11-16-17-18-23-24-25-
30 d’abril i 7-8-9-14-15-16-21-
22-23-28-29 i 30 de maig.

El curs s’impartirà al c/ La 
Torre, 5, a l’Aula de Formació 
d’Igualada Comerç. Les pla-
ces son limitades i es reserva-
ran per rigorós ordre d’inscrip-
ció. La data límit d’inscripcions 
és el 14 de març.
Per  a més  informació i  ins-
cripcions cal adreçar-se al 
local d’Igualada Comerç al 
carrer de La Torre, 5, trucar al 
telèfon 938 051 419 o enviar 
un e-mail a info@igualadaco-
merc.cat. 
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L’expedició igualadina arriba 
a Panamà City disposats a 
començar l’etapa crucial de la 
travessa. Allà ja els espera un 
contacte panameny, en Rigo, 
i comença l’aventura despla-
çant a tot l’equip en un vehicle 
4x4, travessant les muntanyes 
de la comarca Cuna Yala. I els 
apropa al veler Bora Bora on 
els espera en Mateu, que ha 
vingut navegant des de Co-
lòmbia fins a Carti.
El Bora Bora posa rumb a des-
cobrir algunes de les 365 illes 
que formen l’arxipèlag de San 
Blas, de les quals només 35 
són habitades.

A la terra dels Kunes
L’arxipèlag de San Blas, al 
Panamà, el governen els in-
dígenes kunes. Totes les illes 
tenen un propietari  i són ells 
qui conserven les seves lleis 
i qui les dicta és el seu propi 
congrés. 
Els indígenes que estan a les 
illes habitades viuen en caba-
nes fetes de canya i sostre de 
fulles de palmera, les dones 
vesteixen vestits tradicionals, 
amb la típica “mola” (peça 
de roba que porten ajustada 
al cos com si fos una cotilla 
amb dissenys basats en plan-
tes i animals de l’entorn com 
palmeres o peixos) braçalets 
als braços i a les cames i una 
anella al nas.
Els kunes tenen idioma propi, 
la majoria no parla espanyol. 
Les seves condicions de vida 
són força precàries, no tenen 
llum, no cultiven productes de 
la terra ni tenen pràcticament 
animals de granja. L’aigua dol-
ça l’extreuen de pous naturals 
que els permet fer la mínima 
higiene personal però sense 
evitar algunes malalties de la 
pell en els nens més petits.

La volta al món... sense tocar de peus a terra - 25 anys de Kon-Tiki (5)

Els igualadins, amb 
Àngel Aguirre al 
capdavant, arriben 
a Panamà

Comença la ruta original de la Kon-tiki

Els kunes són molt gelosos 
de les seves tradicions, fins 
al punt de creure que una foto 
directa a la seva persona els 
pren una part de la seva àni-
ma i identitat. 
Els homes cada matí surten 
a pescar amb uns estris molt 
rudimentaris però amb unes 
capacitats físiques especta-
culars. Baixen  en apnea a 
profunditats de 20 metres per 
treure llagostes i altres peixos 
molt apreciats (pargo rojo, ba-
llesta, etc). Amb el peix acabat 
de pescar encara viu el van a 
vendre als velers que estan 
fondejats a les illes.
Alguns dels membres de l’ex-
pedició van poder acompa-
nyar-los en un dia de pesca 
en el seu “kayuko” (canoa de 
fusta feta d’un sol tronc mas-
sís buidat per dins). Van pes-
car 22 llagostes i alguns pei-
xos, i van tenir l’oportunitat de 
compartir una estona amb una 
família de dofins.

Menú: cocos, peixos 
i plantes 
Les famílies kuna tenen ca-
pacitat per ser autosuficients 
i la tripulació del Bora Bora 

ha intentat fer el mateix vivint 
el seu dia a dia amb els seus 
propis recursos: agafant co-
cos de les palmeres, pescant 
peixos i llagostes i cuinant-los 
amb un foc a terra o collint els 
diferents tipus de plantes que 
cobreixen les illes.
El Bora Bora ha navegat per 
les diferents illes, algunes ha-
bitades per petits poblats kuna 
i altres totalment deshabita-
des, sempre intentant ser el 
màxim autosuficients possible, 
no només pel que fa al menjar 
sinó també al desplaçament, 
que s’ha fet a partir dels recur-
sos naturals: desplaçament a 
vela, o utilitzant plaques solars 
i generadors eòlics.
Un cop aconseguits els ali-
ments, el dia encara els per-
metia fer snorkel i apropar-se 
als esculls de coral gaudint del 
paisatge submarí, on a més 
de milers de peixos de colors 
van poder veure mantes, tau-

rons, tortugues, llagostes i al-
tra fauna marina com els pei-
xos escorpí.
Com anècdota i a causa que 
el motor del bot auxiliar estava 
malmès des de Colòmbia, els 
expedicionaris, cansats de re-
mar cada dia, van improvisar 
un invent, posant el ventilador 
del globus com a propulsió del 
bot com si fos un Overcraft. 
L’invent, malgrat no ser la mi-
llor solució, va funcionar du-
rant una bona estona!

I ara sí, comença la ruta 
original de la Kon-tiki
El grup d’igualadins va decidir 
de manera improvisada acom-
panyar el Bora Bora des de 
San Blas fins a Colon, l’entra-
da del Canal de Panamà. Això 
va suposar un travessa noc-
turna de 12 hores de navega-
ció a mar obert. Una experièn-

cia única per a la majoria dels 
tripulants que pensaven que 
només navegarien entre illes.
El Pep, la Sílvia, el Ferran, La 
Joana i la Mercè han tingut la 
sort de compartir i viure l’expe-
riència d’una de les etapes de 
la volta al món de l’expedició 
KT3D. Ara el viatge continua.
A Colón hauran de fer els trà-
mits per creuar el Canal de 
Panamà. També esperaran 
allà l’arribada d’en Miquel, 
quart tripulant que juntament 
amb l’Angel, en Mateu i en 
Quim faran la següent etapa 
de l’aventura a bord del veler 
Bora Bora i que és l’etapa es-
trella, ja que segueix la ruta 
original de la Kon-tiki, l’expe-
dició que el 1947 va creuar 
en veler l’oceà pacífic des de 
Sud-amèrica fins la Polinèsia.
Que tinguin molta sort! 

ES BUSCA RECEPCIONISTA I COMERCIAL
1/2 jornada i dissabtes matí

Disponibilitat immediata
Cotxe propi

Interessats envieu currículum a
apartat  503

08700 IGUALADA
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Igualada va acollir el pas·
sat divendres, 1 de març, la 
segona edició de la Fira Igd 
Universitària, impulsada pel 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament. Al llarg d’aques·
ta jornada, més de 1.400 per·
sones van visitar el recinte de 
l’antic Escorxador d’Igualada. 
Durant el matí hi van passar 
la pràctica totalitat dels ins·
tituts de la capital de l’Anoia, 
però també estudiants i pro·
fessors d’altres centres de Pi·
era, Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui, entre 
altres municipis. A la tarda hi 
van assistir molts joves a títol 
individual, sols o acompanyats 
dels seus pares, a banda de 
moltes persones adultes que 
es plantegen ampliar la seva 
formació.  
En aquesta nova edició hi van 
prendre part dinou universitats 
públiques i privades catala·
nes: la Universitat de Barce·
lona, la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Universitat 

Estudiants interessant-se per les ofertes universitàries del curs vinent.

Unes 1.400 persones van visitar la Fira 
IGD Universitària a l’antic escorxador

Haver parlat d’UGT no ha es·
tat ben vist pels que veuen 
innecessària la regulació col·
lectiva i pensen que les rela·
cions laborals anirien millor 
sense sindicats. No volen el 
joc d’equilibris de les nego·
ciacions sectorials i segura·
ment pensen que els acords 
del passat són avui una càr·
rega que ja no es pot assu·
mir. I per això pensen demolir  
aquest “pesat i sofisticat sis·
tema” i creuen que ara és el 
moment de fer-ho, aprofitant-
se de la crisi, de l’atur i de la 
reforma laboral. 
Però crec que s’equivoquen. 
Una empresa no es pot con·
fondre amb l’empresari. Se·
guir parlant de la lluita entre 
els recursos productius de 
capital i treball és un para·
digma que ja s’hauria d’haver 
enterrat. Una empresa és un 
projecte en comú, on hi par·
ticipen diferents agents que 
persegueixen un objectiu so·
cial. Cada un aportant el que 
li correspon. I, en un món tan 
interelacionat, cal treballar en 
equip. Plegats. I no parlant 
només de drets i obligacions, 
sinó de responsabilitats com·
partides. Contribuint de forma 
efectiva a un resultat. Ni s’ha 
d’especular amb els diners, 
pensant sols en l’economia 
financera, ni amb cobrar, tre·
ballant el menys possible. 
El diner és una mesura per 
valorar les diferents activi·
tats, però no és un déu a qui 
servir. Només cal mirar les 
coses que ens envolten i no 
es poden valorar en euros/
hora o comptant els agregats 
en termes monetaris. La llista 
no té fi. Com el temps esmer·
çat en associacions de pares 
de l’escola, en clubs espor·
tius, en el treball del pagès, el 
metge de guàrdia, el mestre 
o el soldat a la guerra... O el 
valor d’un bosc, d’una platja, 
una muntanya, del cel blau o 
d’un oratge. 
Però quan una persona com·
pra un producte o un servei, 
vol pagar el preu que té as·
sociat socialment, indepen·
dentment del temps que 
s’hagi tardat a elaborar-lo o 
el país d’origen. I evolucio·
na constantment amb moltes 
contradiccions, com que un 
crack del futbol percebi mili·
ons d’euros, mentre que un 
investigador del càncer tingui 
dificultats per conservar la 
feina i el salari perquè la ins·
titució per la que treballa està 
punt de desaparèixer per 
manca de recursos, o que se 
segueixin important produc·

PERE PRAT

tes, malgrat hi hagi tan atur 
domèstic. Per això el diàleg 
social ajuda a retrobar els 
equilibris. La negociació sec·
torial impulsa la cerca d’unes 
relacions laborals i industrials 
més justes. I encara que pot·
ser calen nous instruments 
de participació i informació, 
no és el moment de cremar 
el poc que hi ha. 
Tots ens hem d’implicar en 
la defensa de les empreses 
existents i en construir-ne 
de noves. Afeblir la negoci·
ació col·lectiva és renunciar 
a l’únic instrument sectori·
al que tenim a Espanya per 
acompanyar i desplegar po·
lítiques industrials destina·
des al foment i millora de les 
condicions de producció. No 
oblidem que el nostre teixit 
productiu, molt heterogeni, 
està conformat per un 90% 
de pimes, amb sectors i ac·
tivitats molt difuses, d’ubica·
ció territorial dispersa i sovint 
disseminats per tot l’estat en 
territoris desconnectats. Però 
els productes que produei·
xen han de competir amb els 
de tot el món. 
Per això s’han de conser·
var totes les plataformes de 
treball disponibles i avançar 
en el diàleg social, que sens 
dubte poc té a veure amb el 
del segle XIX. Però seria un 
greu error deixar a les em·
preses i als sectors sense un 
instrument difícil de reposar, 
com són les meses de nego·
ciació, perquè s’acabarien un 
dels pocs canals per millorar 
l’organització de la força de 
treball, els perfils i les compe·
tències professionals, les po·
lítiques d’igualtat, formació, 
conciliació, salut i seguretat. 
Substituir·les per centenars 
o milers de nous acords 
d’empresa, o convenis de 
comunitat autònoma, només 
portarien més desequilibris i 
greuges comparatius. 
El món d’avui exigeix uns 
compromisos socials que 
reforcin l’empresa i evitin la 
desaparició del sector com a 
col·lectiu. Sols així es poden 
defensar conceptes fona·
mentals, com pot ser la moda 
en l’àmbit del tèxtil confecció. 
Coses que no es podran fer 
mai, només des de la indivi·
dualitat de les indústries. Si·
guin de capçalera, del procés 
intermedi o final. D’un camí 
des de les matèries primeres, 
fins a la confecció i distribu·
ció. Perquè soles, van caient 
una darrera l’altra. Ja ho ve·
iem a l’Anoia. 

Concertació 
social

Pompeu Fabra, la Universi·
tat Ramon Llull, la Universitat 
Internacional de Catalunya, 
les universitats de Vic, Lleida 
i Girona, La Universitat Ober·
ta de Catalunya, La Salle, la 
UNED, la Universitat Politèc·
nica de Catalunya amb l’Es·
cola d’Enginyeria d’Igualada, 
la Universitat Abat Oliba, la 
Fundació Universitària del Ba·
ges, l’Escola de Turisme Sant 
Ignasi de Barcelona, les esco·
les superiors de disseny ESDI 
i BAU, el Taller de Músics Es·
cola Superior i Les Roches 
International School of Hotel 
Management.  
A banda, des d’aquest any s’hi 
han incorporat també fins a 
nou centres i instituts de for·
mació professional de grau 
superior, que han reforçat 
propostes formatives locals ja 
presents ara fa un any, com 
són l’Escola Oficial d’Idiomes, 
l’Escola Municipal de Música, 
la Universitat d’Estiu d’Iguala·
da i l’Escola Municipal de Tea·
tre La Tarima.  

La tarda del mateix divendres 
es va dur a terme una taula 
rodona Sóc un crack, on joves 
que estan assolint l’èxit pro·
fessional en diferents àmbits, 
com l’enginyeria, el periodis·
me o la música, per exemple, 
van compartir les seves expe·
riències amb els assistents. El 
regidor de Joventut de l’Ajun·
tament, el republicà Joan Re·
quesens, considera un èxit el 
fet que “no només les tretze 
universitats que van partici·
par l’any passat en aquesta 
fira han repetit enguany, sinó 
que han vingut sis universitats 
noves i, paral·lelament, hem 
pogut ampliar amb tota l’oferta 
de formació professional”. Al 
seu entendre, “aquesta és una 
mostra educativa que intenta 
ajudar els joves que es troben 
indecisos a l’hora d’escollir el 
seu futur i, després de dues 
edicions, ja podem afirmar 
que la proposta funciona i que 
és ben rebuda pels estudiants, 
però també pels seus profes·
sors i orientadors”. 

La UEA organitza actes sobre 
inversions a Andorra i Colòmbia
REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA) ha organitzat un parell 
d’actes sobre dos destins de 
possibles inversions econòmi·
ques, Colòmbia i Andorra.
El que fa referència a Colòm·
bia es farà el 15 de març a les 
9.30 hores, a la seu e la UEA. 
Inscripció: gratuïta -confirmar 
assistència al tel 938052292 o 
a uea@uea.cat
En aquesta jornada es vol 
aproximar i donar a conèixer 
un dels països emergents 
d’Amèrica Llatina, tant en in·
versions com en l’obertura 

de nous mercats. La jornada 
té un clar objectiu informatiu, 
d’assessorament a totes les 
empreses interessades, da·
vant d’un actual entorn eco·
nòmic que emfatitza i posa 
de manifest la cerca de nous 
mercats i noves oportunitats 
de negoci. Anirà a càrrec de 
Montserrat Feliu, sòcia direc·
tora de Feliu N&I SLP.
D’altra banda, la jornada sobre 
Andorra es farà el 21 de març, 
a les 12.30 hores, en un dinar 
al Restaurant Sesoliveres. 
Preu dinar:15€ - confirmar as·
sistència la tel 938052292 o a 
uea@uea.cat.

Amb l’objectiu de potenciar 
els vincles amb Andorra i fo·
mentar el contacte entre em·
preses, la UEA  ha organitzat 
aquest dinar networking  amb 
empresaris andorrans. Hi serà 
el President de la Confedera·
ció d´Empresaris d´Andorra 
(CEA),  Xavier Altimir i de Pere 
Augé Vicepresident Executiu 
de la Comissió de Relacions 
Internacionals i Institucionals 
de la CEA  que aniran acom·
panyats d’una delegació d’em·
presaris andorrans. En aquest 
acte també hi seran empresa·
ris de les comarques del  Gar·
raf, Alt i Baix Penedès.



Publicitat

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 19 de febrer de 2013, va 
acordar el següent:

Primer. Declarar l’oportunitat de l’ocupació privativa de les parades i dels magatzems del Mercat municipal de La Masuca que es diuen a 
continuació:

Segon. Aprovar inicialment el projecte i el plec de condicions jurídiques i econòmico-administratives que regulen la concessió de diver-
ses parades del Mercat municipal de La Masuca,  d’Igualada.

Tercer. Sotmetre l’aprovació inicial a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí O�cial de la 
Província, la premsa local, el tauler d’edictes de la Casa Consistorial i el tauler d’edictes de la seu electrònica (www.seu.cat/igualada), 
perquè les persones interessades puguin formular reclamacions i al·legacions.

Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord inicial d'aprovació del projecte i el plec de condicions jurídiques i econòmico-
administratives esdevindrà de�nitiu.

Cinquè. Aprovar la convocatòria de la licitació per a l'atorgament de la concessió de les parades del Mercat municipal de La Masuca,  si 
bé l’anunci de la licitació s’ha d’ajornar �ns que hagi transcorregut el termini d’informació pública del projecte i el plec, sense reclama-
cions o al·legacions.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d'un acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot 
ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents. Alhora, es fa saber que el diari de premsa 
periòdica on es publicarà aquest edicte és La Veu de l’Anoia.

Igualada, 20 de febrer de 2013
L’ALCALDE

Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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Un document d’Unió a l’Anoia desvetlla favoritismes 
de la Diputació als ajuntaments de CiU
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Les subvencions que anual-
ment distribueix la Diputació 
de Barcelona podrien haver 
estat arreglades per CiU per 
evitar que els ajuntaments 
socialistes se’n beneficiessin. 
Així se’n desprèn d’un docu-
ment intern d’UDC a l’Anoia, 
l’acta d’una reunió, en què el 
president comarcal, alcalde 
de Masquefa i president del 
Consell Comarcal, Xavier Bo-
quete, assegura que la Dipu-
tació de Barcelona, on gover-
na CiU, va preparar fins a deu 
bases diferents per una con-
vocatòria d’ajudes. L’objectiu, 
segons s’informa, és que “els 
socialistes no sàpiguen quina 
s’aplicarà al final”.
Aquestes afirmacions, desvet-
llades aquesta setmana primer 
pel diari “El País”, figuren per 
escrit en el detall d’una acta 
de la reunió del comitè comar-
cal d’UDC de l’Anoia el 9 juliol 
del 2012. En aquesta reunió 
van participar-hi diversos diri-
gents locals i va ser presidida 
per Xavier Boquete. En l’acta 
es descriu com Boquete ha 
de respondre al malestar d’al-
guns alcaldes del seu partit, 
que es queixen de les subven-
cions que reben de la Diputa-
ció, una institució governada 
històricament pel Partit dels 
Socialistes, però que des de 
2011 té un president de CiU, 
i on l’Anoia és representada 
per l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, diputat d’Urbanisme i 
Infraestructures. 
Boquete arriba a dir a l’acta 
del 9 de juliol -a la qual ha 
tingut accés La Veu de l’Ano-
ia- que, davant la propera 
convocatòria de subvencions 
“es treballarà perquè els ajun-
taments governats per CiU 
surtin més beneficiats, ja que 
en els últims anys els socialis-
tes han sortit millor parats. Pel 
que fa a les inversions, tenen 
10 fórmules diferents prepara-
des perquè els socialistes no 
sàpiguen quina s’aplicarà al 
final”. El president del Consell 
Comarcal i d’UDC Anoia diu 
també que “s’ha d’aprofitar 
aquests anys que governem 
a la Diputació perquè el dia 
que no hi siguem tot serà igual 
que en els últims anys”. Fonts 
d’UDC coneixedores de la re-
unió han confirmat fil per ran-
da totes les informacions que 
han aparegut, i han expressat 
la gravetat de la situació. Pel 

Xavier Boquete, president d’Unió a l’Anoia, alcalde de Masquefa i president del Con-
sell Comarcal. A sota, part de les actes a les que ha tingut accés aquest periòdic.

que es veu, aquesta i d’altres 
actes circulen per correus 
electrònics, no només dels qui 
formen part del Comitè Execu-
tiu Comarcal de l’Anoia o de 
la direcció del partit, sinó d’al-
tres. És més, en alguna reunió 
d’UDC Anoia del 2012 hi havia 
persones que ja no eren ni mi-
litants...
En la reunió del 9 de juliol, on 
Boquete va explicar el que fi-
gura a l’acta -signada per ell 
mateix i la seva pròpia secretà-
ria- hi eren presents ell mateix 
i els vicepresidents Ramon 
Ferri (Torre de Claramunt), 
Jordi Batalla (Igualada), Josep 
Ramon Coma (el Bruc) i Marià 
Casellas (Jorba), així com els 
secretaris David Raya (Torre 
de Claramunt), Lourdes Bosch 
(Masquefa, que signa l’acta), i 
els vocals Rosa Maria Plassa 
(Igualada), Vanessa Fernán-
dez-Arroyo (Piera), Enrique 
Gómez (Masquefa), Francis-
co Jimenez (Piera), Miquel 
Archela (Rubió) i Jaume Riba 
(Torre de Claramunt), aquests 
dos darrers alcaldes, i la res-
ta majoritàriament regidors 
d’ajuntaments de la comarca. 
Van excusar la seva assistèn-
cia a la reunió, que es va fer 
a Masquefa, Raül Parramon 
(Vallbona), Laia Claramunt 
(Tous), Sergi Lozano (Òdena) 
i Rosend Bascompte (Calaf).
A l’acta, de sis fulls, hi figuren 
també d’altres temes,  relaci-
onats amb el congrés d’Unió, 
amb el Consell Nacional, amb 
la situació del partit a Piera... 
No s’acaba aquí la història. 
Durant la revisió de l’esmenta-
da acta, i en comprovar com 
quedaven per escrit aquestes 
manifestacions, a la següent 
reunió del Comitè, que va fer-
se el 4 d’octubre passat a Pi-
era, l’expresident del Consell 
Comarcal i exalcalde de la 
Torre Ramon Ferri avisa que 

“Absurda” reunió a Jorba
La filtració del document ha 
causat un autèntic rebombori 
a les files democristianes de 
la comarca. 
Dimecres al vespre va tenir 
lloc una reunió interna d’UDC-
Anoia en un restaurant de 
Jorba, que tres fonts diferents 
consultades per La Veu han 
qualificat literalment com “ab-
surda”. En l’esmentada reunió, 
segons aquests fonts, enlloc 
de depurar responsabilitats 
-com era l’intenció d’alguns 
assistents- l’objectiu final era 
saber qui era qui havia filtrat a 
la premsa els documents... 

Silenci de Boquete
Malgrat la nostra insistència, 
Xavier Boquete ha evitat fer 
declaracions a La Veu so-
bre aquest assumpte. El que 
va fer Unió és distribuir ahir 
a la tarda un comunicat a la 
premsa, amb el membret de 
la Intercomarcal de Barcelo-
na d’UDC però distribuït pel 
departament de Comunicació 
del partit a l’Anoia, en el qual 
el partit expressa “la nostra 
sorpresa i malestar per la pu-
blicació d’unes manifestacions 
produïdes en el marc d’una 
reunió de partit, de caràcter 
intern, i que en cap cas reflec-
teixen ni l’esperit ni la forma 
d’actuar d’Unió Democràtica 
de Catalunya”. 
El comunicat afegeix que “tant 
per a la comarca de l’Anoia 
-una comarca amb un ampli 
territori i una densitat de po-
blació proporcionalment bai-
xa, i una de les comarques 
més durament castigades per 
la crisi i l’atur- com per a la 
resta de la província de Barce-
lona defensem una distribució 
dels ajuts als municipis des de 
totes les administracions su-
pramunicipals justa i equita-
tiva, que tingui en compte no 
només el nombre d’habitants, 
sinó també les necessitats 
reals. Reequilibrar el territori 
és un compromís que Con-
vergència i Unió ha defensat 
sempre a tot arreu”. 

Comarca
D E  L ’ A N O I A

1914 DIVENDRES
8 de març de 2013

La filtració del 
document, al que ha 
tingut accés La Veu, 
ha causat un autèntic 
rebombori a les files 
democristianes de la 
comarca

Consta en acta que 
Xavier Boquete va 
dir que “es treballarà 
perquè els 
Ajuntaments 
governats per CiU 
surtin més 
beneficiats, ja que 
en els últims anys els 
socialistes han sortit 
millor parats”

“a l’acta no hi haurà de cons-
tar tot el que parlem aquí per-
què hi ha informació que és 
millor que no quedi per escrit”, 
la qual frase, paradoxalment, 
figura a l’acta d’aquesta altra 
reunió.
Aquesta informació sorgeix 
en ple període en què els 
ajuntaments estan fent arri-

bar les seves necessitats de 
subvencions a la Diputació i 
a la Generalitat (a través del 
PUOSC). El període acaba-
rà a principis d’abril, quan es 
coneixerà quants diners han 
anat a parar als municipis de 
tota la província.
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Conca d’Òdena

Jornada de portes obertes a 
les llars d’infants de Montbui

Aquest diumenge tots els pares interessats podran visitar les tres llars d’infants municipals.

MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest proper diumenge entre 
les 2/4 d’onze i 2/4 de dues del 
migdia tindrà lloc una jornada 
de portes obertes a les tres 
llars d’infants municipals de 
Santa Margarida de Montbui, 
L’Estel, Santa Anna i Montxic.
Les llars d’infants de Montbui 
són centres que aposten per 
un projecte educatiu de qua-
litat, basat en una aposta per 
una línia pedagògica activa, 
i sota els criteris de la res-
ponsable del projecte, Tere-
sa Golanó. Les llars d’infants 
ofereixen fins a 162 places 
públiques d’educació infantil 
fins els tres anys. Així la Llar 
d’Infants L’Estel, ubicada al 
carrer Cadis, número 1, al 
barri de Vista Alegre, ofereix 
71 places des dels quatre me-
sos i fins els 3 anys. La Llar 
d’Infants Santa Anna, ubicada 
al carrer Santa Anna, número 
19, ofereix 55 places d’entre 1 

i 3 anys i la llar d’Infants Mont-
xic, ubicada al Centre de Ser-
veis Municipals –antiga escola 
Montbou- ofereix 36 places 
d’entre un i tres anys.
Des de l’ajuntament de Mont-
bui es continuarà apostant fort 
per aquest servei, tal i com va 
explicar l’alcalde Teo Romero 
durant el darrer “Sopar Fem 
Més Escola”. El batlle va re-
cordar que “és fonamental que 
els infants puguin anar a les 
llars d’infants, ja que perme-
ten un desenvolupament i una 
socialització molt positiva dels 
infants. Aquest servei és bàsic 
perquè molts pares i mares no 
es quedin a casa, es formin i 
puguin tornar a tenir oportuni-
tats en el mercat laboral”.
El període de preinscripció en 
les llars d’infants municipals 
serà durant les primeres set-
manes del mes de maig, men-
tre que la matrícula tindrà lloc 
al mes de juny.

Montbui reconeix la comunitat 
educativa en l’acte, “Fes més escola”

A punt per a les 
inscripcions de 
les activitats de 
“Primavera al Carrer”

Els comerciants surten al 
carrer per vendre els estocs

Els premiats en l’acte de “Fem més Escola”, amb l’alcalde montbuienc, Teo Romero.

MONTBUI / REDACCIÓ

Montbui va celebrar entre els 
dies 25 de febrer i 3 de març 
una nova edició del projecte 
educatiu “Fem Més Escola”, 
conjunt de propostes adreça-
des a acostar la ciutadania als 
centres educatius del munici-
pi. L’activitat més destacada 
va ser el sopar de comme-
moració del 10è aniversari 
del “Fem Més Escola”. L’acte 
es va celebrar dijous passat 
al gimnàs de l’escola Antoni 
Gaudí i va aplegar més de 170 
persones, entre educadores, 
mestres, professors, perso-
nal docent i serveis, membres 
de les AMPA’s, representants 
d’estudiants i les autoritats. 
Sota la conducció del periodis-
ta Jordi Cuadras, el sopar va 
començar amb la benvinguda 
a càrrec del tinent d’alcalde 
d’Educació i Esports, Josep 
Palacios, qui va destacar en el 
seu discurs que “des de l’ajun-
tament tenim clar que defen-
sarem una educació pública i 
de qualitat, i que no volem cap 
pas enrere. Entenem l’ educa-
ció com un pilar bàsic de l’estat 

de Benestar i creiem que una 
bona educació és garantia de 
persones més formades i amb 
més possibilitats de futur”. 
Palacios va afegir que “ni les 
retallades que imposen altres 
administracions, ni l’amenaça 
d’una nova Llei de l’Educació 
ens han de fer perdre de vista 
que l’educació és fonamental. 
Fem de l’any 2013 l’any de 
l’educació”.
Un dels moments més emo-
tius va arribar a l’hora de fer 
el lliurament de les plaques de 
reconeixement a la tasca en el 
món educatiu de Montbui. En 
primer lloc es va retre home-

natge a l’equip de la Llar d’In-
fants L’Estel, que celebrava el 
seu desè aniversari. Tot seguit 
es va homenatjar a la mestra 
Isabel Camarasa, que va fer 
classes a l’escola Montbou 
des de l’any 1990 i fins el curs 
passat. També es va destacar 
la tasca de la mestra Adela 
Guix, de l’escola Antoni Gau-
dí des del 1999 i fins el curs 
passat i a Manuela Vizcaíno, 
professora de religió de l’Insti-
tut Montbui fins el 2012. Però 
sens dubte, un dels moments 
més emotius va ser el reco-
neixement a títol pòstum a la 
mestra Olga Ribalta Montes.

El mercat “Fora Estocs” serà finalment aquest dissabte, aplaçat per causes meteorològiques.

MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest proper dissabte, entre 
les deu del matí les tres de 
la tarda, els comerciants de 
Montbui tornaran a omplir el 
Boulevard dels darrers pro-
ductes de rebaixes en el marc 
de la iniciativa comercial “Fora 
Estocs”. Aquest mercat s’hau-
ria d’haver celebrat ara fa 
dues setmanes, però les incle-
mències meteorològiques van 
obligar a aquest ajornament.
Coincidint amb aquesta sorti-

da dels comerços al carrer, hi 
haurà animació infantil –amb 
inflables i tallers diversos-. 
L’objectiu d’aquesta jornada 
“Fora Estocs” és liquidar els 
productes de la temporada 
d’hivern. Establiments de di-
ferents sectors –alimentació, 
moda, complements, artesa-
nia...- s’ubicaran en el Bou-
levard per a aquest mercat 
que coincidirà també amb el 
tradicional MontMercat dels 
dissabtes.

MONTBUI / REDACCIÓ

Ja es poden formalitzar les 
inscripcions per a la “Prima-
vera al Carrer”, un conjunt 
d’activitats adreçades als in-
fants d’entre 3 i 12 anys. Les 
activitats es realitzaran entre 
els dies 25 i 27 de març i s’hi 
inclouen tallers diversos, com 
Mones de Pasqua, un con-
curs de dibuix, jocs a diferents 
parcs del municipi i també una 
sortida prevista per al dimarts 
26 de març al Zoo de Barce-
lona. Els actes finalitzaran el 
dimecres 27, entre les tres i 
les cinc, amb una festa sorpre-
sa. L’horari serà de deu a una 
i de tres a cinc, els tres dies. 
El cost de les activitats de la 
“Primavera al Carrer” és de 
13’40 euros i les inscripcions 
es podran fer a la Ludoteca de 
Montbui, abans del dia 19 de 
març. Per a més informació es 
pot trucar al 93 801 77 18.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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Vilanova sol·licitarà acollir-se a 
l’actualització dels valors cadastrals

El Ple va aprovar per unanimitat demanar l’aplicació del coeficient d’actualització.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Vilanova del Camí sol·licitarà a 
la Direcció General del Cadas-
tre l’aplicació dels coeficients 
d’actualització dels valors ca-
dastrals i que s’aplicaran a partir 
del gener del 2014. La proposta 
es va sotmetre a la votació de 
l’últim Ple i es va aprovar per 
unanimitat.
Vilanova del Camí va fer la revi-
sió del cadastre l’any 2007 co-
incidint amb un dels moments 
més àlgids del mercat immobi-
liari. A partir dels 2008 els preus 
dels immobles van començar a 
caure i avui no tenen res a veu-
re amb els valors que es van 
aprovar el 2007. Per aquest 
motiu, govern i oposició han de-
manat reiteradament a la Ge-
rència del Cadastre una nova 
revisió dels valors cadastrals 
una mesura que, segons la llei, 
no es podria portar a terme fins 
cinc anys després de la seva 
aplicació. El gerent del Cadas-
tre, Antoni Ripollès va desacon-
sellar a l’ajuntament vilanoví fer 
una nova revisió, perquè podria 
comportar molts errors i no 

respondre als valors reals del 
mercat immobiliari. En el seu 
lloc, Ripollès va aconsellar als 
representants municipals aco-
llir-se a l’actualització de valors 
que la Llei d’Acompanyament 
dels Pressupostos Generals de 
l’Estat contempla, una vegada 
modificada la llei de cadastre. 
La proposta de l’Estat és actu-
alitzar els valors cadastrals dels 
immobles urbans amb l’aplica-
ció de coeficients reguladors 
que aniran en funció de l’entra-
da en vigor de la ponència de 
valors del municipi. En el cas 

de Vilanova del Camí, el coefi-
cient reductor seria del 0,73%, 
que significaria una reducció de 
la base del valor cadastral del 
27%. El fet d’acollir-se aquesta 
mesura, va puntualitzar l’alcal-
de Joan Vich, no implica direc-
tament una reducció del rebut 
de l’IBI, però sí alguns avantat-
ges en altres impostos com les 
plusvàlues, les transmissions 
patrimonials, IRPF i l’impost de 
patrimoni. Tots els grups muni-
cipals van aprovar la proposta 
tot i que no implica una rebaixa 
de l’IBI. 

L’ajuntament reconeix 
entitats que celebren 
aniversaris destacats 
durant aquest 2013
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí va reconèixer en un acte 
commemoratiu organitzat el 
passat dissabte al vespre di-
ferents entitats municipals i 
persones a títol individual que 
aquest 2013 gaudeixen d’algu-
na celebració destacada. 
En nom del consistori i la po-
blació vilanovina, l’alcalde 
Joan Vich i altres responsables 
municipals, van fer el lliurament 
de plaques commemoratives a 
diferents entitats i establiments 
del municipi que enguany ce-
lebren aniversaris destacats, 
entre les quals hi ha la Casa 
d’Andalusia de l’Anoia, pels 25 
anys de trajectòria; l’Associa-
ció de Voluntaris de Protecció 
Civil, que celebra el 30è ani-
versari; el Restaurant Nou, que 
n’ha celebrat 50, i Casajoana 
Perruquers, que ja n’ha fet 75. 
L’ajuntament de Vilanova del 
Camí, també va voler reconèi-
xer la tasca d’Emilia Calle, com 
a personatge, al capdavant de 
la delegació vilanovina de l’As-
sociació Espanyola Contra el 
Càncer, durant més de quinze 
anys. L’acte va tenir lloc a dos 
quarts de nou del vespre a les 
instal·lacions de Can Papas-
seit.

Voluntaris netejen residus 
d’abocaments incontrolats

Una vintena de voluntaris van participar en la neteja de zones boscoses i polígons.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Una vintena de persones van 
participar dissabte passat a la 
matinal de neteja de l’entorn 
vilanoví convocada pel servei 
de Medi Ambient de Vilanova 
del Camí i el Grup d’Estudi i 
Difusió de l’Entorn Natural 
(GEDEN). La matinal va ser-
vir per netejar alguns aboca-
ments incontrolats, la majoria 
propers a zones boscoses, 
prèviament catalogats per GE-
DEN. Els voluntaris van treba-
llar a la zona boscosa propera 
a Can Bernades, també a dife-
rents punts del polígon Riera 
de Castellolí i al bosquet del 

barri La Pau. Però va quedar 
pendent la neteja de diferents 
abocaments de runes i d’altres 
zones, per manca de temps. 
La regidoria de medi ambient 
encapçalada per la regidora 
Pepita Còdol, valorarà la pos-
sibilitat de fer una nova convo-
catòria per acabar de netejar 
aquests espais.
Des del servei de Medi Ambi-
ent han explicat que es van re-
collir prop de 13 metres cúbics 
de deixalles, algunes tan pe-
culiars com la carcassa d’una 
dutxa d’hidromassatge. Tots 
els residus recollits dissabte 
es van portar a la deixalleria.

El comerç vilanoví surt al 
carrer en una jornada solidària
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Associació del Comerç i la In-
dústria de Vilanova del Camí, 
amb el suport del servei de 
Promoció Econòmica, tancarà 
la temporada de rebaixes d’hi-
vern el proper dissabte amb 
una nova edició del Mercat V 
de Preu. La diada comercial 
coincidirà amb una nou recapte 
d’aliments del Banc de la Teca 
de Vilanova del Camí. Diferents 
entitats vilanovines s’encar-
regaran d’amenitzar aquesta 
jornada i ja hi ha un programa 
d’activitats previst des de les 
deu del matí i fins al vespre. 
Comerciants de Vilanova del 
Camí i socis de l’ACI tornaran 
a instal·lar les seves parades a 
la plaça del Mercat, entre dos 
quarts de deu del matí i dos 
quarts de nou del vespre. Els 
comerciants esperen que les 
liquidacions i les gangues que 
han preparat siguin un bon al-
licient per a les vendes.
L’ACI comptarà de nou amb 
l’aportació d’algunes entitats lo-
cals, que amb els seus tallers, 
actuacions i exhibicions, contri-
buiran a dinamitzar la jornada, 
que esdevé molt més que una 
cita comercial. I és que el vo-
luntariat del Banc de Teca i de 
Creu Roja Anoia, amb el suport 
del Servei de Solidaritat, han 
organitzat una Macarronada 

solidària. 
Al llarg del matí i fins a les fins 
a les tres de la tarda, tothom 
qui vulgui podrà endur-se una 
carmanyola de macarrons que 
facilitarà l’organització i fer la 
seva aportació al Banc de la 
Teca. Es fa una crida a l’apor-
tació ciutadana de productes 
d’alimentació bàsica com llet, 
llet infantil, oli i envasats de llar-
ga durada, per a les famílies 
més necessitades del municipi.
Pel que fa al programa d’actes 
festius, està previst que co-
menci a les deu del matí amb 
l’actuació de la Unión Cultural 
Extremenya Anoia i amb els ta-
llers de Planeta Viu i el grup de 
lleure infantil i juvenil Endinsa’t. 
Cap a migdia, el grup de per-
cussió moltaXamba Camp 
del Rei donarà més ambient 
a la plaça i cap a dos quarts 
de dues, l’alumnat de l’escola 
Artístic oferirà algunes actua-
cions. A la tarda, el programa 
d’activitats l’encetarà Anoia Co-
untry, amb l’exhibició de balls 
en línia; a dos quarts de set, 
Cal Rubio servirà una xocola-
tada; tot seguit la Casa d’An-
dalusia de l’Anoia ballarà i per 
últim, cap a les vuit, serà el torn 
de la demostració de bollywood 
de Sweet India. Els Cabrons de 
Vilanova també participaran a 
la jornada.

