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Molta crisi, pocs nens
Les escoles de l’Anoia, en procés de preinscripció de Primària i ESO

 L'oferta de places 
per al curs 2013-14 es 
manté a l'Anoia, però 
augmenta en general 
a Catalunya
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Òdena tornarà a fer aquest any la revisió dels valors cadastrals
P26

El jutge 
arxiva el cas 
Palacios a 
Vilanova 
del Camí

P23

Un grup d'igualadins prepara una gran 
Estelada Humana pel 18 de maig P10

 La natalitat va 
reduir-se un 6,8% 
a la comarca en 
només un any de 
diferència

El CEIP Castell d’Òdena, ahir a primera hora de la tarda, abans d’entrar a classe. Foto: Maria Sayavera.

Entrevista a 
Francisco Palacios

La lluita de 
Joan Pinyol 
per treure 
l'avi del Valle 
de los Caídos
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L’aprovació, aquesta setmana, d’una nova 
resolució en favor del dret a decidir en el 
Parlament de Catalunya, amb l’addició del 
PSC respecte l’anterior declaració sobira-
nista que es va tramitar a la cambra cata-
lana, és un nou pas endavant cap al reco-
neixement d’un dret democràtic natural, 
reclamat des de la societat civil catalana 
en diverses ocasions en els darrers mesos, 
d’ençà la històrica manifestació de l’Onze 
de Setembre de 2012. El gest dels diputats 
del nostre Parlament és una alenada d’aire 
fresc davant la insistent volada d’atacs que 
arriben gairebé cada dia des del govern es-
panyol i un ampli sector dels mitjans de co-
municació amb seu a Madrid. Una actitud 
que seria condemnable en qualsevol país 
digne d’anomenar-se democràtic, però que 
aquí sembla gaudir d’una estranya butlla, 
mantinguda pels mateixos que busquen, 
de moment sense massa èxit, trobar a Ca-
talunya la resposta a tots els mals que viu 
Espanya.

Justament la mateixa setmana que el Par-
lament ha donat un nou pas endavant en 
possibilitar l’exercici lliure que els ciutadans 
decidim el nostre futur com a nació, sabem 
d’una iniciativa d’un grup d’igualadins, que 
pretenen crear el proper 18 de maig una 
gran estelada humana a la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada. No és la primera vega-
da que, des de l’Anoia, fem sentir la nostra 
veu en la cursa cap a la independència de 
Catalunya. 
Hi ha exemples diversos, des de manifesta-
cions i marxes, fins a esdevenir una de les 
comarques amb més àmplia resposta a les 
consultes populars, passant per iniciatives 
com la de Sant Martí de Tous, de fer actes 
de reivindicació sobiranista en diferents po-
bles del país cada dia “onze” de cada mes. 
La iniciativa de l’stop-motion del proper 18 
de maig a Igualada, que compartim, repre-
sentarà, segur, un cas més de l’expressió 
popular, original, imaginativa, de la qual la 
societat civil ens té acostumats últimament, 
raonada des del seny i el sentit comú, lluny 
de les actituds que, malauradament, veiem 
massa sovint en alguns partits polítics, re-
tratats com mai en la votació d’aquesta set-
mana en el Parlament de Catalunya. 
Al capdavall, el temps acaba posant a ca-
dascú en el lloc que es mereix. 

Un pas endavant 
pel dret a decidir

Mapamundi i la Fira Reial d’Igualada
La primera edició de la Fira Reial de Pere III a Igualada, nascuda 
com un “bolet” -una setmana abans no en sabia pràcticament 
ningú res de res- ha resultat ser un èxit espectacular, que ha 
portat milers de visitants a la ciutat. Una nova oportunitat per a 
dinamitzar el comerç i l’hostaleria igualadina. Una cita que hauria 
de ser obligada en el calendari anual de fires a la ciutat, i que 
s’ha de promocionar molt més a tot el país. Enhorabona als or-
ganitzadors, Mapamundi Produccions i l’Ajuntament d’Igualada.

José Montilla, senador i expresident de la Generalitat, 
creu que el PSC va fer bé de trencar la disciplina de vot 
al Congrés en votar a favor del dret a decidir malgrat 
la consigna en contra del PSOE. “Crec que el PSC, i 
concretament el seu primer secretari, Pere Navarro, va 
fer el que havia de fer”.

Alícia Sánchez-Camacho, presidenta del PP a Cata-
lunya ha proposat al PSOE que creï una filial a Cata-
lunya “per retornar el socialisme als catalans que Pere 
Navarro ha deixat orfes”. Ningú sap si consella lleial-
ment el seu contrincant o el vol fer desaparèixer del 
mapa polític.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunitat de 
Madrid, segons informa la Cadena SER, durant el co-
mitè del PP del passat 6 febrer, hauria estat molt dura 
amb diversos companys de partit, demanant la dimis-
sió de la ministra Ana Mato i retraient a l’alcadessa de 
Madrid, Ana Botella, la resolució del cas Madrid Arena. 
Sobre Cospedal, va criticar la gestió del cas Bárcenas 
i com s’estava solucionant l’escàndol de Jesús Sepúl-
veda. 

La Infanta Cristina, ha de passar per “tonta” (no saber 
res de res del que feia el seu marit) per salvar-se ella i 
de pas intentar salvar la monarquia. La trama de l’Ins-
titut Noos és clara per a tothom, però el jutge i el fiscal 
no saben o no poden posar-se segons a on.

Corinna zu Sayn Wittgenstein, “amiga entranyable” 
del rei, no deixa de portar problemes. Es veu que pas-
sava llargues temporades a la finca de La Angorrilla, 
pertanyent al Patrimoni Nacional. El govern de l’estat 
ha dit que són de temes de discrecionalitat de la Casa 
del Rei. Però pel que sembla de discret res, i que en 
ves de “gorrilla” era ben bé “viure de gorra”, amb guàr-
dia de seguretat i tot. 