L’exjugador d’handbol, Xesco 
Espar parla d’emprenedoria
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Per arribar a l’excel·lència cal 
formar-se, i per traspassar-la, 
transformar-se.  Aquesta frase 
resumeix la sessió que Xesco 
Espar, exjugador i exentrenador 
del FC Barcelona d’handbol, un 
coach de prestigi, va dirigir a 
Can Papasseit, amb motiu de 
la jornada inaugural del cicle de 
seminaris “Dijous Innovadors: 
fem empresa”, un cicle inclòs al 
programa de col·laboració en-
tre l’ajuntament de Vilanova del 
Camí i el Ministeri d’Economia 
i Competitivitat. Van ser 90 mi-
nuts vibrants que van captivar 
el públic, una cinquantena llar-
ga de persones, des del primer 
minut. Ajudat d’un audiovisual, 
Xesco Espar va repassar la 
seva trajectòria professional i 
personal com si és tractés d’un 
software que es va actualitzant 
contínuament. 
Durant la seva xerrada, Es-
par va parlar d’emprenedoria i 
malgrat que el moment actual 
és força desconcertant, va dir 
que era el millor per crear una 
empresa. També va donar algu-
nes claus per aconseguir l’èxit, 
no només en els negocis, sinó 
també en els projectes profes-
sionals i en el món de les re-
lacions personals. La formació 
i l’esforç són dos dels ingredi-
ents imprescindibles als que cal 

afegir, va assenyalar, una bona 
planificació i una correcta defi-
nició dels objectius. L’alcalde 
Joan Vich que també va parti-
cipar en la xerrada inaugural, 
posant l’accent en l’esforç que 
des del municipi s’està fent per 
dinamitzar el teixit empresarial i 
per la innovació. Vich va asse-
gurar que en aquests moments 
cal, més que mai, marcar la di-
ferència i trencar motllos i, en 
aquest sentit, va referir-se al 
paper que tindrà el nou Centre 
d’Innovació i Servei a les Em-
preses de la Conca ubicat al 
polígon Riera de Castellolí, de 
Vilanova.

Espar va participar als “Dijous Innovadors”.
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Els petits esportistes s’ho van passar d’allò més bé durant el matí de diumenge.

Visites guiades a la Tossa 
cada segon diumenge de mes

ÒDENA / REDACCIÓ

Aquest diumenge va tenir lloc 
la primera trobada “Handboli-
cat” a Òdena, una jornada de 
handbol que reunia escoles de 
la comarca però també d’arreu 
de Catalunya, des de la cate-
goria prebenjamí fins a l’aleví.
Hi van participar 24 equips,  
amb 240 jugadors, i més de 
600 persones van apropar-se 
a les quatre pistes habilitades 
entre el pavelló municipal Mes-
tre Vila Vell i les pistes ubica-
des a l’Escola Castell d’Òde-
na, per seguir els diferents 
partits que es van disputar.
Tant l’AE Ocisport, organitza-
dor, com l’ajuntament d’Òdena 
fan una valoració molt positiva 
d’aquesta primera edició de 
l’Handbolicat a Òdena, tant 
pel bon nivell de participació 
com pel desenvolupament de 

tota la jornada esportiva.
Pel que fa a la competició, en 
totes les categories del torneig 
es va imposar els equips de 
l’Escola Mowgli d’Igualada. 
L’escola amfitriona, Castell 
d’Òdena va ocupar els segon 
i els tercer llocs en algunes 
de les categories. El regidor 
d’esports de l’ajuntament, 
Sergi Lozano, explica que 
“em satisfà veure que si bé és 
una competició, tots els parti-
cipants gaudeixen fent esport 
i s’ho passen d’allò més bé. 
Els participants han fet esport, 
s’han interrelacionat, han tre-
ballat en equip... entre altres 
beneficis que implica la pràc-
tica de l’esport”. L’organitza-
ció vol agrair la col·laboració 
a Infoanoia, Buff, Anima’ns 
i Sport2Help pel suport en el 
desenvolupament del torneig.

Més de 200 participants a la 
trobada d’handbol d’Òdena

Òdena ofereix una 
nova xerrada de 
l’Escola de Pares i 
Mares

Hi ha un interès creixent per visitar aquesta esglèsia pre-romànica i el seu castell.

LA TOSSA DE MONTBUI / LA VEU

Des de fa varis anys, els mem-
bres de la Fundació de la Tos-
sa, de forma rotatòria i volun-
tària, obren cada diumenge al 
matí, des de 2/4 d’onze i fins 
2/4 de dues del migdia, per-
què tothom qui vulgui pugui 
visitar l’interior de l’església 
preromànica i el Castell.
Degut al creixent interès per 
part de moltes persones, tant 
de la comarca com de fora de 
la comarca de l’Anoia, en co-
nèixer millor la història de l’in-
dret, es faran visites guiades 
de forma estable cada segon 
diumenge de mes, d’aques-
ta manera, la primera serà 
aquest proper diumenge dia 
10 de març.

Historiador montbuienc
Les visites seran facilitades 
per l’historiador montbuienc 
Daniel González, i tindran lloc 
a les dotze del migdia. No és 
necessari reserva prèvia i el 
punt de trobada és la porta de 
l’església, cinc minuts abans.  
La Fundació anima a gaudir 
d’aquest entorn històric i natu-
ral, tots els matins de diumen-
ge de forma lliure, i ara també 
a través de visites guiades el 

segon diumenge de mes.
Per a més informació, es pot 
demanar trucant al telèfon 
d’informació de la Fundació 
636552633 o visitan el web 
www.latossa.cat.  També es 
pot donar d’alta via el sistema 
RSS a través del mateix web, 
un servei que s’ha activat re-
centment perquè les persones 
que ho desitgin puguin rebre 
còmodament informació pun-
tual de les activitats que es 
porten a terme a La Tossa de 
Montbui.
Santa Maria de la Tossa de 
Montbui és una església pre-
romànica construïda a finals 
del segle X situada al recinte 
del castell de Montbui a la Tos-
sa, una muntanya del terme 
municipal de Santa Margarida 
de Montbui. L’església és de 
planta basilical formada per 
tres naus acabades a llevant 
amb tres absis semicirculars. 
Les voltes són irregulars i 
oscil·len des de l’arc escarser 
fins a l’arc ultrapassat, amb un 
arc de mig punt a la zona inter-
mèdia. La coberta és de doble 
vessant acabada amb llosa de 
pedra. Un dels espais doncs, 
dins del patrimoni històric i tu-
rístic de la comarca.

LA POBLA DE CLARAMUNT/ LA VEU

Aquest diumenge 10 de març, 
l’Associació per l’Estudi de la 
Natura de l’Anoia (AENA) or-
ganitza una caminada matinal 
als Tres Mollons.
El punt de trobada és l’habitu-
al, l’Hotel Amèrica d’Igualada, 
a les nou del matí, per sortir 
amb cotxes particulars fins 
a la Pobla de Claramunt, on 
es començarà a caminar. Cal 
portar aigua, esmorzar, aquell 
qui vulgui, i calçat adequat. 
El temps previst de la cami-
nada serà d’unes tres hores. 
Els menors hauran de venir 
acompanyats d’un adult.
Per a més informació, es pot 
visitar el perfil de l’associació 
al facebook.

L’Associació AENA 
organitza una 
caminada matinal als 
Tres Mollons

ÒDENA / REDACCIÓ

El proper dijous 14 de març a 
les nou del vespre a l’escola 
Castell d’Òdena, tindrà lloc 
una nova xerrada de l’Escola 
de Pares i Mares, aquest cop 
sobre alimentació, a càrrec de 
la doctora Panisello. A la xerra-
da es parlarà de com fomentar 
els hàbits saludables des de 
casa, quines pautes alimen-
tàries s’han de tenir presents 
per a una bona alimentació, 
què s’ha de fer quan un nen 
no menja, etc. L’Escola de Pa-
res i Mares està formada per 
membres de l’Ampa de l’Esco-
la Castell d’Òdena, membres 
de les dues llars d’infants del 
municipi i els serveis d’educa-
ció de l’ajuntament. Les xer-
rades s’organitzen trimestral-
ment els dijous a les nou del 
vespre als centres educatius.

Els partits van tenir lloc entre el pavelló esportiu i la pista de l’escola odenenca.
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JORBA / REDACCIÓ

Aviat començarà el procés de 
preinscripcions i la Llar d’In·
fants municipal de Jorba obre 
les seves portes perquè la 
pugueu conèixer aquest pro·
per dissabte dia 9 de març de 
2013 de les onze del matí a la 
una del migdia. 
Les educadores estaran a la 
disposició de qui ho reque·
reixi per explicar el mètode 
pedagògic i els hàbits que 
es treballen en aquest centre 
educatiu,  i també per mos·
trar els diferents espais que 
conformen la llar i ensenyar el 
material pedagògic amb què 
comptem actualment. La Llar 
d’Infants de Jorba és un ser·

vei públic municipal, gestionat 
mitjançant contracte de con·
cessió, que es caracteritza per 
la seva proximitat i l’atenció in·
dividualitzada, el respecte en 
el desenvolupament de cada 
nen, la participació familiar, 
l’harmonia dels seus espais, 
el creixement mitjançant acti·
vitats i sortides adaptades als 
nens, la natura, la socialitza·
ció col·laborant amb entitats 
del mateix poble, i l’aire lliure, 
aprofitant al seu pati espaiós 
en un entorn més rural. Les 
famílies que no hi puguin as·
sistir el dia 9, poden concertar 
una visita al 93 809 40 00 o 
bé, a través de l’adreça elec·
trònica jorba@jorba.cat. 

La Llar d’Infants de Jorba fa 
jornada de portes obertes

L’ajuntament de la Pobla presenta les 
actuacions emmarcades al PUOSC 

L’edifici del Corral de la Farga serà rehabilitat dins el Pla Únic d’Obres i Serveis.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha presentat al Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Ca·
talunya (PUOSC) 2013-2016, 
de la Generalitat, dues actu·
acions. La primera i la terce·
ra fase de la rehabilitació de 
l’edifici del Corral de la Farga, 
al Xaró, i la primera fase de 
la construcció del local social 
del barri de les Garrigues. Per 
a aquestes dues obres s’ha 
sol·licitat un import total de 
307.599,69 euros. 
Les dues fases que es preve·
uen tirar endavant del Corral 
de la Farga suposaran una 
inversió de 172.490,01 euros, 
dels quals se n’ha demanat 
al PUOSC un 80%, i s’ha sol-
licitat per a l’anualitat del 2015. 
Al Corral de la Farga, edifici 
propietat municipal des de 
l’any 2011, la part que es pre·
veu realitzar és l’arranjament 
del primer pis com a espai per 
als veïns i al qual s’accedirà 
des del carrer de les Acàcies. 
La sala polivalent, juntament 
amb els serveis, ocuparà una 
superfície de 105,25 metres 

quadrats útils. També es reur·
banitzarà l’entorn de vialitat i 
s’adequarà una zona verda.
En una segona fase posteri·
or, el que es faria seria l’ade·
quació de la planta baixa de 
l’edifici com a equipament de 
restauració. L’accés a aquesta 
part es faria des de l’avinguda 
del Corral de la Farga.
D’altra banda, pel que fa a la 
segona actuació demanada al 
Pla d’Obres de la Generalitat, 
la primera fase de la cons·
trucció de l’equipament social 
de les Garrigues té un pres·
supost de 212.009,61 euros, 
dels quals se n’han sol·licitat 

169.607,68, gairebé el 80%, i 
s’ha demanat per a l’anualitat 
2016. Aquest local se situarà 
al carrer de Girona amb l’en·
creuament amb el carrer de 
Manresa, davant del parc in·
fantil. 
En aquesta primera fase del 
projecte s’inclou la construc·
ció d’un bar, que tindria uns 90 
metres quadrats, i la urbanit·
zació de l’entorn. En una se·
gona fase es construiria una 
sala polivalent, de 100 metres 
quadrats, com a centre de re·
unió i activitats per als veïns, 
i dos locals comercials, de 40 
metres quadrats cadascún.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’equip d’escacs del CT la Po·
bla se situa en el vuitè lloc del 
Campionat de Catalunya per 
Equips, que s’està disputant 
des del gener i que finalitzarà 
aquest mes de març. Els po·
blatans juguen dins del grup 
sisè de la segona categoria 
provincial i han aconseguit 
sumar tres punts. En el dar·
rer partit que van disputar da·
vant el Calaf B, el diumenge 
passat, l’equip de la Pobla va 
obtenir un meritori empat a 3. 
Va ser un enfrontament molt 
igualat i que els poblatans van 
estar a punt de guanyar. Des 
què es va iniciar el torneig, la 
Pobla va aconseguir guanyar 
davant el Joviat i va perdre da·
vant el Catalonia C, el Navar·
cles, l’Estany i el Balsareny-
Sallent B. El primer partit que 
van jugar, amb els Hostalets 
de Pierola, van empatar a 3.
Si en el proper partit, que es 
jugarà davant el Súria el diu·
menge 10 de març a les instal·
lacions del CT la Pobla, els 
poblatans aconsegueixen un 
empat es podran mantenir en 
la segona categoria, ja que 
només necessiten mig punt. 
Enguany el nivell dels equips 
fa difícil puntuar i les partides 
són molt igualades.

L’equip d’escacs 
del CT La Pobla se 
situa en vuitè lloc del 
Campionat català

L’escola Àuria realitza millores 
al parc de Sant Galderic

El parc infantil disposarà d’un paviment de catxú en tota la zona.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt està realitzant, des 
de finals del passat mes de fe·
brer, diverses obres de millora 
al parc infantil de Sant Galde·
ric, situat darrere de la Casa 
Consistorial. L’obra l’està rea·
litzant el Taller Àuria i suposa 
una inversió per al consistori  
d’uns 12.600 euros.
La millora consisteix en la 
col·locació de paviment de 
cautxú en tota la zona, així 
com la reubicació d’alguns 
dels diferents jocs que ja hi 
ha instal·lats. Amb aquest nou 

paviment, a més de millorar la 
seguretat dels infants pel tipus 
de sól que s’hi està instal·lant, 
s’evitaran els tolls que es fan 
en aquest espai quan plou. 

Obres al mur de separació
A més de la millora de la zona 
de joc, s’aprofitarà per arran·
jar el mur de separació amb la 
plaça de l’ajuntament i que tin·
drà un cost d’uns 2.000 euros. 
L’arranjament del parc de Sant 
Galderic era una de les actu·
acions incloses en el Pressu·
post municipal per a aquest 
any 2013.



24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
8 de març de 2013 Comarca

Anoia Sud  

La Policia Local de Capellades 
engega una nova campanya

La Policia Local també va acollir la reunió periòdica dels cossos policials de la comarca.

CAPELLADES / REDACCIÓ

Aquests dies la Policia Local 
de Capellades engega uns 
nous controls de trànsit, cintu-
ró, casc i sistemes de retenció 
infantil. Aquestes campanyes, 
que es fan de manera periò-
dica, tenen per objectiu aug-
mentar la prevenció, ja que en 
cas d’accident les conseqüèn-
cies són sempre menors quan 
es compleixen les mesures de 
seguretat establertes.
D’altra banda, referent a la 
Policia Local de Capellades, 
també cal remarcar que el 

passat dimarts 5 de març va 
acollir la reunió de la Mesa de 
Coordinació Operativa (MCO). 
Aquesta és una trobada periò-
dica de l’Àrea Bàsica Policial 
del Cos de Mossos d’Esqua-
dra de la comarca, que té com 
a objectiu la coordinació i co-
operació entre els cossos de 
seguretat que operen a l’Ano-
ia. Els temes proposats van 
ser, les dades estadístiques 
policials, les problemàtiques 
delinqüencials genèriques i 
l’activitat policial conjunta, en-
tre altres qüestions.

CAPELLADES / REDACCIÓ

El proper dilluns 11 de març, i 
fins el divendres 22, s’obre el 
període per a les preinscrip-
cions per a cursar primària i 
per a ensenyament secundari 
obligatori. D’aquesta mane-
ra, tothom qui hagi d’inscriure 
un infant en un dels dos tipus 
d’ensenyament, pot fer-ho di-
rectament a l’escola que es 
desitgi, en els horaris esta-
blerts, o bé a l’Oficina Muni-
cipal d’Escolarització (OME). 
En el cas d’anar direcament 
a l’escola, és recomanable 

CAPELLADES / REDACCIÓ

La Lliga organitza un taller 
de tres jornades que s’inicia-
rà demà dissabte 9 de març, 
dedicat a L’Hort Ecològic d’Au-
toconsum, a càrrec de Mont-
se Soler, pagesa ecològica. 
La resta de jornades en què 
constarà el taller es duran a 
terme els dissabtes 16 i el 23 
de març.
Aquest taller està dirigit a to-
tes les persones que estiguin 
interessades en cultivar el 
seu propi menjar, de manera 
ecològica, ja sigui en un tros 
d’hort a terra o bé en un balcó 
o terrassa. Així, s’aprendran 
els conceptes bàsics per a 
començar i, a més, totes les 
classes tindran una part teòri-
ca i una de pràctica. 
En la primera sessió es par-
larà de com planificar un hort, 
amb qüestions com quan i 
com plantar, associacions de 
plantes, rotacions... També es 
tractarà de com ens podem 
fer el nostre planter, com se-
leccionar i guardar les llavors, 
quan i com plantar-les...
El segon dia s’ensenyaran 
temes sobre fertilització, reg i 
possibles problemes a l’hort, 
com plagues o malalties, i com 
tractar-les si cal. També es 
farà algun preparat de plantes 
per a curar-les. L’última clas-
se estarà dedicada a diferents 
tipus concrets d’horts, segons 
l’interès de l’alumnat, com 
horts en espais petits -balcons 
o terrasses-, horts en espiral, 
horts sense llaurar...
Les sessions es faran al Saló 
Rosa de La Lliga, a Capella-
des, de les onze del matí a 
la una del migdia. El preu de 
les tres sessions del taller és 
de 30 euros per a qui no si-
gui soci i de 20 euros per als 
socis. Per a les inscripcions, 
s’ha de trucar al 649 19 75 37 
(Montse) o bé es pot passar 
per la cafeteria de l’Entitat. 

La Lliga organitza un 
taller d’hort ecològic 
d’autoconsum

Carme explica als veïns els 
nous projectes d’inversió

La sala d’actes del Casal de Carme acull la quarta sessió informativa d’aquesta legislatura.

CARME / REDACCIÓ

El passat dissabte 2 de març, 
el govern municipal de Carme, 
integrat per ERC i CIU, va fer 
la quarta sessió informativa 
d’aquesta legislatura adre-
çada a la població. Aquesta 
vegada, a la sala d’actes del 
Casal de Carme, s’aplegaren 
veïns del poble per a escoltar 
i conèixer els projectes d’in-
versió que ja estan aprovats 
i aquells que s’han sol·licitat.
La compareixença, a l’igual 
que l’anterior, va ser conduïda 
per Ildefonsa Tarrida, primera 
tinent d’alcalde, Joan Hernan, 
regidor de CIU, i per l’alcalde, 
Jordi Sellarès.
Es va fer una pinzellada a al-
gunes activitats realitzades 
i també a les previstes de 
caire cultural, festives, d’oci, 
de medi ambient, de sani-
tat, etc. També s’explicaren 
les novetats de les finances 
municipals, les negociacions 
amb el bisbat de Sant Feliu 
per la transmissió del cemen-
tiri i la millora de l’entorn de 
Coll Bàs, i els contactes amb 
el Departament d’Ensenya-
ment per a la construcció de 
la nova escola. L’apartat amb 
més contingut fou el d’inversi-
ons, en el què, amb el suport 
d’imatges, es van explicar 
les dues  que s’han sol·licitat 
al Pla d’Obres i Serveis de 
la Generalitat. D’una banda, 

l’escomesa d’electricitat per 
a l’escola nova i de l’altra, el 
projecte “Obres de millora a la 
via pública”, consistent en 21 
actuacions repartides per tot 
el poble.  
S’explicaren també les inver-
sions ja aprovades, provinent 
de la Xarxa de Diputació, que 
es concreta en 135.000 eu-
ros per a la renovació de la 
piscina infantil, l’obertura de 
més espai com a solàrium i 
l’adequació d’espais per a la 
sala de màquines i també per 
a magatzems per la zona es-
portiva. Enguany es redactarà 
el projecte i la licitació es farà 
pensant en tenir l’obra acaba-
da per l’estiu del 2014.  
L’altra inversió, amb una apor-
tació de 419.171 euros, és la 
corresponent a la convocatò-
ria de Viure al Poble Més, amb 
el projecte “Obrim Carme a les 
rutes de l’aigua i del patrimoni 
cultural”. S’explicaren les dues 
branques de la mateixa, una 
consistent en obres de reno-
vació de carrers del nucli antic 
i l’altra centrada en les rutes 
turístiques, amb l’adequació 
de l’Escorxador com a centre 
d’informació turística, la se-
nyalització, recuperació i ade-
quació de les diferents rutes i 
finalment l’adaptació de la pla-
na web a les noves tecnologi-
es que fomentin la informació 
i descàrrega d’aquestes rutes.

S’obre el període per a la 
preinscripció a primària i ESO

trucar abans per telèfon per 
a comunicar-ho a la direcció 
del centre, per tal que puguin 
atendre en l’hora establerta 
anteriorment. 

L’OME obre dissabte 16
D’altra banda, els horaris de 
l’OME són de dilluns a diven-
dres  de nou a 2/4 de dotze i, 
com a excepció, el dissabte 16 
de març d’onze a una del matí. 
L’Oficina d’Escolarització es 
troba a la Biblioteca El Safa-
reig, a la cantonada del carrer 
Pilar amb la plaça Verdaguer.

El Casal de Carme acull un 
taller sobre la relaxació

CARME / REDACCIÓ

El passat dilluns es va iniciar 
al Casal de Carme, dins l’es-
pai de dinamització, un taller 
sobre tècniques de relaxació. 
Aquest consta de tres sessi-

ons. Es tracta d’un taller teò-
ricopràctic on s’imparteixen 
coneixements   i diferents con-
ceptes com l’estrès, el distrès, 
etc.. i la forma de reconèixer-
los  i afrontar-los. 

ANUNCI
Aprovació inicial projecte obres d’interès públic en sòl no urbanitzable.

Amb el present es fa públic de la Junta de Govern Local reunida en sessió de data 10/10/ 
2012 ha aprovat inicialment el projecte d’obres d’interès públic en sòl no urbanitzable als 
efectes que els interessats puguin consultar l’expedient i, si s’escau, presentar les seves 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments en el termini d’un mes dies des del de 
l’aparició del corresponent anunci al DOGC.

Obres: enderroc edi�ci auxiliar i ampliació instal·lacions residència per a disminuïts 
psíquics. (exp. obres 140/2012).
Promotor: Fundació Gandhi.
Emplaçament : Finca Pla de la Brossa, costat Ctra. BV-2134 coord. UTM X038964 
Y459877 .

La Torre de Claramunt, 5 de març de 2013. 
Lluís Colau Asensio.
Secretari acctal.

Ajuntament de La Torre de Claramunt
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Les Dones de les tardes dels 
dimecres visiten Piera

PIERA / REDACCIÓ

El passat dia 27 de febrer les 
Dones de les tardes dels di-
mecres van visitar Piera. Al 
Parc del Gall Mullat van ser 
rebudes per un grup de l’As-
sociació de dones de Piera 
que les van acompanyar per 
un interessant itinerari per la 
vila, explicant un breu resum 
de la seva història, construïda 
pels cartaginesos i passant 
pels romans, gods, moros i 
reconquistadors. Entre les vi-
sites fetes, destaca la de la 
façana de Casa Sastre, amb 
serigrafies d’oficis. També 
van visitar l’ajuntament, on la 
regidora d’Igualtat i Gènere, 
Elisenda Guarch, les va rebre 

L’Associació durant la seva visita a l’ajuntament pierenc, on van ser ateses per la regidora. 

fent un resum sobre l’actuali-
tat de la vila i un intercanvi de 
llibres. Tot seguit, visitaren el 
Teatre Foment, seguint fins a 
l’Església de Santa Maria on 
les esperava el sacerdot, que 
amb una xerrada molt amena 
els va explicar els orígens i les 
reformes de l’esglèsia, en què 
posteriorment es va construir 
les capelles del Roser i del 
Sant Crist. La visita va acabar 
amb l’adoració de la Imatge.
Les Dones de les tardes dels 
dimecres agraeixen a M. Jose-
pa Ribera les seves gestions, 
a l’Associació de dones de Pi-
era, a la regidora i al sacerdot 
per permetre-les conèixer una 
vila mes de la comarca.

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca obre una nova seu a Piera
PIERA / REDACCIÓ

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca ha obert un es-
pai gestionat per pierencs de 
manera altruista per atendre 
els vilatans que, per raó de 
la crisi, no poden fer front a 
les hipoteques. Des del mes 
de juny del 2012, la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipote-
ca a l’Anoia (PAH-Anoia) es 
va proposar obrir un enllaç a 
Piera per poder informar i as-
sessorar els afectats per les 
hipoteques, ja que segons 
les xifres dels jutjats hi havia 
una mitjana de cinc desnona-
ments a la setmana a Piera i, 
malauradament, els casos no 
arribaven a la Plataforma. Per 
això, des del passat dimarts, 

ja es pot dir que finalment s’ha 
obert un espai al poble pie-
renc. En aquest espai rebran 
informació i assessorament de 
com es pot actuar en cada cas 
segons la seva situació, tenint 
en compte que tots els casos 
són similars i el problema que 
hi ha és el mateix.
La primera Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca-PAH es 
va constituir a Barcelona el 22 
de febrer del 2009 davant les 
creixents dificultats d’una ciu-
tadania que es veia impossibi-
litada per fer front al pagament 
de les quotes hipotecàries. La 
plataforma va sorgir per donar 
resposta al drama que viuen 
centenars de milers de famí-
lies davant la constatació que 

el marc legal preestablert està 
dissenyat per sobreprotegir 
els interessos de les entitats 
financeres.
La PAH-Anoia, situada a Vi-
lanova del Camí, es va crear 
com un col·lectiu social que 
vol oferir suport i solidaritat a 
les persones que es troben 
en una situació desfavorida 
enfront les amenaces mas-
sives de desnonaments que 
els últims anys estan portant a 
terme les entitats financeres a 
la comarca de l’Anoia. Aquest 
és doncs, un col·lectiu obert, 
autònom i autogestionat cons-
tituït per persones que volen 
compartir la seva realitat i llui-
tar en comú pels seus drets 
socials.

S’inicien nous cursos de 
formació del SOC per a aturats

El regidor d’Empresa i Ocupació va donar la benvinguda als nous alumnes del curs.

PIERA / REDACCIÓ

Aquest nou trimestre s’han ini-
ciat diversos cursos subvenci-
onats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Social 
Europeu, adreçats prioritàri-
ament a persones desocupa-
des inscrites en el SOC, i con-
cedits a l’ajuntament de Piera 
com a Centre Col·laborador 
des del 2010. 
Els cursos assignats han es-
tat l’estudi de l’anglès enfocat 
a l’atenció al públic, iniciat el 
7 de gener, i un segon curs 
sobre anglès comercial, per 
a principis d’abril, tots dos de 
220 hores, entre la part teòri-
ca i la pràctica i que es preveu 
que finalitzin al mes de juliol. 
Tot i les més de 50 sol·licituds 

rebudes, són una quinzena 
d’alumnes els que gaudeixen 
del privilegi d’assistir a les 
classes que s’imparteixen en 
un dels espais homologats pel 
SOC. Per altra banda, el regi-
dor d’Empresa i Ocupació, Jo-
sep Llopart, va donar la ben-
vinguda als disset alumnes 
escollits per impartir el primer 
Mòdul Formatiu del Certificat 
de Professionalitat de Direcció 
i Coordinació de Lleure a l’Es-
pai d’Entitats, de 110 hores.  
Des de la regidoria d’Empre-
sa i Ocupació es valora molt 
positivament que el SOC hagi 
escollit el municipi de Piera 
per oferir aquests cursos de 
formació, els quals han tingut 
una bona acceptació.

Piera commemora 
amb una xerrada el 
Dia Internacional de 
la Dona
PIERA / REDACCIÓ

Demà dissabte 9 de març, a 
les 2/4 de set de la tarda, l’Es-
pai d’Entitats acull una xerra-
da, a càrrec de Sílvia Fortuny, 
sobre el paper de dona medi-
eval, centrada principalment 
en tres grups de dones (les 
beguines, les dones càtares i 
les trobadores), que van viure 
entre els segles IV al XIII. En 
la xerrada, la conferenciant 
provarà de mostrar com el seu 
món més íntim no està gens 
allunyat del nostre, les dones 
del segle XXI, i mostrarà com 
hi ha una manera de veure i 
viure el món que ens acosta a 
elles a través dels segles.
La xerrada és un acte comme-
moratiu del Dia Internacional 
de les Dones, que se celebra 
arreu el 8 de març i que inclou 
actes institucionals arreu del 
territori català.

Psicòlegs sense 
fronteres ofereix una 
xerrada per entendre 
la crisi present
PIERA / REDACCIÓ

Aquest divendres, a 2/4 de 
vuit de la tarda, el Casal per a 
Joves i Grans de Piera acull la 
xerrada “Actituds saludables 
en temps de crisi”, a càrrec 
de Psicòlegs a Sense Fron-
teres de Catalunya i encap-
çalada per Glòria Fité, sòcia 
psicòloga d’aquesta entitat. 
En aquesta xerrada es parla-
rà de diferents maneres d’en-
tendre la crisi, des de les més 
universals fins les que són el 
reflex del nostre dia a dia, com 
el pensament o les emocions.

La regidoria de Benestar signa 
un conveni amb Indimash

La nova entitat treballarà per afavorir la integració de persones nouvingudes.

PIERA / REDACCIÓ

La regidoria de Benestar So-
cial de l’ajuntament de Piera 
amplia la seva col·laboració 
amb associacions dedicades 
al foment de la integració, la 
convivència i el coneixement 
de la nostra llengua i costums 
per part dels nouvinguts. Per 
aquest motiu, el dilluns 25 
de febrer, l’ajuntament va for-
malitzar la seva col·laboració 
amb l’entitat Indimash, repre-
sentada per Merieme Amine. 
L’Associació  Indimash, sense 
afany de lucre, té  entre els 
seus objectius socials el fo-
ment de la integració de les 
persones nouvingudes i, la 
interculturalitat entre gent ca-
talana i nouvinguts, mitjançant 
la realització d’intercanvis in-
terculturals, cursos de conei-
xement de la llengua catalana, 
exposicions i altres activitats 
culturals dins l’àmbit territorial 
de Piera i les seves rodalies.
D’aquesta manera, l’ajunta-
ment de Piera considera que 
aquestes activitats milloren la 
convivència entre els ciuta-
dans de la vila i la coneixen-
ça d’altres cultures i costums, 
per això troba convenient pro-
moure-les, ja que potencien 

el coneixement per part dels 
nouvinguts de la llengua i els 
costums del país, per això ce-
deix a Indimash l’ús de l’Espai 
d’Entitats i la Bòbila, per a fo-
mentar la trobada entre dones 
autòctones i nouvingudes.

Treball amb serveis socials
Ja fa un temps que Indimash 
col·labora amb els serveis so-
cials de l’ajuntament per dur a 
terme l’acollida als nouvinguts 
que comporta la informació 
i orientació, i facilitar la co-
municació entre els diferents 
professionals i les persones 
arribades d’altres països, i per 
regular les condicions de col-
laboració entre ambdues en-
titats i alhora rebre una pres-
tació econòmica per aquest 
servei, s’ha redactat el citat 
conveni de col·laboració.
A petició dels serveis socials, 
l’Associació pierenca es com-
promet a prestar informació 
i orientació a les persones 
recentment arribades i a con-
tinuar aquesta mateixa tasca 
en el cas de detectar dificul-
tats o problemàtiques d’inte-
gració en totes aquelles per-
sones o famílies nouvingudes 
al municipi.
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L’Escola Superior de Conservació 
dóna suport al nou CRIP d’Hostalets

Els representants d’ambdues institucions després de la signatura del conveni.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El conveni signat a la seu de 
l’Escola Superior de Conser-
vació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya (ES-
CRBCC) pel seu director, Mi-
quel Mirambell, i l’alcalde dels 
Hostalets de Pierola, Daniel 
Vendrell, estableix les bases 
per a la cooperació de les 
dues institucions per a la for-
mació en restauració de béns 
paleontològics.
L’acord està associat al pro-
jecte del Centre d’Interpre-
tació i Restauració (CRIP) i 
preveu la formació específica 
en restauració de béns pale-
ontològics dels alumnes de 
l’escola mitjançant pràctiques.
L’ESCRBCC és la institució de 
referència en formació i estu-
dis sobre la conservació i la 
restauració del patrimoni cul-
tural a Catalunya. Va ser crea-
da l’any 1991 i durant aquests 
anys de funcionament, ha 
esdevingut un model d’ense-
nyament que combina praxi i 
teoria.
Per al CRIP, la signatura 
d’aquest conveni representa 

un pas més per apropar-se al 
seu objectiu d’esdevenir un 
centre clau, en l’àmbit nacio-
nal i internacional, en matèria 
de la restauració i conservació 
del patrimoni paleontològic, 
tant pels estudiants com pels 
formadors especialitzats.
L’acord entre l’ESCRBCC i 
l’ajuntament dels Hostalets 
de Pierola per treballar con-
juntament en el projecte CRIP 
és un bon exemple de col-
laboració institucional amb la 

intenció de desenvolupar ac-
cions de qualitat i innovadores 
que aportin beneficis a tots els 
actors vinculats. Durant la sig-
natura del conveni, l’alcalde, 
Daniel Vendrell, va mostrar el 
seu convenciment que “amb-
dues institucions segellen un 
acord per guanyar les oportu-
nitats existents a l’entorn dels 
recursos paleontològics. Un 
exemple de “win to win”, on les 
dues parts hi surten guanyant, 
en l’àmbit cultural i científic”.

Masquefa obre l’oferta laboral 
per treballar al nou Mercadona

El supermercat es construirà en uns antics terrenys municipals.

MASQUEFA / REDACCIÓ

L’ajuntament de Masquefa or-
ganitza aquest mes de març 
diverses sessions informati-
ves al Centre Tecnològic Co-
munitari (CTC), per informar 
dels perfils professionals que 
Mercadona requerirà per al 
nou supermercat, que constru-
eix al mateix municipi, i també 
per a recollir els currículums 
de les persones que hi vulguin 
presentar la seva candidatura.
Les sessions van començar 
el passat dimarts i les últimes 
seran avui divendres a les deu 
del matí i les dotze del migdia, 

dilluns vinent 11 de març a les 
cinc de la tarda i dimecres 13 
a les deu del matí. Cal portar 
els currículums actualitzats 
perquè l’ajuntament els recu-
lli i els faci arribar a l’empre-
sa. Per a poder assistir a les 
sessions cal fer la inscripció, 
ja sigui presencialment al CTC 
o online des de la pàgina web 
de l’ajuntament. El procés de 
selecció del personal per al 
supermercat va a càrrec de la 
mateixa Mercadona, a més, 
l’ajuntament ha posat a dispo-
sició de l’empresa la borsa de 
treball municipal.

La Polivalent de Masquefa 
acull de nou el Dia d’Andalusia

Pere Tapias ofereix una 
xerrada sobre cuina i cultura

La Biblioteca 
s’endinsa en el 
gènere negre amb 
una exposició 

Cants i balls van amenitzar l’acte organitzat per la Cofradía del Cristo Crucificado.

MASQUEFA / REDACCIÓ

La festa del Dia d’Andalusia 
que organitza la Cofradía del 
Cristo Crucificado y Nuestra 
Señora de los Dolores conti-
nua superant-se any rere any. 
Aquest dissabte se’n va fer la 
quarta edició i la Polivalent de 
Masquefa es va omplir de gom 
a gom, amb més assistents 
que mai. La celebració, que 
vol reunir la comunitat andalu-
sa almenys una vegada l’any 
per a poder recordar les seves 
arrels i mantenir-les vives, ja 
ha traspassat de bon tros les 
fronteres de Masquefa. Cada 
vegada són més les persones 
vingudes d’altres pobles ve-
ïns, com ara Piera, Sant Este-
ve Sesrovires o Martorell, que 
es desplacen fins al municipi.

STA MARIA DE MIRALLES / LA VEU

El proper dissabte 16 de març 
a les set de la tarda, el Local 
Social de les Antigues Esco-
les de Santa Maria de Miralles 
acull una xerrada sobre cuina 
i cultura popular a càrrec de 
Pere Tapias. Tapias és con-
segut, sobretot, per la seva 
faceta de cantautor durant les 
dècades dels 70 i els 80, però 
des de fa més de vint anys 
es dedica de ple al món de la 
gastronomia, fent programes 
de televisió i de ràdio, escrivint 
articles a diaris i fent xerrades 

arreu de Catalunya. 
Tapias entén la cuina com a 
espai com “el lloc de la casa 
on s’hi troba generositat, pla-
er, confiança i convivència. 
Mentre a la cuina s’exercita la 
memòria, el treball manual i la 
imaginació, a la taula es parti-
cipa de l’àpat i s’intercanvien 
idees, paraules i sentiments. 
La cuina és doncs cultura, en-
tesa amb el sentit més ampli i 
generós”.
L’acte és gratuït i en finalitzar 
hi haurà un pica-pica per a tots 
els assistents.    

MASQUEFA / REDACCIÓ

‘Un assassinat a la Bibliote-
ca: policies, lladres i llibres’, 
aquest és el suggeridor títol de 
la nova exposició que la Bibli-
oteca Municipal de Masquefa 
acollirà entre el 12 i el 28 de 
març. Òbviament la novel·la, 
el cinema i les sèries policía-
ques en seran les grans pro-
tagonistes.
Tant al vestíbul com en d’al-
tres espais de la Biblioteca s’hi 
exposaran els llibres d’autors 
com Agatha Christie, Donna 
Leon, Henning Mankel i sir Art-
hur Conan Doyle, i també pel-
lícules policíaques que han 
esdevingut grans clàssics del 
cel·luloide i sèries del mateix 
gènere com CSI o Sherlock 
Holmes. Per acabar d’ambi-
entar els visitants, al vestíbul 
s’hi recrearà l’escena d’un 
crim i a les finestres del centre 
s’hi penjaran originals cartells 
amb la imatge i la biografia 
dels grans autors i autores de 
la novel·la negra, com Carroll 
John Daly, Dashiell Hammett 
i Raymond Chandler, consi-
derats els pares del gènere i 
que han publicat novel·les que 
en molts casos s’han portat al 
cinema, com les del detectiu 
Marlowe, de Chandler, inter-
pretat per Bogart i Mitchum.

ANUNCI

l’Ajuntament de Carme ha executat les obres Reposició de la xarxa de claveguerons 
al carreró de les Voltes i de la xarxa d’aigua potable al carrer del Mas, per un import 
de 7.734,55 euros, actuació inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 
numero 2011/1376, amb una subvenció de 6.025,86 euros.

Carme,  20 de febrer de 2013
L’alcalde

Jordi Sellarès Poch



Pujalt espera la resolució de la Generalitat per 
ampliar els tipus de residus del seu abocador

Vista aèria de l’abocador de Pujalt que es va posar en funcionament l’any 2009.

L’ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles s’ha posicionat reiteradament en contra l’abocador.

Una polèmica recorrent per 
l’ampliació d’altres abocadors 

MARIA SAYAVERA / LA VEU

L’any 2009 es va obrir l’abo-
cador de Pujalt situat al nucli 
de la Guàrdia Pilosa, després 
d’uns anys de polèmica entre 
els veïns de la zona. A prin-
cipi de 2006, el departament 
de Medi Ambient i Habitatge 
va sotmetre a informació pú-
blica l’autorització ambiental 
de l’abocador de residus no 
especials de Pujalt. El projec-
te, impulsat per l’ajuntament, 
preveia omplir 16 hectàrees 
d’unes antigues mines de lig-
nit a cel obert a través d’un 
abocador de residus inerts, 
amb l’objectiu de recuperar 
el paisatge de la zona. Una 
primera part de les mines ja 
havia estat restaurada entre 
1992 i 1998 mitjançant un di-
pòsit controlat de runes. 
Aquest segon projecte, que va 
finalitzar al 2009, va provocar 
reaccions contràries entre els 
veïns de Sant Martí de Ses-
gueioles, preocupats pel pos-
sible impacte en les aigües 
freàtiques de la zona, unes 
reaccions contràries que ara 
han tornat a aparèixer per les 
gestions que permetran una 
primera ampliació dels codis 
dels residus que s’hi aboquen, 
i una possible segona ampli-
ació física de l’abocador. Tal 
i com ens explica l’alcalde 
de Pujalt, Antoni de Solà, “la 
Generalitat va començar a 
tramitar l’ampliació dels codis 
de l’abocador, és a dir, dels 
tipus de residus que s’hi po-
den abocar, i l’ajuntament en 
va informar favorablement”, 
però davant d’aquest informe, 
l’ajuntament de Sant Martí de 

Sesgueioles va decidir pre-
sentar aŀlegacions al respec-
te, ja que, tot i que l’abocador 
es troba al terme municipal 
de Pujalt, i més concretament 
al nucli de la Guàrdia Pilosa, 
està situat a uns 800 metres 
del poble de Sant Martí, tal i 
com ens indica el seu alcalde, 
Jesús Torrens. Segons el bat-
lle, “quan es va fer l’abocador, 
es va arribar a un acord amb 
l’ajuntament de Pujalt, el qual 
no ens satisfeia, però l’hem 
suportat fins ara” , tot i això, la 
possible ampliació dels codis 
de l’abocador no és accepta-
da pel municipi veí, i ara es 
troben a l’espera de rebre res-
posta a les aŀlegacions. Se-
gons Torrens, “el departament 
de Territori ha afirmat que en 
un mes o mes i mig, rebrem 
una resposta”. 

En funció de la resposta que 
es rebi per part de Territori, la 
Generalitat podrà aplicar l’am-
pliació de codis, que suposa-
rà augmentar alguns tipus de 
residus, com és el cas de l’or-
gànic, el qual suscita la major 
part de queixes per part de 
l’ajuntament santmartinenc. 
Per a l’alcalde de Pujalt, 
“aquesta ampliació pot ser 
favorable perquè els residus 
arribaran embalats i això afa-
vorirà el seu ordre, la viabilitat 
econòmica que ha demostrat, 
la reducció de l’impacte visu-

al si es cobreix una part de la 
zona i la reducció dels terminis 
d’explotació”. En aquest últim 
punt, cal destacar que els ter-
minis d’explotació van lligats a 
la quantitat rebuda de residus, 
que ara es troba, en el cas de 
l’abocador de Pujalt, en sis mil 
tones de residus industrials, 
una quantitat que també ha 
disminuït des de la seva ober-
tura a causa de la poca activi-
tat industrial i l’augment del re-
ciclatge en aquest àmbit, que 
arriba fins a un 85%. D’altra 
banda, Antoni de Solà també 
destaca que “tot i l’ampliació 
de codis, el tipus d’abocador 
continuarà sent de classe II, 
ja que s’ha dit que passaríem 
de classe I a II, i sempre hem 
tingut aquesta segona catalo-
gació”. Això fa que la modifi-
cació del projecte per part de 
la Generalitat sigui una mo-
dificació parcial i no un canvi 
substancial. 
Pel que fa a l’oposició a la 

modificació per part de l’ajun-
tament de Sant Martí de Ses-
gueioles, el seu alcalde argu-
menta que “durant aquests 
últims anys, ja hi hagut peti-
tes ampliacions a l’abocador, 
però ara es vol passar a tenir 
nou hectàrees més i un 13% 
més de residu orgànic, el que 
afecta a la qualitat de vida 
dels veïns”. Per a Torrens, 
aquest abocador ja no s’hau-
ria d’haver fet ja que “segons 
la normativa europea, no es 
pot localitzar una abocador 
a poca distància de nuclis de 
població, i aquest es troba a 
800 metres del nostre muni-
cipi, i encara més proper del 
nucli pujalenc de La Guàrdia”. 
Tot i que les olors no afecten, 
de moment, al municipi de 
l’Alta Anoia, sí que s’han tro-
bat amb restes de residus com 
plàstics industrials els dies de 
més vent. D’altra banda, Tor-
rens defensa que “tot i els con-
trols que es fan a l’abocador, 

aquests no estan ben fets i tan 
sols s’han de comparar amb 
els què es duen a terme a 
l’abocador de Castellolí, molt 
més extensos”.

Una segona ampliació física
A banda de l’ampliació de co-
dis que gestiona la Generalitat 
de Catalunya com a compe-
tència seva, l’ajuntament de 
Pujalt també té la intenció de 
fer una ampliació física del 
terreny ocupa l’abocador, en 
aquest cas, com indicava l’al-
calde de Sant Martí, de nou 
hectàrees. Segons Antoni de 
Solà, “aquesta ampliació no 
es durà a terme fins que se’ns 
comuniqui la resolució a les al·
legacions fetes per Sant Mar-
tí”. A més, per aquest canvi en 
l’abocador, serà necessària 
una modificació del POUM, ja 
que canviaria la tipologia del 
territori, i “això es podria allar-
gar fins més d’un any, que re-
bem la resolució urbanística”.

MARIA SAYAVERA / LA VEU

La instal·lació d’un abocador 
o la seva ampliació en qualse-
vol lloc, suscita polèmica entre 
els veïns més propers, i l’Ano-
ia no n’ha estat exempta en 
aquests últims anys. L’orga-
nització més representativa és 
la Plataforma Salvem l’Anoia 
(PSA), formada conjuntament 
per la Plataforma de Sant 
Martí, la Coordinadora d’afec-
tats per l’abocador dels Hos-
talets de Pierola i l’Associació 
de Veïns de Castellolí. La co-
marca, a més de l’abocador 
de Pujalt, també disposa d’un 
abocador a can Mata, al mu-
nicipi dels Hostaletes de Pie-
rola, i l’Ecoparc de Castellolí. 
Aquesta plataforma ja va inici-

ar el 2006 una campanya de 
protesta en la qual es dema-
nava que s’aturessin els pro-
jectes de l’abocador de Pujalt, 
el de l’ampliació de l’abocador 
de can Mata als Hostalets de 
Pierola, que acull els residus 
que es van deixar d’abocar a 
l’abocador del Garraf, i també 
es posaven en contra de la 
construcció de L’Ecoparc 4, 
que va entrar en funcionament 
al 2010 i ocupa una parcel·la 
de 10,61 hectàrees, amb ca-
pacitat 400.000 tones anuals 
de fracció resta i 75.000 tones 
de fracció orgànica. A més, 
l’Anoia també disposa d’un 
abocador de residus de màxi-
ma toxicitat (classe III) de Can 
Pala a Castellolí.

L’abocador de l’Alta 
Anoia rep al voltant 
de sis mil tones de 
residus provinents de 
la indústria
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El CRO calafí pot avaluar 
oficialment els seus usuaris
CALAF / REDACCIÓ

Totes les persones que vul-
guin demostrar les seves com-
petències en Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació 
i obtenir-ne un certificat vàlid, 
podran fer-ho des d’ara a Ca-
laf mateix. I és que el Centre 
de Recursos per a l’Ocupació 
(CRO) és, des de principis 
de març, un dels 300 centres 
catalans col·laboradors de 
l’ACTIC. Això significa que 
des del CRO s’ofereix infor-
mació i orientació en relació 
amb l’acreditació de compe-
tències digitals, així com un 
punt de connexió perquè els 
interessats pugui connectar-
se al portal de l’ACTIC. A més 
a més, el CRO pot realitzar a 
partir d’ara les proves gratuï-
tes i oficials de competències 
digitals, de manera que els 
usuaris reben al final un certi-
ficat que acredita el seu nivell. 
Una documentació que cada 
vegada es requereix més a 
l’hora d’obtenir un lloc de tre-
ball, o per poder millorar les 
condicions laborals actuals.
Les competències s’estructu-

ren en tres nivells segons el 
grau de domini de les tecno-
logies de la informació i la co-
municació.
Per saber-ne més sobre 
aquests certificats o bé ins-
criure’s per realitzar les pro-
ves, podeu contactar amb el 
Centre de  Recursos per a 
l’Ocupació.

“Enllaçats per la llengua”
D’altra banda, el consisto-
ri de Calaf s’ha adherit a la 
campanya, “Enllaçats per la 
llengua”,una campanya nas-
cuda a les Illes enfront dels 
intents de minoritzar el català 
a les escoles i les Adminis-
tracions públiques, i que s’ha 
estès ja cap a la Franja, la 
Catalunya Nord, el País Va-
lencià i el Principat de Catalu-
nya. Calaf donarà suport a la 
campanya a favor del català, 
aquest proper dissabte 9 de 
març, a les dotze del migdia a 
la plaça dels Arbres. Per això, 
l’ajuntament convoca totes les 
entitats i veïns del municipi 
a la lectura del manifest per 
mostrar el seu suport. 

Calaf celebra la seva mesa de 
concertació amb la Diputació

CALAF / REDACCIÓ

Dijous passat l’alcaldessa de 
Calaf, Maria Antònia Trullàs, i 
el primer tinent d’alcalde, Joan 
Caballol, van reunir-se a la 
seu del Consell Comarcal amb 
el responsable de l’Àrea de 
Cooperació Local de la Dipu-
tació de Barcelona, Joaquim 
Ferrer, i el diputat delegat 
d’Infraestructures, Urbanisme 
i Habitatge, Marc Castells. El 

Durant la mesa es va acordar en línies generals el suport econòmic de la Diputació.

motiu era celebrar la mesa de 
concertació corresponent a 
Calaf, amb la qual s’acorda-
va en línies generals el suport 
econòmic de l’ens provincial al 
municipi. Així doncs, des del 
consistori calafí es va exposar 
a Joaquim Ferrer i Marc Cas-
tells els projectes que es vol 
impulsar a Calaf, i pels quals 
s’espera obtenir el suport de la 
Diputació de Barcelona. 

Els Prats de Rei 
presenta el llibre de 
Natàlia Salazar 
ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Demà dissabte 9 de març 
a les sis de la tarda, es fa la 
presentació a la sala poliva-
lent de la Cooperativa dels 
Prats de Rei, del llibre “L’Ager 
del Municipium Sigarrensis”, 
de Natàlia Salazar. Durant la 
presentació, acompanyaran a 
l’autor, Dídac Pàmies, arque-
òleg director de les obres als 
carrers de Prats de Rei, i M. 
Àngels Petit Mendizabal, pre-
sidenta de la Societat Catala-
na d’Arqueologia. Al finalitzar 
l’acte, es podrà visitar el mu-
seu arqueològic Josep Caste-
llà i Real amb novetats.

La calafina Anna Roca Bars rep la 
Medalla Centenària de la Generalitat

L’homenatjada, asseguda, amb els familiars i representants institucionals durant l’acte.

CALAF / REDACCIÓ

Aquest dimarts 5 de març, va 
ser una jornada ben especial 
per a Anna Roca Bars i tota la 
seva família. I és que la calafi-
na complia 100 anys, una xifra 
del tot memorable i digna de 
celebració. És per això que 
des de la Generalitat de Cata-
lunya i des de l’ajuntament de 
Calaf se li va fer un petit reco-
neixement, en un acte emotiu 
i envoltada de gran part de la 
seva família.
Per part de la Generalitat, el 
responsable de l’Oficina de la 
Gent Gran Activa, Agustí Vilà, 
va ser l’encarregat de lliurar 
la medalla a l’homenatjada. 
Es tracta d’una medalla d’ar-
gent, que porta gravats el nom 
i l’any de naixement de l’Anna, 
i que vol ser un reconeixement 
dels valors, l’experiència i els 
aprenentatges que aquestes 
persones acumulen i trans-
meten al llarg de cent anys. 

Vilà va felicitar tota la família 
per aquest singular aniversari 
i va remarcar que cada vega-
da són més a Catalunya les 
persones que arriben i sobre-
passen l’edat dels 100 anys. 
Per part de l’Ajuntament, el 
primer tinent d’Alcalde, Joan 
Caballol, va lliurar a l’Anna 
una felicitació de part de l’al-
caldessa, Maria Antònia Tru-

llàs. Ell mateix i les regidores 
de Benestar, Pilar Cardona, 
i Cultura i Festes, Fina Bas-
tardas, van regalar a l’àvia 
centenària un bonic ram de 
flors. L’acte va finalitzar amb 
un brindis per part de tots els 
assistents, compartint el desig 
que la salut i la qualitat de vida 
de l’homenatjada continuïn 
així de bé.

Una dona pateix una 
robatori en ser-li 
presa la bossa de mà 
d’una estrebada
CALAF / REDACCIÓ

El 2 de març una dona va patir 
una estrebada de la bossa de 
mà mentre caminava per un 
camí rural de Calaf i va veu-
re com un noi fugia corrents. 
Al cap de poca estona un grup 
de ciclistes va auxiliar a la víc-
tima igual que el fill que ho ha-
via vist des de casa seva. El 
fill va localitzar el pressumpte 
autor i la bossa de mà. El jove, 
menor d’edat, va tornar els di-
ners i quan va arribar la policia 
van detenir-lo com a presump-
te autor d’un robatori amb vio-
lència. Es va agafar declaració 
i se’l va lliurar al tutor legal.

Segona matinal d’intercanvi de 
llavors de la Catalunya Central
ARGENÇOLA / REDACCIÓ

El Trill, Associació Cultural del 
terme d’Argençola, organitza 
aquest diumenge 10 de març 
a Carbasí (Argençola), la se-
gona Matinal d’intercanvi de 
llavors. La matinal vol ser un 
lloc de trobada per aquelles 
persones que encara es fan el 
seu planter i que conserven i 
cultiven varietats locals o an-
tigues.
La conservació d’aquestes lla-
vors és molt important perquè 
afavoreixen la diversitat i vari-
etat dels cultius, a més d’es-
tar completament adaptades 
a les condicions del lloc on 
creixen. La millor manera de 
conservar i mantenir aquest 
patrimoni genètic és procurant  
que es difongui, es cultivi i es 
consumeixi. Les activitats co-
mençaran a les deu del matí 
amb un esmorzar de pa amb 
tomàquet i cansalada, regat 
amb vi ecològic, per 4 euros.
De les deu a les dues del mig-
dia s’obrirà el mercat d’inter-
canvi i compravenda.
De les deu a les dotze del mig-
dia, tothom qui ho vulgui podrà 
visitar l’hivernacle de plantes 
aromàtiques Ecoplanter, situ-
at a la carretera de la Quinta 
Forca a Argençola, al  quilò-
metre 2. A les dotze del migdia 
es farà una Xerrada a càrrec 
de dos ponents, l’Ester Sala 
del Consorci de Medi Ambient 
i Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA), que presentarà el 
projecte de banc de llavors de 

cereals i hortalisses que estan 
duent a terme i com s’han de 
recollir i conservar les llavors. 
El segon ponent, l’Emili Bas-
sols, responsable de l’Àrea de 
Patrimoni Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, par-
larà sobre varietats tradicio-
nals d’arbres fruiters i de com 
distribuir fusta per a empeltar.
A la una del migdia es farà una 
Taula Rodona sobre el tema 
de la Recuperació de varietats 
locals, amb representants de 
les entitats L’Hortet de la Sa-
lut, Santa Coloma en Transi-
ció, Mesclum.coop, Saba Ver-
da i La Quadrilla de l’Hort.
La matinal es tancarà a les 
dues del migdia amb un dinar 
a base de paella d’espelta i 
kamut, cereals produïts eco-
lògicament a Argençola pel 
Josep Mestre, per a un màxim 
de seixanta persones. El preu 
serà de 12 euros per persona 
i cal inscripció prèvia enviat un 
correu a l’adreça electrònica 
associacioeltrill@gmail.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
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Si bé les dones, de ple dret, hauríem 
de tenir un paper destacat en la per-
secució i assoliment de la pau i el pro-
grés social, la nostra participació acti-
va i en condicions d’igualtat en relació 
als homes està lluny dels postulats de 
les Nacions Unides. En aquest sentit, 
un intent de correcció d’aquest desa-
just és la voluntat de reconèixer el Dia 
Internacional de la Dona, com a una 
data per a seguir commemorant un 
acte criminal i, alhora, seguir reivindi-
cant uns drets igualitaris entre dones 
i homes encara no consolidats en tots 
els estats del Planeta.
Si bé aboca a certes controvèrsies la 
raó per la qual va ser escollida la data 
del 8 de març com a Dia de la Dona, 
les fonts més exteses apunten a una 
voluntat de  commemorar l’incendi 

provocat per l’amo a la Fàbrica Cot-
ton de Nova York, el mateix 8 de març 
de 1908 a Nova York, on hi van morir 
129 dones treballadores que estaven 
en vaga. Tanmateix, la manca de fo-
nament d’aquestes dades sembla ser 
total, ja que l’esmentat succés va pro-
duir-se el 1911 en una Fàbrica tèxtil de 
Nova York, però la data va ser el 25 
de març, i el total de dones mortes va 
escalar la xifra de 147, en edats com-
preses entre 13 i 30 anys; la majoria 
dones immigrants que treballaven en 
condicions penoses.
Aquesta errada històrica pot ama-
gar una altra voluntat periodística del  
conservadorisme nord-americà i eu-
ropeu de silenciar l’origen comunista 
d’aquesta commemoració, encapça-
lada per l’activista Clara Zetkin, cap-

Encara el 8 de Març! 
Una commemoració que ja no hauria de ser

davantera del moviment alemany de 
dones socialistes. Però la proposta 
presentada per ella no era del tot ori-
ginal, ja que s’inspirava en el Women’s 
Day, que les socialistes nord-america-
nes celebraven des del 1908, amb la 
finalitat de reivindicar el dret al vot per 
a les dones.
Després, durant els primers anys, el 
Dia Internacional de la Dona es feste-
java en dates diferents a cada país, fins 
que va consolidar-se com a data fixa, 
el dia 8 de  març, amb motiu de l’ai-
xecament de dones russes en aquesta 
data de l’any 1917,  reclamant sortir de 
la misèria. No obstant això, al marge 
del seu origen, es tracta d’una de les 
principals commemoracions internaci-
onals i en ella es reclama la igualtat de 
drets i de condicions de vida per a les 

dones, en un món que tradicionalment 
ha marginat la meitat de la seva pobla-
ció per raó única i exclusivament del 
seu sexe.
I, tot i que les conquestes han estat im-
portants al llarg del segle XX, en molts 
països: concessió del dret al vot, incor-
poració de la dona al treball (i per tant 
una certa independència econòmica) 
i l’accés progressiu a certs càrrecs 
d’alta responsabilitat política, dissorta-
dament encara hi ha milions de dones 
discriminades en tot el món, privades 
dels drets més fonamentals, agredides 
o maltractades, sotmeses fins i tot dins 
de l’àmbit familiar. Això és el que d’una  
manera ben simple segueix atorgant a 
aquesta data tot el seu contingut ori-
ginal.

Dia internacional de les Dones                    8 de març
Documentació i textos de l'especial: CARMEL·LA PLANELL
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Avui, més que el fet, el concepte em-
prendre s’ha posat de moda i sembla 
que el, treball per compte propi s’hagi 
consolidat com l’alternativa més ocor-
rent per a moltes dones a fi de fer front 
a una esfereïdora pèrdua de llocs de 
treball i a una no menys amenaçadora 
crisi econòmica, que ens toca ben de 
prop. I, a propòsit que en moltes ocasi-
ons hom no sap per on començar, cada 
cop són més les ofertes de xerrades i 
debats, de la mà de persones gestores 
en emprenedoria, que tracten el pro-
cés de creació d’una empresa com si 
d’una matèria acadèmica es tractés. 
Si bé en alguns casos, unes quantes 
dones es queden a mig camí per l’ele-
vada complexitat i el nivell de requisits 
que se’ls exigeix, d’altres s’acullen a 
la pluralitat d’iniciatives vigents a fi de 
dibuixar amb precisió la seva idea de 

negoci, bo i nodrint-se de tot l’asses-
sorament, cursos i cursets que els cal 
abraçar per tal de dur a  terme un pro-
jecte amb bones perspectives d’èxit. 
Tanmateix, si fem un salt en el temps, 
sense anar més enrere d’uns cinquan-
ta anys, podem accedir a la descober-
ta, quan no reconeixement, d’alguns 
casos en què les dones han estat pro-
tagonismes de la seva historia laboral i 
–per què no- de la seva realització pro-
fessional, alhora que convivien amb 
unes circumstàncies del tot discrimina-
tòries per la seva condició de gènere. 
Això és! El treball per compte propi, 
la presència permanent de les dones 
davant d’un negoci, així com la visibili-
tat de les primeres dones empresàries 
estava molt lluny del concepte modern  
de “dona emprenedora” i; en canvi, 
són molts els fets que certifiquen, la 

Del treball per compte propi
De les dones que han fet empresa 
De les dones emprenedores d’avui

realització professional de tantes i tan-
tes dones que –en molt casos, man-
cades de grans coneixements- van ser 
capaces de plantar cara al futur a par-
tir de la creació d’un negoci propi o bé 
defensant valerosament la continuïtat 
d’una empresa familiar. 
Aquestes dones, amb tota l’autoritat 
femenina, que els concedia la seva 
identitat van saber fer-se visibles com 
a dones d’empresa sense la necessi-
tat d’haver participat de cap projecte 
ni iniciativa prèvia; en aquella època, 
només els calia tenir ben clar que, amb 
esforç, perseverança i una constant 
dedicació, a més de ganes de fer la 
feina ben feta, qualsevol negoci rutlla-
va. I, a la manera d’un modest mos-
trari d’aquella manera de  ser  unes 
autèntiques professionals del seu ofi-
ci, a mitjan segle passat, em propo-

Concepción Arenal va néixer a El Fer-
rol, el 31 de gener de 1820, com a pri-
mogènita de D. Ángel del Arenal i Ma-
ría Concepción de Ponte, hereus de 
reconegudes   nissagues, però amb 
unes fermes conviccions  liberals i pa-
triòtiques. Aviat, òrfena de pare, amb 
la mare i les seves germanes van anar 
a viure a ca la seva àvia paterna, a Ar-
maño, un llogaret de la Vall de Liéba-
na, on s’hi van estar fins que la mare 
va decidir  anar-se’n a Madrid per a 
proporcionar a les nenes una forma-
ció adequada a la seva condició. Ella, 
alliberada de prejudicis socials i arre-
lada al món rural, mai no va encaixar 
aquell programa de futur de  senyore-
ta, per això  paral.lelament va satisfer 
la seva necessitat d’aprendre a través 
de solucions autodidactes mentre les 
relacions amb la mare anaven de mal 
en pitjor.
El 1840, però, va tornar a Armaño per 
a atendre a una àvia moribunda que, 
amb la seva mort,  va convertir-la en 
beneficiària de l’herència familiar. Així, 
amb una total llibertat cara a l’avenir, 
va decidir-se a cursar els estudis de 
Dret a la Universitat,  amagant la seva 
condició de dona amb una disfressa 
masculina. Per descomptat, sense 
obtenir cap titulació -perquè la Univer-
sitat era exclusivitat dels homes-  va 
adquirir uns certificats coneixements 
jurídics i penals. A l’any 1848 va casar-
se amb l’advocat i periodista Fernan-

do García Carrasco, més gran que ella, 
però amb un tracte molt respectuós en-
vers el seu ideari feminista. 
Prou trasbalsada per la mort de la 
seva filla Concepció, i la posterior del 
seu marit, amb els seus dos fills va re-
tornar a la Vall de Liébana de la seva 
adolescència, fixant 
la seva residència a 
Potes, a la finca de 
la família Monestir. 
Allí, va fer  amistat 
amb el músic Jesús 
Monestir, i junts  van 
apostar per a fundar 
una branca femeni-
na de la institució 
benèfica de San 
Vicente de Paúl, 
de Potes. A partir 
d’aquest moment, 
de les seves inquie-
tuds socials i huma-
nitàries en parlen 
diversos assaigs, 
d’entre els quals, 
“La Beneficència, 
la Filantropia i la Caritat”, de 1860, una 
obra premiada per l’Acadèmia de Cièn-
cies Morals i Polítiques, que tot i haver 
estat encoberta amb la identitat del seu 
fill Ferran, se’n va fer pública la verita-
ble autoria més tard per a resultar ser 
la primera dona premiada per una Aca-
dèmia. 
A propòsit del seu amor al proïsme, i 

des d’una perspectiva feminista -a ini-
ciativa d’Isabel II- va ser nomenada a 
l’abril de 1864 Visitadora de presons de 
dones, raó per la qual va traslladar-se a 
La Corunya. En aquesta ciutat, al costat 
de la seva amiga la comtessa d’Espoz, 
va fer una profunda introspecció en el 

món de les preso-
neres i d’aquesta 
experiència en van 
veure la llum les se-
ves Cartes als de-
linqüents, del 1865; 
on en veure’s qües-
tionat el Codi Penal, 
va ser cessada del 
seu càrrec. Després 
de la Revolució del 
68, va ser nome-
nada Inspectora de 
Cases de Correcció 
de Dones, una tasca 
que va exercir amb 
valentia malgrat 
moltes  situacions 
controvertides, tal i 
com va manifestar 

en el seu “Examen per a la reforma 
de les presons”, de 1869. El 1870 va 
fundar La Veu de la Caritat, una diari 
de denúncia dels maltractaments en 
hospicis i presons; a la vegada que al 
costat d’unes bones amigues va impul-
sar diversos projectes benèfics, tot col.
laborant amb la recentment creada la 
secció de dones de la Creu Roja.

Des de l’àmbit de notable oradora, les 
seves Conferències Dominicals per a 
la Dona, pronunciades a la Universitat 
de Madrid, al curs de 1869-70, van ser 
determinants per a la creació de l’Aso-
ciació per a l’Ensenyament de la Dona 
i l’Escola de Institutrius. Per a aquesta 
avinentesa va fer publica “La dona de 
l’avenir”, la seva primera obra feminis-
ta, redactada el 1861, a la que havien 
de seguir “La dona a casa”, “Estat ac-
tual de la dona a Espanya” o “L’edu-
cació de la dona”, escrites als anys 70 
per a reivindicar el potencial intel.lec-
tual de les dones i el seu dret a rebre 
una formació acadèmica i igualitària a 
la dels homes.
A partir de 1875, a pesar d’una pre-
cària salut, va instal.lar a Vigo,  per 
a acompanyar al fill que li quedava. 
Aquest retir va abocar-la a uns escrits 
sobre l’assaig històric i el dret interna-
cional, unes realitzacions novament 
premiades. I, amb “La instrucció de 
l’obrer” i “L’educació de la dona”, a 
més de les seves col.laboracions a 
la premsa, va posar fi a les seves pu-
blicacions, el mes de febrer de 1893, 
moment de la seva mort, el dia 4.

Projecció: dia 9 de març a 2/4 de 7
Lloc: Sala de socis de L’Ateneu.
Organització: Dones d’Igualada
Suport: L’Ateneu i ZOOM Festival 
d’Igualada

so de fer visibles algunes dones que 
-des de darrere el taulell- han fet una 
labor memorable: donar vida a tants 
establiments i/o botigues –negocis 
de proximitat- dels nostres barris, des 
d’un tracte especialment personal i es-
timable.
Si més no, al costat d’aquestes senyo-
res memorables, un inequívoc i neces-
sari relleu generacional ha donat pas 
a un renovat escenari de professions 
liberals que podrien veure’s represen-
tades per una nova fornada de dones, 
tan exemplars com les anteriors, tam-
bé emplaçades en el seu llarg camí 
per a conquerir una avantatjosa esca-
la professional, segons les demandes 
d’aquest mil.leni. 

Enhorabona a totes!  
Carmel.la Planell

Concepción Arenal de Ponte
Amb motiu de la projecció de la pel.lícula “Concepció Arenal, la visitadora de presons” val la pena de revisar les dades 
biogràfiques d’aquesta valenta penalista i reformadora dels drets penitenciaris en un críptic segle XIX

Dia internacional de les Dones                    8 de març
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Als 22 anys, va conèixer la 
Nuria Valerdi, empresària 
de Mary Kay Cosmetics; 
un temps en què acabava 
la carrera de guitarra i feia 
classes de música, a més 
de compartir un duet mu-
sical amb la seva parella. 
De tot aquest perfil, atesa 
la seva fascinació pel món 
del maquillatge i la bellesa, 
va  optar per l’oportunitat 
de negoci de Mary Kay; un 
univers que la conduiria a 
ser Consultora de Bellesa 
Independent, és a dir, una 
entrenadora personal de la 
bellesa que ensenyaria les 
dones a tenir  cura de la pell i del maquillatge, 
Més enllà d’un creixement professional i econòmic relativament ràpids, va saber 
valorar que aquell treball contribuïa a ajudar altres dones a sentir-se millor amb 
la seva imatge externa i a recuperar, si cabia, l’autoestima. A Mary Kay, a l’Olga, 
van fer-la sentir important, a l’ensems que va reconèixer que el seu actiu no són 
els productes, sinó  les persones. 
Actualment és conductora de l’equip número 1, en vendes d’Europa, i es dedica 
a Mary Kay a temps complet, formant part d’una àmplia àrea de consultores de 
bellesa, de gran èxit. I, un cop superats alguns impassos, el seu repte és: ser un 
bon exemple per a la formació d’altres dones. 
Enguany, amb el 50è aniversari de Mary Kay, es felicita d’un model empresarial 
únic, de grans professionals i d’un producte assequible i d’alt nivell adreçat  di-
rectament al client tan sols passant per la consultora de bellesa.

Olga Jiménez Muntané.
Empresària Senior Ejecutiva Elite de Mary Kay

La Sònia Farran i Torres és 
filla de Capellades, viu a la 
Pobla de Claramunt i ha ti-
rat endavant el seu projecte 
emprenedor a Igualada.
Després d’estudiar Rela-
cions públiques i entrar a 
treballar a Ceina com a 
formadora en aplicacions 
informàtiques en diferents 
centres d’ensenyament, 
va especialitzar-se més en 
aquest camps, essent me-
reixedora de diversos pre-
mis. A l’actualitat, és  ge-
rent de Ceina i compagina 
aquesta tasca amb la seva 
passió: el vi i l’hostaleria.
En el món del vi s’hi va introduir de la mà de la seva parella, i després d’una 
sèrie de circumstàncies ben curioses va encaminar-se cap al món de la gestió 
hostalera, sense deixar Ceina. Amb un curs de postgrau universitari va convertir-
se en sommelier professional i, resultant ser premiada com a la millor sommelier.
I no va tardar gaire a obrir un nou negoci de restauració, Kan Bakus, on ha fixat  
com a reclam el menjar japonès i l’oferta d’un vi de qualitat. Aquí s’ha embarcat 
en un ambiciós projecte empresarial que inclou botiga de vi, bar de copes, men-
jar japonès i cuina mediterrània, a part d’una oferta formativa i/o professional de 
tastos de vi, destil.lats, maridatges, etc.
Mentrestant, ha guanyat el Primer Premi Marqués de Riscal i ha estat finalista, 
en diverses ocasions; alhora que Kan Bakus va rebre el Premi Cartaví 2012, en 
reconeixement a l’excel.lent tracte dels vins catalans. Tanmateix, a banda de la  
direcció del restaurant i de la gerència de Ceina, s’ha anat dedicant a la formació 
de nous professionals del vi, i així li han passat cinc anys fins al dia d’avui. 

Sònia Farran.  Dona de talent empresarial i 
acreditada somelier

Una dècada als Estats 
Units, amb una carrera pro-
fessional de cinc anys tre-
ballant a Nova York i cinc 
més fent de professora a 
la Universitat d’Alabama at 
Birmingham, configuren un 
esplèndid currículum per a 
què l’Elisabet Seuba s’en-
gresqués a tirar endavant 
un gran projecte: fundar una 
escola d’anglès.
Així, després de viure aque-
lla magnífica experiència 
professional, va travessar 
l’oceà de retorn a la seva 
Igualada natal amb més ga-
nes que mai de transmetre els seus coneixements d’anglès al públic igualadí. La 
il.lusió i l’entusiasme eren tan grans que, quasi sense adonar-se’n, va néixer el 
New York Institute.
Des de la seva fundació, a l’any 2007, l’Escola d’anglès New York Institute s’ha 
anat consolidant com a un prestigiós centre d’aprenentatge de l’anglès per a un 
públic adult, infantil i juvenil, i per a empreses; a partir d’unes sessions de classe 
individuals o bé de grups molt reduïts.
La tenacitat i una total dedicació, així com una constant renovació acadèmica, 
han fet que aquesta dona empresària veiés créixer en poc temps la seva escola; 
una realitat que més enllà de la seva vàlua professional no hagués estat possi-
ble sinó hagués dispensat un tracte afectuós i amable amb tots els seus inter-
locutors, uns deixebles en definitiva que són els qui dipositen la seva confiança 
en les bones pràctiques del New York Institute; unes pràctiques que es veuen 
reforçades per la bona qualificació del seu equip de professorat. 

Elisabet Seuba.  El New York Institute, una 
òptima realització professional i empresarial

La Maria Gibernau i Viadiu, 
avui esta regentant al costat 
de la seva mare, l’Anna Vi-
adiu, el popular i emblemà-
tic establiment de La Bona 
Espardenya. Aquesta boti-
ga havia estat fundada pel 
seu avi Agustí, a l’any 1907. 
Després, la continuïtat del 
negoci ha fet visible la per-
manent presència de dones 
cara al públic. 
Avui, la Maria ens explica 
que està treballant a la bo-
tiga des dels 16 anys, atesa 
la manca de motivació per 
als estudis. Ben aviat, sen-
se tenir accés a cap relació 
comercial amb la clientela, va anar aprenent l’ofici des de l’atenta observació 
diària  de la manera de funcionar d’un negoci familiar, seguint el model de com-
portament dels seus antecessors, basat en la discreció, la senzillesa i sobretot 
l’una total dedicació.
Fa bastants anys, després de la mort del seu pare, les seves responsabilitats 
van anar més enllà de la pròpia atenció a la clientela, bo i assumint les regnes 
del negoci. Tant és així que, moguda per un ferm esperit de renovació, va apos-
tar per una important reforma i modernització de la botiga d’acord amb les exi-
gències dels  temps i d’uns nous gèneres. Així, la Bona Espardenya, a les seves 
mans, ha vist la convivència d’un tipus de calçat ple d’història (d’aquell que l’es-
tabliment n’és especialista) amb les noves tendències de la moda; perpetuant 
des de sempre la selecció d’un producte còmode i anatòmic.
Aquesta dona de tracte amable i generós, als nostres dies, té el mèrit de seguir  
preservant un dels pocs testimoniatges històrics del comerç igualadí.

Maria Gibernau.  El mèrit de perpetuar un 
establiment emblemàtic
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La Concepció i la Isabel fa 
quaranta anys que estan al 
darrera el taulell del Forn de 
Pa i Pastisseria Altarriba, a 
Montbui, i són la cara visi-
ble d’un dels establiments  
emblemàtics que té com a 
premissa “la feina ben feta i 
l’esperit de renovació cons-
tant”. 

D’un primer forn regentat 
per la Rosa Roc (la mes-
tressa), al carrer Major del 
Nucli Antic, en va néixer un 
de nou a la Carretera de 
Valls, el 1972, de la mà dels 
seus fills en Jordi i en Josep Mª, en tant que forner i pastisser respectivament. 
Tot i això, ningú no dubta que l’autèntica ànima del Forn Altarriba són les seves 
dones;  ja que un bon producte no és res sinó hi ha una bona connexió amb la 
clientela. I, al costat d’un tracte estimable, la Isabel i la Concepció han dedicat 
hores i hores al seu aparador: a renovar-lo, a decorar-lo i a adaptar-lo a tots els 
reclams estacionals de l’any. 

40 anys donen per molt; i ha calgut plantar cara a diferents adversitat, així com a 
la competència deslleial de la venda de pa, a tot arreu. Tanmateix, la clau per a 
mantenir el seu negoci s’ha basat en aquell esperit de renovació que el diferen-
cia -en qualitat i originalitat- d’altres establiments. 

I, amb el mateix entusiasme de sempre, elles han defensat l’empresa, a la ve-
gada que han participat intensament del procés evolutiu de tot un poble i de 
l’estimable dia a dia del seu veïnatge. 

La Concepció i la Isabel Quaranta anys 
darrere el taulell

La iniciativa de crear una lli-
breria sorgeix, a l’any 2003, 
després d’una reiterada i 
avantatjosa experiència de 
fer una parada amb Dones 
d’Igualada el dia de Sant 
Jordi. De fet la propulsora 
va ser la Concepció Ramió 
que, com a professora a 
l’Escola de Música, va consi-
derar que Igualada havia de 
comptar amb un establiment 
especialitzat en música i par-
titures. Acte seguit, l’assem-
blatge de partitures amb lite-
ratura va ser una idea que va seduir-la; de la mateixa manera que va encaterinar 
a la Isabel Casas, qui també va sumar-se a la iniciativa. Més tard, l’Olga Palomar 
també va convenir la seva integració.  
Aquest projecte emprenedor, endegat per unes dones procedents d’àmbits labo-
rals deslligats del món comercial, es proposava crear un espai que a més de ser 
un punt de venda també acollís aquells actes culturals, derivats de les inquietuds 
de les seves impulsores. Així, doncs, d’ençà el 2013, Llegim…? s’ha esdevingut 
un important referent cultural a Igualada, particularment gràcies a unes variades 
activitats: presentacions de llibres, tertúlies, exposicions, concerts a la Capelleta, 
el “Corraló dels llibres oblidats”, etc.; esdeveniments del tot memorables, de la mà 
d’unes dones de tracte amable i sempre a la pàgina de qualsevol novetats.
Des de l’àmbit editorial, Llegim…? és una llibreria generalista regida per unes 
línees prou específiques. La música ocupa un lloc preferent, tant per les partitures 
com per la pròpia literatura musical, amb un fons excepcional. Paral.lelament, s’ha 
prioritzat per la literatura en català i aquella l’escrita per dones; així com per alguns 
apartats de signe alternatiu, sense deixar de banda totes les darreres  fornades 
del mercat.  Feliç aniversari!

Llegim...? Llibreria.  Desè aniversari d’un 
projecte emprenedor

A la Josefina Mañosa tot-
hom la coneix per la “Fina”. 
Ella, aviat farà set anys 
que va obrir les portes de 
la Peixateria de la Pobla 
de Claramunt. Estar darre-
re un taulell no li venia de 
nou, perquè, de fet, és i va 
néixer botiguera: de petita 
ja jugava amb el seu germà 
a vendre, i va estar darrera 
el mostrador de queviures 
de Cal Juanito més de vint 
anys. Després, a comença-
ments dels 90, va regentar 
durant dos anys una floris-
teria a l’avinguda de Cata-
lunya. Aquest currículum 
certifica que –tal vegada- 
no sap fer d’altra feina que 
vendre; una tasca que   la fa amb moltes ganes.

La peixateria de la Fina, ubicada al carrer Major, a més de despatxar peix fresc i 
congelat també s’hi ofereix fruita i verdura, una gamma de productes de primera 
qualitat que, ella, s’ha proposat d’oferir, en conjunt, a fi de poder competir -a dins 
mateix del poble- amb les grans superfícies.

Aquest esperit emprenedor i valent, al costat d’una lluita incessant, li ha permès 
de tirar endavant el negoci i la seva pròpia família. I atès que, salvades les ad-
versitats, mira el futur amb optimisme, també és una dona estretament vinculada 
amb la vida social del poble, en tant que component de la Coral La Lira i també 
de l’Associació de Puntaires.