Marcelo Carvalho de Andrade, empresari brasiler, va 
“acollir” Corinna durant una setmana a l’Hotel Capa-
cabana Palace de Rio de Janeiro el 26 d’abril passat, 
després que el rei caigués durant el seu viatge a Bots-
wana. El mateix dia que va marxar el Rei era operat per 
segona vegada a causa duna luxació de maluc. Molta 
activitat altruista.

El comitè d’empresa de Patrimonio Nacional, presidit 
per la Central Sindical Independent i de Funcionaris, 
ha convocat una vaga per als dies 28 i 29 de març -en 

plena Setmana Santa- en els centres que depenen 
d’aquest organisme que afecta un col·lectiu de 500 tre-
balladors, personal laboral al servei de la Corona. Sem-
pre hi ha una primera vegada. I ara potser tenen menys 
feina i estan més enfadats per tot plegat.

La secció segona de l’Audiència de Barcelona vol obli-
gar l’empresari andorrà Fidel Pallerols i els excàrrecs 
d’UDC Lluís i Vicenç Gavaldà a anar a la presó per 
complir les penes d’entre set mesos i un any i mig de 
presó que se’ls van imposar, malgrat la sentència de 
conformitat redactada arran del pacte entre la fiscalia i 
els acusats justament per evitar ingressar a un centre 
penitenciari. Tothom enganya.

Lluís Recoder, que  va ser alcalde de Sant Cugat, di-
putat al Congrés i conseller de Territori i Sostenibilitat 
ha decidit deixar l’acta de diputat al Parlament, i es 
dedicarà a l’activitat privada com a advocat. Un altre 
Roca.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’UDC, no para de 
posar pegats. Es queixa que es critiqui a la delegació 
de l’Anoia per una cosa que fan tots els partits. Però 
ara la gent precisament vol que els partits deixin les 
males pràctiques i facin honor al seu nom.

Les mentides i les explicacions interessades ja no co-
len. Dir que Martín Rodríguez Sol va dimitir voluntària-
ment és tècnicament cert. Però no és la veritat. El fiscal 
general el va deixar “sol”, però hi ha evidencies clares 
com la llum del “sol”.

La mort d’Hugo Chávez ha deixat l’Amèrica Llatina 
sense el més carismàtic líder regional. En només 14 
anys va aconseguir una gran influència regional venent 
petroli barat i donant ajudes econòmiques a governs 
en dificultats. Aquesta lluita contra les elits financeres 
internacionals i la corrupció nacional va fer que el boli-
varianisme es convertís en un referent per a molts. 

Ja hi ha “fumata bianca”. El nou pastor de l’Església 
serà el Papa Francesc, l’argentí Jorge Mario Bergo-
glio.

Brussel·les diu que la regulació de desnonaments judi-
cials per impagament de la hipoteca a Espanya vulnera 
el dret europeu sobre protecció de consumidors. Rajoy 
ara haurà de canviar la llei hipotecària per ajustar-la a 
la sentència de la UE.

El gest dels diputats del nostre Par-
lament és una alenada d’aire fresc 
davant la insistent volada d’atacs 
que arriben gairebé cada dia des 
del govern espanyol
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Una multinacional sueca dedicada a la fabricació i 
venda de mobles, ha retirat dels seus centres co-
mercials uns pastissets d’ametlla i xocolata perquè 
s’hi han detectat traces de restes fecals. En llegir la 
notícia em pregunto qui dimonis va a una botiga de 
mobles a comprar menjar? Encara més, qui dimo-
nis autoritza que en una botiga de mobles també 
es pugui vendre menjar?
Si vostè, amable lector, té previst establir una bo-
tiga d’alimentació o ampliar la que ja té, el mareja-
ran amb un seguit de normes legals i higièniques 
que segurament el faran desistir del seu propòsit o 
l’obligaran a triplicar el pressupost inicial. Si té un 
establiment de distribució i vol afegir-hi plats pre-
parats, haurà de dotar-se d’una cuina amb unes 
prestacions i mesures que li encariran qualsevol 
producte que vulgui oferir. Si ho acaba fent els 
seus clients podran gaudir d’uns plats que hauran 
passat de la cuina al taulell salvant una distància 
de metres, i vostè -o el seu empleat- li podran ex-
plicar tot el procés d’elaboració.
En canvi si opta per comprar menjar preparat en 
una gran multinacional, pot ser que el plat o pastís 
que compri hagi estat elaborat a Xina i després de 
milers de quilòmetres de transport, li serveixi un 
dependent que, com a tota formació, tingui quatre 
nocions de vestimenta. Per cinc-cents euros de 
salari mensuals tampoc es pot pretendre contrac-
tar un futur premi Nobel.
El problema d’Europa i molt especialment d’Espa-
nya és l’abús de les normatives municipals, auto-
nòmiques, estatals i europees que dóna la impres-
sió que només hi són perquè el polític de torn se 
les pugui saltar, “previopagoenmonedadecursole-
gal”, que després servirà per repartir -presumpta-
ment- sobres amb diner negre. 
Una multinacional, sigui europea, americana o ra-
dicada en un paradís fiscal, acostuma a tenir prou 
poder com per saltar-se les lleis del país on es vol 
radicar. En alguns casos l’excusa és la creació 
de llocs de treball però en realitat és sempre tenir 
avantatges econòmics que garanteixin el guany 
econòmic... encara que al capdavall tot sigui úni-
cament una maniobra per acabar amb el comerç 
de proximitat i amb la fabricació local.
Aquesta situació de desgavell a l’Estat Espanyol 
es pot veure per tot arreu. Una mostra més que 
evident la tenim amb el projecte d’Eurovegas que 
s’ha fet elaborar un reglament impositiu “a mida”. 
Del que n’ha transcendit sembla que la càrrega im-
positiva dels casinos serà únicament del 10% dels 
beneficis, siguin del volum que siguin aquests. I si 
parlem de les normes urbanístiques encara troba-
rem tractes de favor més escandalosos.
Només amb una situació de desgavell general de 
totes les normatives legals es pot entendre que a 
Espanya, teòricament un país democràtic, el partit 
en el poder es pugui mantenir tot i estar immers en 
un cas de corrupció de les dimensions del Gürtel.

Desgavell general

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Fangars
Sovint l’estat s’aguanta perquè les arrels són fondes i 
resistents. Es manté, encara que la soca sigui morta i 
el terra estigui enfangat. El President Aznar deia que, 
abans de trencar-se Espanya es trencaria Catalunya 
que és un arbre d’arrels més joves. I el govern central 
fa tot el possible perquè així sigui. Actua en tots els 
fronts. I cerca aliats. També ací. I sembra males her-
bes. On uns hi veuen prudència, altres només immo-
bilisme. Uns demanen unitat darrere els que manen i 
altres que deixin la cadira. 
I molts, cansats de tot plegat, pensen que s’ha d’esbot-
zar i enllestir d’una vegada. Volen caixa o faixa. Ja no 
es veuen reflectits en aquell partit al qual sempre ha-
vien votat. Potser perquè ja no té l’ambigua centralitat, 
per falta de valentia, o per trair els valors històrics. De 
dretes, d’esquerres i del mig. I ara no saben què han 
de fer, perquè les lleres pel debat intern ja fa temps que 
es van assecar. Gairebé tots els partits estan en crisi. 
I els que no ho estan, es debaten entre el populisme i 
la desqualificació. UDC està que s’enfila per les parets 
veient que el sector independentista de CDC s’acosta 
cada vegada més amb ERC. El PSC vol renegociar els 
acords amb el PSOE. ICV, CUP i Ciutadans esperen 
fregant-se les mans. Els del PP volen espanyolitzar 
una normalitat que ara ja no ho és. Totes les espases 
estan alçades. Es defensa la independència, el sobi-
ranisme accentuat, la continuïtat autonomista més o 
menys reforçada i la centralització de l’estat. Uns volen 
alentir el procés, altres rebaixar les tensions amb l’Es-
tat i altres ser lliures d’una vegada.
És el mateix de sempre. Un segle debatent els matei-
xos temes i quasi de la mateixa manera. Com quan 
es va proclamar unilateralment la república, i claudicar 
tres dies després. Es segueix discutint si sortir o no de 
la legalitat establerta. Si s’ha d’esperar o no a que es 
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modifiquin les lleis per promoure una consulta dins de 
l’ordenament vigent. Totes les opcions tenen partidaris 
i detractors. Però cada dia els posicionaments estan 
més radicalitzats i l’enfrontament sembla més proba-
ble. Salvador Sostres, altre temps veu valenta a l’Avui 
i ara irònic periodista que fustiga el catalanisme des 
del Mundo, li deia en un article al president Mas que, 
o enarborava la bandera, es sortia de la llei i s’atenia a 
les conseqüències, o que d’independència res de res.
I els polítics de l’arc parlamentari, enlloc de resoldre 
aquest tema o el de la crisi econòmica, estan per altres 
temes. Rull, acabarà barallant-se amb Duran. Ridao 
s’enfila a la moderació esquerrana, esperant ser el nou 
President del Parlament. Navarro volent recuperar el 
PSC. Herrera ensenyant honestedat. Rivera esgarra-
pant vots. Fernández explicant una nova manera de fer 
política. Sánchez-Camacho canviant els seus escoltes 
per policies nacionals. I Mas i Junqueras segurament 
tenen un pla. Però la majoria no sap quin és. Alguns 
veuen al President com una espècie de Moisès, solitari 
i amb voluntat d’immolar-se i altres com un problema, 
culpable de la situació i incapaç de gestionar-la.
I tampoc hi ajuden els que tenen por de perdre el càr-
rec polític -feines ben pagades per les que no han de 
fer gran cosa més que ser-hi- i que els ocupen a ells o 
a familiars propers i a amics. Ni els empresaris engan-
xats al poder. Ni la multitud de ciutadans que pateixen 
pel seu empobriment. Tots miren atents què passa als 
ajuntaments, a les diputacions i als consells comarcals. 
Els moviments no són solament al Parlament. Mentre 
l’ofec financer paralitza les iniciatives i l’economia con-
tinua enfonsant-se. Estem en un món irreal. Cal recu-
perar l’alegria, la normalitat i la serenor. Estem en un 
fangar amb un carro ple de pedres. I s’ha de fer alguna 
cosa per poder avançar. 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07
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LOTTO 6/49
· Dissabte 9/03/2013

5-13-22-33-41-42
Complementari: 9
Reintegrament: 3

· Dimecres 13/03/2013
7-11-17-32-35-45

Complementari: 21
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 7                  577  
· Divendres 8          488
· Dissabte 9     323
· Diumenge 10          712
· Dilluns 11               568
· Dimarts 12       368
· Dimecres 13      472

ONCE
· Dijous 7              34526
· Divendres 8       12818
· Dissabte 9    67388
· Diumenge 10       94218
· Dilluns 11             13146
· Dimarts 12    16628
· Dimecres 13    59030

· Dijous 7   23-25-29-36-37-48   C: 19  R: 9
· Dissabte 9   5-8-22-24-28-44  C: 40   R: 3

· Diumenge 10   3-9-26-45-49  Núm. clau: 8 

· Dimarts 12   2-4-10-22-50  Estrellas: 5/8

MARÇ
15: Madrona; Ramon de Fitero; Lluïsa. 
16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham.
17: Patrici; Josep d’Arimatea.
18: Ciril de Jerusalem; Sant Salvador Horta  
19: Josep; Amanç.
20: Ambròs de Siena; Martí de Dumio; 
21: Filemó; Fabiola

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Agraïment
•• FAMÍLIA BOVÉ FIGUERAS

La família de Concepció Bové Figue-
ras que ens va deixar el passat 9 de 
març de 2013 a l’Hospital d’Igualada 
voldria adreçar aquesta carta d’agra-
ïment.