La Fina,  de la peixateria de la Pobla

De petita ja volia ser perru-
quera, i encara que a casa li 
suggerien un altre futur, ella 
no va desistir de treure’s 
el títol de perruqueria; una 
professió que, en diversos 
salons de bellesa, va anar 
perfeccionant-se al costat 
de grans professionals. En 
poc temps, instal.lada a 
Montbui, va obrir el seu pri-
mer Saló, el “Wonders”; i el 
seu tarannà ambiciós i em-
prenedor va obsequiar-la 
amb una bona popularitat, 
especialment a partir de les 
col.laboracions amb l’Ajun-
tament en cada edició de la Passarel.la Comercial.
Després, amb esforç, va compaginar la maternitat amb la feina, fins que una crisi 
progressiva va portar-la a deixar el negoci i per a iniciar una nova etapa de for-
mació, en el món de la innovació i l’emprenedoria. En conseqüència la prestigi-
osa empresa Balmain Hair va seleccionar-la per a la branca de l’alta costura, tot 
ocupant el càrrec de Master Trainer a Espanya, mentre s’anava especialitzant a 
Holanda i a París.
Això va servir-li per a reinventar el seu “Wonders”, incorporant un nou enfoc: 
el “Mel’s Hair Studio by Balmain Hair”. I, en tant que membre del “Club Fígaro 
Peluquería Creativa de España”, ha anat participant de gales benèfiques i de 
diferents actes amb els professionals de la imatge. Tanmateix, reconeix que ser  
empresària no és fàcil, especialment per una dona, que –sovint- ha de lluitar per 
a un mínim reconeixement professional. A, més també és víctima de la difícil  
conciliació laboral i familiar; una contrarietat tan sols salvada gràcies a l’ajut de 
la seva família.

Melina Navarrete. I la marca “Mel’s Hair 
Studio by Balmain Hair”
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Nascuda el gener de 1936, 
a Vilanova del Camí. Des 
dels 16 anys va fer de  de-
pendenta en establiments 
igualadins com: la Perfu-
meria Alesanco, Cal Fana-
lé i  la Perfumeria Iris. Als 
23 anys, un cop casada, 
tot i la seva maternitat, va 
obrir una perfumeria just a 
la seva casa natal, que -a 
mercès del seu esperit em-
prenedor- aviat va ampliar 
amb productes de merceria 
i joguines, fins a donar vida 
als Magatzems Angelina, 
Recorda que corria el 1961 
quan, a Vilanova -amb un 
miler d’habitants- hi van començar a arribar moltes famílies de tot l’Estat espa-
nyol; gent que venia amb la roba justa i, en conseqüència, necessitava una mica 
de tot: mantes, llençols, estovalles, tovalloles... i, fins i tot els estris de cuina. 
Van ser uns anys de feina; i durant la Campanya de Reis -que venia gent de la 
comarca- calia donar número de tanda.
Després de dos diferents emplaçaments, a la botiga actual del carrer Migdia,  
l’Angelina sent com nostàlgia de despatxar  colònies o la laca a granel o vendre 
les agulles per unitats... Però, tal vegada el més rellevant d’aquell temps era 
l’assessorament a la clientela i aquell tracte de confiança entre el veïnat. 
Avui admet que, a pesar que la vida de botiguera és feixuga i les vacances eren 
una mena d’impossible, tornaria a viure i fer el mateix. I, per descomptat, no 
passa per alt l’agraïment a la seva mare qui tant va ajudar-la en la criança dels 
seus cinc fills, durant les llargues hores que passava a la botiga.

Angelina Sirvent.
Dels Magatzems Angelina

D’aquelles dones que han 
treballat tota la vida, la Dig-
na n’és un exemple: des 
dels 12 anys que col.labora-
va en les tasques del camp, 
a Maians, fins als nostres 
dies.
Un cop casada, a l’any 62, 
va instal.lar-se a Vilanova 
del Camí, i amb el Jaume, 
el seu marit, i uns cunyats, 
van tirar endavant la creació 
d’una empresa, el Cinema i 
Restaurant Nou. Ella, al peu 
del canó tot i els seus tres 
infantaments, reconeix que 
–lluny de tota conciliació la-
boral i familiar- sort en va tenir de la seva sogra, i també  dels seus cunyats.
Havia arribat a treballar tantes hores –confessa- que més d’un dia s’havia que-
dat a dormir al restaurant. Ella, que sempre s’ho havia fet tot gairebé sola, tant 
a la cuina com servint, puntualitza que la feina a la cuina i al restaurant ha estat 
molt sacrificada i, de retruc, l’ha condicionada molt. A resultes d’això, tot i estar a 
prop  dels seus, no ha pogut dur la vida en comú d’altres famílies: algunes cele-
bracions no es feien, els festius no existien, i sortir a passejar tampoc... 
Malgrat que opina que ha treballat com una bèstia i no va tenir gaire temps per 
a fer de mare, perquè a la feina del restaurant també s’hi sumava la de casa; diu 
que  si tornava a néixer faria el mateix... I, només perquè ho ha fet tot de bona 
gana, i ha pogut participar d’un molt bon ambient al restaurant, amb una clientela 
que és com de família. 

Digna Bonsfills. El Restaurant Nou de 
Vilanova del Camí és casa seva

L’Anna Palà i Estruch és fi-
lla de Castellolí i des de fa 
dues dècades viu a Òdena; 
la població on -al costat del 
seu marit- ha tirat endavant 
una explotació agropecuà-
ria, l’empresa “Cal Llacuna”.

Una labor inalterable i una 
dedicació permanent han 
possibilitat una generosa  
producció de cereals, farrat-
ges i oleaginoses, què són 
els destinats a l’alimentació 
de tot una família de vedells 
i de porcs que, en cercle 
tancat, conformen la granja 
rural.
L’Anna, que es defineix com a “pagesa”, de primer, quan compartia aquesta 
feina  amb el món de la fàbrica, va observar les dificultats a l’hora de repartir-se. 
Amb tot, fa uns disset anys, conscient de la problemàtica de trobar personal per 
a les tasques del camp, en uns dies de bonança econòmica; aviat va resoldre 
dedicar-se plenament a treballar a pagès, a convertir-se en pagesa d’ofici. 

Si bé tenia clar que s’estrenava en un àmbit professional sense horari ni calen-
dari, la feina feixuga mai no l’ha acovardida, i menys quan també controla els 
comptes i els papers de l’empresa, a més de responsabilitzar-se totalment de la 
“granja de mares”, tot un projecte. I, paral.lelament a les tasques rurals del dia 
a dia, el seguiment d’uns cursos de formació li han permès acollir-se a l’actual 
legislació del sector i adaptar-se a les noves demandes del mercat. Tanmateix, 
tot i la escassa conciliació familiar i laboral, se sent molt satisfeta de la seva feina 
i del seu vincle amb els animals i la natura.

Anna Palà i Estruch.
L’ofici de pagesa

Amb un establiment a Òde-
na i un altre a Igualada, a la 
Vanesa sempre li ha agra-
dat aprendre i actualitzar-
se. Els estudis de Fisioterà-
pia a l’Escola Universitària 
Gimbernat, a més de fer-la 
sentir realitzada en el camp 
de la salut, van abocar-la a 
la necessitat de seguir els 
cursos de post-grau i l’es-
pecialització en fisioteràpia.
D’ençà que exerceix, se-
gons la realitat de cada 
pacient, a la seva consulta 
opta per una disciplina o 
una altra, atès que es tracta 
de dues especialitats que busquen el benestar i una millora de la qualitat de vida 
de la persona; una realització que ha anat guanyat eficàcia amb el tracte humà 
dispensat en cada cas.
Aquest tracte o contacte de tanta proximitat és el que –ella- apunta a considerar  
com a una virtut per la condició expressa de ser dona; un mèrit que –en paraules 
seves-  possibilita que la gent se senti molt més confiada i còmode a les seves 
mans.
L´àmbit de treball és eminentment per compte propi, sense estar inclòs dins del 
sistema sanitari. Si bé això –potser- li confereix una certa flexibilitat horària i la 
no submissió a ordres superiors, en un altre sentit l’empeny envers una constant 
necessitat de perfeccionament. Tanmateix, de l’avantatge de treballar amb allò 
que més li  agrada, n’extreu la contrarietat que se’n deriva de la difícil conciliació 
entre el treball i la família; un esforç que amb molta paciència ha vist les seves 
compensacions a partir de la complaença de superar-se dia rere dia i compartir 
la satisfacció de cada pacient.

Vanessa Jovell.
Una acreditada fisioterapeuta i osteòpata
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DIVENDRES 8 DE MARÇ

Xerrada “reflexions sobre les mater-
nitats”
De 12 a 14 h
Lloc: SIE de la Catalunya Central (c/ 
Milà i Fontanals, 1 d’Igualada)
Xerrada a càrrec de la senyora Bruna 
Álvarez, historiadora i antropòloga. 
Per a professionals i públic en general.
Qui ho organitza: SIE i Dones Amb 
Empenta

Club de lectura juvenil. ARPEGIS. 
HAIKÚS, de Joana Raspall
19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Tertúlia de joves a partir de 14 anys 
que han llegit tots el mateix llibre, en  
aquest cas en homenatge a l’autora 
Joana Raspall. Els assistents han de 
passar uns dies abans per la Biblioteca 
a recollir-lo. Moderadora: Eva Sabaté 
Qui ho organitza: Institut Municipal de 
Cultura – Biblioteca Central

Acte institucional i conferència “Do-
nes emprenedores”
20 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
d’Igualada
Conferència a càrrec de Guernica Fa-
cundo, autora del llibre El libro rojo de 
las mujeres emprendedoras. Guernica 
Facundo disposa d’una visió global en 
la que pretén mostrar de forma concisa 
el perfil de les dones emprenedores.
Qui ho organitza: Regidories d’Ense-
nyament i Polítiques de Gènere de 
l’Ajuntament d’Igualada. 

Lliurament de Premis recerca Do-
nes d’Igualada. 
20:45 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
d’Igualada
Patrocina: Regidories d’Ensenyament 
i Polítiques de Gènere de l’Ajuntament 
d’Igualada
Qui ho organitza:. Dones d’Igualada

Xerrada “La dona avui”
20 h
Lloc: Sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Xerrada a càrrec de Mar Aguilera, 
Cristina Domènech i Marina Llansana
Qui ho organitza: JERC.

Actuacions “Amb sensibilitat de 
dona”
21 h
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola
Amb aquestes actuacions es pretén 
contribuir a fer més present aquest 
protagonisme i aquesta sensibilitat en 
una oferta molt especial, pensada per 
dones, realitzada per dones i obert a 
tothom.
Hi participen: Cèlia Mussons amb 
Teatre Espontani, Anna Garcia i Bet 
Farrés, Ester Gabarri, Saturnina Mi-

randa, Ariadna Bonet, Francina Can-
tarell, Gina Miranda, Anna  Rodri-
guez, Akords, grup Shake IT de David 
Muñoz, i Silvia Grau amb Carpe Diem.
Qui ho organitza: Ajuntament d’Òdena.
Altres col·laboracions: Fòrum de Do-
nes d’Òdena

Sopar i lliurament de premis de poe-
sia “La força de les dones”
21:30 h
Lloc: CEIP Marta Mata de Vilanova del 
Camí
El lliurament de premis tindrà lloc du-
rant el sopar, després de l’espectacle 
de Bollywood i el ball. Tiquets a la 
Granja Vilanova (c/ Sta. Llúcia)  o re-
servar al 93 806 0061 abans del 6 de 
març. Preu del sopar: 12 €.
Qui ho organitza: Associació de la 
Dona Vilanovina.
Altres col·laboracions: Regidoria de 
cultura de Vilanova del Camí

Sessió de cine “Las horas”
18 h
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament 
d’Òdena
Pel·lícula de Stephen Daldry; amb 
Meryl Streep, Nicole Kidman i Julianne 
Moore. Tres dones en tres èpoques di-
ferents que comparteixen els mateixos 
neguits: la família, la feina, el paper 
de la dona en la societat, la insatisfac-
ció femenina, l’homosexualitat... molt 
complexa, madura, valenta i agosa-
rada. A continuació, debat amb Joan 
Millaret, acreditat en diferents festivals 
nacionals i internacionals de cinema 
com a periodista i corresponsal.
Qui ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

Sessió de cine ”Concepción Arenal, 
la visitadora de cárceles”
19:30 h
Lloc: Sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Pel·lícula triomfadora del Festival 
Zoom 2012, de la directora Laura 
Mañá,  que compta amb la participació 
de l’actriu igualadina Diana Gómez.
Es tracta d’una coproducció de TVE, 
TV3 i Televisió de Galícia, que se situa 
a  mitjan del segle XIX, en el temps en 
què l’advocadessa i escriptora Con-
cepción Arenal va treballar com a vi-
sitadora de presons i va ser la primera 
dona amb aquest títol atorgat pel Mi-
nisteri de Justícia l’any 1863, per la 
qual cosa es convertí en la precursora 
de la reforma penitenciària.
Qui ho organitza: Dones d’Igualada. 
Altres col·laboracions: ZOOM Festi-
val, l’Ateneu Igualadí i la Regidoria de 
Polítiques de Gènere de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Sopar del 8 de març
22:00 h
Lloc: Sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Cal reservar trucant al 93 803 3143. 

Preu del sopar: 12€
Qui ho organitza: Dones d’Igualada. 

DIUMENGE 10 DE MARÇ

Xa Fira de manualitats 
De 10 a 14 h 
Lloc: Plaça del mercat de Vilanova del 
Camí
Farem activitats per als més petits i 
comptarem amb l’actuació de la Unión 
cultural Extremeña Anoia i l’escola de 
dansa Artístic 
Qui ho organitza: Dones del PSC de 
Vilanova del Camí 

DIMARTS 12 DE MARÇ

Club del llibre 3L. ADA CASTELLS
19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Tertúlia dels membres dels clubs de 
lectura de la comarca amb Ada Cas-
tells per parlar de la seva última novel-
la, Pura Sang, que és la història d’una 
dona que lluita per no tenir por de res
Qui ho organitza: Diputació de Barce-
lona i Institut Municipal de Cultura – Bi-
blioteca Central

DIMECRES 13 DE MARÇ

Les Dones en les mobilitzacions so-
cials
19:30 h.
Lloc: Sala de Les Golfes del Teatre de 
l’Aurora
Taula Rodona i debat amb tres do-
nes implicades i compromeses en 
les mobilitzacions socials a la nostra 
comarca: Patricia Marimón (Platafor-
ma Sanitat Anoia); M. Àngels Gabarró 
(Plataforma per una Escola Pública i 
de Qualitat de l’Anoia) i M. Luz Fer-
nández (Plataforma d’afectats per la 
Hipoteca de l’Anoia). 
Moderarà el debat: Mireia Rubio (Pe-
riodista)
Qui ho organitza: Dones amb Iniciati-
va-Anoia

DIVENDRES 15 DE MARÇ

Club de lectura infantil. COM EL 
PLOMISSOL, de Joana Raspall
19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 
anys que han llegit tots el mateix llibre, 
en aquest cas en homenatge a l’autora 
Joana Raspall. Els assistents han de 
passar uns dies abans per la Biblioteca 
a recollir-lo. Moderadora: Eva Sabaté 
Qui ho organitza: Institut Municipal de 
Cultura – Biblioteca Central

Feminització de la pobresa
De 12 a 14 h
Lloc: SIE Catalunya central (c/ Milà i 
Fontanals, 1 d’Igualada)
Taula rodona de professionals de dife-
rents àmbits per reflexionar sobre com 

la situació econòmica actual afecta a 
les dones i realitzar propostes per a la 
intervenció professional. Obert a tot el 
públic i a professionals. 
Qui ho organitza: SIE Catalunya cen-
tral i Dones amb Empenta

DIVENDRES 22 DE MARÇ

Sopar de dones amb l’actriu Esther 
Bové 
21 h
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal de la 
Pobla de Claramunt
L’actriu poblatana Esther Bové acaba 
de representar a l’escenari de la Sala 
Petita del Teatre Nacional de Catalu-
nya l’obra Quan despertem d’entre els 
morts, d’Henrik Ibsen, juntament amb 
els actors Lluís Marco i Cristina Pla-
zas.
Esther Bové és llicenciada en Art Dra-
màtic a l’Institut del Teatre de Barce-
lona. Té un llarg currículum en sèries 
de televisió, com la seva aparició La 
Riera, El cor de la ciutat o Porca Misè-
ria. També ha treballat en cinema i en 
nombroses obres de teatre, entre mol-
tes altres disciplines del món artístic.
Qui ho organitza: Regidoria de Benes-
tar Social de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt.

DISSABTE 23 DE MARÇ

Lliurament de premis del concurs 
de fotografia “com ens veiem les 
dones” 
19 h
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui
Consulteu les bases del concurs a 
www.dae.es o al facebook de l’entitat.
Aquest serà el primer any en què el 
concurs es realitza a través de Face-
book, a on les participants poden pen-
jar les fotos sense necessitat d’impri-
mir-les.
Qui ho organitza: Dones Amb Empen-
ta.
Altres col·laboracions: Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui i Depar-
tament de Benestar Social.

DIUMENGE 24 DE MARÇ

Excursió a les colònies tèxtils del 
Llobregat. Ruta cultural-històrica
De 8 del matí a 19:30 h 
Excursió a les colònies tèxtils del Llo-
bregat, de la mà d’Assumpta Montellà, 
tot seguint el fil del seu llibre El silen-
ci dels telers. Visitarem la Colònia Vi-
dal, la Viladomiu nou, El Guixaró i Cal 
Pons. 
Qui ho organitza: Llegim...? llibreria i 
Dones d’Igualada. 
Informació i inscripcions:  Llegim...? 
llibreria 93 8040884   llibreria@llegim.
com

Agenda d’actes

Dia internacional de les Dones                    8 de març
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L’IHC, eliminat a les primeres de canvi a la Copa 
del Rei, es concentra ara en l’OK Lliga i Europa
HOQUEI / IHC BLOCAT

No va poder ser. A Oviedo 
l’IHC va caure a les primeres 
de canvi davant el Barcelona 
per un clar 7-1. La reflexió del 
vestidor un cop acabat el par-
tit marca el camí a seguir. La 
Copa és un premi, l’hem tingut, 
i ara s’ha de seguir treballant 
pels objectius de veritat de la 
temporada, basats en la per-
manència a l’OK Lliga i mirar 
de ser presents a la fase final 
de la Lliga Europea. Les dues 
coses són possibles.
Després de tres partits molt 
ajustats aquest cop va tocar 
patir una diferència més gran 
(de fet excessiva) de gols. El 
premi va durar sencer fins que 
només faltaven 30 segons per 
acabar la primera meitat. Ales-
hores el Barça va marcat l’1 a 4 
i la segona part es va fer llarga 
i el càstig excessiu. En canvi 
els primers minuts del partit 
van ser arlequinats i també les 
millors oportunitats. Però va 
ser el Barcelona qui va marcar 
primer. I això els va donar la ini-
ciativa en un dia en que els de 
Cairo es van acostumar millor 
a la penosa pista blava i a més 
van exhibir una alta efectivitat. 
Cinc minuts després van ar-
ribat dos gols consecutius 
que amenaçaven de senten-
ciar l’eliminatòria. Però a falta 
d’1’42″ va aparèixer en Pove, 
que va enviar un míssil que va 
superar Sergi Fernàndez. L’1 
a 3 obria una escletxa a l’es-
perança,  però a falta de 30″ 
Reinaldo Garcia va marcar, de 
rebot, un gol afortunat i va des-
fer l’efecte del gol igualadí. Ja 
a la segona part el Barça va ar-
rodonir un marcador excessiu 
amb dos gols als últims 2 mi-
nuts. La notícia positiva va ser 
el debut a la Copa de dos ju-
gadors que han de portar l’IHC 
a les edicions del futur. Aleix 
Vera i Pep Vilaseca. 
Ara toca pensar en el proper 
compromís, diumenge vinent a 
les Comes contra el Lloret dels 
ex-IHC Dani Rodriguez i Raül 
Pelicano.

IGUALADA HC 1 (1/0) Ela-
gi, Marçal, Pla, Ton, Càceres, 
equip inicial. Vives, Pove (1), 
Vera, Vilaseca. A. Povedano.
FC BARCELONA 7 (4/3) 
S.Fernàndez, Panadero, Or-
deig (1), Alvarez (3) i Torra (1), 
equip inicial. Gual (1), Reinaldo 
(1), Miras, Julià.
GOLS: 0-1 Alvarez (m 16.29), 

prés de l’eliminació ha estat 
molt positiu per l’equip. Hem 
estat l’únic equip eliminat que 
hem estat tots junts el cap de 
setmana fins a la final. Ha anat 
molt bé per seguir fent equip 
i conviure junts. Segur serà 
molt positiu pel que queda de 
temporada”. Respecte el par-
tit del proper diumenge, Mon-
clús apunta que “el Lloret és 
un equip molt imprevisible tot i 
que nosaltres hem de treballar 
per fer les coses ben fetes, i 
superar un partit a les Comes 
després de molts partits a casa 
sense aconseguir la victòria. A 
mes el Lloret està en una posi-
ció complicada a la lliga. Partit 
on no val res més que la vic-
tòria. Hem d‘aconseguir que el 
Lloret no es posi davant en el 
marcador cosa que farà que 
estiguem més tranquils en el 
joc i forçar que el rival es pre-
cipiti”.

Més info a http://ihc.blog.cat

Una jugada del partit entre l’Igualada i el FC Barcelona, a Oviedo. Foto: FEP

Esports
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0-2 Torra (m 21.169, 0-3 Gual 
(m 22.37), 1-3 Pove (m 23.18), 

1-4 Reinaldo (m 24.30). SE-
GONA PART. 1-5 Ordeig (m 

10), 1-6 Alvarez FD (m 23), 1-7 
Alvarez (m 24.18).
El tècnic igualadí Cesc Mon-
clús explicava a la web del club 
que “el cap de setmana des-

Igual que el primer equip mas-
culí de l’IHC, tampoc les noies 
van poder tornar a casa amb 
res de positiu de terres asturi-
anes. Biescas i Igualada van 
oferir un partit molt igualat (0 
a 0 a la mitja part) que es va 
decidir en 64 segons a l’inici 
de la segona meitat. Tot i que 
les arlequinades van estar ju-
gant molt millor que les locals, 
molt desencertades durant 
bona part del partit, l’IHC va 
tenir dues errades defensives 
en la represa que va aprofitar 
l’ex-arlequinada Maria Díez 
per marcar dos gols en dos 
minuts que van acabar sent 
decisius.
En canvi va ser l’IHC qui va 
fer un pas endavant. Primer 
Anna Gil va disposar també 
d’una FD que no va poder 
aprofitar. El gol que es merei-
xien les d’en Pirri el va fer Ra-
quel Bernadas a falta de 6.45 
pel final. Amb el 2 a 1, l’IHC 
tenia a l’abast l’empat però a 
falta de 2 minuts va tornar a 
aparèixer  la Peke fent el ter-

El femení també cau a Astúries 
davant el Biescas

cer i,  per tant, signant un hat-
trick. A falta de 27 segons Ju-
dith Baldris va disposar d’una 
FD (per 15 faltes d’equip) per 
intentar reduir diferències, 
però el marcador ja no es va 
moure.
Amb aquesta derrota les 
igualadines es queden amb 
21 punts (7 victòries i 8 derro-
tes) a 8 punts del Biescas que 
ocupa la cinquena posició.
BIESCAS 3 (0/3) Cristina 
Klein, Sara gonzalez, Maria 
Fernandez, Luciana Agudo, 
Silvia Cadrecha, equip inici-
al.  Elena Gonzàlez, Paula 
Calleja, Maria Diez (3).
FONTANELLAS I MARTÍ IHC 
1 (0/1) Laura Hernandez, 
Laura Salvador, Marta Soler, 
Anna Gil i Raquel Bernadas 
(1), equip inicial. Elba Garre-
ta, Judith baldris i Laura Ba-
laguer.
GOLS: 1-0 Maria Diez (m 
8.51), 2-0 Maria Diez (m 
9.55), 2-1 Raquel Bernadas 
(m 13.15), 3-1 Maria Diez (m 
17.47). 

Els arlequinats es van 
quedar fins diumenge 
a Astúries, fent terà-
pia de grup i reforçant 
la seva autoestima

 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).  

Guanyadora
I.H.C.
2

VS

c.h. lloret

Co
nc

ep
ció Cuadras Marimón  (Igualada)

diumenge 10 de març de  2013 
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El CBI perd en una de les pistes més complicades
BÀSQUET / E. VARGAS/X.BORRÀS

El partit a Artés va començar 
regular, intercanvi de cistelles 
per part dels dos equips fins 
al minut 5, on van començar a 
caure triples (fins a 7) a la cis-
tella dels visitants, fet que mar-
caria el desenvolupament del 
partit. Els locals estaven “en-
xufats” des de la línia de 6’25 
i els igualadins no acabaven 
de trobar la connexió entre ells 
que els va permetre la victòria 
contra els líders 2 jornades 
enrere. El primer període va 
finalitzar amb un contundent 
25-13, diferència notable però 
amb opcions de seguir lluitar, 
encara quedaven 30 minuts.
El segon període va ser més 
regular en la banda d’anotació 
i es pot afirmar clarament que 
va ser el millor període del CBI. 
Bones situacions de joc interi-
or jugant sistemes, desgastant 
l’equip contrari, bones situaci-
ons de contraatac i més opci-
ons per anar a la línia de tirs 
lliures. L’Artés ja no tenia tanta 
facilitat per anotar des del pe-
rímetre però tot i així no li po-
sava les coses fàcils als blaus, 
les errades en les rotacions 
defensives van generar moltes 
cistelles fàcils als locals; tot i 
així cada vegada ens trobà-
vem més a prop del marcador. 
Vam anar al descans després 
d’un triple demolidor de l’Artés, 
que feia assenyalar a l’electrò-
nic un 47 a 41 esperançador 
pels visitants igualadins.
A la tornada del vestidor sem-
blava que l’equip sortia dis-
posat a donar l’última gota de 
suor per l’equip, per la victòria, 
però els desequilibris defen-
sius tornaven a aparèixer i els 
locals es creixien cada vegada 
més en cada cistella. Un R. 
Portella protagonista i 2 triples 
dels exteriors els feien marxar 
del marcador 10 punts per so-
bre; quan l’Igualada s’apropa-
va al marcador no ho feia per 
gaires minuts. El tercer període 
va finalitzar amb el marcador 
66-56.
Uns últims 10 minuts que van 
començar amb 4 triples dels 
rivals posant la diferència en 
el marcador en 16 punts van 
pràcticament sentenciar el par-
tit, però al CB Igualada encara 
li quedaven bales per gastar. 
Al minut 5 vam tenir el nostre 
moment amb un parcial de 
0-11(84-77), on l’equip jugava 
bé en atac i recuperava pilotes 
darrere, però no va ser sufici-
ent per evitar que els locals 
seguissin anotant i demostrant 
la seva superioritat davant la 
seva afició. Un final de partit 
sense pena ni glòria, amb el 
resultat de 90-81.
És clar que l’equip no passa 
pel millor moment però estem 
en el camí que les coses sur-

L’Elena, en acció en el mig del camp.

Sènior masculí A
Quim Padrós Rioja, Marc Sesé Frasnedo, Jose Miguel Huertas Muñoz, Jordi Torres Murillo, Albert Roca 
López, Carles Fons Teixidó, Samuel Laguarta Madrid, Adrià Gual Figueras, Manel Roca López, Adrià 
Fratila Torregrossa, Eduard Tejero Casasayas, Marc Custodi Montaner, Borja Martínez Alsasua. 
Entrenador: Raül Caballero Casellas. 2N Entrenador: Josep Marimón Vazquez. Preparador Físic: Carles 
Minguez Bernal. 3R Entrenador: Eric Vargas Guzman. Delegat D’equip: Enric Gotsens Guerrero.

Sènior femení A
Carlota Carner Carrer, Marina Quintana Vives, Verònica Julvez Santano, Anna Carla Martínez Caliz, 
Marta Pujol Cornadó, Núria Minguet Giné, Laura Icart Fitó, Alba Acevedo Vergara, Xènia Freixas Casany, 
Mònica Torra Pérez. 1R Entrenador: Xavi Borràs González. 2N Entrenador: Aitor Iglesias Pubill. Prepara-
dor Físic: Pol Salanova Oliva. Estadística: Roger Corbella Parés.

tin bé. Es tractava d’una pista 
complicada, es va competir 
durant molts minuts i es va ju-
gar un bàsquet de més qualitat 
que en l’anterior matx (contra 
el Castellbisbal).
Ara toca fer jornada de reflexió 
i encara el pròxim partit a casa 
contra un rival directe (CN Sa-
badell), això serà diumenge a 
les 7 de la tarda, a Les Comes. 
Us hi esperem per donar tot el 
suport que necessita l’equip i el 
club.
Parcials: 1r 25-13, 2n 22-28 
(47-41), 3r 19-15 (66-56) i 4t 
24-25 (90-81).
CBI: Q. Padrós (-), M. Sesé 
(17), J.M. Huertas (7), J. Torres 
(3) A. Roca (7), C. Fons (15), 
A. Gual (13), M. Roca (14), E. 
Tejero (2), S. Laguarta (2). 

El femení s’imposa 
a Viladecans
Victòria del Depimés Iguala-
da en un partit molt complicat 
contra el Viladecans. El partit 
començava amb poc encert 
per part blava ja que en els pri-
mers 5 minuts només portaven 
anotats dos tirs lliures. Això ho 

va aprofitar l’equip visitant per 
agafar les primeres diferències 
en el marcador (2 a 6). Però 
a partir d’aquest moment, les 
igualadines van començar a 
estar encertades i anotar tot 
el que llançaven aconseguint 
un parcial de 13 a 0 i posant-
se 8 punts per sobre. Al final 
d’aquest període s’arribava 
amb avantatge de les noies del 
Depimés per 16 a 13.
El segon període les igualadi-
nes van tenir una baixada de-
fensiva considerable, fet que 
ho aprofitava el Viladecans per 
anotar llançaments exteriors 
alliberats i fent mal amb el joc 
sense pilota en el pal baix. Les 
igualadines es van col·locar 
ràpidament amb bonus fet que 
ho va aprofitar l’equip visitant. 
Al descans s’arribava amb una 
còmode avantatge rival per 29 
a 36.
En el tercer període, les noies 
del Depimés els hi va costar 
trobar el ritme en atac que els 
hi permetés anotar amb co-
moditat. S’arribava al minut 
4 amb tant sols dos punts de 
diferència i sobretot amb sen-

Golejada del CFI 
femení al Santa 
Eugènia (4-0)

FUTBOL / REDACCIÓ

El Parroquial Santa Eugènia és 
un equip incòmode, que juga 
fort i que no dóna mai el partit 
per perdut. Per això va ésser 
tant important obrir el marca-
dor al primer minut de partit.
Una internada per banda de la 
Marina i la rematada de la Judit 
des de l’altra posició d’extrem 
quan encara no s’havien jugat 
60 segons de partit, van mar-
car el partit perquè les gironi-
nes no tinguessin temptacions 
de fer-li una mala passada a 
l’Igualada.
El domini de l’Igualada va ser 
important i constant durant tot 
el partit, amb contracops de 
les grogues que no van arri-
bar a inquietar massa la por-
teria de la Noelia, que torna a 
ésser la menys golejada de la 
categoria. El gol inicial donava 
tranquil·litat a l’Igualada que 
s’anava acostant cada vegada 
amb més perill a la porteria ri-
val. Una recuperació al mig del 
camp va permetre a la Marina 
entrar entremig de la defensa i 
fer pujar el 2-0 amb què s’ani-
ria al descans.
A la segona part, malgrat el 
domini insistent de les blaves, 
la defensa visitant, molt segu-
ra, desfeia totes i cada una de 
les ocasions de gol fins que ja 
a prop de la mitja hora de joc, 
recollint una pilota sacada de 
banda, la Núria i la Mariona 
maregen la defensa i fan ar-
ribar la bola a la Marina que 
des de l’esquerra bat amb un 
potent xut creuat la portera 
gironina. Amb el tercer gol, la 
tranquil·litat es va instal·lar a 
les grades de Les Comes que 
encara veuria com la Judit, al-
tre cop per banda, enviava la 
pilota al fons de la xarxa fent 
pujar el 4-0 definitiu.
CFI: Noelia García, Elena 
Alert, Janet Mendoza (Yaiza 
Moratilla 46’), Carla Navarro, 
Míriam Solies, Araceli Barroso 
(Janet 50’), Jèssica Pablos, 
Núria Miquel, Mariona Marsal, 
Judit Pablos, Marina Salanova.
Gols: 1-0 Judit (1’), 2-0 Marina 
(33’), 3-0 Marina (65’), 4-0 Ju-
dit (84’). 

sacions bones defensives que 
feien pensar amb la possible 
remuntada en el marcador. A 
partir d’aquí un triple visitant 
i un parcial de 10 a 2 posava 
el marcador favorables a les 
igualadines per 3 punts, 46 a 
43. Els darrers minuts d’aquest 
període van estar marcats per 
les faltes i els llançaments lliu-
res. 49 a 48 al final del tercer 
període. 
En el tram final, les igualadines 
van saber jugar amb l’avantat-
ge en el marcador, no van per-
dre pilotes i no van provocar 
faltes personals que haguessin 
permès a l’equip visitants ano-
tar des de tirs lliures. Al final 
victòria per 66 a 59. Destacar 
el recolzament de l’afecció 
igualadina i sobretot de la gran 
quantitat de canalla que esta-
va a peu de pista i a les grades 
animant fins al final a l’equip.
Parcials: 16-13, 13-23 (29-36), 
20-12 (49-48), 17-11 (66-59)
CBI: AC.Martínez, L.Icart 
(16), M.Pujol, N.Minguet (17), 
X.Freixas (2)- inicial- C.Carner 
(15), M.Quintana (4), V.Júlvez 
(8), A.Acevedo (1), M.Torra (3).
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PRE MINI FEMENÍ B: 
Etna Vidal Soteras, Beth Muxí 
Mendez, Sira Diaz-Guerra Prats, 
Arlet Cots Borrega, Pilar Pintó 
Prió, Marta Ger Roca, Judit Mas 
Riba, Carla Solà Tudela, Júlia 
Pujolà Vico, Aina Gonzalez Cos-
ta, Sara Homs Esteve. Entrena-
dora: Júlia Salanova Oliva.

PRE MINI FEMENÍ A: 
Agar Farrés García, Elena Pon-
cell Rabell, Judit Mas Riba, Sira 
Morros Valls, Rut Marimon Gui-
tart, Carlota Díaz-Guerra Prats, 
Laura Vancells Noguera, Nora 
Gudel Pérez, Blanca Acevedo 
Vergara, Elena Romeu Muset, 
Gal.La Farnós Solà, Mar Solà 
Tudela. Entrenador: Miquel Be-
nito Mullerat.Pre Mini Femení A

Pre Mini Masculí Mini Femení B

Mini Masculí B Mini Femení A

Mini Masculí A Pre Infantil Femení B

PRE MINI MASCULÍ: 
Lluc Sala Mas, Bernat Enrich Ta-
sies, Sebastià Castelltort Pintó, 
Biel Salat Tasies, Arnau Brunet 
Domingo, Martí Arcarons Ibañez, 
Oriol Viladrich Senserrich, Èric 
Alcoberro Cirera, Nil Santaula-
ria Cruz, Jorge Fuentes García, 
Pere Miquel Marba Recasens. 
Entrenadora: Pili Mullerat Figue-
ras.

MINI FEMENÍ B: 
Ainoa Farré Ortiz, Maria Enrich 
Tasies, Carlota Castelltort Pintó, 
Abril Samaniego Mejias, Anna 
Torras Vives, Laura Segues Ser-
radell, Pia Casamitjana Badies, 
Paula Guasch Delcampo, Júlia 
Casellas Alpañez. Entrenador:  
Pol Salanova Oliva.

MINI MASCULÍ B: 
Martí Jansà Camps, Isaac Rau-
rich Farré, Isidre Enrich Diez, 
Pau Arús Roca, Oriol Morera 
Vidal, Oriol Carrera Arevalo, 
Gil Esteve Domenech, Miquel 
Romero Montaña, Ernest Miret 
Amat, Martí Nadal Capdevila. 
Entrenador: Andreu Esquerra 
Soler.

MINI FEMENÍ A: 
Pia Homs Esteve, Natalie Fuer-
tes Lara, Berta Salat Tasias, Car-
lota Colell Agramunt, Clara Car-
ner Marsal, Júlia Biosca Costa, 
Jana Fuertes Lara, Aina Yañez 
Borras, Júlia Tort Gabarró, Iona 
Ambrós Pons. Entrenadora: Alba 
Acevedo Vergara.

MINI MASCULÍ A: 
Ot Godó Estany, Marc Criado 
Iglesias, Joan Ribaudí Pérez, 
Jan Segura Pons, Toni Lamolla 
Alegre, Edu Tomás Vélez, Joan 
Moreno Ribalta, Joan Quintana 
Puig, Hugo Jörgens Vidal, Ber-
nat Soteras Boladeras, Pol Vaz-
quez Burgos. Entrenador: Bernat 
Torrents Valls.

PRE INFANTIL FEMENÍ B: 
Mariona Riera Garrofé, Ariadna 
Bertran López, Ting Ting Quiu, 
Paula Padro Riba, Anna Forner 
Farres, Laia Arus Roca, Berta 
Coloma Bonet, Mireia Castells 
Valles, Melissa Viadiu Mallarina, 
Carola Maestre Costa. Entrena-
dor: Imar Martínez Cantero.

Fotos: Joan Ribera
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Equips del Club Bàsquet Igualada 2012-13

Pre Infantil Femení A Pre Infantil Masculí

Infantil Masculí B Infantil Masculí A

Infantil Femení Cadet Femení B

Cadet Masculí B Cadet Femení A

PRE INFANTIL FEMENÍ A: 
Maria López Delrio, Marita Flo-
res Vivar, Berta Morros Valls, 
Carla Garrido Aguilera, Laia 
Puiggrós Pola, Carla Casellas 
Alpañez, Anna Fernández Pin-
tó, Paula Elvira Peinado, Ivette 
Juarez Fernández, Anna Bachs 
Elias, Aina Marsà Delrio. Entre-
nadora: Carla Tarrida Canals.

PRE INFANTIL MASCULÍ: 
Salvador Torrallardona Ribalta, 
Oriol Llopart Chia, Roger Por-
redón Piqué, Marc Linares Gar-
cía, Gerard Soteras Boladeras, 
Albert Moreno Farrés, Neil Riba 
Bravo, Daniel Calle Huanca, Alex 
Matencio Utiel, Roger Marsà Del 
Rio, Gerard Morera Vidal. Entre-
nador: Eric Vargas Guzman.

INFANTIL MASCULÍ B: 
Llorenç Claramunt Morera, Pol 
Lumbreras Elizari, Pau Caste-
lltort Pintó, David Cobos Torre-
grosa, Marçal Rosell Berenguer, 
Quim Rosich Guixa, Oscar Del-
gado Martí, Guim Pallarés Abril, 
Unai Vilches Vázquez, Max Puig 
Lancina, José Luís Sánchez Ló-
pez. Entrenadors: Adrià Fratila 
Torregrossa I Joan Serra Enri-
quez.

INFANTIL MASCULÍ A:
Marc Couso Corredera, Jan 
Torrents Garriga, Bern Gabarró 
Alcaraz, Arnau Carpi Riera, Sal-
vador Farrés García, Ferran Gil 
Peña, Ferran Romero Montaña, 
Arnau Latorre Segura, Adam 
Gabarró Alcaraz, Àlex Cavalleto 
Claramunt, David Muñoz Man-
zano. Entrenador: Emili Díez 
Castell.
INFANTIL FEMENÍ: 
Clara Tomàs Vaques, Marta Al-
domà Boquet, Maria Fernández 
Vera, Èlia Pedregosa Sandoval, 
Emma Roda Costa, Maria Gassó 
Muntane, Laia Figueras Mayor, 
Carla Òdena Raga, Carla Gràcia 
Ruiz, Anna Tarrida Ruiz. Entre-
nadora: Xenia Freixas Casany.

CADET FEMENÍ B: 
Laia Ferrer Muñoz, Clàudia Solé 
Fernández, Paula Rodríguez 
Escudero, Núria Admetller Na-
varro, Núria Barral Guixà, Mar-
ta Sabat Piqué, Mar Fernández 
Pintó, Marta Ambrós Pons, Mari-
ona Roset Farrés, Maria Maestre 
Costa. Entrenador: Pau Benito 
Mullerat.