Primer a l’Equip d’Oncologia de 
l’Hospital per tot el que heu fet per 
ella. Gràcies a la vostra feina ha po-
gut viure uns anys més, malaurada-
ment la lluita ha estat contra un càn-
cer agressiu. Sabem que l’esforç que 
heu fet és immens, de fet, gràcies a 
tots vosaltres ella ha pogut conèixer 

les seves dues nétes, la Vinyet i la 
Laia.
També volem agrair a l’equip de PA-
DES i cures pal·liatives tot el suport 
rebut fins l’últim moment. Aquest tre-
ball per una mort digna i humana no 
té preu. L’heu cuidat i respectat fins 
al final, i pel que fa a nosaltres, la 

família, val a dir que ens hem sentit 
atesos, compresos i recolzats en tot 
moment. Ens heu orientat en cada 
pas, en cada decisió que ha calgut 
fer fins l’hora de dir-li adéu.
Tota la família us estem molt agraïts. 
Gràcies.

Dia 15: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 16: BAUSILI/ Born, 23
Dia 17: BAUSILI/CASAS V/ Soledat, 119
Dia 18: PILAR./ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 19: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 20: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 21: LA CREU/ P. de la Creu, 7

cartes al director

Quan una persona s’enfronta a un judici es plan-
teja si  guanyarà o  perdrà, ja sigui pel fet d’acon-
seguir la quantitat que es reclama, d’obtenir el 
desnonament que es pretén, o que el jutge fixi un 
determinat tipus d’indemnització. 
Imaginem un observador completament indepen-
dent, algú que no prové d’una societat occidental 
contemporània, que intenta comprendre la nostra 
cultura. Creiem que aquesta persona es sorpren-
dria – inclús s’escandalitzaria- al constatar que les 
nostres societats utilitzen un vocabulari similar al 
parlar del resultat d’un judici com si d’un partit de 
futbol es tractés. 
El dret de família, dissortadament no s’escapa de 
les consideracions de “guanyar o perdre” el plet; 
igual que un partit de futbol. Però, qui guanya 
o perd en un plet en dret de família? El guanya 
qui es queda amb la custòdia dels fills? A qui se 
li adjudica l’ús de l’habitatge familiar? A qui se li 
reconeix algun tipus de prestació econòmica? I 
com més extensiva en el temps millor? Malaura-
dament, aquesta és la idea que existeix i guanya 
el plet aquella part que obté més pronunciaments 
favorables.
Tanmateix però, creiem que en dret de família, ens 
hem d’allunyar de la idea de victòria o derrota en 
el si d’un plet sobre assumptes de família per les 
implicacions i conseqüències personals que se’n 
deriven, tan per les parts implicades com per a 
tercers. Els professionals que treballem en dret 

Qui guanya i qui perd en un plet en dret de família?

SEGURA ADVOCATS ·    

de família sabem que cal adoptar una actitud con-
ciliadora. És recomanable facilitar que les parts 
puguin arribar a acords i que puguin pactar les 
mesures que regiran les seves relacions perquè 
només elles coneixen, millor que ningú,  les seves 
necessitats, possibilitats i circumstàncies i perquè 
sempre és més satisfactori i més fàcil complir allò 
que un mateix ha acordat, que no el que un ter-
cer imposa. De debò té alguna lògica que sigui 
una tercera persona qui decideixi les circumstàn-

cies que han de regir la nostra situació familiar? 
Així, per exemple, fixar un horari de visites d’uns 
menors per part del seu progenitor no custodi en 
base únicament a les declaracions dels interes-
sats, sempre distorsionades, que es donen en el 
judici, és la millor opció? Nosaltres creiem que no, 
només en casos excepcionals un tercer (el jutge) 
hauria d’imposar el seu criteri. La majoria dels as-
sumptes però, s’haurien de solucionar a través de 
la negociació, la conciliació i/o la mediació i l’acord 

entre les parts; sense perjudici que, derivat de la 
pròpia naturalesa del dret de família, els acords 
hagin de ser posteriorment validats per l’autoritat 
judicial. I en qualsevol cas, amb la intervenció d’un 
advocat perquè es puguin garantir la legalitat dels 
acords assolits. 
Per tant, la ruptura d’una parella o d’una unitat fa-
miliar no ha de comportar per ella mateixa un en-
frontament de les parts ni el seu desgast personal, 
emocional i econòmic a l’hora de voler tractar de 
“vèncer o guanyar” a l’altre; sinó que s’ha d’inten-
tar enfocar i destinar tots els esforços i energia a 
aconseguir un consens en relació a les mesures 
que regiran la nova situació familiar, de manera 
que aquestes provoquin el mínim impacte tan als 
fills com als progenitors que seran els encarregats 
de complir les mesures acordades. 
És necessari doncs que ens allunyem de les con-
sideracions de guanyar i perdre, escapar de la in-
justificada i inapropiada idea de victòria i derrota 
i tractar de conciliar postures i negociar de mutu 
acord les circumstàncies que regiran la nova situa-
ció familiar. Només quan prenem vertaderament el 
timó de la nostra vida i realitat, som part activa en 
el procés d’entesa i d’assoliment dels acords que 
regiran la nostra situació personal i la dels nostres 
fills arran de la separació; i tenim aquest sentiment 
de benestar i satisfacció. 