CADET MASCULÍ B: 
Marc Miret Figueras, Guillem 
Pont Espinós, Jordi Elvira López, 
Oriol Sanroma Viarnes, Lluis 
Raja Serarols, Guillem Jorba 
Martínez, Dahao Qiu, Xavi Meri-
no Peche, Roger Ribera Sanuy, 
Gil Díez Monclús, Xavi Martínez 
Cantero, Enric Bru Hernández. 
Entrenador: Miquel Padrós Rio-
ja.

CADET FEMENÍ A: 
Gemma Rigol Pujol, Cristina 
Martinez Guixà, Aina Jorba 
Montserrat, Judit Codina Oliva, 
Maria Masegosa Solís, Marta 
Calleja Mateu, Clara Mas Riba, 
Neus Torrents Garriga, Marina 
Bernal-Quirós Zapata, Mar Ri-
bera Sanuy. Entrenadors: Vero 
Julvez Santano, Joan Romeu 
Garriga.



Equips del Club Bàsquet Igualada 2012-13

Cadet Masculí A Júnior Femení C

Júnior Femení B Júnior Femení A

Júnior Masculí Sots 21 Masculí

Sènior Femení B Sènior Masculí B

CADET MASCULÍ A: 
Jesús Hernández Pardo, Joan 
Mangues Sempere, Joan Vidal 
Baliu, Marc Susanna Calero, 
Lluc Fullana Puig, Marc Soler 
Riera, Sergi Figueres Farré, 
Marsalino Ndiaye, Pol Martí Sal-
gado, Roc Fullana Puig, Carles 
Pauné Serra, Artur Ortínez Se-
llés. Entrenadors: David Soteras 
Morera i Miki Padrós Rioja.

JÚNIOR FEMENÍ C: 
Clara Guillamón Cobos, Clara 
Puig Moncunill, Berta Colell Ro-
mero, Sara Carner Marsal, Mar-
ta Cordoba Mula, Judith Ràmia 
Claramunt, Natalia Domenech 
Roset, Laia Rius Borrell, Mont-
serrat Fernández Vera, Cristina 
Garcia Becerril. Entrenador: Ser-
gi García González.

JÚNIOR FEMENÍ B:
Marina Espejo Calzada, Carlo-
ta Albiol Mateu, Marta Garrido 
Aguilera, Marina Palmés Carol, 
Mariona Barral Guixà, Èlia Díez 
Monclús, Marta Llorens Marsal, 
Clara Roca Rey, Sílvia Tomàs 
Vaqués, Núria Torrents Garriga, 
Marta Gou Carner. Entrenador: 
Toni Torra Pérez.

JÚNIOR FEMENÍ A: 
Judit Castellà Burgos, Carla Ser-
ra Enriquez, Claudia Miramunt 
Vicente, Núria Soler Solé, Jú-
lia Salanova Oliva, Carla Xairó 
Núñez, Berta Sellarés Gómez, 
Judit Lamolla Alegre. Entrena-
dors: Joan Romeu Garriga i Lau-
ra Icart Fitó.

JÚNIOR MASCULÍ:
Miquel Benito Mullerat, Marc Má-
ximo Queralt, Xavi León Badia, 
Aleix Raurich Gómez, Bernat 
Torrents Valls, Joan Serra Enrí-
quez, Sergi Tarrida Ruíz, Josep 
Prat Bas, Jordi Marcè Calzada, 
Otger Gabarró Alcaraz, Pol Cua-
dros Sorolla. Entrenadors: Josep 
Marimón i Victor Belenguer.

SOTS-21 MASCULÍ:
Albert Fontanella Morera, Marc 
González Moreno, Rubén Rafe-
cas Alda, Edgar Cabral Correa, 
Andreu Santiago Requena, Da-
vid Tarrida Canals, 
Dani González Garcia, Marc Ro-
mero Corbella, Andreu Esquerra 
Soler, Oriol Ribera Sabat, Jaume 
Lorente Soteras. Entrenadors: 
Mario Sánchez Maciá i Amador 
Garrido Díaz.

SÈNIOR FEMENÍ B:
Clara Bargalló Escala, Carla 
González Grado, Marta Freixas 
Vivancos, Èlia Compte Guix, 
Marta Amatlle Panadés, Carla 
Tarrida Canals, Júlia Fuertes 
Lara, Paula Jorba Montserrat, 
Milagros Basurto, Cristina Car-
mona Pérez, Alba Aracil Sallés. 
Entrenador: Aitor Iglesias Pubill.

SÈNIOR MASCULÍ B:
Miki Padrós Rioja, Franc Vives 
Riba, Mario Sánchez Macià, 
David Gil Malonga, Andreu Ye-
bra Fontanet, Samuel Laguarta 
Madrid, Marc Custodi Montaner, 
Imar Martínez Cantero, Guillem 
Estany Bosch, Alexei Dome-
nech, Carles Solé Grau. Entre-
nadors: Jordi Martinez Quero i 
Amador Garrido Díaz.
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Victòria treballada del CFI 
a Torredembarra (1-2)

FUTBOL / ROGER MARÍ

Victòria treballada del CFI (1-2)
El conjunt igualadí va aconse-
guir endur-se els tres punts en 
el seu desplaçament a Torre-
dembarra. Els d’Isidre Tarrés 
es van mostrar molt sòlids du-
rant tot el partit i les dianes de 
Palet i Jony van ser suficients 
per derrotar al conjunt local. 
Amb aquest resultat l’Igualada 
es manté en el 4t lloc de la tau-
la classificatòria.
Amb un pobre ambient a les 
grades del municipal de Torre-
dembarra, l’Igualada va sortir 
adormit al  partit i amb moltes 
imprecisions. Aquest factor va 
ser aprofitat pel Torredembar-
ra, un equip que portava enca-
denats 7 partits sense conèixer 
la derrota, per tenir el control 
del partit i disposar d’alguna 
acció de perill a pilota parada. 
A partir del quart d’hora de joc, 
els blaus es van començar a 
entonar ja que van aconseguir 
tenir més possessió de pilo-
ta gràcies a la participació de 
Díez i d’Enric a la zona ample 
del camp. Precisament una 
bona combinació igualadina 
va acabar amb una centrada 

Els igualadins van treure profit de la sortida a Torredembarra. Foto: Toni Marí.

Alumnes de l’IES Molí de la Vila treballen en 
la 23a edició de la Triatló de Capellades

  Jornada 22
  Reddis  -  Cervera   3  :  1
  Valls  -  V. Alegre   1  :  0
  Torredembarra  -  IGUALADA   1  :  2
  Torreforta  -  Viladecans   0  :  3
  Amposta  -  Sants   3  :  0
  Tecnofutbol  -  Martinenc   0  :  1
  Vilanova G.  -  Santfeliuenc   2  :  4
  Morell  -  Andorra   1  :  2
  Tàrrega  -  Ascó   0  :  1
   Jornada 23
   Viladecans  -  Reddis   _  :  _
   Cervera  -  Amposta   _  :  _
   Sants  -  Valls   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Torreforta   _  :  _
   Ascó  -  Vilanova G.   _  :  _
   IGUALADA  -  Tecnofutbol   _  :  _
   Martinenc  -  Morell   _  :  _
   Andorra  -  Tàrrega   _  :  _
   V. Alegre  -  Torredembarra   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   22   51     55:19     36
2   Santfeliuenc   22   47     35:16     19
3   Viladecans   21   45     37:16     21
4   IGUALADA   21   39     41:23     18
5   Martinenc   21   37     40:21     19
6   Amposta   22   36     36:25     11
7   Tàrrega   22   30     31:33     -2
8   Reddis   22   29     26:41     -15
9   Vilanova G.   22   27     31:31     0
10   V. Alegre   21   27     30:33     -3
11   Torreforta   21   26     25:34     -9
12   Sants   21   24     33:42     -9
13   Tecnofutbol   22   23     19:35     -16
14   Andorra   20   21     23:33     -10
15   Valls   22   21     21:36     -15
16   Morell   22   21     17:39     -22
17   Torredembarra   22   20     27:33     -6
18   Cervera   22   20     23:40     -17

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 22
  Vilafranca Atl.  -  Les Roquetes   2  :  0
  St. Cugat Ses.  -  La Granada   1  :  3
  Riudebitlles  -  ANOIA   2  :  2
  FÀTIMA  -  Suburense   2  :  1
  ÒDENA  -  Ribes   2  :  0
  Jove Roquetes  -  CAPELLADES   4  :  4
  MONTSERRAT  -  Hortonenc   2  :  1
  Sitges  -  St. Sadurní At.   3  :  1
  SAN MAURO  -  Base Vilanova   4  :  1

  Jornada 23
   Suburense  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Les Roquetes  -  ÒDENA   _  :  _
   Ribes  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   Hortonenc  -  FÀTIMA   _  :  _
   Base Vilanova  -  MONTSERRAT   _  :  _
   ANOIA  -  Jove Roquetes   _  :  _
   CAPELLADES  -  Sitges   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  SAN MAURO   _  :  _
   La Granada  -  Riudebitlles   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   22   53     73:28     45
2   Sitges   22   48     56:31     25
3   ÒDENA   22   47     57:33     24
4   Vilafranca Atl.   22   45     43:26     17
5   Les Roquetes   22   41     49:37     12
6   Suburense   22   38     41:31     10
7   Base Vilanova   22   37     48:38     10
8   Jove Roquetes   22   29     51:38     13
9   Riudebitlles   21   28     40:51     -11
10   St. Cugat Ses.   21   25     41:43     -2
11   La Granada   22   25     39:47     -8
12   CAPELLADES   22   24     45:56     -11
13   St. Sadurní At.   21   22     35:49     -14
14   Hortonenc   22   19     27:54     -27
15   Ribes   22   18     38:42     -4
16   FÀTIMA   22   17     33:61     -28
17   MONTSERRAT   21   17     30:60     -30
18   ANOIA   22   16     36:57     -21

  Jornada 20
  Montbui  -  Calaf   0  :  2
  Piràmides  -  La Paz   2  :  1
  Jorba  -  Ateneu Ig.   2  :  2
  Vilanoveta  -  Vista Alegre   3  :  1
  Tous  -  Rebrot   1  :  2
  PM Tossa  -  Garcia Montbui   1  :  2
  Torre Clar.  -  Carme   0  :  3

   Jornada 21
   Calaf  -  Piràmides   _  :  _
   Vista Alegre  -  Montbui   _  :  _
   Carme  -  Vilanoveta   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Tous   _  :  _
   Rebrot  -  PM Tossa   _  :  _
   Garcia Montbui  -  Torre Clar.   _  :  _
   Pobla Clar.  -  Jorba   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   18   44     78:23     55
2   PM Tossa   18   38     61:32     29
3   Pobla Clar.   18   38     65:37     28
4   Vilanoveta   17   38     46:24     22
5   Garcia Montbui   19   38     43:28     15
6   Calaf   18   34     62:29     33
7   Rebrot   19   34     66:50     16
8   Vista Alegre   19   33     39:39     0
9   Ateneu Ig.   19   30     59:40     19
10   Jorba   19   20     57:64     -7
11   Tous   19   14     24:35     -11
12   Montbui   18   13     35:55     -20
13   Torre Clar.   18   13     16:61     -45
14   La Paz   19   6     21:77     -56
15   Piràmides   18   4     17:95     -78

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 20
  St. Sadurní  -  LA LLACUNA   2  :  1
  HOSTALETS P.  -  Fontrubí   4  :  0
  Can Cartró  -  Plana Rodona   4  :  3
  VALLBONA  -  Puigdàlber   1  :  1
  Ràpit Català  -  Real Unión   3  :  2
  Ind. Garraf  -  Martinenca   0  :  3
  CABRERA ANOIA  -  Mediona   2  :  3
  Torrellenc  -  Espirall   0  :  5

  Jornada 21
   LA LLACUNA  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   Fontrubí  -  Ràpit Català   _  :  _
   Puigdàlber  -  St. Sadurní   _  :  _
   Espirall  -  VALLBONA   _  :  _
   Plana Rodona  -  Ind. Garraf   _  :  _
   Martinenca  -  CABRERA ANOIA   _  :  _
   Mediona  -  Torrellenc   _  :  _
   Real Unión  -  Can Cartró   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   HOSTALETS P.   19   45     68:20     48
2   Espirall   20   44     64:29     35
3   Ràpit Català   20   43     67:28     39
4   Can Cartró   20   37     56:36     20
5   Mediona   19   36     53:33     20
6   Ind. Garraf   20   35     38:25     13
7   Torrellenc   20   34     52:34     18
8   Plana Rodona   20   32     65:34     31
9   Martinenca   20   32     45:38     7
10   St. Sadurní   19   30     45:37     8
11   CABRERA ANOIA   20   24     45:54     -9
12   LA LLACUNA   19   21     27:42     -15
13   Real Unión   18   16     37:39     -2
14   VALLBONA   19   10     32:71     -39
15   Fontrubí   19   6     16:78     -62
16   Puigdàlber   20   1     9:121     -112

futbol 4A CATALANA G10

Alumnes capelladins de l’IES 
estan organitzant la 23a. Triat-
ló del Molí de la Vila de Cape-
llades. La participació els altres 
anys ronda els 130 participants 
i es vol que  aquest any assis-
teixi molta gent a veure com 
els joves fan activitat esportiva 
i acaben travessant la bassa 

de Capellades.  
La participació de la Triatló 
està oberta a tots els alumnes 
de secundària de Capellades, 
i també a exalumnes, pares i 
professors d’aquests centres. 
La triatló serà el divendres 22 
de març a les 11:30 i acabarà 
sobre les 13:00.

de Jony que va saber aprofi-
tar molt bé Palet (23’) per in-
augurar el marcador. Aquest 
gol encara va fer més evident 
el domini de l’equip de Tarrés 
sobre un Torredembarra que 
va quedar desdibuixat després 
d’encaixar el primer gol. En 
aquests minuts les ocasions 
igualadines es van anar succe-
int, però Palet no va saber de-
finir davant Ambrós i Enric va 
estavellar un bon xut al traves-
ser. En l’últim tram de la prime-
ra meitat, el Torredembarra es 
va estirar una mica més, però 
en cap moment va inquietar la 
porteria de Yannick.
A l’inici de la represa les coses 
no van poder començar mi-
llor pels interessos igualadins. 
Fran va executar una precisa 
centrada a Jony (48’) que amb 
una bona rematada de cap 
va marcar el segon gol igua-
ladí i el 14è en el seu compte 
particular. Amb aquesta sego-
na diana tot feia pensar que 
l’Igualada obtindria una còmo-
de victòria, però Darouich (53’) 
va aprofitar una mala sortida 
aèria de Yanncik per anotar 
el gol local. A partir d’aquest 
moment el partit va entrar en 

una fase gens lluïda ja que el 
joc de tots dos conjunts va ser 
molt pobre. El Torredembarra 
va intentar aconseguir el gol 
de l’empat, però no va dispo-
sar de cap ocasió clara en tot 
el partit ja que l’Igualada es va 
mostrar molt sòlid en defensa. 
Els igualadins fins i tot van di-
posar d’accions per ampliar la 
diferència en el marcador, però 
tant Fran com Jony no les van 
saber culminar. 
L’Igualada buscarà la segona 
victòria consecutiva el pròxim 
diumenge a Les Comes davant 
el Tecnofutbol, un dels rivals si-
tuats a la part baixa de la clas-
sificació.
UD Torredembarra: Ambrós, 
Mercadé (Montaña, 52’), Gar-
cía, Domínguez, Frutos (Ca-
nas, 81’), Sabaté (Infantes, 
52’), Ribas, Muñoz (Sánchez, 
62’), Esteve, Soriano i Daro-
uich (Ribas, 74’).
CF Igualada: Yannick, Mari-
món, Bachana, Baraldés, Ton, 
Díez, Enric, Jony (Solé, 89’), 
Palet (Cortada, 81’) Fran i Ge-
rard (Simón, 62’).
Gols: 0-1, Palet (23’). 0-2, Jony 
(48’). 1-2, Darouich (53’).

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



Els clubs de gimnàstica inicien la temporada amb intensitat
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dia 3 de març es va 
celebrar a la Selva del Camp el 
Campionat de Catalunya Base 
i la 1a. fase de Copa Catalana 
del nivell VIII.
Representant a la U.D. San 
Roque va assolir la plaça al 
Campionat d’Espanya, Anna 
Ainsua amb categoria cadet 
i aparell cèrcol; també van 
participar en aquesta mateixa 
categoria, Nerea Caceres i Eli-
za Irasoc que fins la setmana 
abans tenia la cama enguixa-
da i va fer tot el possible per 
poder participar en aquesta 
competició classificatòria. En 
la categoria infantil amb aparell 
cèrcol va participar Aida Mo-
rales quedant la sisena, Aina 
Sorolla quedant la vuitena i 
Sandra Domínguez quedant 
la onzena, en categoria júnior 
Sira Montes va quedar la vuite-
na amb aparell maces.
A la tarda es va celebrar la 1a. 
fase de copa del nivell VIII, i 
classificatori per a la final de 
Copa i els aparells que parti-
cipaven eren cèrcols i pilotes. 
Representant a San Roque, 
Raquel Cañizares amb pilota 
i Judit Sabria amb cèrcol van 
quedar segones cada una de 
elles a la seva categoria, Elisa-
bet Valiente va assolir el quart 
lloc i Maria Cosano va quedar 
la cinquena, Elsa Montes en 
categoria Sènior va assolir la 
cinquena posició i Gemma 
Castillo va quedar vuitena. To-
tes elles passen a la final.
El pròxim cap de setmana par-
ticipen a la ciutat de Blanes en 
el campionat de Catalunya en 
edat escolar, en individuals i 
combos, Marta Alonso, Laia 
Alsina, Natasha Iglesias i Sofia 
Iglesias, Irune Munuera, Estela 
Sánchez, Claudia Esteve, Julia 
Farré, Alba Blanco, Nerea Ca-
macho i Rut vives.
Pel que fa al CE Montbui, par-
ticiparen a la Selva del Camp 
Sara Alomar amb la 13a. posi-
ció i Martina Ting Gras Rica de 
categoría Alevi 13a., passant 
als campionats d’Espanya, 
també van competir Marina 
Marfil 38a. i Miriam Alomar 
41a.

Jocs Escolars a Vilanova
En els jocs escolars en la 1a. 
jornada de gimnàstica rítmica 
celebrat a Vilanova del Camí, 
Laia Alsina va quedar segona 
de la categoria benjamí, Mar-
ta Alonso va quedar quarta i 
Rut Vives va quedar la sisena, 
en categoria prebenjami Julia 
Ainsua va quedar la cinquena 
i Carlota Zamora la desena, 
en el conjunts prebenjami en 
el que les components son 
Berta Puig, Carlota Zamora, 
Julia Ainsua, Tania Gabarri i 
Paula Mula van quedar se-

A dalt i a baix, equips de la UD San Roque.
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gones, en categoria benjamí, 
primeres van quedar Laia Al-
sina, Julia Farré, Alba Blanco, 
Nerea Camacho, Marta Alon-
so, i segones van quedar Es-
tela Sánchez, Natasha i Sofia 
Iglesias, Claudia Esteve, Irune 
Munuera. 
Pel que fa a l’Aula de Cultura 
Física, en categoria Pre-Ben-
jamí B, van ser 1a. i 2a. Gina 
Castelltort i Martina Espinalt 
respectivament, en la catego-
ria Pre-Benjamí A, Aitana Pa-
sadas va aconseguir el segon 
lloc. En categoria Benjamí B, 
Berta Enrique va ser 2a., Carla 
Cervera 3a., i benjamí A l’or va 
ser per Dana Pijoan. En cate-
goria aleví B, Judit Cervera va 
ser 1a. i aleví A, Marta Alonso 
3a. i Nadine Ruiz 1a. En cate-
goria infantil B, Maria Ibòs va 
ser segona i infantil A Nuria 
García 2a. i Rut Reymundi 1a, i 
en categoria cadet Marta Alon-
so de Jesús va ser 2a.
Pel que fa al Rítmica Vilano-
va, en categoria prebenjami A: 
Diana Daraban aconseguint 
la 1a. posició, Iraida Fontalba 
7a., Melanie Vargas 8a. i Mar-
ta Mateos 13a. d’un total de 22 
gimnastes, prebenjamí B: Nèlia 
Ferrer 4a. i i Jùlia Barrero 6a., 
en Benjami B Nerea Burgada 
5a., Aina Pacheco 7a. i Laia 
Vives 12, Aleví B Itziar Beltran 
4a. i Vitoria Ferré 10a., Aleví A. 
Cal destacar que es el primer 
any de Pilota de totes les gim-
nastes: Duna Muñoz 4a., Cris-
tina Molina 5a. i Ahinoa Just 
6a., Infantil B Anna Díaz 3a., 
Infantil A en aparell de Corda 
Ariadna Burgada 3a., Cadet B 
Agustina Rizzi en 1a. Posició i 
en Cercol Cadet A Aina Serra 
1a. i Irene Campo 3a. 

Aula de Cultura Física.

CR Vilanova. 

També va participar a Vilanova 
el CE Montbui. El club va pre-
sentar un conjunt Benjamí amb 
les gimnastes: Queralt Mateu, 
Nerea Sanjuan, Eider Zamora, 
Nuria Garcia i Melisa que acon-
seguiran la 3a. posició del podi 
i el conjunt de COMBO amb 
Nerea Cid, Ariadna Torres, 
Júlia Enrich, Cristina Valentí, 
Paula Galan, Farners Mateu i 
Núria Rojas van fer una mag-
nifica exhibició del seu ball. En 
individual  Ariadna Torres que 
es va fer amb el 1r. graó del 
podi, Nerea Marin també el 1r. 
graó del podi, Ana Pérez 4a, 
Aida García 5a, Anna Ballet 7a, 
Nadine Gracia 2a posició del 
podi, Marta Canales  la 2a po-
sició del podi, Nerea Cid amb 
el 3r. graó del podi, Queralt 
Mateu  4a posició,  Iris Arjona 
5a  i Maria Berrocal 6a. 
També es va poder assistir al 
debut del CR Capellades amb 
5 de les seves 24 gimnastes, 
Carla Villarroel, Duna Monroy, 
Isis Lozano, Sheila Guinart i 
Lluna Mileo, aquesta última 
donant la gran sorpresa i pun-
jant a podi en tercer lloc. Tam-
bé el CR Capellades, va estar 
representat però com a exhibi-
ció, amb dos combos de 7 i 8 
gimnastes cada un, els quals el 
diumenge 10 de març competi-
ran també per primera vegada 
al Campionat de Catalunya en 
Edat Escolar a Blanes, el com-
bo pre-benjamí està format 
per: Abril Guillen, Sheila Loren-
zo, Gemma Peris, Gara Luna, 
Gisela Juan, Nayara García i 
Ada Pérez, i el combo benjamí: 
Ximena Ginàs, Sandra Alandi, 
Mariona Pedrero, Laia i Anna 
Boladeras, Duna Monroy, Ona 
Clemente i Carla Villarroel. 

CE Montbui.

CR Capellades.

L’equip tècnic format per Maite 
Sànchez (direcció tècnica i co-
reografia), Aida Moreno i Paula 

Stösslein, estan contentes amb 
les joveníssimes gimnastes.
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Intensa activitat de pàdel
PÀDEL / REDACCIÓ

Gran jornada per 
l’Esquaix Igualada
Espectacular jornada de lliga 
catalana per l’Esquaix Igualada 
ja que dels 6 partits jugats, és 
va sumar victòria en 5.
Començant pels nois, el primer 
equip va sumar 3 punts impor-
tantíssims davant el Top Pàdel 
de Manresa que aniran d’allò 
més bé de cara a la salvació 
i davant un rival directe. Mito 
Campins/Ramon Gabarró van 
sumar 6-3, 6-0 davant Josep 
Jiménez/Jose Retto, La sego-
na parella Albert Homs/Isidre 
Marimon també van dominar el 
seu partit 2-6, 6-2, 6-3 davant 
Joan Nicolàs/Edgar Casals. Fi-
nalment Marc Corcelles/David 
Jaume van sumar el tercer punt 
enfront Jose Fernàndez/J.M. 
Martin 3-6, 6-4, 6-3.
El Subaru B va dominar 1-2 da-
vant el CT Manresa. Rice Lefe-
bre/Robert Gonfaus van caure 
davant els nostres Pere Farré/
Roger Rosich per 6-4, 3-6, 6-2.  
Toni Valldaura/Lluís Fernàndez 
van cedir el punt igualadí caient 
en un doble tie-break 6-7, 6-7 
enfront Toni Manyosas/David 
Vilellas. Però Bernat Solé/Joan 
Albareda van dominar i sumar 
davant Joan Sierra/David Por-
tella per 6-2, 6-3.
Pel que fa a la lliga del Baix Llo-
bregat, també victòria anoienca 
davant el Sesrovires a St. Es-
teve. Àngel Solé/David Sanuy 
van sumar el primer punt davant 
Toni Lopez/Jaume Bargalló per 
6-2, 6-3, Joan Llorach/Pep Fer-
rer van caure 1-6, 4-6 davant 
Eduard Luna/ J.C. Carvajal i la 
3a parella igualadina va sumar 
el punt definitiu per WO.
Les noies Subaru també van te-
nir una notable actuació.
El primer equip de lliga catala-
na va jugar 2 partits. Primer va 
guanyar al CT Manresa B per 
1-2, però a la tarda, va cau-
re contra el Parc del Garraf a 
aquesta localitat.

Nacho Fajardo, 
campió d’Espanya 
d’esquaix sub-11

El partit contra el Manresa jugat 
a casa, Anna Claramunt/Mireia 
Homs van guanyar Elisabeth 
Hernández/Carme Pradas 6-4, 
6-1. Rosa Riba/Carlota Gassó 
van fer el mateix davant Ma-
ria Rodríguez/Montse Marin 
per 6-2, 6-3 i finalment Margot 
Gumà/Georgina Carrer van su-
mar el tercer davant Alba Cardil/
Gemma Gonzalez per 6-2, 1-6, 
6-3.
A Garraf, les nostres no va te-
nir tanta sort i van caure per 3-0 
tot i que algun partit va ser molt 
disputat. Merxe Puertolas/Pilar 
Pineda van perdre amb So-
nia Varon/Irene Pepibañez per 

6-4, 5-7, 4-6. Mireia Foresno/
Carol Junyent van derrotar les 
nostres Alba Sanou/Anna Cla-
ramunt 0-6, 2-6 i Margot Gumà/
Elia Soriano també van cedir  
5-7, 4-6 amb Carme Gamiz/
Anna Pérez.
Finalment les noies de l’equip 
Subaru que juguen en la lliga 
del Baix Llobregat, van guanyar 
1-2 a St Joan Despí. Les pare-
lles Pilar Pineda/Merxe Puerto-
las i les debutants Xussi Muñoz/
Sara Muntané van guanyar els 
seu partits mentre que la parella 
Rosa Sanuy/Mercè Muntané va 
perdre el seu matx. 
Victòria de les Moreres-Cal-

font a la Padelcat
Dissabte el Club Tennis les Mo-
reres_Calfont es va imposar 
per 2-1 al Club Tennis Piera. 
La parella Sara Vidal - Carme 
Grau guanyava a Judit Gustem-
Neus Bosch per 6-0/ 5-7/ 6-1. 
La parella número dos formada 
per Eva Ribera-Montse Marsal 
van caure per 2-6/0-6 cont a 
Mariana - Mar Gómez i final-
ment Elena Sala-Isabel Rica es 
van imposar a Celi Casanovas-
Isabel Estruch 6-3/ 6-2. L’equip 
B va caure derrotat contra Top 
Padel A Sant Fruitós del Bages 
per 2-1. Els nois del equip A van 
assolir la victòria el divendres 
contra el Molins 3-0. 

Espectacular el CNI
FEMENÍ:
Les nostres jugadores, van 
aconseguir la victòria per 2-1 
contra els veïns de Can Bus-
qué. Gloria Santamaría i Su-
sanna Campo, es van imposar 
per 5-7 6-3 i 6-4, en una gran 
trobada. Inma Vidal i Yolanda 
Sánchez, es van imposar per 
6-3 i 6-4. Puri Ureña i Pilar Igle-
sias, van  perdre el seu partit 
per 7-6 2-6 i 4-6.
MASCULÍ B:
Al Club de Tennis Olesa, els 
nostres jugadors van guanyar 
per 2-1. Bruno Beleví i Lluis 
Gou, van caure en el seu par-
tit per 6-3 i 6-4. Pol Aguilera i 
Jordi Bornay, van guanyar la 
seva trobada per un 6-3 i 6-3. 
Raúl Borrella i Alex Morros, van 
guanyar el seu partit per un 6-4 
i 6-1.
MASCULÍ C:
A l’Infinit, el CNI es va imposar 
per un contundent 3-0 a Can 
Bonastre. José María Sánchez 
i Xavier Casado, es van impo-
sar per un 6-3 6-7 i 6-2. Javier 
Márquez i Bernat  Marcet, es 
van imposar per un 6-4 6-7 i 
6-3. Més fàcil va ser per a la 
parella formada per Cesc Fi-
guerola i Carlos Lapuente, que 
van guanyar el seu partit per un 
contundent 6-0 i 6-1.
MENORS A:
Gran paper dels menors. Amb 
gran joc es van imposar a l’equip 
C.P. Bellaterra, per 2-1. Pol Ze-
non i Sergi Pérez, van guanyar 
el seu partit per 6-2 i 6-4. Oscar 
Sánchez i Jordi Fainé, es van 
imposar amb un aclaparador 
6-0 i 6-1. Berta Sánchez i Ber-
nat Moncunill, van perdre per 
un ajustat 4-6 i 4-6.
MASCULÍ A:
Al Top Padel Bages de Sant 
Fruitós del Bages, el CNI, va 
caure derrotat per un ajustat 
2-1. Joan Pajares-José Ángel 
Ulloa, van perdre per un 7-5 
6-4. Xavi Morera-Nacho Pérez, 
van a guanyar el seu partit per 
un 6-2 i 6-2. David Sabaté-José 
Luis Álvarez, van perdre per un 
6-1 i 6-4. 

Equip Subaru femení de l’Esquaix Igualada.

Un dels equips del Natació Igualada.

Equip femení de les Moreres-Calfont.

ESQUAIX / IEC

La jove promesa montbuienca, 
Nacho Fajardo, amb solament 
9 any va guanyar el campionat 
d’Espanya sub 11 el passat cap 
de setmana a Pontevedra.
Aquest resultat, ha estat pro-
ducte del gran treball que a 
nivell de pedrera està fent l’Es-
quaix Igualada per situar el club 
anoienc, entre els millors de 
l’estat en uns anys.
La veritat és que el anoienc, és 
va mostrar molt superior durant 
tot el campionat i sembla que el 
seu regnat te continuïtat ja que 
compta solament amb 9 anys 
i això l’hi permetrà jugar en la 
mateixa categoria l’any 2014.
El Nacho va cimentar la seva 
victòria a 1a ronda contra Diego 
Lama, a quarts va dominar al 
gallec Alberto Borrajo, a semis 
al Adrián Garcia i a la gran final 
al granadí Álvaro Martín.
El títol del Nacho s’uneix al 
aconseguit pel Bernat Jaume 
a sub 17 l’any passat, entre al-
guns altres resultats destacats 
dels nostres júniors arreu de 
l’estat.

Activitat del Club 
Frontennis Igualada

FRONTENNIS / ANTONI FONT

El passat cap de setmana es va 
jugar la VI Jornada del Campio-
nat de Frontennis per parelles. 
A la parella de Primera del Grup 
C li tocava jornada de descans. 
La parella de Primera del Grup 
D, formada per Jaume Estapé 
i Marc Esteve, es va desplaçar 
el diumenge al matí a Berga. El 
resultat va ser d’una victòria per 
2 jocs a 1. 
Un desplaçament, el de Berga, 
molt difícil, però els igualadins 
van demostrar el seu bon mo-
ment de joc. El primer el van 
perdre per 15-7, el segon, un 
cop agafada la situació damunt 
la pista, van guanyar per 8-15. I 
el tercer, seguint la línia del se-
gon, van guanyar per 3-10. 
Important victòria que situa a 
aquesta parella en la lligueta en 
lloc de promoció. 
El proper diumenge dia 10, la 
parella de primera grup C, rep 
al Molí Nou a les 11:00 h. matí 
al C.N. Barcelona. La parella 
del grup D descansa. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Sheila Garcia i Jordi Matsuoka, 
sotscampions d’Espanya juvenils d’atletisme
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Jordi Yoshinori 
Matsuoka i Sheila García, es 
van proclamar dotscampions 
d’Espanya Juvenils en salt de 
llargada i 60 m.ll. el passat cap 
de setmana, i a més Sheila 
García va assolir la 3a. posició 
i el Bronze corresponent en el 
salt de llargada, en els 36ens. 
Campionats d’Espanya Juve-
nils “indoor” disputats al Palau 
d’Esports d’Antequera.
Hi participaren sis atletes del 
CAI Petromiralles, assolint tres 
medalles, 2 d’Argent i 1 de 
Bronze, un 4t. lloc i altres po-
sicions de finalistes en les pro-
ves respectives.
La pierenca Sheila García va 
assolir el sotscampionat d’Es-
panya en els 60 m., amb un 
gran registre de 7”68, Rècord 
d’Igualada absolut indoor, i era 
3a. i Bronze en salt de llargada 
amb un millor intent de 5,81m., 
també nova plusmarca iguala-
dina indoor.     
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
sotscampió d’Espanya Juvenil 
en el salt de llargada, amb un 
gran registre de 7,09 m., mar-
ca personal de l’igualadí, i era 
també 7è. en els 60 m. tan-
ques, amb 8”27 a la Final.
Eduard Fàbregas va assolir 
una gran 4a. posició en el salt 
d’alçada, amb marca personal 
de 1,95m., mateix registre que 
el 3r. classificat.  A més, era 
7è. en la 1a. s/f. dels 60 m. tan-
ques amb 8”65. Jan Roca era 
6è. global en la Final dels 200 
m., amb  23”07. Jaume Marín 
era 8è. en la 4a. s/f. dels 1.500 
m.ll., amb 4’30”69, perjudicat 
per una lesió soferta en el de-
curs de la prova. Albert Rovira 
era 4t. en la 1a. s/f. dels 400 
m.llisos, amb 52”33, que no li 
donaren l’accés a la final.

Dues medalles per al CAI en 
els campionats de cadets
Les cinc atletes cadets del C.A. 
Igualada Petromiralles tingue-
ren una brillant actuació el pas-
sat cap de setmana als Campi-
onats de Catalunya indoor de 
Sabadell, assolint un total de 
tres medalles, una d’Or, i dues 
d’Argent. Aquests campionats 
eren la darrera oportunitat per 
assolir mínimes pels Campio-
nats d’Espanya Cadet del pro-
per cap de setmana a València. 
Va sobresortir el Campionat 
Català assolit per Nuria Rey 
en el llançament del pes, amb  
10,27 m., i la medalla d’Argent 
assolida per Anna Asensi en 
els 60 m., amb marca personal 
de 7”85 a la final, i amb 7”98 
en s/f., prova en la que era 
6a. Gemma Ortega amb 8”29  
després d’assolir un registre de 

Equip del CAI desplaçat a Antequera.

Diumenge, 19a 
Cursa Popular de 
Vilanova del Camí
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8”28 (marca personal) en s/f.. 
Judit Bascompte assolia tam-
bé la seva marca personal en 
la s/f. dels 60 m.ll. amb 8”29,  
confirmant totes elles les míni-
mes estatals.  
La segona medalla d’Argent va 
ser per les components del re-
lleu femení de 4 x 200 m. del 
CAI format per Gemma Orte-
ga, Judit Bascompte, Marta 
Llagostera i Anna Asensi, amb 
un gran registre de 1’48”06.
La bruquetana Gemma Ortega 
era 5a. a la final dels 300 m. 
amb 45”10, després de marcar 
44”42 en s/f. Marta Llagostera 
era 5a. en  s/f. dels 600 m., amb 
marca personal de 1’47”64, no 
assolint el passi a la final.

Héctor Ramos, sotscampió 
infantil de combinades
L’atleta Infantil del CAI Hec-
tor Ramos, va assolir el sots-
campionat de Catalunya en 
Tetratló, en els Campionats 
de Catalunya Indoor de Com-
binades Infantils de Sabadell. 
Ramos va obtenir 1.525 punts, 
i els següents parcials en les 4 
proves de la combinada:  60 m. 
ll.: 8”81; salt llargada: 4,68 m.; 
llanç. pes: 9,30 m.; salt alçada: 
1,53 m., en una gran actuació 
de l’anoienc, que va guanyar 
el salt d’alçada, i va ser 2n. en 
pes i llargada.
La infantil Laia Moix era 8a. 
amb 1.577 punts, i els se-
güents parcials en les 4 proves 
de la combinada: 60 m. tan-
ques: 10”92; salt alçada: 1,33 
m.; llanç. pes: 6,70 m. i salt de 
llargada: 3,84 m. El CAI Petro-
miralles va ser 3r. global.

Héctor Hidalgo, campió 
d’Espanya cadet de marxa
Els dos atletes del CAI partici-
pants a Múrcia als Campionats 
d’Espanya cadets de Marxa 
Atl. Individual i per Seleccions 
Autonòmiques tingueren una 
brillant actuació.
Hector Hidalgo, va ser 7è. so-
bre un recorregut de 5Km., 
amb 26’06”, marca personal 
de l’igualadí. La pierenca Es-
ter Montaner era  6a Promesa 
i 15a absoluta amb 1.56.07, en 
la cursa absoluta Promesa/Sè-
nior sobre 20Km.  

6 medalles als campionats 
d’Espanya veterans
Els sis atletes veterans del 
CAI, van assolir 5 títols de 
Campions d’Espanya i 1 Sots-
Campionat a Saragossa. 
Paquita Pérez va assolir el do-
ble títol de Campiona d’Espa-
nya corresponent W-45 en 800 
m. amb 2’29”67, Rècord de 
Catalunya, i  en els 1.500 m., 
amb 5’15”89. Lluís Marimón 
era tri-Campió estatal en M-85 
en 60 m. amb 11”92, Rècord 
dels Campionats, en els 200 
m.amb 44”86, i en el Salt de 
Llargada, amb 2,01 m.              
Jordi Fernàndez Patiño era 2n. 
M-40 en perxa, amb 3,40 m., 
mateixa marca que el guanya-
dor. Miquel Comella era 4t. en 
els 3.000 m.  M-45, guanyant 
la Final B amb un gran registre 
de 9’30”57, marca personal. 
Josep M.ª Lagunas era 8è. en 
Pes M-35, amb un millor intent 
de 10,43 m. Francisco Ramos 
era 3r. de la 4a. s/f. dels 200 
m- M-45, amb 26”70.

Les rellevistes cadets del 4x200 m. del CAI.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona,  del 
Club Atlètic Igualada Petro-
miralles i el suport de Marat-
hon Esports-Diadora, del diari 
Sport, de Coca-Cola i de Super 
Mas, organitza aquest proper 
diumenge, a partir de les 11 
h. del matí, la 19a. edició de la 
Cursa Popular de Vilanova del 
Camí, que com es habitual els 
darrers anys, es durà a terme 
amb 3 recorreguts, el primer  
sobre el circuit de 4.550 m., el 
segon sobre els 10.000 m., i el 
tercer, pels mes petits, d’uns 
1.000 m. de recorregut, amb 
sortida a les 11,03 h. En tots 
ells es combina el recorregut 
urbà amb el natural, passant 
per la zona del parc fluvial.
Les inscripcions, gratuïtes, po-
den efectuar-se per anticipat 
fins dijous 07 de Març a les 
14 hores, al  Servei d’Esports 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, amb informació al 
tel. 93/8054411, i a  través de 
la web: www.vilanovadelcami.
cat/esports. També el mateix 
dia de la cursa, de les 9,00 a 
les 10,30 h. del matí al Pave-
lló Esportiu, sempre que no 
s’hagi arribat al límit d’inscrits. 
En el recorregut de 10.000 m. 
es limita la participació a 300 
participants.  Caldrà recollir els 
pitrals el mateix dia de la cursa, 
fins a les 10,30 h. com a mà-
xim.
Les curses, obertes a tothom,  
tindran la seva sortida davant 
del  Complex Esportiu de Can 
Titó. Tots els participants en les 
3 curses, llevat dels acompa-
nyants, rebran una bossa amb 
provisions. Les categories van 
desde Prebenjamí masc., fins 
a la de Veterans/nes. B masc. 
i fem.. Hi haurà sorteig d’obse-
quis per a tots els participants 
- llevat dels acompanyants -.
Pel que fa als premis, es con-
cediran trofeus als 3 primers 
classificats de la general, als 
3 primers classificats de cada 
categoria, a les curses de 
4.550 i 10.000 m., i als 3 pri-
mers classificats benjamí i 
prebenjamí masc. i fem. de la 
cursa de petits.
Els corredors hauran de dis-
posar d’assegurança esportiva 
d’accidents.  La participació en 
les curses, suposa la total ac-
ceptació del preceptuat en el 
Reglament, essent tot allò no 
especificat, resolt a criteri de 
l’organització, que es reserva 
el dret d’introduir alguna modi-
ficació.
Paella Popular:  Al parc fluvial, 
a càrrec de la U.D. San Roque. 
Preus populars. Encàrrecs a 
sanroque.ritmica@hotmail.es
                                                                   

Qüestionable 
actuació arbitral en el 
darrer partit del CHI

HANDBOL / REDACCIÓ

L’Handbol IGD va empatar al a 
pista del Sant Andreu (25-25). 
Primers minuts amb superiori-
tat per part de l’Igualada on el 
desencert en els llançaments a 
6 metres va fer que no hi ha-
gués mes distància en el mar-
cador fet que conjuntament a 
uns petits desajustos defen-
sius ha provocat la igualtat en 
el marcador,  una reacció amb 
moviments encertats en atac a 
permès que s’arribés amb una 
diferència de dos gols a la mitja 
part (13-15).
La segona part amb molt d’en-
cert per part de l’Igualada so-
bretot en les accions d’atac 
així com en les transicions ha 
fet que s’obrís una escletxa 
en el marcador aconseguint 
una diferència de 4 gols, uns 
ajusts defensius fent la seva 
defensa més agressiva per 
part del Sant Andreu conjun-
tament amb la permissivitat de 
l’àrbitre d’aquestes accions ha 
fet que durant 15 minuts el CHI 
fos coaccionat en les accions 
atacants. En un últim impuls 
l’Igualada ha aconseguit po-
sar-se per davant en el marca-
dor, un cop més decisions arbi-
trals han fet que es defensés el 
resultat amb 4 jugadors en pis-
ta. Tot i aquesta petita punxada 
l’Igualada manté la 4a plaça.
Toni Martínez(p)(18at.), Sergi 
Velasco , David Cubí (4), Este-
ban Lezama (5),  Adrián Suero 
(5), J.L.Alvarez (2), Martí Ruiz 
(3), Ruben Alvarez (1), Miquel 
Albareda i Pol Cantero (5). 

Altres resultats:
CHI juv. f. 18 - BM La Roca 39
Jana Sendra, Ainoa Rizo, Nora 
Muñoz, Jordina Marsal, Anna 
Font, Mar Samper, Berta Calça-
da, Marta Muñoz i Judit Gomez. 
Portera: Miriam Pla.
CHI juv.m. 40-Concordia 27
Aleix Royo(3p) i Marc Tarrida(9p). 
Com a jugadors de camp Miquel 
Albareda(4), David Holgado(2), 
Dani Jové(5), Raül Ubia(5), 
Iban Sanmiguel(4), Adrian 
Cano(1), Jordi Grado(6),  Jordi 
Vilarrubias(6+1p), i com a suport 
David Díaz(6).
St. Vicenç 36-CHI cad.f. 17
CHI: Marina Just, Maria Barran-
tes, Ana Vazquez,  Paula Domin-
go, Maria Noguera, Ariadna Sanz 
, Marina Agut,  Cristina Muñoz. 
Júlia Estany a la porteria.
CHI cad.m. 35-St. Miquel 29
A la  porteria Sergi Ballesteros i 
Adrià Senar. Com a jugadors de 
camp: Pere Sendra, Carles Ser-
ra, David Díaz, Jordi Balsells, Èric 
Gil, Àlex Campos, Xavi Balles-
teros, Joel Caño, Josep Marcé i 
Bryan Mezquida. 
CHI inf.m. 29-15 Castelldefels
Max Segura , Josep Marcé , 
Brayan Mezquita, Nil Subirana, 
Joel Caño, Arnau Capitán, Toni 
Barrantes , Dani Navarro, Nico 
Orozco  i Pep Bové; a la porteria, 
Adrià Senar i Martí Méndez
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Toni Bou guanya el trial d’Eivissa
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb les fortes pluges que van 
caure el dijous i el divendres 
van deixar les zones força de-
licades, així que els organit-
zadors es va veure obligats a 
modificar les zones d’aquesta 
primera prova del campionat 
estatal a l’aire lliure disputada 
a Eivissa.
El diumenge però la climatolo-
gia va millorar molt i els pilots 
es van enfrontar amb les 11 
zones de que constava el re-
corregut. Al final del trial tant 
sols dos punts van separar els 
dos primers classificats, sent el 
guanyador el pierenc Toni Bou-
Montesa- per davant de Àdam 
Raga-GasGas-, completant el 
podi Albert Cabestany-Sherco-
Al finalitzar el trial eivissenc 
Bou comentava: “Hem comen-
çat bé el campionat, així que 
em sento molt satisfet. Amb 

Toni Bou en el podi eivissenc.

el terrenys més sec, les zo-
nes han sigut més fàcils però 
al mateix temps penalitzaven 
més las errades ja que els 
punts perduts eren difícils de 
recuperar”.

El 4 d’abril a la població de la 
Rioja de Arnedillo es disputarà 
la segona prova d’aquest cam-
pionat estatal de trial a l’aire 
lliure.

Els anoiencs Àlex Haro i Pep Requena, 
al ral·li de Mèxic
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A les tres d’aquesta matinada 
hora catalana ha començat 
a Mèxic la tercera prova pun-
tuable pel campionat de món 
de raŀlis amb la participació de 
l’equip de Moto Club Igualada 
format pel pilot mexicà  Ricar-
do Triviño copilotat pel ode-
nenc Àlex Haro amb Mitsubishi 
EVO X.
L’igualadí Pep Requena de 
MCI a partir d’aquest raŀli me-
xicà forma part de l’equip de 
SIT (Sistemes Integrals de 
Telecomunicacions). Requena 
des de fa molts anys és el res-
ponsable de classificacions del 
raŀli Catalunya que organitza el 
RACC i que puntua pel mundi-

al. I a partir d’ara també de les 
classificacions de tots els ral.
lis mundials, sense dubte una 
merescuda designació i que 
diu molt bé de la professiona-
litat de Pep Requena.
Aquest Raŀli Mèxic consta d’un 
total de 23 trams cronometrats 

Haro ja és un habitual del mundial.

des de avui i fins a diumenge, 
destacant per la seva longitud 
el tram de Guanajuatito de més 
de 54 kms del diumenge. Si els 
raŀlis del WRC disputats fins 
ara, el Monte-Carlo i Suècia es 
va caracteritzar pels trams ne-
vats en aquest, els trams cro-
nometrats són de terra. 
Actualment Ricardo Triviño i 
Àlex Haro encapçalen la Copa 
de Producció englobada dins 
la categoria de WRC2. Pel que 
fa als principals favorits a la 
victòria final hi ha els dos pilots 
del VW Polo R WRC Ogier i 
Latvala, els Ford Fiesta WRC 
de Ostberg i Novikov i els Ci-
troën de Hirvonen i el càntabre 
Dani Sordo.

Podi de Jordi Balcells i Eduard 
Vendrell a les Tres Hores de Can Taulé
MOTOR / REDACCIÓ

Recentment es va disputar a 
l’àrea del motor de Can Taulé 
al Bages la  segona cursa pun-
tuable per la copa catalana de 
resistència de terra 2013, amb 
A.C.Baldrich/Motos Orpí Jordi 
Balcells (KTM) i Eduard Ven-
drell (Yamaha).
Una molt bona sortida de Jordi 
Balcells els va coŀlocar durant 
els girs inicials en la segona 
posició de cursa, finalitzant 
la primera hora en sisè lloc 
i quarts de categoria. La se-
gona hora es va complicar ja 
que una forta caiguda va dei-
xar Vendrell i la seva Yamaha 
una mica tocats i la 9a plaça. 
Aquest contratemps va fer que 

l’equip, amb Toni Vendrell com 
a mecànic i Montse Riba, Gil-
ma Acosta i Marina Oliver en la 
part de cronometratge fes un 
treball extra. A la tercera hora 
els pilots van lluitar fins al final 

per poder recuperar el terreny 
perdut i això els hi va servir per 
pujar fins a la 6a posició final 
i conquerir el tercer graó del 
podi de la categoría RS1 sèni-
or gairebé en l’últim suspir.  

Bona actuació dels igualadins 
Sara i Àlex Mitjans Llorach al 
Trofeu Marmota d’esquí
ESQUÍ / REDACCIÓ

La Federació Catalana d’Es-
ports d’Hivern, en la catego-
ría d’alevins (edats de 8 a 11 
anys) realitza un calendari de 
gener a març per les estacions 
d’esquí catalanes.
Els valors importants que 
aquesta Federació i els Clubs 
volen inculcar als nens son, 
gaudir de l’esport i de la natu-
ra, conèixer nous amics i tenir 
un esperit competitiu.
Entre 250 i 300 nens compe-
teixen durant aquestes dates 
contra el cronòmetre, tots es-
tan associats a Clubs particu-
lars. El de la Sara i l’Àlex és el 
Club Vall Ceretana, que té una 
història de 15 anys, en el que 
aquest any es el segon que en-
trena nens per l’esquí alpí de 
competició.
Els dos igualadins van comen-
çar a esquiar amb 3 anys i mig, 
i com que els seus pares tam-

bé són aficionats, l’han practi-
cat de tota la vida.
El passat diumenge 24 de fe-
brer, s’havia de realitzar un 
gegant a l’estació d’esquí de 
Vallter 2000, que per manca de 
neu es va traslladar a l’estació 
de Nuria.
El resultat va ser immillorable, 
la Sara, de 9 anys d’edat, pri-
mera de la seva categoría, Ale-
ví 1; i l’Àlex, d’11 anys, 33è de 
la categoría Aleví 2.

La Sara Mitjans Llorach, celebrant la victòria amb els seus companys de club.
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Nou equip ciclista a la comarca, 
el BTT Òdena-Tomàs Bellés

CICLISME / REDACCIÓ

La setena edició de la Volcat, 
la marató amb BTT per etapes 
més important del calendari 
català i cada cop més valorada 
en el panorama internacional, 
sortirà des d’Igualada el proper 
29 de març i recorrerà durant 
tres dies les pistes i corriols de 
l’Anoia, el Bages i el Solsonès. 
La cursa, de 170 quilòmetres 
en total, constarà de tres jor-
nades i, en la primera, durà els 
ciclistes des d’Igualada fins a 
Manresa amb un recorregut de 
60 quilòmetres. Marc Castells, 
alcalde de la capital de l’Ano-
ia, agraeix als organitzadors 
“la ferma aposta per començar 
enguany aquí aquesta gran 
prova, una iniciativa més que 
ens mostra arreu com una ciu-
tat activa, esportiva i referent 
en l’àmbit de l’alta competició”. 
Dijous, 28 de març a la tarda, 
es durà a terme la recollida 
dels dorsals i el briefing previ. 
L’endemà, després de la pre-
sentació dels equips, els ci-
clistes sortiran d’Igualada a les 
10h.  
La segona etapa, de 75 qui-
lòmetres, sortirà de Manresa 
el 30 de març i s’acabarà a 
Cardona, i la tercera, de 36 
quilòmetres, enllaçarà Sant 
Llorenç de Morunys i l’alt de La 
Coma, a la Vall de Lord. Albert 
Balcells, director de l’empresa 
impulsora, l’anoienca Ocisport, 
destaca que “la Volcat, edició 
rere edició, es consolida com 
una gran prova que guanya 
prestigi, augmenta el nivell 
dels seus participants i millo-
ra també progressivament la 
seva capacitat organitzativa”. 
De fet, aquest 2013 s’ha buscat 
la combinació òptima de zones 
on la resistència serà l’aliat 
més preuat dels corredors, 
amb trams més tècnics. L’any 
2012 la prova va comptar amb 
330 ciclistes i aquest s’espera 
arribar als 400 participants. 

El nou equip odenenc.

Igualada acollirà el 29 
de març la sortida de 
la Volcat 2013
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CICLISME / REDACCIÓ

El cap de setmana passat, es 
va fer la presentació del equip 
de BTT Òdena-Tomàs Bellés 
per aquesta temporada 2013. 
En la que els corredors que 
participaran en les diferents 
competicions a les que assis-
tirà l’equip seran:
Cadets: Alex Alonso, Toni 
Fernàndez. Elits: Carlos Gon-
zález, Cristian González, Jau-
me Tort, Joan Rigol i Enric Vi-
dal. Fèmines elit: Lídia Borràs, 
Meritxell Obradors i Penélope 
Verdaguer. Màster 30: Joset 
Enric Farriol, Enric Forn, Javier 
Jurado, Jose A Mallen, David 
Pallarés, Albert Planas i Raúl 
Rubio. Veterans: Joan Badia i 
David Verdaguer.

Això serà possible, gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament 
Òdena i dels diferents patro-

cinadors Tomàs Bellés, Abina, 
Elements, Plack Decor, Cal-
çats Magí i Ferreteria Anoia.  

El vallbonenc Víctor Carrasco, representant 
espanyol al Mundial de mushing
MUSHING / REDACCIÓ

Victor Carrasco Carrero ha es-
tat l’únic representat de l’equip 
espanyol en el Mundial de 
mushing que s’ha celebrat a 
Alaska. El jove corredor de Va-
llbona d’Anoia, participava en 
la categoria de skijoring 1 gos, 
una de les mes competitives 
de tot el mundial. 
Dia 4 de març, comença molt 
fred a Salcha: -23, tot just les 9 
del mati, els corredors arriben 
al circuit, últims preparatius 
abans de donar la sortida a les 
11:00h. Degut al fred, Carras-
co va tenir petits problemes 
en parafinar els esquís... però 
tot just abans de la competició 
companys del Team USA, so-
lucionen el problema. 
Handler de luxe, per a Victor 
Carrasco: Lena Boysen Hilles-
tad, 19 vegades campiona del 
mon, 14 vegades campiona 
d’Europa, un bon cop de mà 

CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge es va dis-
putar la XV Cursa de BTT San-
ta Pau Terra dels Volcans. Un 
total de 215 participants varen 
prendre part a la cursa que 
constava de 2 circuits de 32 el 
curt i  47 km el mes llarg i exi-
gent. Circuit molt tècnic i d’una 
extrema duresa en el circuit 
llarg ja que a causa de les plu-
ges bona part del circuit estava 
ple de fang la qual cosa feia 
que els participants tinguessin 
que fer molts trams del circuit 
a peu. 
La sortida va ser molt ràpida i 
fins al quilòmetre 8 un grup for-
mat per 10 corredors on es tro-
bava el Marc rodaven amb mit-
ges per sobre dels 20km/h, el 
Marc va aguantar amb el grup 
davanter fins que al quilòmetre 
10 i coincidint amb el inici de la 
pujada al 1r. volcà es van tren-
car el grup dels favorits, l’es-
forç inicial va passar factura en 
una prova tan dura i llarga tot i 
així el corredor del CNI/BEST/
FARO Marc Solsona va acabar 
assolint un meritori 24 lloc ab-
solut de la prova llarga i el 13 
master30 un amb un temps de 
3h41 minuts. Agrair als seus 
sponsors PINTURES PLA-
NELL/CINTA-PLAST/SERRA-
LLERIA BRUNET tot l’esforç 
per poder assolir els seus rep-
tes durant aquest any.

Bona actuació de 
Marc Solsona (CNI/
Best/Faro) a la BTT 
de Santa Pau

d’alçada... tot estava llest fred 
i nervis d’última hora. 
Carrasco pren la sortida a les 
11:09h, tot just cada minut es 
van donant les sortides, davant 
l’americà, Scott Aimone, darre-
re un altre membre del Team 
USA, Greg Jurek, rivals que 
corren a casa. 
Un circuit molt tècnic de 15 
km, pujades i baixades, per a 
gossos molt ràpids i potents.... 
Finalment Carrasco arriba a 
la meta juntament amb l’actu-

al campió del món: Svein Ivar 
Moen, resultat final satisfactori, 
fred... però molt bon resultat 
de l’equip eapanyol en aquest 
mundial, en 5a. posició.
L’equip esta molt satisfet amb 
el resultat, ara a refer-se del 
viatge, jet lag i amb dos dies 
Carrasco estarà present als 
Campionats d’Esanya, els dies 
9 i 10 de Març a la tradicional 
cita a Baqueira Beret, on de-
fensarà el títol nacional obtin-
gut el passat any 2012.  

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

I a més:
Transports, cinema, cultura, 

ofertes de feina, hemeroteca,
 opinió, ajuntaments, 

necrològiques...
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L’Anoia Golf Club inicia 
el circuit de Pitch&Putt
GOLF / M. MARTÍ/A. SAN JOSÉ

El passat dissabte 2 de març, 
el circuit de Pitch and Putt de 
l’Anoia Golf Club va obrir el foc 
en el desplaçament al camp de 
La Graiera, a la ciutat de Cala-
fell. Cal anomenar que aquesta 
prova fou suspesa la setma-
na anterior per la neu que va 
afectar la zona, tot i aquest 
canvi els socis van respondre 
i el nombre de participants va 
arribar quasi a la quarantena. 
El dia es va desenvolupar amb 
un temps molt agradable que 
podia fer intuir bones targetes.
Al ser la primera prova del Cir-
cuit de Pitch and Putt la il·lusió 
era màxima entre tots els juga-
dors. El camp transcorria per 
un bonic terreny que constava 
d’alt i baixos, forats entremig 
d’una vegetació espessa, i una 
barreja de zones més ombrí-
voles on la humitat es notava 
i altres amb més sol, tot i això 
en alguns carrers els porc-
senglars hi havien fet la seva 
i més d’un estava tocat, també 
els greens estaven en un estat 
millorable. A pesar d’aquestes 
contrapartides els socis no es 
van deixar intimidar.
D’aquesta manera al finalit-
zar el recorregut en van sortir 
les primeres classificacions 
d’aquesta primera jornada, 
que van quedar de la següent 
manera. En primer categoria 
que inclou fins a handicap 10,8 
va ocupar el lideratge Ricardo 
Garcia amb el resultat de 33 
punts, com a principals perse-
guidors trobem a Gumer Colla-
do i Ricardo Fuentes a només 
un punt per sota, 32 punts; al 
darrere d’ells Eduard Vilella 
amb 31 punts. En 2a categoria 

El CPP Igualada CTAI, subcampió d’Espanya infantil 2013.

(de handicap 10,9 a 21) va im-
posar-se Josep Casas Avante 
aconseguint 33 punts; just per 
sota s’hi va col·locar Assumpta 
Pozo amb els seus 32, i ja en 
tercera posició Arnald Pascual 
va fer-ne 30. En l’apartat Ju-
venil, fins a 18 anys, al capda-
vant hi trobem Albert San José 
amb 30 punts, seguit de ben a 
prop per Manel Martí Rosich a 
només un a sota, amb 29; i ja 
en tercera posició Bernat Martí 
amb 21, en categoria Femeni-
na Assumpta Pozo va vèncer a 
la prova amb 32 punts, seguit 
però d’Imma Amat amb 29, i ja 
més lluny Antònia Llambés qui 
va aconseguir 22 punts, final-
ment el millor jugador i guanya-
dor en la categoria scratx, en 
Jaume Faine amb 29 punts.
Fou així com quedaren les clas-
sificacions després d’aquesta 
primera jornada on l’estat del 
camp va perjudicar els bons re-
sultats. Encara que quedés un 
mal regust de boca, els juga-
dors miren amb optimisme les 
encara set proves que queden 
per acabar aquest, enguany, 
XII Circuit de Pitch and Putt, és 
d’aquesta manera que encara 
queda molt espectacle golfístic 
per endavant i de quina millor 
manera que en la pròxima cita 
a bonÀrea que es jugarà els 
dies 16 i 17 d’aquest mes.
També ressaltar que els qui ho 
varen desitjar van poder gaudir 
d’una excel·lent classe de put-
ting per el professional Òscar 
Sánchez, i voler manifestar 
l’esplèndida nova casa club, 
una instal·lació recent al camp, 
agraïments a Golf La Graiera 
pel seu bon tracte. Descans i 
cap al següent repte.

Derrotes del CNI de waterpolo
WATERPOLO / REDACCIÓ

Dissabte 2 de març l’equip ab-
solut del CNI de waterpolo va 
perdre a la piscina de l’autòno-
ma de Bellaterra, en l’inici de la 
segona volta de la lliga.
Amb tots els quarts amb resul-
tat molt igualats es va arribar a 
l’últim quart amb una distància 
mínima d’un gol a favor dels 
locals. En el darrer temps els 
nostres no varen estar del tot 
encertats, guanyant els locals 
per 12-9.
CNI: Gomez, Sarlé, Sanchez, 
Noguera (3), Torras (2), Pa-

lomo, Soler (1), Martinez (1), 
Subirana, Espinagosa, Pare-
des (2), Calaf, Corral
L’equip juvenil perdia a la pis-
cina del Club Natació Premià 
de Mar, un dels equips capda-
vanters de la lliga. Tot i el resul-
tat final ampli 23-2 a favor  del 
Premià els igualadins es mos-
tren satisfets per l’esforç i la 
millora waterpolística setmana 
a setmana. 
CNI: Miranda, Mallofré (1), 
Onieva, B. Vilarrubias, Q. Vi-
larrubias, Casanovas, Casado, 
Arnau, Badia (1), Ollé, Pelejà.

El CPP Igualada CTAI, sotscampió 
d’Espanya infantil
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

La setmana passada es va 
disputar a Pontevedra el Cam-
pionat d’Espanya, on el CPP 
Igualada CTAI va completar 
una espectacular actuació 
proclamant-se subcampió de 
la categoria infantil. La meda-
lla de plata per Joan Masip, 
Albert Kenji Matsuoka i Fran-
cesc Masip no va ser l’única, 
però, ja que Joan Masip en va 
aconseguir una altra del mateix 
color en la modalitat de dobles 
fent parella amb Enric Casadó 
(Tàrraco).
A la competició per equips, els 
igualadins, que sortien com 
a segons caps de sèrie, van 
començar la competició a la 
segona fase de grups, on vuit 
equips n’esperaven vuit més 
provinent de la primera fase de 
grups. Els igualadins van que-
dar primers en un grup que van 
compartir amb el CTM Ciudad 
de Granada (Andalusia, 3-2), 
el Prakan Celada (Canàries, 
3-1) i el CN Helios (Aragó, 3-0). 
La primera posició del grup els 
va dur als quarts de final, on 
van superar a l’Oroso TM (Ga-
lícia, 3-2) de forma molt ajusta-
da. A les semifinals el conjunt 
català va superar el CTM Ge-
tafe (Madrid, 3-1), fet que els 
va portar a la final davant del 
totpoderós CTM San Sebas-
tián de Los Reyes. A la final els 
de l’Anoia ja no van tenir opció 
i van caure per 0-3 davant els 
madrilenys, culminant així una 
actuació memorable.
A la plana individual els iguala-
dins també van signar una molt 
bona actuació, tot i que els re-
sultats no van ser tan especta-
culars com els de la competició 
per equips. Tant Joan Masip 
com Albert Kenji Matsuoka van 
caure als vuitens de final, res-
pectivament davant de Martín 

Pintos (Galícia, 1-4, subcam-
pió) i Santiago Prieto (Galícia, 
0-4). Per la seva banda, Fran-
cesc Masip, que va disputar i 
superar la fase de grups i una 
ronda prèvia, no va poder pas-
sar la primera eliminatòria del 
quadre final davant de Pablo 
Sosa (Canàries, 0-3).
En dobles, Joan Masip es va 
penjar la seva segona medalla 
de plata fent parella amb Enric 
Casadó (Tàrraco). La parella 
catalana va superar totes les 
eliminatòries fins a trobar-se 
amb els gallecs Regueiro – 
Aguión a la final, contra qui van 
perdre per 2-3 en una partida 
tan ajustada com espectacular. 
Pel seu cantó, la parella forma-
da per Albert Kenji Matsuoka i 
Francesc Masip van arribar als 
quarts de final, on van ser su-
perats pels valencians Seguí – 
Escrig per 2-3.
Per últim, Joan Masip també 
va prendre part al campionat 
juvenil, on va ser eliminat per 
Alberto Muñoz (València, 2-3), 

que va ser capaç de remuntar 
els dos jocs inicials d’avan-
tatge que havia aconseguit 
el jove igualadí. En dobles, la 
parella formada per Masip i Mi-
quel Muñoz (Falcons Sabadell) 
va caure als setzens de final 
davant dels andalusos Antimir 
– Martínez. Cal destacar que 
els resultats dels igualadins 
en la competició per equips no 
són flor d’un dia ja que el CPP 
Igualada CTAI porta tres sub-
campionats d’Espanya con-
secutius i quatre podis també 
consecutius acumulats en els 
darrers quatre anys.

L’equip de 1a territorial perd 
a casa de l’Avenç
L’únic equip de l’entitat que ha 
disputat competició lliguera 
aquesta setmana ha estat el 
de 1a territorial, que va despla-
çar-se a Esplugues de Llobre-
gat per enfrontar-se a l’Avenç. 
El resultat del partit no va ser 
favorable als igualadins, que 
es van veure derrotats per 2-4. 

L’HC Montbui goleja l’Amposta (9-4)
HOQUEI / YLLA

L’HC Montbui va sumar una 
nova victòria a Can Passanals 
davant l’Amposta i a manca de 
nou jornades per acabar la lliga 
aspira a l’ascens.
El partit va començar molt 
igualat amb un Amposta molt 
tancat i un HC Montbui gau-
dint de bones oportunitats per 
avançar-se al marcador. Els 
locals es van posar per davant 
al marcador (1-0) i avanç d’arri-
bar al descans tornaven a mar-
car (2-0) aprofitant una acció 
dins l’àrea. 
A la segona meitat, el partit va 
agafar més ritme i es van veu-
re més gols. Els tarragonins 
escurçaven distàncies (2-1) 

però els montbuiencs respo-
nien amb tres gols més (5-1). 
L’Amposta tornava a reduir dis-
tàncies (5-2). Els montbuiencs 
van ser superiors al llarg del 
partit i es va arribar al final amb 
un resultat còmode (9-4) que 
permet a l’HC Montbui seguir a 
la segona posició de la classi-

ficació.
HC Montbui: Pep Ferrer (porte-
ria), Edu Casadó, Pere Vallès, 
Bernat Perelló (2), Daniel Gual 
(2) -inicial- Oriol Mata (1), Joel 
Montiel (2), Pol Domènech (2), 
Isaac Gual i Roger Madrid. En-
trenador: Gabri Ramírez. 
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Tomeu Penya torna a Igualada 
per presentar És per tu, el seu 
vint-i-cinquè disc. Serà el pro-
per dissabte, 9 de març a les 
10 del vespre, al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. 
Amb un bagatge de més de 
trenta anys de carrera, Penya 
és un dels cantants mallor-
quins més reconeguts. El nou 
disc conté catorze cançons 
més un tema instrumental, 
que són una mostra de tota 
la varietat temàtica i de resso-
nàncies country que el músic 
sempre ha demostrat tenir.
El concert, promogut per Trui 
Espectacles, té un preu de 15 
euros, i hi ha entrades a 12 
euros per a grups organitzats. 
Per a informació, reserva i 
venda d’entrades cal adreçar-
se al Punt d’Informació Sala 

Municipal d’Exposicions, a la 
plaça de la Creu, de dimarts 
a divendres de 19 a 21h, i el 
mateix dissabte d’11 a 14h (te-
lèfon 93 801 91 16). Des de 
dues hores abans del concert, 

també a la taquilla de l’Ateneu.
Tomeu Penya diu que ha com-
posat unes cançons “senzi-
lles autèntiques i amb molta 
força”. Hi aplega cançons 
d’amor, com la que dóna títol 

al disc, És per tu. Altres amb 
un to divertit com En Biel de 
Capdepera, Llepacrestes o 
Bocanegra. Amb l’enyor a un 
bon amic a Peter Thompson i 
jo. Com sempre, hi ha un re-
cord constant a la terra ma-
llorquina, Homes des camp, o 
a la llengua, donada la difícil 
situació del català a Mallorca. 
Hi fa un cant a Es suports de 
sa nostra bandera. S’ha atrevit 
també amb la guitarra flamen-
ca i tanca el disc amb un ín-
tim instrumental, un petit tribut 
al seu amic Paco de Lucía a 
qui coneix de fa molts anys, 
Recorda Son Valls. O un altre 
títol com Porreres. És un disc 
especial, perquè és el primer 
amb noves cançons, després 
de superar un càncer el 2007.
El disc ha estat coproduït per 
Tolo Servera, que ja havia edi-

Tomeu Penya porta el seu country mallorquí a Igualada

tat els àlbums previs i hi ha 
participat una altra gran artis-
ta de l’Illa, Victoria Maldi que 
l’acompanya a És per tu. To-
meu Penya continua essent 
l’artista preocupat per trobar 
noves maneres d’entendre i 
interpretar la música, que la 
faci atractiva als seus oients. 
Un artista sense límits, il-
lusionat que desprèn una for-
ça i un magnetisme que fa que 
el seu públic es transformi en 
el seu còmplice. I, parlant de 
complicitats, Tomeu Penya ha 
col·laborat a la cançó No tinc 
son i a la cançó Pels carrers 
de la ciutat de La Terrasse-
ta de Preixens, una colla de 
músics de Tàrrega i Igualada. 
Al Teatre Municipal l’Ateneu 
l’acompanyarà la veu de Simó 
Pocoví, en un concert que vol 
ser íntim i personal.

TEATRE / LA VEU

Fa una mica de soroll arriba 
al Teatre de l’Aurora de la mà 
de Romina Paula, l’autora que 
ha estat capaç de crear un th-
riller psicològic amb tocs de 
comèdia en una història que 
comença amb la irrupció in-
esperada de la Marina a casa 
dels seus dos cosins.
El Nano i el Salva viuen aïllats 
del món en un lloc inhòspit i 
sense gairebé contacte amb 
l’exterior després de la mort 
de la seva mare. Sense avisar, 
l’arribada de la seva cosina 
trasbalsa la convivència i tren-
ca la tranquil·litat familiar. El 
més interessant serà els dies 

que els dos germans i la Mari-
na passen junts descobrint els 
seus mons i els seus misterio-
sos vincles, mostrant un món 
fet de silencis, mirades i mit-
ges veritats.
Fa una mica de soroll va néi-
xer amb La Ruta 40 i és la 
versió catalana d’un enigmà-
tic text de la dramaturga ar-
gentina Romina Paula, molt 
aclamat en la passada edició 
de Temporada Alta. El resultat 
és un espectacle sobri, d’alta 
qualitat que manté la tensió 
fins al final.

Funcions
Les representacions de Fa 

Albert Prat ha desenvolupat 
la major part de la seva car-
rera professional com a actor, 
actuant al TNC, al Teatre Lliu-
re o a la Sala Becket, entre 
d’altres, amb obres com Tot, 
Boris Godunov, i El Petit Eiolf. 
Forma part de la companyia 
ElnacionalNoensvol, a televi-
sió ha treballat a Ventdelplà i 
Jet Lag de TV3 i en cinema 
a Catalunya Über Alles de 
Ramón Térmens, Cuatro Es-
taciones de Marcel Barrena i 
Mirant el cel de Jesús Garay. 
Per últim, l’obra de l’argenti-
na Romina Paula Algo de rui-
do hace va anar a parar sota 
la seva direcció i en va sorgir 
Fa una mica de soroll, el pro-
per espectacle del Teatre de 
l’Aurora. Parlem amb Albert 
Prat...

Què veurem a Fa una mica 
de soroll?
Veurem com viuen dos ger-
mans a la costa després de 

la mort de la seva mare. Ob-
servarem com els seus vincles 
queden estroncats per la seva 
cosina que no veuen des de 
petits i que farà trontollar la 
seva relació.
És un thriller però també hi 
ha comèdia…
Nosaltres parlem de “thriller 
psicològic”. Hi ha tensió però 
també hi ha comèdia, una co-
mèdia que cada vegada s’ani-
rà tornant més amarga. Tot i 
així, no és ni un thriller, ni una 
comèdia, ni una tragèdia.
“La intrusa”, el conte de 
J.L.Borges va ser el punt de 
partida per a la creació del 
text, de Romina Paula. Què 
hi heu aportat, tant tu en la 
direcció com l’autora?
La història de Borges és di-
ferent. Passa a principis del 
segle XX en un poble rústic 
amb gent molt tancada i ar-
caïca. Romina Paula trasllada 
aquella situació al temps actu-
al amb una manera d’escriure 

molt particular, que sap utilit-
zar a la perfecció els silencis 
i la tensió. Per part meva hi 
ha el punt de vista, però tam-
bé he fet un trasllat , però en 
aquest cas en l’espai, situant 
l’acció al sud de Catalunya en 
lloc del sud de Buenos Aires.
Què voleu explicar amb 
aquest espectacle?
Vol explicar la història que es 
mostra però a mi, personal-
ment, em fascina la història 
d’amor que existeix entre els 
dos germans. És una història 
que té situacions d’enemis-
tat i d’amistat, que reflecteix 
fins a quin punt els germans 
mantenen uns vincles increï-
bles. Es tracta d’una història 
d’amor, al cap i a la fi.
Per últim, com descriuries 
amb poques paraules Fa 
una mica de soroll?
És una història molt curiosa, 
una comèdia amarga on es 
pot veure i sentir el teatre ar-
gentí actual més valorat.

Albert Prat, director de “Fa una mica de soroll”

Un thriller psicològic amb tocs de comèdia, a l’Aurora
una mica de soroll es faran el 
dissabte 9 de març a les 22h 
i el diuenge 10 de març a les 
19h. Les entrades (15 € i 11’5 
€ amb els descomptes habitu-

Vint-i-cinquè disc • L'artista, després de trenta anys de carrera musical presenta a Igualad aun treball nou amb un 
concert íntim i personal

als) es poden adquirir per in-
ternet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reser-

var prèviament trucant al 93 
805 00 75 exclusivament els 
dimecres i els dijous de 18 a 
20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat. 
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Ja fa 18 anys que un bon dia 
Blon (Pau Rodellino) i Primo 
Zon (Dani Garcia) van decidir 
començar un grup de música. 
De seguida van unir al grup 
Gon (Dídac Pàmies) i finalment 
Tukkien el Maligno (Ángel Pé-
rez). Van anomenar-se Abono 
Pa La Tierra (APLT).
Divuit anys que han deixat 
desenes de concerts mítics i 
una maqueta i dos discos tre-
ballant sota la producció del 
Xavi Pàmies, el Quico Tretze o 
l’Ildefons Alonso, entre d’altres. 
Un aniversari que celebren 
amb un disc nou, Basado en 
hechos reales, que han enre-
gistrat amb el músic i produc-
tor Magí Batalla i amb el Zaca 
a Furinyaki Studio; un treball 
madur on el funk és l’element 
principal.
A dia d’avui, Primo Zon ja no 
és l’únic frontman del grup, ara 
comparteix veus i protagonis-
me amb el Tukkien el Maligno. 
El Gon continua amb les seves 
guitarres funkies i els seus rif-
fs, mentre que el Blon ha fet 
un pas endavant i el seu baix 
esdevé l’alma mater del so del 
grup, que s’entén a la perfecció 
amb la bateria del Tomy Casti-
llo, el nou membre del grup.
Basado en hechos reales serà 
presentat el proper divendres 
8 de març a les 23h. a la seu 
de La Bastida del Rec (c/de la 
Creueta, 31 d’Igualada). Serà 
un concert obert pels Psycho-
drome i on els Abono Pa La Ti-
erra ens presentaran tot el disc 
i ens repassaran els clàssics 
de la seva llarga trajectòria.
Les entrades tindran un preu 
de 5€ o 7€ amb el Cd Basado 
en hechos reales.
Es podran adquirir anticipa-
dament al Hot Blues, al The 
Rock i al Posa’l Disc, i també 
la mateixa nit del concert a ta-
quilla. 

Amb ells hem parlat sobre el 
seu nou treball i sobre aquesta 
majoria d’edat del grup.

Enguany celebreu el vostre 
18è aniversari. Com es va 
iniciar el grup?
Doncs a mitjans de l’any 95, en 
Blon (Pau Rodellino) i en Primo 
Zon (Dani Garcia), dos bons 
amics des de la infància i que 
compartíem gustos musicals, 
començàvem a anar a tots 
els concerts que podíem i ens 
passàvem hores escoltant a 
les nostres bandes preferides 
junts. Va ser aleshores quan 
vam decidir muntar el nostre 
projecte: ens vam comprar 
unes guitarres i al cap de poc 
se’ns afegia en Gon (Dídac 

Pàmies). Aquell mateix any 
van néixer les nostres primeres 
cançons i el nom del grup, que 
és el mateix fins a dia d’avui.

Ara que compliu la majoria 
d’edat com veieu l’evolució 
del grup?
Han passat moltes coses. 
Quan vam començar tot just 
teníem 16 anys i ara alguns ja 
som pares. Els nostres princi-
pis eren molt punks i radicals i 
ara som més funkys i divertits. 
Hem fet una evolució musical i 
emocional molt gran; musical-
ment cada vegada ens notem 
amb més experiència a l’hora 
de composar i d’estar als esce-
naris. A més, tot i que la forma-
ció és gairebé la mateixa que 
als seus inicis, hem tingut la 
sort que passessin per la ban-
da grans músics que ens han 
ensenyat molt com l’Idefons 
Alonso o en Jaume Llombart. 
A part, també hem tingut altres 
projectes durant aquests anys 
algun dels quals encara funci-
ona (Not Us, Delay Lama, Un-
born, Els Capítols d’una Histò-
ria, Misting Band...). 
Emocionalment, som com un 
matrimoni, tenim la confiança 
suficient per dir-nos de tot, i si 
encara funcionem, és perquè 
som com una família. No bus-
quem èxits, tot és molt roman-
tic, en realitat.

Quin tipus de música feu. 
Quines són les vostres influ-
ències?
Ens han posat diverses eti-
quetes i potser la més correcte 
seria “crossover”, però es difí-
cil de catalogar-nos: fem fusió, 
sempre amb el funk de base 
que hem mesclat amb regis-
tres tan diferents com metall, 
jazz, bossa-nova, rock, reg-
gae, hard-core, pop...
Les nostres influències, tot i 
ser bastant americanes com 

Red Hot Chili Peppers, Mr. 
Bungle o Primus entre d’altres, 
hem de reconèixer que les 
principals són de 3 bandes que 
rondaven per aquest país als 
90 i que mai van arribar a ser 
massa conegudes: La Fellatio 
de Cúpido, Afraid to speak in 
public i Dr. No.