La ruptura d’una parella o d’una unitat fami-
liar no ha de comportar per ella mateixa un 
enfrontament de les parts ni el seu desgast 
personal, emocional i econòmic a l’hora de 
voler tractar de “vèncer o guanyar” l’altre. 
S’han de fer tots els esforços per aconseguir 
un consens
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Manllevo el sintagma ridiculum vitae d’una secció del 
setmanari El Triangle. 
Parlant de ridícul, és coneguda una preocupació cab-
dal del President Tarradellas: “en política es pot fer tot 
menys el ridícul “. No sembla que sigui aquesta la pre-
ocupació dels espanyols davant l’allau de sobiranisme 
català. Un té la impressió que durant mesos no han fet 
crèdit a  les notícies que els arribaven del nordeste (en 
llenguatge Renfe) i que les coses esdevingudes des 
del 10 de juliol de l’any 2011 fins a l’11 de setembre 
passat eren pura gestualitat, com allò de la ceba de 
voler parlar en català, és a dir, per emprenyar... I prou.
Com més va, però, ara els carpetovetònics s’estan 
deixar anar i ja ens veuen com un fenomen perillós al 
qual cal fer front. En la col·lecció de reaccions contra 
tot allò que ve de l’aspiració sobiranista catalana, els 
espanyols estan produint una sèrie d’autèntiques joies 
que podrien formar part del frontispici d’aquell Celtibe-
ria show de Lluís Carandell, a la revista Triunfo que ens 
va descobrir la increïble capacitat dels espanyols de fer 
el ridícul.
Us en faig una petita repassada.
El paperot de la Llanos de Luna i la dèria amb les ban-
deres als balcons dels consistoris i els judicis contra els 
ajuntaments organitzadors de trens. 
La campanya immisericorde del sinistre ministre Wert 
contra la llengua catalana a l’ensenyament i les cam-
panyes dels governs satèŀlits del PP a les Illes Balears 
i al País Valencià. 
La guerra bruta des dels mitjans amb El Mundo al cap-
davant, amb episodis contra els Presidents Mas i Pujol 
o els  capítols d’una novel·la inacabada, protagonitza-
da, en principi, per Método 3, una agència de detectius 
i que té guest stars de l’alçada (?) de la Sánchez Ca-
macho que, quan acabi l’aventura, pot arribar a esde-
venir protagonista absoluta. 
El ridícul del Gobierno de España davant la resolució 
de la Declaració de sobirania del  Parlament de Ca-
talunya, que pot arribar al Constitucional, marededeu-
senyor! Això sí, un gobierno que va estroncar dues 

 Ridiculum vitae
FRANCESC RICART ·    

mesures de la Generalitat, la de l’impost bancari que 
ja havien assajat sense càstig altres autonomies o l’eu-
rorecepta, de la qual la ciutadania n’havia entès el caire 
extraordinari...
Quin currículum! Sense comptar el paperot, de fa 
temps, davant Europa en la votació a favor del corre-
dor central a la vegada que del corredor mediterrani; o 
els casos recents del ministre Fernández Díaz i la seva 
baixada als inferns condemnant els homosexuals com 
a causants de la fi de la humanitat, perdó, de l’espècie 
humana.
O la més última, la destitució manu militari del fiscal 
superior de Catalunya, Rodríguez Sol, per haver dit la 
seva opinió sobre el dret a decidir. És... pectacular!, 
que diria aquell.
I tot per mostrar qui mana, qui té la Constitució pel mà-
nec i deixar clar qui no en té, de Constitució pròpia. Us 
convido a compartir aquestes ratlles de Xavier Díez (El 
Punt Avui, 7.02.2013):
“... la Constitució no s’esdevé altra cosa que el reorde-
nament de la caòtica legislació franquista (...). Queda, 
doncs, pendent l’enderrocament definitiu d’una dicta-
dura que féu servir la Constitució com a disfressa. I el 
primer pas per enderrocar aquest immens mur de Ber-
lín hauria de consistir a trencar amb la darrera voluntat 
que el dictador transmeté a l’actual cap de l’Estat: po-
sar fi a una unitat nacional que ha causat massa dra-
mes. De fet, la independència catalana, ha de ser la 
nostra darrera i definitiva ruptura pendent amb el 
franquisme.” (la negreta és meva).
Vull acabar, deixeu-m’ho fer, amb una felicitació a la ini-
ciativa de Paranoia Accions amb el primer acte de l’Any 
Espriu. A la Biblioteca Central es van llegir poemes i 
textos en prosa de l’obra de Salvador Espriu i el resul-
tat no només no respon a cap ridícul sinó que va ser un 
acte de nivell i de sentiments estètics i patriotes. Entre 
els llegidors va comptar amb el poeta i conveí Feliu 
Formosa, un luxe que, sens dubte, va fer eixamplar  el 
currículum cultural (i polític) d’Igualada. 
Gràcies.

No se m’acut cap altra paraula per definir l’acti-
tud de la senyora (perdó, senyoreta) Alícia, fins 
fa poc en el país de les meravelles i ara atrapa-
da en els seves pròpies xarxes. Per això dóna 
cops de cec, en una actitud desafiadora i pre-
potent, més pròpia d’un xulo de barri que d’una 
senadora i diputada al Parlament.
Sap que és qüestió de temps que algun mitjà 
publiqui el contingut de la famosa entrevista 
amb l’ex de Jordi Pujol Ferrusola i per això ha 
amenaçat amb dur als tribunals qualsevol que 
el faci públic. Males llegües diuen que, a més 
de parlar de bosses de pell de cocodril i altres 
foteses, es va carregar alguns dirigents del PP 
–els germans Jorge i Alberto Fernández-Díaz- i 
va preguntar insistentment per algun “rentador 
de diners” de Londres. 
Aquesta situació pot passar-li factura, tant dins 
com fora del partit. Però com que els dirigents 
del PP tenen un concepte molt particular de l’èti-
ca professional i ja estan acostumats a tapar-se 
mútament les vergonyes, l’Alícia de les Merave-
lles ha adoptat una actitud provocadora, creient 
que la millor defensa és un atac. 