“Basado en hechos reales” 
és el treball que ara presen-
teu. Com el definiríeu?
Aquest últim treball és el més 
funk que hem fet mai. És l’ele-
ment conductor de tot el disc 
sens dubte, hem treballat molt 
amb la potència dels ritmes de 
baix i de bateria. Tenim la ma-
teixa essència de sempre, però 
amb una aposta més clara pel 
groove i el funky, fet en què hi 
ha tingut molt a veure el nou 
membre de la banda, Tomy, 
que és el que s’encarrega de 
la bateria.
Quant a les lletres, és la pri-
mera vegada queno són obra 
únicament d’en Primo Zon sinó 
que tots hem aportat la nostra 
feina alhora de composar-lo. 
Tal com diu el títol, totes les 
cançons parlen de fets reals 
que ens han passat a la vida a 
tot el grup. Una altra de les no-
vetats d’aquest treball és que 
Tukkien el Maligno (Angel Pé-
rez) ara ha passat a ser front-
man juntament amb en Primo, 
així que som dos cantants do-
nant canya sobre l’escenari.
És un disc directe, fàcil d’ar-
ribar a tothom, divertit i gens 
malhumorat, no és un disc pro-
fund ni crític, és funky, groove i 
ganes de passar-ho bé.

Quants treballs heu fet?
Al 2001 vam treure una ma-
queta amb el nom de la ban-
da, al 2005 Viaje al centro del 
Fonk, al 2009 El Gabinete de 
las curiosidades musicales, tot 
autoeditat per nosaltres i pel 

segell Atmosfera13. Aquests 
treballs es poden descarregar 
gratuïtament a la nostra web 
(www.abonopalatierra.com).

La portada del disc és molt 
curiosa: és un homenatge a 
alguna cosa o potser és una 
al·legoria?
La portada i tot el disseny en 
general ho han fet, com en els 
nostres darrers treballs, els 
germans Jordi i Albert Ven-
drell, que també formen part 
d’aquesta gran família. Tot el 
que surt a la portada té a veure 
amb les lletres de les cançons, 
i també és un homenatge a les 
sèries, peŀlícules, còmics, per-
sonatges o grups musicals que 
ens han influenciat durant tota 
la vida. Sens dubte, també és 
una aŀlegoria al nostre nivell de 
frikisme, que no és poc.

Tocant on us sentiu més cò-
modes, en el directe o en els 
enregistraments.
Són dues coses diferents: en 
directe descarreguem molta 
energia i sobretot volem que 
la gent passi una bona esto-
na, segurament és com millor 
ho passem i com millor podem 
demostrar que estimem el que 

Abono Pa La Tierra celebra el 18è aniversari presentant 
nou treball, “Basado en hechos reales”, a La Bastida

fem, però enregistrar és una 
feina de la qual gaudim molt tot 
i que és difícil tenir els mitjans 
i moltes vegades posar-nos 
d’acord en alguns aspectes, 
però sempre és molt gratifi-
cant.

Com veieu el món de la mú-
sica al nostre país en l’actu-
alitat?
Creiem que hi ha molta quali-
tat, moltes bones bandes per 
tot arreu i de molts estils di-
ferents. Hem tingut la sort de 
conèixer a molta gent que viu 
la música igual que nosaltres i 
que tenen un nivell espectacu-
lar. A I’Anoia mateix, sempre hi 
ha hagut molta moguda i bons 
grups que ho han demostrat, 
malauradament, creiem que 
gaudim de poques oportuni-
tats per demostrar-ho tant aquí 
com a nivell nacional, i que els 
mitjans donen més importància 
a alguns estils en concret o a 
alguns grups en concret. Costa 
molt sortir i que la gent et co-
negui si no ets un grup comer-
cial. Tot i així, avui en dia amb 
internet, aconsegueixes arribar 
a més gent.
Una curiositat: d’on vénen 
els vostres noms?
Bé, aquests noms són una 
evolució dels nostres. Sempre 
hem pensat que és més divertit 
posar-nos noms originals i que 
la gent es preguntés d’on ve-
nien:
Blon ve que primer al Pau li dè-
iem Pablon i després va que-
dar Blon. Gon ve que en Didac 
li dèiem Diegon, i va quedar-se 
amb Gon. Primo zon, ve que al 
Dani li dèiem Garci, va passar 
a Garzon, i després a Zon. Això 
de Primo li ve que ell a tothom 
li deia “primo”, fos qui fos... .Tu-
kkien el Maligno, ve d’un acudit 
molt dolent que ens vam inven-
tar fa 18 anys (“Oye Tukkien 
eres? - Pués si soy Tukkien!”).
I Tomy és el com li diu tothom 
al nostre bateria (Bartolomé 
Castillo).
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Diumenge passat, dia 3 de 
març, es va celebrar, a la ba-
sílica de Santa Maria de la 
nostra ciutat, el segon con-
cert del XX Festival Interna-
cional d’Orgue d’Igualada, 
Festival que està organitzat 
per l’Institut Municipal de 
Cultura i que compta amb 
Joan Paradell i Solé com a 
director artístic.
Va anar a càrrec de l’organis-
ta Inge Beck, que va néixer 
a Dinamarca, on viu actual-
ment. Inge Beck, que es va 
graduar en musicologia a la 
Universitat d’Århus, és or-
ganista titular i directora de 
cor a l’església de la Grun-
dtvigskirken d’Esbjerg. Fa 
concerts com a organista i té 
també una intensa activitat 
com a acompanyant de cors. 
Ha actuat a Dinamarca i a tot 
Europa i ha gravat molts CD, 
sobretot amb obres d’autors 
del seu país.
El recital va començar amb 
dues obres de J.S. Bach 
(1685-1750), autor present 
en la gran majoria de con-
certs del Festival. La primera 
va ser el Preludi i Fuga en si 
menor  (BWV 544) a la que 
va seguir el Coral: Allein Gott 
in der Höh’ sei Ehr’ (BWV 
663). De P. Günther, autor 

M.D.M.

Un gran concert amb la danesa Inge Beck

nascut l’any 1933 i amic de 
la concertista, vam poder es-
coltar la  Missa brevis, (Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus i Ag-
nus Dei), obra que li està dedi-
cada. La composició següent, 
Fantasia “Regina Dagmar”, va 
ser de H. Matthison-Hansen 
(1807-1890), un altre com-
positor danès que també era 
organista i pintor. El concert 
va seguir amb Allegro Maesto-
so, de Filippo Capocci (1840-
1911), italià que va ser orga-
nista a Roma, a la basílica de 
Sant Joan de Letrà, i amb Me-
lodia  de Luigi Bottazzo (1845-
1924), que va ser organista a 
la basílica de Sant Antoni de 
Pàdua. L’última obra que vam 
poder escoltar va ser Fanfa-
re del compositor belga, N. J. 
Lemmens (1823-1881).
Inge Beck és una gran orga-
nista i ho va demostrar el pas-
sat diumenge. Va interpretar 
sense canvis de registració 
la primera obra de Bach, amb 
una bona tècnica tant en els 
teclats manuals com en el 
pedaler destacant sobretot 
la Fuga en la que vam poder 
seguir perfectament cada un 
dels temes, i va canviar total-
ment de sonoritat en el coral. 
En la Missa de Günther hi va 
haver, en canvi, moltes varia-

cions de registres, per tal de 
poder destacar cada una de 
les parts de l’obra que consta 
de fragments ben diferenci-
ats. Va donar un to romàntic 
a la Fantasia de Matthison-
Hansen, més clàssic a l’obra 
de Capocci, molt dolç a la de 
Bottazzo i va acabar tocant 
amb tota la potencialitat de 
l’instrument l’obra del compo-
sitor belga. 
El nombrós públic va aplau-
dir llargament l’actuació de 
l’organista danesa, que va 
correspondre amb la inter-
pretació de la cançó catalana 
El cant dels ocells. Després 
baixà a saludar des del pres-
biteri on va ser obsequiada 
en nom del regidor de Cultu-
ra Sr. Miserachs, que no va 
poder assistir al concert. Inge 
Beck va elogiar molt el Festi-
val i la seva organització i va 
quedar agradablement sor-
presa de veure la quantitat 
de persones que hi havia a 
la Basílica. Antoni Miranda va 
fer la presentació i els encer-
tats comentaris, que ajuden a 
entendre les obres que s’in-
terpreten, Gina Miranda va 
actuar de registrant i la trans-
missió a través de la pantalla 
va anar a càrrec de Jordi Bal-
sells i Josep Aguilera. 

XX Festival Internacional d’Orgue

MÚSICA / LA VEU

Diumenge, a les 6 de la tar-
da la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada acollirà el tercer 
concert del XX Festival Inter-
nacional d’Orgue d’Igualada. 
En aquesta ocasió es comp-
tarà amb la presència de dos 
músics catalans estretament 
vinculats a Igualada, en Jona-
tan Carbó i en Jordi Mestres 
que oferiran un curiós concert 
de gralla i orgue.
El programa és el següent:
- J.S. Bach: Preludi i fuga en 
re major (BWV 532).
- Bernat Bataller: Concordan-
ça.
- P. Robert de la Riba: Bella 
companyia.
- Concepció Ramió: Quatre de 
vuit. Escletxes sonores per la 
Moixiganga d’Igualada.
- J. Alain: Litanies.
- A. Massana: Pastoral.
- E- Gigout: Rhapsodie sur 
dels Airs Catalans.
- Carles Prat: Suite sobre una 
història d’amor.

Jonatan Carbó és professor 
d’orgue de l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada, a l’Es-
cola Municipal de Música “Pau 
Casals” del Vendrell i, durant 
aquest curs, també al Conser-
vatori de Música de la Diputa-
ció de Tarragona.
Per la seva part Jordi Mestres 
és un estudiós de la gralla i 
actualment compagina la do-
cència de la gralla, la tarota i 
la flauta travessera a l’Escola 

Municipal de Música del Pe-
nedès, l’Escola Municipal de 
Música de Vilafranca, l’Escola 
Municipal de Música d’El Mo-
rell i l’Aula de Sons de Reus, 
amb el desenvolupament de 
nous projectes musicals, tant 
de música tradicional, anti-
ga, clàssica, contemporània 
o jazz. Amb el seu instrument 
principal, la gralla, intenta bus-
car nous horitzons, perfeccio-
nar-lo i dignificar-lo.   

Concert d’orgue i gralla dins el marc 
del Festival Internacional d’orgue

CINEMA / LA VEU

El programa Cultura en Fa-
mília d’Igualada s’avança uns 
dies a la commemoració del 
Dia Internacional de l’Aigua 
amb Oceans, un documen-
tal que se submergeix en les 
profunditats de tots els mars 
del Planeta Blau, des de les 
llacunes tropicals i les aigües 
polars fins als abismes on no 
hi penetra la llum del Sol, per 
mostrar els paisatges i les 
criatures dels hàbitats suba-
quàtics més captivadors. La 
projecció tindrà lloc el proper 
diumenge, 10 de març, a les 
12h, i és d’entrada gratuïta. 
Els cent minuts d’Oceans són 
el resultat de quatre anys de 
filmacions preses en més de 
cinquanta llocs diferents. Jac-
ques Perrin, actor entre altres 
a Cinema Paradiso o a Los 
chicos del coro, va produir i 

dirigir conjuntament amb Jac-
ques Cluzaud aquesta cinta 
per demostrar els aspectes 
negatius de l’activitat humana 
sobre les aigües i alertar de 
les necessitats de respectar la 
natura. Cultura en família, im-
pulsat per l’Institut Municipal 
de Cultura juntament amb la 
Biblioteca d’Igualada, el Mu-
seu de la Pell i el Programa 
de Millora del Barri de Sant 
Agustí, vol acostar la cultura 
a tothom, els diumenges al 
matí, convidant a participar en 
un ventall ampli d’activitats: 
cinema infantil en català, con-
tes, teatre, tallers, visites, etc. 
Propostes divertides, d’accés 
lliure i gratuït, que ofereixen 
la possibilitat de compartir co-
neixements i experiències. El 
programa també inclou l’oferta 
teatral infantil de Xarxa d’Igua-
lada.

Cultura en Família proposa 
submergir-se als “Oceans” 
diumenge al Museu de la Pell

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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MÚSICA / LA VEU

Després del concert dedicat a 
John Cage el passat dia 25, el 
proper dijous dia 14 de març 
el professorat de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
ens oferirà un concert dedicat 
a una altra de les icones de la 
música nordamericana de les 
últimes dècades: Steve Reich. 
Aquest compositor, nascut a 
Nova York el 1936 és, junta-
ment amb John Adams i Phi-
pipp Glass, un dels pioners 
de la música minimalista. En 
aquest cas tindrem l’ocasió 
d’escoltar, entre altres compo-
sicions de Reich, un obra es-
crita per a sis pianos.
Aquest concert és el cinquè 
d’un cicle de vuit concerts de-
dicat a la música del segle XX. 
Aquest cicle neix de la iniciati-

va del mateix professorat que 
en pren part, fruit de l’interès 
que els hi desperta un tipus 
de música que no és freqüent 
a les sales de concerts. Els 
proper concert, a càrrec de 
Jonatan Carbó, es durà a ter-
me el 10 d’abril a la basílica 
de Santa Maria d’Igualada i 
estarà dedicat a la música per 
a orgue. 

Concert dedicat a la música 
minimalista d’Steve Reich

MÚSICA / PEP TORT

Divendres passat recomen-
çava una nova temporada de 
les MÚSIQUES DE BUTXACA 
a l’Ateneu Igualadí. I va ser 
sens dubte, un començament 
de luxe amb la presentació del 
nou disc de Cece Giannotti, 
Escape.
Amb aquest treball en Cece 
ens vol traslladar al món ago-
sarat, delirant i fora de tota 
lògica de les propostes d’es-
capisme de Harry Houdiny. 
I aconsegueix, sens dubte, 
crear una atmosfera plena, 
rica en matisos i suggerent, i 
que ens vol dur a un món es-
trany de penombres farcides 
de misteri i probablement allu-
nyades de tot sentir comú, tal 
com diuen que eren les espec-
taculars actuacions del genial 
escapista.
Els que hem anat seguint 
amb relativa assiduïtat la 
carrera musical del Cece Gi-

Concert de Cece Giannotti a l’Ateneu: 
un salt mortal endavant

annoti, magnífic guitarrista i 
millor compositor, sabíem de 
la riquesa i la llum dels seus 
treballs. El que potser no es-
peràvem eren les penombres 
afegides d’una sonoritat més 
jazzística, més profunda, més 
misteriosa, amb molts més 
matisos dels que podíem pair 
en una única audició d’aques-
ta nova proposta, que mereix, 
com a mínim, una segona (i 
potser una tercera) revisió.
En Cece sempre diu que li 
agrada molt venir a Iguala-
da. Que li encanta l’especial 
ambient de aconsegueixen 
les actuacions a l’Ateneu i en 
aquesta ocasió no va ser pas 
diferent. L’ambient era propici, 
el públic va respondre a la cri-
da omplint tot l’aforament, les 
ganes de bona música eren 
màximes i tot augurava l’èxit 
d’un concert molt esperat. 
Però en Cece i els seus acom-
panyants (Raul del Moral a 

les guitarres, Matías Minguez 
al baix, Francesc Chaparro a 
la bateria i Gabriel Amargant 
al clarinet, al saxo i també al 
piano) ens van sorprendre a 
tots anant una mica més enllà 
del que esperàvem, tot emu-
lant Houdini es van arriscar 
fent un salt mortal endavant i 
jugant-se-la... i varen fer gau-
dir d’allò més a una part dels 
assistents, que en van quedar 
encantats.
I dic una part del públic, per-
què em consta que hi va haver 
tot un sector (i, em sap greu 
dir-ho,) no ho va acabar d’en-
tendre, no ho va saber pair a 
la primera i, per raons diver-
ses, no vàrem saber agrair al 
grup (i m’hi compto en la críti-
ca), l’esforç i la gosadia d’anar 
més enllà del previsible i no 
quedar-se encallat en terrenys 
segurs i ja coneguts.

LITERATURA / LA VEU

Una centenar de persones 
van gaudir divendres passat 
de la lectura en veu alta dels 
poemes i la prosa de Salvador 
Espriu en una vetllada literària 
organitzada per l’IMC, a través 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada, i per Paranoia Accions.
Disset van ser els participants 
de totes les edats que van de-
lectar el públic amb les seves 
lectures. Entre ells, hi havia 
persones de diversos àmbits 
de la cultura així com alumnes 
de l’Institut Pere Vives Vich 
que van contribuir a que l’acte 
també hi hagués un nombrós 
públic jove. 
El poeta Feliu Formosa va 
emocionar el públic amb la 
lectura del fragment “Perquè 
un dia torni la cançó a Sinera”, 
del llibre Les hores. I un lector 
rere l’altre van oferir una vari-
ada mostra de l’obra d’Espriu 

per a tots els assistents. L’ac-
te va ser presentat amb molt 
humor per Joel Grau i, entre 
lectura i lectura, es va comptar 
amb la col·laboració d’Albert 
Gàmez Enrich que ho va ar-
rodonir amb l’acompanyament 
al piano.
Aquest va ser el primer dels 
actes que s’han organitzat 
amb motiu del centenari del 
naixement de Salvador Espriu 
dins el programa 3L (Llengua, 
Literatura, Lectura) de l’IMC, 
a la Biblioteca Central, el qual 
té previst fer altres activitats al 
llarg de tot l’any.
La propera lectura de poesies 
en veu alta a la Biblioteca serà 
el 21 de març, el Dia mundi-
al de la poesia, en un acte en 
que es convida, a tothom qui 
vulgui, a llegir un poema d’al-
gun dels llibres de la Bibliote-
ca.

Una centenar de persones 
gaudeixen dels textos d’Espriu 
a la Biblioteca

CULTURA / LA VEU

L’Agenda Cultural d’Iguala-
da dels mesos de primavera, 
març, abril i maig de 2013, 
proposa cent vuitanta acti-
vitats per a tots els públics 
d’àmbits tan diversos com el 
teatre i la dansa, la música, el 
cinema, les conferències o les 
exposicions, entre altres.
La 24a edició de la Mostra 
d’Igualada, Fira de Teatre In-
fantil i Juvenil, que tornarà 
un any més a omplir la ciutat 
d’espectacles orientats al pú-
blic infantil, se celebrarà entre 
l’11 i el 14 d’abril. Aquesta gran 
festa de les arts escèniques 
permetrà el públic professi-
onal, però també el familiar, 
gaudir de prop d’un centenar 
d’espectacles, seleccionats 
entre les dues-centes vuitan-
ta-cinc propostes rebudes per 
l’organització.
Destaca igualment la diada 
del 23 d’abril, Sant Jordi, amb 
les habituals parades de roses 
i llibres a Cal Font i les acti-
vitats vinculades a la lectura 
que s’impulsaran vinculades 
al programa 3L Llengua, Lite-
ratura, Lectura. El Dia Interna-
cional de la Dansa serà l’altre 
gran protagonista d’aquestes 
dates, amb la Dansa al Car-
rer del 27 d’abril, l’espectacle 
Tango a l’Ateneu el 28 d’abril, 
la quinzena Mostra de Dansa 
del 5 de maig o la Roda d’Es-

barts Infantils i Juvenils Cata-
lònia del 19 de maig.
Pel que fa al teatre sobresur-
ten propostes com El Nom, 
dirigida per Joel Joan i que ar-
riba a l’Ateneu el 23 de març; 
Laura a la ciutat dels Sants, 
del 19 al 21 d’abril a l’Aurora, i 
Trau, de la Cia. Guillem Albà, 
entre el 3 i el 5 de maig en 
aquest mateix escenari. En el 
terreny musical, destaquen la 
Cantata Escolar a Les Comes 
(18 de març), la vintena edi-
ció del Festival Internacional 
d’Orgue, el concert de Tomeu 
Penya a l’Ateneu (9 de març), 
les tres jam-sessions de l’Es-
cola Municipal de Música o 
el Nabucco de Verdi a càrrec 
del Teatre Líric d’Europa (4 

d’abril), per exemple.
Pel que fa al cinema, hi haurà 
ocasions per veure i reflexio-
nar al voltant de grans obres 
com El nom de la rosa, El re-
trat de Dorian Gray, Cadena 
Perpètua o El gos dels Bas-
kerville. Tot plegat, al costat 
de visites culturals i guiades, 
tallers, taules rodones, clubs 
de lectura i conferències, com 
Parla’m en Català (6 de maig) 
amb Toni Albà o La coope-
ració en temps de crisi amb 
Arcadi Oliveres (21 de març). 
El públic familiar i els infants 
trobaran finalment múltiples 
propostes, amb projeccions 
de cinema com són Blanca-
neus (15 de maig), L’aneguet 
lleig i jo (20 de març) i Brave 
(22 d’abril), amb representaci-
ons teatrals com El vestit nou 
de l’emperador (17 de març), 
i amb les lectures de contes, 
els tallers de manualitats i el 
taller per conèixer com era la 
vil·la romana de l’Espelt fa dos 
mil anys, entre molts altres.
Les propostes al complet es 
poden consultar al web www.
igualada.cat.

La Mostra, la diada de Sant Jordi i el Dia 
Internacional de la Dansa protagonitzen 
la nova Agenda Cultural d’Igualada

Més de cent vuitanta 
propostes de teatre, 
cinema, lectura, mú-
sica i lleure familiar 
adreçades a tothom
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DISSENY / LA VEU

A l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps estem realitzant 
“Projectes Reals”, és a dir pro-
jectes o treballs que van més 
enllà de l’exercici de classe i 
tenen una aplicació directa a 
l’activitat quotidiana, i, alguns 
d’ells estan relacionats amb 
el reciclatge, un tema molt im-
portant avui en dia.
Per aquest motiu, l’escola, a 
través de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, del De-
partament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, va organitzar la 
master-class Píndola forma-
tiva en Ecodisseny i material 
reciclat per als estudiants del 
centre.
Així, Francisco Tejada, de 
l’empresa col·laboradora Zi-

cla, va conduir una xerrada 
que va tractar temes d’interès 
com els Premis Disseny per al 
reciclatge, en la seva VII Edi-
ció, conceptes clau a tenir en 
compte, com el cicle de vida 
d’un producte o la diferència 
entre l’economia lineal i l’eco-
nomia circular, que garanteix 
l’economia de tots els sectors 
implicats; el concepte d’ecolo-
gia industrial, que és una valor 
afegit al producte; la reutilitza-
ció i reconversió de materials i 
productes; i casos concrets de 
productes o estratègies que 
són un bon o mal exemple de 
reciclatge, segons el cas.
Va ser molt profitosa la reflexió 
conjunta final entre el ponent, 
els estudiants i el professorat 
que aquesta xerrada va gene-
rar.

Master-class en Ecodisseny 
i material reciclat a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

CINEMA / LA VEU

Una vuitantena de persones, 
quaranta-dos adults i trenta-
vuit infants, han participat al 
concurs Encerta els Oscar 
2013 organitzat per la Biblio-
teca Central d’Igualada, que 
forma part de l’Institut Munici-
pal de Cultura. En la categoria 
d’adults, de la quarantena de 
participants, únicament una 
participant van encertar al ple, 
mentre que dels trenta-vuit 
nens i nenes que van fer la 
seva aposta per la millor pel-
lícula d’animació infantil, 13 ho 
van endevinar i es va sortejar 
el premi entre els infants que 
havien guanyat el joc i que 
eren presents a l’acte d’ator-
gament.
Els encertants es van trobar 
dissabte al migdia a la Bibli-
oteca per conèixer els noms 
dels premiats. Iraida Llamas 
Hornillos va guanyar en la ca-
tegoria d’adults i es va endur 
de premi dues entrades per 

anar al teatre a veure Tango 
o Una jornada particular, dues 
de les obres que es represen-
taran els mesos d’abril i maig 
al Teatre Municipal L’Ateneu.  
En la categoria infantil va re-
sultar guanyadora de la tra-
vessa dels Oscar 2013 Mario-
na Juncà Xaus, que va rebre 
una invitació per a una de les 
obres de la Mostra d’Igualada.
Amb aquest joc, la Biblioteca 
vol donar a conèixer la seva 

secció de cinema, amb pel-
lícules per a totes les edats, i 
que qualsevol persona amb el 
carnet de préstec es pot endur 
a casa per mirar-les ben cò-
modament. Per altra banda, 
durant el mes de febrer a la 
secció de música  i cinema de 
la Biblioteca també s’han ex-
posat un recull de pel·lícules 
guanyadores d’Oscar perquè 
qualsevol usuari les pugui 
agafar en préstec.

80 persones participen al concurs dels 
Oscar de la Biblioteca

Presentacions literàries a 
Llegim...? Llibreria
LLIBRES / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda a Llegim...? Llibreria tin-
drà lloc la presentació de dos 
llibres: Descubrir, disfrutar y 
degustar EL HUERTO i Des-
cubrir, disfrutar i degustar el 
BOSQUE. Per a l’ocasió es 

comptarà amb la presència 
d’una de les autores d’aquests 
llibres, Astrid van Ginkel. 
Es tracta d’uns llibres que ens 
apropen a la natura fent-nos 
descobrir l’hort i el bosc. Els 
llibres tene una acurada se-
lecció de fotografies i uns di-
buixos de gran qualitat.

Exposició de Lourdes Figuera 
a VINNART
EXPOSICIONS / LA VEU

Del 4 de març al 14 d’abril, 
VINNART, la sala d’exposi-
cions de la plaça de l’Ajunta-
ment acollirà una mostra de 
gravats de Lourdes Figuera.
La seva obra es pot encabir en 
l’estratègia de la postmoderni-
tat mitjançant la qual la histò-
ria ja no es un procés lineal i 
evolutiu sinó que s’ha trans-
format en una autoreflexió. La 

seva actitud artística es pot 
comparar amb un duel entre 
l’emoció i la construcció.

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.

ANEM
AL TEATRE AMB

Temporada 2013-2014

DIA 23 de març del 2013

HORA DE SORTIDA: 18’15

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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MÚSICA / LA VEU

El proper divendres 15 de 
març els amants de Mozart i de 
l’òpera tenen una cita a la sala 
Paper de Música on s’oferirà 
la segona de les quatre con-
ferències dedicades a les prin-
cipals òperes de Mozart. En 
aquesta ocasió la conferència 
portarà per títol “Escoltar Don 
Giovanni de Mozart” i serà a 
càrrec d’una de les persones 
que més saben de Mozart a 
nivell mundial, en Pere-Albert 
Balcells, músic i professor 
d’anàlisi musical i piano.
Aquesta serà la segona de 
les conferència del cicle que 
es va iniciar amb Les noces 
de Figaro i que continuarà, el 
proper trimestre amb Cosi fan 
tutte i acabarà, passat l’estiu, 
amb La flauta màgica. La con-
ferència anirà iŀlustrada pel lli-
bre corresponent Escoltar Don 
Giovanni i sobre aquesta base 
l’autor ens explicarà com treu-
re major partit a l’òpera.
S’oferiran com exemples en 
viu de tres números musicals 
de Don Giovanni vistos a tra-

vés de la lectura comentada 
del llibre alternada amb l’au-
dició discogràfica dels frag-
ments corresponents:
1.- Núm. 1: Introducció (Lepo-
rello, Donna Anna, Don Gio-
vanni, El Comanador)
2.- Núm. 21b: Recitatiu acom-
panyat i Ària “In quali eccessi” 
- “Mi tradì quell’alma ingrata” ( 
Donna Elvira )
3.- Núm. 24: Finale, a partir de 
l’entrada d’El Comanador.
en acabar es faran unes refle-
xions sobre la significació de 
l’òpera.

Paper de Música ens 
ensenyarà com escoltar 
l’òpera de Mozart

MÚSICA / LA VEU

El dissabte 2 de març,  a  l’Es-
cola de Música d’Igualada, es 
va fer l’assaig amb piano dels 
cors i corals que es cantaran a 
la Passió segons sant Joan de 
Johan Sebasian Bach. Prop 
de 140 cantaires que formen 
part dels cors: Coral Ginesta 
de Cervera, Orfeó Nova Sol-
sona, Orfeó Manresà i coral 
Mixta d’igualada, es van re-
unir a Igualada per posar en 
comú la feina feta, en un as-
saig comú que va dirigir Xavier 
Puig.
La Passió segons sant Joan 
de J.S. Bach forma part del 
projecte “Concert participatiu 
de Setmana Santa” proposat 
per la Orquestra Simfònica del 
Vallès. La direcció del concert 
va càrrec de Xavier Puig.  
Aquesta Passió segons Sant 
Joan serà diferent, tindrà una 
adaptació que la farà més pro-
pera i participativa. El públic 

podrà seguir el relat de la pas-
sió en català, els corals que 
són les reflexions que canta-
ven els feligresos s’interpre-
taran en català, las resta de 
peces que formen la passió es 
cantaran en la llegua original 
de Bach, l’alemany, amb una 
traducció prèvia en català. El 
públic podrà gaudir d’aquesta 
gran obra, amb moments real-
ment espectaculars, com  una 
experiència emocional pro-
funda i una vivència musical 
propera. Serà segur un bon 
preludi de la Setmana Santa.
El concert es farà a Igualada 
el dimarts 26 de març a les 
21h a la  basílica de Santa Ma-

ria d’Igualada. Un marc incom-
parable per gaudir d’aquest 
concert i captar el mestratge 
de Bach per convertir en mú-
sica tot l’esperit de la passió. 
En aquest concert hi partici-
paran la Orquestra Simfònica 
de Vallès, el Cor de Cambra 
de l’Auditori de Lleida, l’Orfeó 
Nova Solsona,  Orfeó Manre-
sà i la coral   Mixta d’igualada. 
Cal destacar que un dels qua-
tre solistes que interpretaran 
la passió és l’Igualadí Carles 
Prat. Aquest gran concert està 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada i compta amb el pa-
trocini de Clínica dental Anoia 
i Inlingua.

“La Passió segons Sant Joan” de 
Bach comença a agafar forma
Serà un concert que 
es farà a Igualada el 
proper 26 de març 
en què hi intervindrà 
la Coral Mixta, entre 
altres cors

EXPOSICIONS / LA VEU

Del 8 al 24 de març, La Sala 
Municipal d’Exposicions, a la 
plaça de La Creu, acull l’ex-
posició fotogràfica El glamour 
de la dansa, obra de Rossend 
Fernàndez Lara, guanyador 
del primer Premi Ciutat d’Igua-
lada de Creació Artística Pro-
copi Llucià de l’any 2012. Un 
recull d’obres on l’autor fusi-
ona fotografia i dansa per ex-
treure la seva essència i el seu 
glamour, creant així un efecte 
pictòric en la seva obra.
Aquest fotògraf igualadí, nas-
cut el 1962, es va iniciar en 
aquest camp de forma auto-
didacta quan tenia vint anys 
i, des d’aleshores, ha fet dife-
rents tallers de fotografia. El 
2009 ingressa a l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada (AFI) i 
és a partir d’aquest moment, 
quan comença a dedica-s’hi 
amb més intensitat. Actual-
ment, a més de a l’AFI, per-
tany a l’Agrupació Fotogràfica 
de Catalunya (AFC) i a l’Fede-
ració Catalana de Fotografia 
(FCF).
La inauguració de l’exposició 

tindrà lloc el proper divendres, 
8 de març, a les 19:30h. A par-
tir d’aquí, es podrà visitar fins 
el 24 de març, de dimarts a 
divendres de 19 a 21h, i dis-
sabtes i diumenges de 11 a 
14h i de 18 a 21h. Aquesta 
és una iniciativa de l’Institut 
Municipal de Cultura i l’Ajunta-
ment d’Igualada amb el suport 
de l’AFI i la col·laboració de la 
companyia CiaRT Dansa i de 
l’estudi fotogràfic Beutler.

La mostra fotogràfica “El 
glamour de la dansa” de Rossend 
Fernández Lara arriba a La Sala 
Municipal d’Exposicions

EXPOSICIONS / LA VEU

El dilluns 4 de març, l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
va inaugurar  una l’Exposició 
“Joves talents” al vestíbul-
aparador de l’Ajuntament 
d’Igualada, en la qual es pre-
senta la feina realitzada de 
manera coordinada per l’alum-
nat de segon curs dels cicles 
formatius d’Artesania en Cuir i 
de Gràfica Publicitària.
Aquesta mostra es basa en un 
projecte de col·laboració entre 
aquests dos cicles: els alum-
nes d’artesania en cuir han 
projectat la seva empresa, 
amb la realització d’un proto-
tip físic del seu producte, en 
aquest cas diferents bosses; i 
els alumnes de gràfica publici-
tària han realitzat un treball en 
equip per dissenyar la imatge 
gràfica d’aquestes empreses, 
i diferents formats publicitaris 
(cartell, catàleg, etc.) per ven-
dre el seu producte. Per tant, 
aquest projecte posa en con-
tacte l’alumnat amb les estra-
tègies i els nivells de qualitat 
i exigència del món professio-
nal de cadascun dels sectors 
implicats.
La inauguració va comptar 

amb la presència de la Regi-
dora d’Ensenyament, Anna 
Bacardit, així com d’alumnat 
i professorat del centre, entre 
ells els professors que han 
guiat aquest projecte. Tant la 
regidora com la directora de 
l’escola van felicitar el pro-
fessorat i l’alumnat implicat 
en aquesta mostra, en la qual 
es visualitza tot el potencial 
d’aquests estudis en què la 
formació, l’esforç personal i el 
treball creatiu i en equip inter-
disciplinari són bàsics, i més 
necessaris encara en el con-
text laboral actual .  
L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada impar-

teix els cicles artístics de grau 
mitjà d’Artesania en Cuir i 
d’Art Final de Disseny Gràfic, 
i el cicle de grau superior de 
Gràfica Publicitària.   Per tenir 
més informació sobre tot el 
procés d’inscripció a les pro-
ves, i preinscripció i matricula-
ció als cicles formatius, l’esco-
la farà una Jornada de Portes 
Obertes el proper dissabte 9 
de març; també es pot obtenir 
aquesta informació a través 
del telèfon 93.805.52.62, del 
mail gasparcamps@gmail.
com i del blog  www.escola-
gasparcamps.org de l’escola, 
on apareix tot el calendari del 
procés.

Inauguració de l’Exposició “Joves talents” de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps



En un extrem de Grècia, amb la mirada aspectant 
a les costes de l’Àsia Menor i amb prop de quatre-
cents quilòmetres d’un privilegiat i captivador li-
toral, tot i tractar-se d’una illa muntanyenca d’un 
insòlit origen volcànic, Lesbos et regala  unes ad-
mirables i fèrtils planures d’un verd rabiós amb 
sana competència amb uns escapçats roquissars 
i unes immaculades platges airosament emmira-
llades sobre les aplomades aigües del mar Egeu.

No se’n parla gaire de l’Illa de Lesbos i si t’hi pares 
a pensar -potser- és millor!, ja que si l’has trepit-
jada hauràs comprovat que –afortunadament- es 
tracta d’un emplaçament que mai no ha estat 
objecte d’aquelles invasions turístiques que tant 
han castigat a les seves germanes veïnes.  L’expli-
cació és fàcil: decididament a Lesbos has d’anar-
hi expressament, i les connexions terrestres i ma-
rítimes (des d’Atenes; o des de Kàvala, Salònica 
o Alexandròpolis) són bastant aparatoses. Això 
i tot, una altra justificació pot apuntar a la seva 
personalitat, definida per una selecta arqueo-
logia que testimonia un extraordinari olimp de 
poesia, cultura i bellesa; un edèn idíŀlic -o para-
disíac si es vol- que d’alguna manera ha propiciat 
la acostumada presència d’una identitat lèsbica 
que ha sabut trobar en cada puntual despuntar 
llevantí l’alliberament dels restrictius atavismes 
morals.
 
Lesbos, al llarg dels segles, anomenada Mitilini, 
s’entesta a romandre com a aquell bosc plaent de 
noies amoroses que mentre proclamaven l’amor 
en contra de la guerra, embolcallades amb les 
seves flors perfumades es perdien per entre els 
bromalls de la mitologia.

I tu en aquesta terra, des de la pròpia Mitilini, pots 
inaugurar també un sensacional passatge a l’uni-
vers dels somnis que –certament- et submergirà en 
la perfecció incompleta d’aquella pàtria marinera 

de la poetessa Safo, de la saviesa democràtica de 
Pittaco i de les melodies de Terpandre. Després, 
de seguida endevines pertot que aquell ahir no ha 
cessat d’imposar-se sobre aquesta progressista i ci-
vilitzada capital -construïda damunt les ruïnes de 

la ciutat antiga- que s’estén en forma de grandiós 
amfiteatre davant la mar. Mitilini, doncs, segueix 
entusiasmant-te tal i com va manifestar-se a l’An-
tiguitat.   

Des d’un port dividit en dues dàrsenes –una, al 
nord, pesquera i recreativa; i, una altra al sud, co-
mercial- que un primer cop d’ull no pot esquivar, 
les elevacions d’un discret turó vestit de pins que 
va suportant la càrrega d’aquella sòlida fortifica-
ció cuitora de capitoses activitats comercials. I, 
una primera instantània d’una vella població que 
et convida a descobrir un passeig marítim que és 
el cor de la ciutat, ple d’edificis de diferents estils 
amb uns visibles signes classistes d’èpoques for-
ça recents. Una parada inexcusable en algun dels 
seus cafès riberencs t’abocarà a reflexionar sobre 
el silenci misteriós i la seriositat d’un veïnatge que 
no escatima aquella reserva hospitalària tan inhe-
rent al caràcter grec.

Més enllà, una esplèndida mansió, alberga un 
atresorat Museu Arquelògic i, des del moll de viat-
gers, l’estilitzada estàtua de la llibertat t’anticipa 
d’una banda la sinuosa fesomia d’una preciosi-
tat de platja i, de l’altra, la perllongada escalada 
-a través del Parc de Tsamakia- cap a la fortalesa, 
l’emblemàtic Kastro –per descomptat- un dels en-
clavaments més prodigiosos de la ciutat, en tant 
que espectacular mirador sobre els horitzons  de 
l’Orient. I finalment, no pots passar per alt, a l’ex-
trem més occidental de Mitilene, en el llindar ter-
ritorial d’Agia Kyriaki, una visita a un dels màxims 
exponents de l’esplendor de l’Hel.lenisme, el mag-
nífic Teatre Antic, des del qual escenari se t’obren 
les portes d’uns paratges d’excepció. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

De l’Illa de Lesbos O la incompleta perfecció d’una mítica realitat.
Arquitectures i veïnatges
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MÚSICA / LA VEU

Diumenge passat dia 3 de 
març, la Coral de Santa Ma-
ria d’Igualada, commemorà a 
l’església dels PP.Caputxins el 
VIIè. Memorial Maria del Rio 
Montfort. Es participà en la ce-
lebració eucarística de 2/4 de 
12 del migdia, intervenint en 
els cants sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acompa-
nyament a l’orgue del P. Ma-
teu Sanclimens. A la comunió 
s’interpretà Sedejant de la que 
és autora Maria del Rio.
En acabar la missa la Coral, 
situada a les escales del pres-
biteri, oferí un breu concert de 
cinc cançons, aquesta vega-
da amb l’acompanyament al 
teclat d’Isidre Solé. Entre el 
programa hi figurà La ronda 
del sabater també de l’esmen-
tada compositora igualadina. 
El públic assistent, va premiar 
la Coral amb càlids aplaudi-
ments que rubricà especial-
ment en acabar el concert.

Viatge al Moianès i Osona
Queden poques places per al 

viatge que organitza la Coral 
de Santa Maria per al proper 
14 de març, dijous. Es visitarà 
el Monestir de Santa Maria de 
l’Estany (declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional) i el seu ex-
traordinari claustre romànic. 
A continuació hom es despla-
çarà a Moià per recórrer les 
Coves Prehistòriques del Toll, 

una de les més riques d’Euro-
pa en fauna del quaternari. A 
la tarda es dinarà a Cal Arumí 
de Santa Eugènia de Berga, 
visitant desprès el Món Màgic 
del Tren, dedicat al modelisme 
del ferrocarril en miniatura. Fi-
nalment visita a l’església de 
Santa Eugènia, d’estil romà-
nic, bastida al segle XI. 