Per això, no ha trobat millor excusa que posar 
en dubte la professionalitat dels Mossos d’Es-
quadra encomanant la seva protecció a la po-
licia espanyola. Certament, ella no ho diu així, 
però no cal. Ja se n’encarrega la caverna medi-
àtica madrilenya de fer-li la feina bruta acusant-
los de posar-se al servei d’un partit i no del país. 
A més, aquestes acusacions entren de ple en 
els plans que té el Partit Popular i el govern es-
panyol respecte a Catalunya. Fins ara n’havia 
tingut prou amb la tàctica que Shakespeare –i 
després Marx- anomenen del “vell talp”: rosegar 
a poc a poc les arrels de l’arbre i, un cop mort, 
esperar que qualsevol ventada el faci caure. En 
el nostre cas, la víctima del talp és la credibi-
litat de la Generalitat. Aquesta acció és lenta i 
soterrada, pacient, poc visible. Per això han de-
cidit descarar-se i ser ells mateixos la tempesta 
que el parteixi en dos. Sánchez-Camacho entra 
plenament en aquesta línia. Però hi ha un perill: 
que l’arbre, amb el suport de moltes altres ar-
rels, es converteixi en la seva  tomba.
Actituds esperpèntiques com la que acabem de 
viure aquests dies poden tenir un efecte boome-
rang. Si fas una acusació, has d’estar en condi-
cions de demostrar-la; altrament la teva menti-
da i -deixeu-m’ho dir- la mala llet que comporta 
poden posar-te en evidència i magnificar encara 
els teus enemics. Vicent Partal compara aques-
ta situació amb les acusacions  de Bush contra 
l’Irak, amb el pretext de tenir armes de destruc-
ció massiva per justificar la seva política  d’in-
tervenció en el país. Quan es va demostrar que 
tot era fals, va ser molt difícil mantenir la seva 
credibilitat en tots els camps. Si la senyora (o 
senyoreta) Sánchez Camacho no pot demostrar 
la veracitat de les seves acusacions, a més de 
passar per mentidera –a això ja hi estem acos-
tumats- pot  acabar fent un ridícul espantós. Els 
escarafalls sense fonament es paguen.

Escarafalls

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Actituds esperpèntiques com la que 
acabem de viure aquests dies poden 
tenir un efecte boomerang. Si fas una 
acusació, has d’estar en condicions de 
demostrar-la

L’Article 19 de la Declaració Universal dels drets Hu-
mans estableix que “Tota persona té dret a la llibertat 
d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser 
molestat a causa de les pròpies opinions i el de cer-
car, rebre i difondre les informacions  i les idees per 
qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.” 
Des de un punt de vista lògic sembla que una decla-
ració d’aquest tipus no pugui ser de cap manera con-
tradita i vulnerada, però la realitat de tot això va més 
enllà i deixa, en ocasions, molt apartades aquestes 
paraules que atorguen a les persones un dret essen-
cial i bàsic (o al menys així considero que hauria de 
ser) com és el dret  a la llibertat d’expressió. 
Tot nombrant aquest precepte de tan important De-
claració m’agradaria portar a coŀlació un fet succeït 
no fa masses dies en el nostre país. Al senyor Mar-
tín Rodríguez Sol, fins no fa gaire Fiscal Superior de 
Catalunya, se li va obrir un expedient de remoció del 
càrrec per part del Fiscal General de l’estat degut a 
unes declaracions que Rodríguez Sol va fer en les 
que opinava i, en certa manera, es posicionava favo-
rablement sobre el dret d’autodeterminació del poble 
català. El cert és que no va fer falta continuar per a la 
remoció del càrrec ja que finalment el Fiscal Català 
va decidir  renunciar-hi ell mateix. I vull deixar clar 
que no em centraré en el tipus de declaracions que 

va fer, i, si va fer bé o no en recolzar el que ell va 
considerar un dret dels catalans. Voldria anar més 
enllà ja crec que en aquest assumpte el més im-
portant es plantejar-se si efectivament s’ha limitat o 
vulnerat  el dret a expressar-se lliurement. 
Em pregunto doncs, si realment s’han de posar 
límits al dret fonamental d’expressió, o si s’ha de 
fer en determinades ocasions o m’atreviria inclús a 
dir, si és necessari posar límits a les expressions 
de certes persones... I els límits no s’han d’enten-
dre sempre de forma negativa. I aquí és on vull ar-
ribar. És positiu el límit que s’imposa a la llibertat 
d’expressió? Jo crec que com tot, és relatiu. El Codi 
Penal sanciona les famoses injúries i calúmnies, i 
aquesta punibilitat, sobretot quant a les injúries, no 
deixa de ser un límit a la llibertat d’expressió, però 
un límit positiu entesa la prevalença que té el dret 
a l’honor d’una persona. Però imposar un límit a la 
llibertat d’expressió d’una persona pel fet d’ostentar 
un càrrec públic em sembla simplement posar pals 
a les rodes i vulnerar l’essència del mateix en una 
societat que hauria d’estar constantment en evolu-
ció, una societat que ha de buscar el coneixement 
i la informació i en definitiva una societat que ha de 
poder expressar-se lliurement amb l’únic límit del 
respecte als altres. 
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 “Podem dir”?
MELINA PEÑA ·    Jove Cambra d’Igualada
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La vigília de Santa Eulàlia de Barcelona, l’11 de fe-
brer, rebíem una d’aquelles notícies inesperades, 
més que negatives o positives, curioses i que gene-
ren expectació: la renúncia d’un Sant Pare. Sembla 
ser que es tracta d’una decisió històrica ja que feia 
segles que no es donava un cas semblant de trencar 
el precepte de continuïtat de càrrec fins a mort del 
màxim responsable de l’església catòlica. I ha cridat 
l’atenció ja que en aquell mil·lenari estament el canvi 
i l’evolució al costat de la societat en alguns aspectes 
s’hi fa a comptagotes. 
L’home, en carn i ossos, en Joseph Alois Ratzinger, 
el papa Benet XVI, llevà’s aquell dia seré i matí per 
dir prou, per dir-nos que no té forces 
per seguir exercint el seu pontificat. 
I ens ho ha dit en llatí. I tots ho hem 
entès. I toca respectar-ho, com en de-
mocràcia es respecte el dret a decidir. 
D’elucubracions i malpensaments n’hi 
hagut per triar i remenar i Déu em guard 
d’entrar a valorar aspectes escabrosos 
que entenc formen part de la condició 
imperfecta humana més que de la per-
fecta divina. 
Sí que voldria fer present, aprofitant 
tan notable jubilació, per remembrar 
els nostres ‘papes’ -no els biològics- 
sinó els Papes de Xàtiva. Uns pode-
rosos personatges politicoeclesiàstics 
sobre els quals l’Institut Internacional 
d’Estudis Borgians, amb seu física al 
País Valencià i virtualment accessible 
per internet: hhtp://www.elsborja.org/, 
ens instrueix amb autoritat acadèmica 
i major ciència que la que podem trobar 
en bord serial televisiu d’entreteniment 
massiu. El primer d’ells, pertanyent a l’església mare 
de la Tarraconense, fou n’Alfons de Borja -Calixt III- 
elegit papa l’any 1455. Va tenir un curt papat de tres 
anys però deixà una forta influència a Roma a través 
de clergat afí. El seu nebot, en Roderic Llançol i de 
Borja -Alexandre VI-, 30 anys més tard en recollia 
el fruit. Va ser escollit al 1492, l’any que el seu con-
temporani i compatriota Joan-Cristòfol Colom fonde-
java al Nou Món les naus de Pals d’Empordà bene-
ïdes i noliejades per la mateixa església, noblesa i 
estaments del territori que els va veure néixer. Tot i 
que en aquells segles encara creu, espasa i concu-
piscència anàvem de la mà, l’empremta de Roderic 
donà per a intrigues, ombres, sang i sexe de mal pair 
i molt novel·lar. No oblidem tampoc que malgrat el no 
matar i el no desitjar dels deu Manaments -vist l’èxit, 

més aviat Recomanacions- les croades s’havien dut 
a terme sota els auspicis de les màximes autoritats 
eclesiàstiques que no dubtàvem muntar a cavall i 
anar a fer la guerra a la moreria i a l’infidel. Sang i i 
fetge a dojo. En el cas de Roderic hi ha molt de lle-
genda negra interessadament farcida d’ingredients 
morbosos, per a fer mal, en una mena de resposta-
venjança al que la cúria romana del moment va mal 
encaixar: el control absolut, en forma de clan familiar 
i clos parental que van exercir al Vaticà els Borja. I 
és que la comtal Corona d’Aragó al Mediterrani no 
només remenava culs i cireres sinó que va veure i 
viure moments de glòria celestial. També, també 

però covava amics malparits i darrere seu, a ponent, 
es forjava un cobejós i maleït enemic, amatent, pre-
parant i esperant el seu moment: ...i el mal entrà per 
Almansa. 
I vés per on que la preeminent ciutat que va donar 
dos papes catalans i universals fou martiritzada al 
1707. La destrucció de Xàtiva va estar motivada pel 
que representava, al cel i a la terra. El genocidi va 
ser tan brutal que els que van sobreviure a l’ordre 
de destrucció del rei castellà Felip V els quedà el 
sobrenom de socarrats. El poble no va ser ocupat, 
va ser anorreat, amb un escarni i una profunditat di-
fícils d’imaginar i entendre. Per això no em puc es-
tar de creure’m que la crema i arrasament de la vila 
sencera que va manar l’ascendent directe de l’actual 
rei espanyol Joan Carles I -quin fill porta el nom de 

MANEL RAMONEDA

Els Sistach
Felip en honor a tan pertorbat avantpassat- no es 
féu com a càstig per la heroica resistència mostra-
da contra les forces borbòniques en l’ofensiva per 
apropiar-se dels territoris catalanoparlants. No. Ba-
vejant ràbia, odi i enveja van cremar la nobilíssima 
Xàtiva -i altres viles significades d’arreu dels Països 
Catalans- per fer desaparèixer d’arrel el testimoni 
de la nostra existència com a nació. Biblioteques i 
arxius de que disposaven a palaus i cases de les 
famílies punteres i notòries d’una societat capaç de 
donar pares sants -i antipapes com l’aragonès Benet 
XIII d’Avinyó, traspassat a Peníscola- i de descobrir 
nous mons. Cremant-ho tot desapareixia ràpidament 

tota la documentació familiar, registres 
oficials, notarial, eclesiàstica, mercantil, 
administrativa, llibres, mapes, quadres, 
mobles, roba, objectes i tot allò relacio-
nat amb la potència comercial i política 
que érem i que posava en evidència que 
la corona més mísera i de poc pes a Eu-
ropa de fet era Castella-Espanya. Poca 
cosa més que proveïdors de gra, llana, 
mà d’obra i galls de baralla. 
A partir d’aquí ja podem parlar d’apro-
piació colonització, enriquiment il·lícit 
de la oligarquia espanyola a costa dels 
catalans. I si amb la humiliació i l’empo-
briment personal i cultural no en tenen 
prou, ara la feina bruta consisteix en im-
posar-nos la llei de la imwertcil·litat que 
no és altra cosa que rentar-nos el cervell 
per convertir-lo a ‘cerebobo’. Evident-
ment amb l’ajut i col·laboració d’aquells 
que la naturalesa els ha dotat amb una 
capacitat d’enteniment de pardal i amb 
una necessitat congènita de voler mos-

trar al món que la tenen més grossa: la llengua. Ep! 
i que no falti mantellina i gomina per anar a missa, 
que del parenostre a l’avemaria passant pel credo 
en acabat ens donaran una santa hòstia, sense con-
sagrar, per allò tan poc cristià d’a Díos rogando y con 
el mazo dando.
Un bon pam de nas que s’endurien a l’altiplà d’Es-
panyà si el consell cardenalici reunit sota clau triés 
de summe pontífex de l’església catòlica i cap d’es-
tat del Vaticà  a n’en Lluís Martínez i Sistach, l’actual 
arquebisbe de Barcelona, cardenal i candidat elegi-
ble. Un sempremés que a ponent els fum i els fuma-
rà si la fumata blanca tornès a dur a Roma llinatge 
català: els Sistach.
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Es manté l’oferta en el nombre de noves 
places d’escolarització per al proper curs

Pels pròxims cursos es preveu una disminució dels alumnes d’educació infantil.