La Coral de Santa Maria commemorà el
VIIè Memorial Maria del Rio Montfort

El petit concert a les escales del presbiteri dels Caputxins    (Foto: Joan Talavera)

FOTOGRAFIA / LA VEU

Demà dissabte a  les 7 de la 
tarda s’inaugurarà l’exposició 
de les fotografies guanya-
dores del concurs organitzat 
per l’Antic Gremi de Traginers 
amb la coŀlaboració de l’Agru-
pació Fotogràfics Igualada 
amb motiu de la festa dels 
Tres Tombs.
L’acte d’inauguració, que tam-
bé serà el del lliurament dels 
premis, serà  a les 7 de la tar-
da de demà dissabte a la sala 
Ramon Godó de l’AFI (P. de la 
Creu, 18). L’exposició es po-
drà visitar fins el 24 de març.
El jurat dels dos concursos, ja 
reunit, va emetre el seu vere-
dicte, que és el següent:

XXXII Concurs fotogràfic 
“Típics Tres Tombs 2013”
- 1r. premi Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada: “Troncs 
amunt” de Josep Balcells Ad-
zet, d’Igualada.
- 2n. premi camins i Associats 
SA: “Bon tir” d’Andreu Nogue-
ro Cazorla de Sitges.
- 3r. premi Pinsos Calvet: “Tra-

giner jove” de Manel Caballé 
Miquel d’Igualada.
- 4t. premi Ortopèdia Duran: 
“Tot a punt” de Jordi Vives Sa-
baté d’Igualada.
- 5è premi Instaŀlacions Litre 
& Amper: “El carro de la palla” 
de Lluís Gonzalez Mayolas 
d’Igualada.
- Premi especial trofeu Peixos 
Dueñas: “Traginant els fogots” 
de Manel Marimon Gomis 
d’Igualada.

IV Concurs popular fotogrà-
fic Tres Tombs
Les fotografies:
- “La tendresa dels Tres 
Tombs” de Joan Sellés Marti-
nez d’Igualada.
- “El gremi té futur” de Pere 
Raïch Claramunt d’Igualada.
- “Duet” de Joan Ferrer Carre-
tero d’Igualada.
- “S/T” d’Eliseu Roig Aloy de 
Sta. Margarida de Montbui
- “Lligams” de Joan Vidal Altar-
riba d’Igualada.
- “Apa, let’s go” de M. Núria 
Canyelles Seguranyes d’Igua-
lada.

Lliurament de premis del concurs 
fotogràfic dels Tres Tombs



DIVENDRES 8

CONFERÈNCIA SOBRE MITO-
LOGIA
- Igualada 
Conferència sobre mitologia  
amb motiu del Projecte Neptú, 
adreçat a estudiants de clàssi-
ques d’Igualada i altres pobles 
de la comarca. 
Divendres, a partir de les 9 del 
matí a l’auditori del Museu de 
la Pell d’Igualada i comarcal de 
l’Anoia.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
- Igualada 
Club de lectura per a nois i no-
ies a partir de 14 anys en què 
es llegirà i es comentarà el lli-
bre “Arpegis: haikús” de Joana 
Raspall. 
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada

CONCERT. ABONO PA LA TI-
ERRA
- Igualada 
Divuitè aniversari d’aquesta 
formació igualadina i presenta-
ció del seu treball “Basado en 
hechos reales”. 
Divendres, a les 11 de la nit al 
local de La Bastida.

POETESSES EN ESCENA
- Piera 
Els alumnes de l’escola porta-
ran a escena textos de diverses 
poetesses de renom. 
Divendres, a les 6 de la tarda a 
Ca la Mestra.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
- Piera 
Trobada dels participants del 
club de lectura per comentar i 
debatre el llibre “L’elegància de 
l’eriçó”, de Muriel Barbery. 
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

XERRADA. “ACTITUDS SALU-
DABLES EN TEMPS DE CRISI” 
- Piera 
Xerrada impartida per la psicò-
loga Glòria Fité. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 

al Casal per a joves i grans.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Sta. Margarida de Montbui 
Lectura del llibre “Entre basti-
dors” d’Anna Cabeza. 
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca.

DISSABTE 9

FIRA REIAL DE PERE III EL CE-
RIMONIÓS
- Igualada 
Mostra d’arts i oficis: gremi 
de ferrers, gremi de filadores 
i teixidores i gremi de la pell; i 
diversos mercaders entorn del 
nucli antic d’Igualada. Especta-
cles i animacions en el decurs 
dels dos dies.
Dissabte, a partir de les 9 del 
matí pel nucli antic d’Igualada.

MÚSICA. TOMEU PENYA
- Igualada 
Concert del cantautor mallor-
quí que presentarà el seu dar-
rer treball “És per tu”. 
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE. “FA UNA MICA DE 
SOROLL”
- Igualada 
La Cia. La Planeta presenta 
aquest thriller psicològic amb 
tocs de comèdia. 
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CONFERÈNCIA “NOSALTRES, 
LES HEREVES”
- Piera 
Conferència a càrrec de la Síl-
via Fortuny, que pretén acos-
tar-nos a la dona medieval . 
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre 
a l’Espai d’entitats.

DIUMENGE 10

FIRA REIAL DE PERE III EL CE-
RIMONIÓS
- Igualada 
Mostra d’arts i oficis: gremi 

de ferrers, gremi de filadores 
i teixidores i gremi de la pell; i 
diversos mercaders entorn del 
nucli antic d’Igualada. Especta-
cles i animacions en el decurs 
dels dos dies.
Diumenge, a partir de les 9 del 
matí pel nucli antic d’Igualada. 

TEATRE. “FA UNA MICA DE 
SOROLL”
- Igualada 
La Cia. La Planeta presenta 
aquest thriller psicològic amb 
tocs de comèdia. 
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CULTURA EN FAMÍLIA “OCE-
ANS”
- Igualada 
Els directors Jacques Perrin i 
Jacques Cluzaud conviden a 
recórrer les profunditats dels 
cinc oceans. 
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

XX FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE
- Igualada 
Tercer concert del Festival que 
anirà a càrrec dels músics ca-
talans Jonatan Carbó i Jordi 
Mestres. 
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

CIRC TEATRE: ACORDE
- Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova presenta 
aquest espectacle per als més 
menuts. 
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
a Can Papasseit.

DILLUNS 11

HISTÒRIA DE LA CULTURA I 
LA MÚSICA. HONGRIA CON-
TEMPORÀNIA
- Igualada
Conferència iŀlustrada amb 
imatges a càrrec de Gina Pas-
qual Albertí.
Organitzada per AUGA.

Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada
Tertúlia de persones amb un 
nivell mig d’anglès que han lle-
git l’obra de H. G. Wells: “The 
Time machine”.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MINI-RUSQUI. FEM TEATRE
- Piera
Acompanyats de l’Ingrid Do-
mingo, els més petits s’apro-
paran al món del teatre per 
aprendre i descobrir aquest art 
escènic.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DIMARTS 12

FORMACIÓ PERMANENT
- Igualada 
L’arxiprestat Anoia-Segarra 
organitza aquestes jornades 
de formació permanent. Avui 
es treballarà sobre “Viure la 
fe ara” i anirà a càrrec d’Ester 
Busquets i Alibés.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre 
als nous locals de la parròquia 
de Santa Maria.

CLUB DEL LLIBRE
- Igualada
Trobada dels clubs de lectura 
de la comarca amb l’escripto-
ra Ada Castells per parlar de 
la seva última novel·la “Pura 
sang”.
Dimarts, a les 7 de la tarda a 
al Biblioteca Central d’Igualada

CONCERT DE LES 8
- Igualada
Concert a càrrec de diversos 
alumnes de l’EMMI .
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMECRES 13

XERRADA. “RETRAT DE LA 
NOSTRA SOCIETAT”

- Piera
Una aproximació a la cara hu-
morística de la societat actual, 
amb el rerefons de la crisi.
Dimecres a les 7 de la tarda a al 
Biblioteca de Piera.

CONCERT DE COMBOS I BIG 
BAND
- Igualada
Concert a càrrec dels alumnes 
de combos i la Big Band de 
l’EMMI.
Dimecres a les 10 del vespre al 
bar Hot Blues.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura per a nois i no-
ies amb el llibre “En flames” de 
la trilogia Els jocs de la fam. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Montbui.

DIJOUS 14

PRESENTACIÓ LITERÀRIA. 
“PLANS DE FUTUR”
- Igualada
Presentació del llibre de Màrius 
Serra, darrer Premi Sant Jordi. 
La presentació anirà a càrrec 
d’Antoni Dalmau i Pep Elias i es 
comptarà amb al presència de 
l’autor.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CICLE DE MÚSICA DEL SE-
GLE XX
- Igualada
Concert dedicat a l’obra del 
màxim exponent de la música 
minimalista, Steve Reich.
Dijous a les 8 del vespre a l’au-
ditori de l’Escola de Música.

XERRADA. “L’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE. UNA ASSIG-
NATURA PER ENSENYAR A 
CASA”
- Òdena
Aquesta xerrada anirà a càrrec 
de la Dra. Panisello. Es parlarà 
sobre com fomentar hàbits sa-
ludables des de casa.
Dijous a les 9 del vespre a l’es-
cola Castell d’Òdena.

EXPOSICIONS
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.

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.

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 docu-
ments perquè us convertiu en 
experts astrònoms.  
De l’1 al 28 de març a la Biblio-
teca 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.

EL GLAMOUR DE LA 
DANSA
En aquesta exposició, el fotò-
graf fusiona fotografia i dansa 
per extreure la seva essència i 
el seu glamour, per tal de cre-
ar així un efecte pictòric en la 
seva obra. 
Des del 8 de març a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

A FREC D’AIGUA
Lourdes Figuera
Exposició de gravats.  
Del 4 de març al 14 d’abril a 
VINNART.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
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Estrena a Igualada •  Los amantes pasajeros

RAMON ROBERT.-

Després de sis o set drames 
hiperrealistes, Pedro Almo-
dóvar torna a la comèdia pura. 
No oblidem que en aquest gè-
nere va obtenir èxits tan clamo-
rosos com Mujeres al borde de 
un ataque de nerviós. La nova 
proposta del guionista i cineas-
ta manxec porta el títol de Los 
amantes pasajeros. En ella, 
un variat grup de persones (el 
passatgers al·ludits en el títol) 
viatja a Ciutat de Mèxic. Cal 
dir que la tripulació de l’avió és 
d’allò més excèntrica, comen-
çat per les tres hostesses, en 
aquest cas del sexe masculí. 

Durant el vol, un greu problema 
fa que els passatgers, en veu-
re’s inevitablement a la vora 
de la mort, se sentin inclinats 
a revelar els assumptes més 
íntims i personals de la seva 
vida. Aquesta situació de ca-
tarsi, desenvolupada en to de 
comèdia desaforada i extrema, 
els ajuda a oblidar l’angoixa del 
moment i a enfrontar-se al ma-
jor dels perills, el que cadascú 
un porta dins de si mateix.
Lleugera, esbojarrada i molt 
estilitzada, Los amantes pa-
sajeros es pot veure com una 
mena de diagnòstic moral d’un 
país atrapat en una crisi pro-

Cinema
D E  L ’ A N O I A
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Almodóvar retorna a la comèdia
funda i perversa. Sembla com 
si Almodóvar, sense traIr a la 
seva pròpia marca estètica i 
expressiva, hagués abraçat 
el surrealisme de Buñuel i al-
hora li hagués donat a tot ple-
gat un caire de  “sophisticated 
comedy”, pròpia del cinema 
nord-americà dels anys 30”. A 
El Ángel exterminador, Buñuel 
va tancar els seus personatges 
dins d’una casa de la qual no 
es podia sortir, i ara Almodóvar 
els tanca dins d’un avió avariat.
La peŀlícula està interpretada 
per un repartiment coral en el 
que hi trobem Javier Cámara, 
Carlos Areces, Cecilia Roth, 

Lola Dueñas, Raúl Arévalo, An-
tonio de la Torre, Hugo Silva, 
Guillermo Toledo, Miguel Án-
gel Silvestre, Blanca Suárez, 
José Luis Torrijo, José María 
Yazpik, Paz Vega, Laia Mar-
tí, Cote Soler, Pepa Charro, 

Nasser Saleh, Concha Galán, 
Susi Sánchez, Carmen Machi, 
Violeta Pérez, Bàrbara Santa 
Creu i Maria Morales. I compta 
amb unes breus participacions 
d’Antonio Banderas i Penélope 
Cruz.

El racó del Cineclub •  De óxido y hueso

T.C.-

Pocs directors contemporanis 
com Jacques Audiard com-
binen amb radicalitat el trac-
tament cinematogràfic d’allò 
mental i d’allò físic, d’allò que 
es pensa i d’allò que se sent. 
Ara ens proposa l’arriscadíssi-
ma, brutal i esperançadora De 
óxido y hueso. El film és una 
faula d’amor i horror, amb una 
ambientació insòlita, i amb una 
parella, en principi, allunyada 
de qualsevol tipus de compa-
tatibilitat, l’una és una biòloga 
que cuida orques en un aquari 
i l’altre és un rude porter de dis-
coteca.
De óxido y hueso, és una de 
les grans pel.lis del cinema 
francès recent, i compta amb 
la gran actriu Marion Cotillard, 
qui encapçala aquest melodra-

Un dels gran èxits del cinema francès

ma intens i personal, i que ens 
explica com dues persones 
mutilades (l’una físicament, 
l’altra emocionalment) troben 

A Igualada •  Amor es todo lo que necesitas

RAMON ROBERT.-

El conegut actor irlandès Pier-
ce Brosnan, que va interpretar 
a l’agent 007 en quatre ocasi-
ons, és el protagonista d’Amor 
es todo lo que necesitas, una 
molt entretinguda i ben sim-
pàtica comèdia romàntica. En 
coproducció entre companyies 
de Suècia, Dinamarca, Itàlia, 
França i Alemanya, aquesta 
peŀlícula cent per cent europea 
( ha estat realitzada per la di-
rectora danesa Susanne Bier) 
ubica la seva acció a la locali-
tat italiana de Sorrento. Allí s’hi 
reuneixen dues famílies per 
assistir a un casament. Philip 
(Pierce Brosnan), un home de 
negocis dedicat a la venda de 
verdures, i Anada (Trine Dyr-
holm), una dona malalta de 

Amor a Sorrento

càncer que ha perdut els ca-
bells i ha deixat el seu marit, 
compartiran una insospitada 
història d’amor.
A les pàgines d’El País, el nos-
tre amic Jordi Costa va escriu-
re el següent: “Es tracta d’una 
puríssima comèdia romàntica. 
Seria injust negar que la (me-
cànica) trama s’aixeca, esqui-
vant el perill dels arquetips, so-
bre un recognoscible i sensible 
material humà”.

en l’amor una manera de su-
perar els entrebancs de la vida. 
Dos personatges diferents en 
una història de sentiments ex-
plicada amb força, sensibilitat, 
aspror i poques concessions.
En algun moment, hem par-
lat de faula, i és que el film el 
podríem aparellar a un conte 
-conte per adults, però- a on 
no és molt difícil veure-hi la 
Bella i la Bèstia. Una Bella molt 
especial (sense cames) i una 
Bèstia molt carnal, una sirena 
dels nous temps que corren i 
a un príncep amb poc de seny. 
Audiard, però amb la seva ha-
bitual potència visual i l’ajuda 
dels seu inseparable músic 
Alexandre Desplat, aconse-
gueix transmetre un sentiment 
d’il.lusió en tot el relat, malgrat 
la tragèdia. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3D

LA TRAMA
Estats Units. Intriga política i criminal. D´Allen Hughes. Amb Mark 
Wahlberg, Russell Crowe i Catherine Zeta-Jones. Després d´abandonar la 
Policia, Billy Taggart treballa com a detectiu privat. Un dia, un candidat a 
alcalde li encarrega que investigui la seva dona perquè sospita que li és 
infidel. Immediatament, després de confirmar aquestes sospites, l’amant 
de l´esposa del polític és trobat mort. Taggart llavors decideix prosseguir 
la investigació. ESTRENA

AMOR ES TODO LO QUE NECESITAS
Suècia-Dinamarca-Itàlia-França-Alemanya. Comèdia. De Susanne Bier. 
Amb Pierce Brosnan, Trine Dyrholm i Kim Bodnia.  Dues famílies es 
reuneixen a la localitat italiana de Sorrento per assistir a un casament. 
Philip, un home de negocis dedicat a la venda de verdures, i Anada, una 
dona malalta de càncer que ha perdut els cabells i ha deixat el seu marit. 
Ell són els protagonistes. ESTRENA

LOS AMANTES PASAJEROS
Espanya. Comèdia. De Pedro Almodóvar. Amb Javier Cámara, Carlos 
Areces, Cecilia Roth, Lola Dueñas, Raúl Arévalo i Antonio de la Torre. Un 
variat grup de persones agafa un vol des de Madrid a Ciutat de Mèxic. 
Durant el vol, sorgeix una avaria. Els passatgers, en veure´s inevitablement 
a la vora de la mort, se sentin inclinats a revelar els assumptes més íntims 
i personals de la seva vida. ESTRENA

HANSEL Y 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.  ***

DE OXIDO Y HUESO
França – Bèlgica. Drama romàntic. De Jacques Audiard. Amb Marion 
Cotillard, Matthias Schoenaerts i Céline Sallette.Tot d´una, Ali s´ha de fer 
càrrec del seu fill Sam, un nen de cinc anys que coneix molt poc. Com no 
té casa, ni diners, ni amics, es refugia a Antibes, a casa de la seva germana, 
que els acull afectuosament. Després d´una baralla en una discoteca, Ali 
coneix a Stéphanie, una domadora d’orques a Marineland. 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. ****

KURSAL 1 
LOS AMANTES PASAJEROS (7 
anys)
Dies 8-12-13-14               6:15/8:15/10:30
Dies 9-10        4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 2
LA TRAMA (16 anys)
Dies 8-12-13-14     6:00/8:00/10:30
Dies 9-10       4:00/6:00/8:00/10:30

KURSAL 3
HANSEL Y GRETEL: 
CAZADORES DE BRUJAS (12 
anys)
Dies 8-9-12-13-14                          5:45
Dies 9-10            4:00/5:45

KURSAL 3
DJANGO DESENCADENADO 
(16 anys)
Dies 8-9-10-12-13-14           7:30/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
DE OXIDO Y HUESO
Divendres  22:30

CASAL 
LA PARTE DE LOS ANGELES  
(7 anys) (Millor pel.lícula 
europea al festival de San 
Sebastian)
Diumenge: 18:00
AMOR ES TODO LO QUE 
NECESITAS (7 anys) (estrena a 
la comarca)
Diumenge: 19:45

1/ OZ (7 anys)
Dv. Dll. a Dj: 18:20/21:00
Ds.: 15:40/18:20/21:00
Dg.:11:30/15:40/18:20/21:00

2/ROMPE RAPLH (apta) 
Ds.: 17:00
Dg.: 11:40/17:00
2/ OZ  3D (7 anys)
Dv. a Dg: 19:15/21:50
Dll a Dj.: 19:15/21:35
2/ CAMPANILLA (apta)
Dv. Dll a Dj.: 17:30

3/EL ORIGEN GUARDIANES (apta) 
Ds.: 16:10
Dg.: 11:50/16:10
3/MAMA (16 anys)
Dv. a Dg.: 18:40/20:40
Dll. a Dj.: 17:40/19:50
3/ARGO 
Dv. a Dg.: 22:40
Dll. a Dj.: 22:00

4/HANSEL & GRETEL (12 anys)  
Dv.: 18:30/20:30
Ds.: 16:20/18:30/20:50
Dg.: 12:15/16:20/18:30/20:50
Dll. a Dj.: 18:00/20:00
4/HANSEL & GRETEL 3D (12 anys)  
Dv. a Dg.: 22:55
Dll. a Dj.: 22:00

5/LOS AMANTES PASAJEROS (16 
anys)
Dv. Dll. a Dj.: 17:50/20:00/22:00
Ds.: 16:00/17.50/20:00/22:00
Dg.: 12:00/16:00/17.50/20:00/22:00

6/DANDO LA NOTA (12 anys)
Dv.: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.: 12:05/15:50/18:10/20:30/22:50
Dll. a Dj.: 18:10/20:30

7/NORMAN (7 anys)
Dg.: 12:00
7/HERMOSAS CRIATURAS (12 anys)  
Dv. Dll. a Dj: 20:15
Ds. i Dg.: 15:30/20:15
7/LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY 
(apta)
Dv. a Dj.: 18:00
7/LA JUNGLA (12 anys)
Dv. a Dg.: 22:45

8/ CAMPANILLA (apta)
Dg.: 11:45
8/ EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(12 anys)
Dv. Dll. a Dj: 17:30
Ds. i Dg.: 16:30/19:00
8/ DJANGO DESENCADENADO (16 
anys)
Dv Dll. a Dj.: 20:15
Ds. i Dg.: 21:40

SANT MARTÍ DE TOUS
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TEL: 93 804 45 54 o a través de la nostra pàgina web: www.centreangles.com
som al c/ ÒDENA 26-28, 1r – IGUALADA

Aquest mes la MATRÍCULA
és GRATUÏTA
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Dies molt moguts a Roma. 
Molts ara es fixen en quin 
calçat és el de les Sandàlies 
del Pescador. Quina figura 
ha de ser la d’un Papa? Es 
busca un home “gran” com 
després de Joan Pau II es 
buscà a Joseph Ratzinger. I 
ens adonem ara de quin pes 
ha de suportar el successor 
de Pere. Però el fet que Be-
net XVI es retirés a la pregà-
ria per aquest temps deter-
minant m’ha fet pensar en 
aquesta Roma tan convulsa 
d’aquests dies que estic ve-
ient. 
Uns tres mil periodistes 
acreditats i que passen ho-
res pels carrers que envol-
ten Sant Pere. La invasió 
de reporters s’ha tornat un 
assetjament a tot vianant, 
que veu un micròfon de cop 
davant seu, i els cardenals 
textualment, assaltats. Com 
sempre, molt soroll sobre 
l’Església haurem de con-
tinuar sentint. Era curiós el 
dilluns, primer dia de les re-
unions preparatòries, l’aten-
ció dels medis a l’entrada 
del Vaticà davant la plaça de 
l’aula Pau VIè, per on entren 
molts cardenals. Però a es-
cassos metres, a la mateixa 
vorera, una altra porta a la 
Ciutat del Vaticà, una filera 
d’indigents entraven al men-
jador de les Missioneres de 
la Caritat de Mare Teresa de 
Calcuta. Cap fotografia, cap 
interès per part de la munió 
de corresponsals que “in-

formen” sobre l’Església. El 
rostre de l’Església queda 
desdibuixat altra vegada. La  
senzilla caritat del menjador 
per pobres del Vaticà, com 
tantes altres coses, no exis-
teix al telenotícies. Tampoc la 
reunió de cardenals versava 
sobre el poder, o les influèn-
cies o lluites sociopolítiques, 
ni posicionaments financero-
estratègics... Els cardenals 
resaven, i parlaven de com 
portar l’Evangeli al món. Pot-
ser això no és “digne” d’estar 
al Top ten de les portades de 
tot el món. Però és el que 
realment passa, i és el que 
realment ha de sorprendre 
i captivar als espectadors 
d’un dels moments més in-
tensos de l’Església. 
El temps de sede Vacante 
és eminentment un moment 
espiritual. Les reunions, i el 
mateix Conclau, viu per so-
bre del fet en qüestió que es 
“busqui” Papa. Justament és 
la gràcia i és el que no en-
tenen els mitjans de comu-
nicació. No es postulen can-
didatures, ni es temptegen 
favoritismes, ni interessos 
o conveniències... Costa de 
capir quan allò humà i allò 
diví s’uneix amb tanta facili-
tat i senzillesa. És quelcom 
que sol passar a l’Església 
constantment. Però no ho 
veuen. Curiós. Perquè la 
resposta, el que el món vol-
dria veure, és a escassos 
metres, allà mateix. 

MN. JOAN PRAT JORBA

Roma està de Conclau

Des de Roma

JOSEP PALLEROLS AYMERICH

Morí cristianament el dia 5 de març a l’edat de 89 anys
Els teus familiars i amics et tindrem sempre present en el nostre record i estima

Rubió, març de 2013

Vidu de Maria Serra Puig

Santi Feixas Soteras
que ens deixà el 8 de març de l’any 1991

Els Hostalets de Pierola, març 2013

Recordant a

Jaume Feixas Térmens
que ens deixà el 15 de març de l’any 2009

L’enyorança del vostre mirar i el dolç somriure...
Sembla ahir quan vàreu dir fins després

i ja mai més no vau tornar.
 

Diumenge dia 10 a les 12’30h. s’o�ciarà una missa en record seu a l’església parroquial dels Hostalets de Pierola

MÚSICA / LA VEU

El proper dijous 14 de març 
tindrà lloc una audició comen-
tada sobre la Passió segons 
sant Joan de J.S. Bach. Serà 
a 2/4 de 9 del vespre als nous 
locals parroquials de Santa 
Maria. La presetnació anirà 
a càrrec de Joan Miquel Min-
dan.
La Passió segons sant Joan 
s’interpretarà, el proper 26 de 
març a Igualada en un concert  
a càrrec de l’Orqueestra Sim-
fònica del Vallès acompanya-
da de quatre formacions co-
rals, entre elles la Coral Mixta 
d’Igualada.

Audició comentada 
de “La Passió segons 
sant Joan de Johan 
Sebastian Bach

ESGLÉSIA / LA VEU

La imatge de la càtedra de 
Sant Pere buida ens il·lustra 
sobre el moment que viu l’Es-
glésia catòlica: seu vacant. El 
papa Benet XVI va renunciar 
al seu ministeri dijous passat i 
ara es troba reposant a Castel 
Gandolfo, la residència esti-
val dels pontífexs, en espera 
dels esdeveniments. El perí-
ode entre la mort o renúncia 
d’un papa i l’elecció del seu 
successor, quan la Santa Seu 
es troba vacant, s’anomena 
interregnum. Aquesta paraula 
llatina significa «entre el regne 
(d’un papa i un altre)». Es trac-
ta d’un temps governat per la 
llei papal, que no permet cap 
canvi en el govern de l’Esglé-
sia, ni en el patrimoni espiritu-
al o material de Sant Pere, 

excepció feta de l’elecció del 
successor. En seu vacant, el 
govern de l’Església queda en 
mans del col·legi de cardenals, 
però només per a assumptes 
ordinaris, deixant els actes de 
potestat o jurisdicció propis del 
pontífex per al pròxim papa. 
Durant la seu vacant, i en es-
pera del conclave —que podria 
començar diumenge vinent— 
els cardenals es reuneixen en 
congregacions generals. 
En aquestes se sol tractar el 
tema del funeral del papa (que 
ara no és el cas), el sojorn dels 
cardenals a Roma, els dos pre-
dicadors que parlaran als car-
denals sobre els problemes de 
l’Església, el pressupost fins 
a l’elecció i quan comença el 
conclave. Visquem en esperit 
de pregària tots aquests esde-
veniments.

Seu vacant



              

DONANT CARBASSES...
Quants de nosaltres no 
ens han donat carbassa 

o n’hem donat algun cop 
de la nostra vida? Però 

bé, avui no parlarem de 
desenganys amorosos sinó 
d’un aliment excepcional: 

la carbassa.
Diuen que el seu cultiu es 
va iniciar a l’Àsia meridional 
i posteriorment, al segle XV, 
els espanyols la van impor-
tar a Europa procedent de 
les Amèriques. 
Actualment, existeixen al 
voltant de 860 varietats. Si 
més no, les més comunes a 
Catalunya són la rebequet i 
la violí, aquesta última més 
petita, amb forma de ca-
cauet i més fàcil de tallar.
Podem trobar carbasses 
durant tot l’any: les d’estiu 
són una mica més amar-
gues, les d’hivern són més 
dolces i per escollir-les co-
rrectament, s’han de bus-
car exemplars ferms i amb 
la pell intacta.
Antigament, la carbassa era 
considerada un aliment de 
pobres i un exemple el tro-
bem en el conte de la ven-
tafocs, quan la fada conver-
teix la carbassa en carrossa.  
Per contra, cada vegada 
són més les persones que 
decideixen potenciar el seu 
consum degut a les seves 
virtuts nutricionals.
Es tracta d’un aliment amb 
un baix aport calòric, ric 
en vitamines A, C, E...,  mi-
nerals com potassi, mag-
nesi, ferro... i fibra. Sense 
oblidar-nos del seu poder 
diürètic, antioxidant i an-
tiinflamatori. Així com del 
seu paper en la millora de 
la visió, l’estat de la pell i en 
la transmissió de l’impuls 
nerviós. A més, pot ajudar 
a reduir la incidència de 
càncer de pulmó, gràcies a 
l’aport d’un nutrient ano-
menat betacriptoxantina. 
I no hem d’oblidar, la seva 
àmplia versatilitat de pre-
paració, ja sigui bullida, 
saltejada, estofada, fregida 
o formant part de cremes i 
pastissos.
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 



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

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

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

Fe
lic

ita
ció

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

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

Horòscops

Es venen colomins criats a casa 
aptes per al consum.

Contacteu als telef.  93 803 60 88
      677 676  310

NEL, el dissabte fas  

9 anys!
Felicitats 

de part de tota la família
Ortuño Prat

Sense entrada, sense interessos, ni hipoteca ni intermediaris.

ES VEN CASA ADOSSADA A PIERA
2 Plantes + Garatge per a tres cotxes. 

Amb calefacció de gas, llar de foc, jardí.
140.000 € a pagar en 10 anys.

Tel. 647 14 04 64 - 627 96 42 61  

MART 

 El més segur que ja haveu vist aquest símbol i molts de vosaltres ho atribuïu el  gènere masculí i per 
ser més exactes els homes. Bé, des de el punt de vista astrològic nosaltres  ho enfoquem a la part 
masculina que tots tenim, homes i dones així com les característiques de acció, vitalitat, voluntat, 
agressivitat.... La posta en marxa no seria possible sense aquest planeta.  És el que ens crea energia 
per poder treballar, moure’ns, i fer moltes coses. 
Mart, també té que veure amb la conquista, la seducció, al contrari de Venus, (símbol femení), que 
representa l’entrega, l’erotisme i la creativitat. 
És un lluitador nat, recordeu que era el Deu de la guerra pels romans (Ares). Quan s’aproximava el 
mes de Març, aquests celebraven festes, danses, carreres de cavalls per commemorar-ho. I parlant 
del mes de Març, recordeu que és quan comença el signe de Àries que precisament té com a regent 
aquest planeta. 
Dins la parcel.la de l’ astronomia, Mart és un planeta vermell, això es debut a la seva superfície cober-
ta d’ òxid. I es observable que aquest astre té que veure amb la sang. I feu un cop d’ullada als Àries, 
els agrada molt el color vermell, característica també del element Foc. 
Dins l’horòscop, Mart s’està d’un mes a un mes i mig dins un signe i li dóna acció els seus natius.  
Aquesta vegada està o estat, perquè ja s‘en va, en el Signe de Peixos, així dons alguns d’aquest na-
tius deuen haver notat alguna de les seves característiques.

ÀRIES...    Necessitat de viatjar,  viure en altres mons, respirar.   TREBALL:    Més tranquil·litat en les 
teves tasques.  DINERS:    Viuràs bé.    AMOR:    Complicacions amoroses.  Sort,  7.

TAURE...    Tindràs molt bona relació amb la gent del teu voltant.   TREBALL:    Molts assumptes 
per resoldre.  DINERS:  Més equilibri en ells.    AMOR:    Les amistats t’aportaran alegries.  Sort,   1.

BESSONS...    Tindràs la necessitat de portar una vida més tranquiŀla.     TREBALL:    Aconseguiràs 
fer el que t’agrada.  DINERS:   Inestable.     AMOR:    Més estabilitat amb la parella.  Sort,   4.

CRANC...    Has de resoldre molts assumptes personals.   TREBALL:    Nous projectes amb futur.  
DINERS:    Viuràs bé.    AMOR:    Necessitat d’afecte i atenció.  Sort,   11.

LLEO...    Tindràs l’afecte de la família i de qui t’envolta.    TREBALL:    T’esforces molt en ell.  DINERS:    
Compres per la casa.   AMOR:    De festa, gent divertida al teu voltant.  Sort,   1.  

VERGE...    Més atencions amb la casa i tot el que l’envolta.     TREBALL:    Aconseguiràs resultats.  
DINERS:    Més despeses.   AMOR:     Complicacions amoroses.  Sort,  7.

BALANÇA...    Problemes i complicacions personals que t’esgoten.    TREBALL:    Un càrrec impor-
tant.  DINERS:    Bona disposició.  AMOR:     Una escapada romàntica.  Sort,   12.

ESCORPÍ...     Aconseguiràs resultats del que et proposes.  TREBALL:    Aconseguiràs fer el que 
t’agrada.  DINERS:   Més seguretat.   AMOR:     Una persona et farà molt feliç.  Sort,   9.

SAGITARI...     Tindràs una gran evolució personal.     TREBALL:    Molt bona relació social.  DINERS:    
Gaudiràs del patrimoni.   AMOR:    Una relació que t’aportarà estabilitat.  Sort,    5.

CAPRICORN...      Tindràs més cura de la teva imatge.   TREBALL:     Complicacions.  DINERS:    Com-
partiras.   AMOR:     Una relació molt complicada.   Sort,    1.

AQUARI...     Una evolució molt cosmopolita.   TREBALL:     T’hauràs de mobilitzar.  DINERS:    Pro-
blemes econòmics.    AMOR:     Et deixaràs estimar.  Sort,   1.

PEIXOS...      Molt sensible a tot el que passa al teu voltant.   TREBALL:     Faràs el que t’agrada.   
DINERS:   Despeses en el vehicle.   AMOR:  Gaudiràs d’una gran fantasia.  Sort,   10.
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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 DOS LINDAS CHICAS Y UN TRAVESTI, SEXO SIN 

LIMITES
EN SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

-NATY 130 DE PECHO ARDIENTE Y SENSUAL 634 789 479
-LUISA 120 DE PECHO, DULCE Y CARIÑOSA 679 349 185

-TRAVESTI MICHELE, NIÑATA GUAPA 602 441 741
 SALIDAS A DOMICILIO DE 09:00 A 00:00



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

ESTEM PREPARANT LA NOVA TEMPORADA

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

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

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

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

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

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

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

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

Restaurant de Sta. Maria de Miralles

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Xavi Aguilera és un home 
emprenedor. No ho és d’ara 
que tothom diu que s’ha de ser 
emprenedor, ho és des que, 
sent un fabricant de gènere de 
punt, va veure que els tractats 
internacionals condemnaven el 
punt a una depressió de la qual 
encara no n’ha sortit. En Xavi 
va convertir la seva afecció a 
volar en globus en una nova 
professió i va crear l’empresa 
Camins de Vent. Un nom ben 
poètic per a una activitat que 
genera sensacions profundes 
als que elegeixen experimentar 
el vol en globus aerostàtic.  
Què és Camins de Vent?.
És una empressa de globus 
aerostàtics que es dedica a fer 
vols turístics per a tothom. Va 
néixer de la crisi del sector del 
gènere de punt. Primer interca-
lava els vols amb la fabricació 
de jerseis però després em vaig 
desvincular del tot de la fàbrica 
i m’he dedicat als globus. 
Camins de Vent es mou per tot 
Catalunya facilitant que la gent 
que ho desitgi pugui gaudir 
d’una experiència única.
Que els globus siguin fabri-
cats a Òdena és un avan-
tatge?.
Molt gran. Qualsevol petit des-
perfecte que pugui tenir un dels 
nostres globus, ens el poden 

solucionar en poques hores a 
Ultramàgic. És un avantatge 
evident.
En què consisteix un bateig 
de l’aire?
És un vol amb passatgers que 
mai han volat en globus. És un 
vol on la seguretat és primor-
dial amb l’objectiu que la gent 
experimenti què és volar. Dura 
una hora i mitja, pugem fins a 
mil metres d’alçària i ho filmem 
tot. En acabar ho celebrem 
amb un esmorzar.
Ho pot fer tothom?
Absolutament tothom. Fins i 
tot ara disposem d’una ciste-
lla adaptada a persones amb 
mobilitat reduïda. 
Quantes persones hi caben 
en un globus?
En els nostres vuit persones.
És molt car volar?
L’aparell ho és molt de car. 
Volar és una activitat que el 
públic fa una vegada a la vida 
com a experiència. Surt per 
uns 150 euros.
És segur?
És l’aparell volador que menys 
accidents té. Les estadístiques 
diuen que cada any es fan cent 
mil vols a tot el món i molt rara-
ment es produeixen accidents. 
Pensi que a Europa hi ha unes 
normatives molt dures i tots 
els globus estan controlats per 
Aviació Civil.

On es forma un pilot de 
globus?
Només conec dues escoles: 
Ultramàgic i una que hi ha a 
Madrid.
Quants globus ha tingut?
N’he tingut set. Actualment en 
tinc sis.
Això vol dir que renova molt 
el material.
Sempre que podem renovem 
els globus. És una forma d’in-
crementar la seguretat.
Porten publicitat?
Actualment gairebé han desa-
paregut els globus publicitaris, 
però alguns globus de passat-
gers en porten.
Ha passat gaire que un pas-
satger s’hagi espantat i hagi 
volgut baixar?
No. Ha passat a l’inrevés. Per-

Ben aviat poden haver-hi canvis 
importants en una de les entitats 
socioeconòmiques més impor-
tants d’Igualada i l’Anoia. Setma-
nes després que s’anunciés que 
s’ha endegat un procés de recanvi 
al capdavant de Fira d’Igualada, 
sembla que hi ha qui està dispo-
sat a seguir les mateixes passes 
en una altra institució de pes 
entre la societat civil de l’Anoia. 
Aquest mateix mes de març en 
podríem conèixer més detalls...
Les raons són variades. La més 
important, però, és el cansa-
ment, producte d’anys cercant 
solucions per millorar la promo-
ció econòmica d’aquest territori, 
i, òbviament, sense massa èxit, 
enmig d’una esfereïdora crisi  que 
pateix quasi tothom. Una altra de 
les raons és l’habitual cursa entre 
alguns dels que surten sempre 
a la foto, per veure qui arriba 
primer i s’apunta més medalles, 
un “esport” que a l’Anoia ens ha 
portat tantes pífies que, si algun 
dia surten a la llum i algú gosa 
explicar-les amb proves a la mà, 
tindrem escàndol per dies... 
Ara ve el més complicat. N’hi ha 
que, ni obligats perquè duen el 
“carnet” penjat del coll, volen 
agafar el relleu. I és que s’està 
molt bé assegut a casa i criticant, 
deixant que els altres es mullin. 
Sobretot si no es cobra pel càrrec.

sones que estaven molt ner-
vioses, quan s’han enlairat, 
s’han relaxat i han gaudit ple-
nament del vol. Volar és molt 
tranquil. El globus es mou dins 
del vent molt relaxadament.
Com decidiu la direcció on 
voleu anar?
Ho decideix el vent. Per sota 
ens segueix un cotxe de 
rescat que ens porta al punt 
de sortida.
Si heu d’aterrar sí o sí però 
al terra només hi ha vinyes 
que poden estripar la vela, 
què feu?
Si hem de baixar sí o sí, 
baixem. La prioritat és la 
seguretat dels passatgers. Si 
aterrem en un lloc que ens 
provoca desperfectes a la vela 
al plegar el globus, després el 
repararem, però mai s’arrisca 
la seguretat.
En el teu DNI que hi posa 
com a professió?
Aerostació. Si hi poses pilot et 
miren estrany.
On voleu els de Camins de 
Vent?
A part d’Igualada fem vols per 
tot Catalunya: Vic, la Cerda-
nya, l’Empordà, Lleida...
Quants vols feu cada dia?
Només una vegada al dia i a 
primera hora, abans no s’aixe-
qui molt vent.

4 paraules amb... Xavi Aguilera

e
VIDRES INCLOSOS