MARIA SAYAVERA / LA VEU

Des del passat dilluns i fins el 
proper divendres 22 de març 
es durà a terme el procés de 
preinscripció per cursar els ci-
cles d’educació infantil, primà-
ria i secundària obligatòria per 
al curs 2013-14. En aquest 
sentit, i segons la informació 
publicada pel departament 
d’Ensenyament, el Govern ca-
talà oferirà per al proper curs 
escolar un total de 1.066.228 
places per aquestes tres eta-
pes educatives. Això repre-
senta un increment de 6.200 
places respecte el present 
curs, sent l’educació primària 
la què més creix, amb un total 
de 498.575 places, 8.000 més 
que el curs anterior. Pel que fa 
al segon cicle d’educació in-
fantil és el que menys creix de 
totes les etapes educatives, i 
en concret P3, en què la cre-
ació de noves places disminu-
eix en el conjunt de Catalunya 
respecte el curs 2012-13, per 
segon any consecutiu, amb 
3.390 menys. Una disminució 
deguda a la davallada demo-
gràfica, que fa que hi hagi 
menys infants per escolaritzar, 
i l’evolució de padró sigui ne-
gativa. D’altra banda, aquest 
augment en les places d’Edu-
cació Primària fa preveure un 

futur increment d’alumnes que 
cursaran Educació Secundà-
ria Obligatòria (ESO), que el 
proper curs ja s’incrementarà 
amb 1.200 places més. 
Tot i aquests números en el 
conjunt de Catalunya, la co-
marca de l’Anoia no ha dis-
minuït substancialment el 
nombre d’infants que comen-
çaran a cursar l’etapa d’en-
senyaments obligatoris, i en 
aquest sentit, el nombre de 
noves places es manté. Així, 
Igualada oferirà el mateix 
nombre de nous grups tant 
en educació infantil i primària 
com en l’ESO, sent un total 
de 22 nous grups en escoles 
primàries, vuit dels quals en 
les públiques i catorze en les 
concertades; i 18 de nous en 
l’ESO, vuit en centres públics i 
deu en centres concertats. Te-
nint en compte aquests xifres, 
la capital de l’Anoia ofertarà 
550 noves places en educa-
ció infantil i primària, 200 en la 
pública i 350 en la concertada, 
i 540 places noves a secun-
dària, 240 en instituts públics 
i 300 en concertats. Pel que 
fa a les ràtios, es mantindran 
en la xifra dels 25 infants en 
educació infantil i primària, 
amb un màxim de 27 segons 
la demanda, i en la dels 30 

alumnes en l’ESO.

Preinscripció en marxa
Aquests dies doncs, tant els 
centres d’ensenyament com 
les Oficines Municipals d’Es-
colarització (OME) es troben 
immersos en el procés de 
preinscripció, que s’allargarà 
fins al divendres 22. Els pares 
podran presentar les seves 
sol·licituds tant a l’OME, si el 
seu municipi en disposa, com 
al centre que s’hagi indicat en 
la primera opció del formulari. 
En aquest cas, cal remarcar 
que, tot i que en un 96% dels 

casos les famílies poden en-
trar en el centre indicat com 
a preferència, es recomana 
incloure més d’un centre es-
colar en els municipis que en 
tinguin varis. D’altra banda, 
en qualsevol cas, només es 
pot presentar una sol·licitud 
de preinscripció per alumne, 
ja que si el sistema en detecta 
més d’una, immediatament és 
enviat a l’últim número de la 
llista. Una dada més a desta-
car és que l’ordre d’entrega de 
les sol·licituds no altera a les 
possibilitats d’entrar a un cen-
tre o un altre, ja que fins que 

no finalitzi el període de pre-
inscripció no es cursaran les 
sol·licituds, sent l’11 d’abril la 
data en què es publicaran les 
llistes amb la puntuació, obrint 
un període de reclamació fins 
al 16 d’abril. La puntuació es 
calcularà segons els crite-
ris de baremació indicats pel 
departament amb uns criteris 
generals i uns criteris comple-
mentaris que s’utilitzaran en 
cas d’empat. Si amb aquests 
criteris continua l’empat, es 
farà un sorteig públic als Ser-
veis Centrals del departament 
d’Ensenyament.

L’Escola d’Enginyeria present 
al Saló de l’Ensenyament
MARIA SAYAVERA / LA VEU

Aquest dimecres va co-
mençar a Barcelona el Saló 
de l’Ensenyament, el gran 
aparador de l’oferta edu-
cativa dirigit a estudiants i 
les seves famílies per ori-
entar-los sobre el futur aca-
dèmic que volen escollir. 
En aquesta nova edició hi 
participen 175 expositors i 
mostren una àmplia oferta 
d’estudis de Formació Pro-
fessional, Batxillerat, uni-
versitaris o idiomes, entre 
els quals s’hi troba l’Esco-
la d’Enginyeria d’Iguala-
da (EEI), a l’estand de la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya, de la qual n’és 
centre adscrit. L’EEI ofereix 
dos graus en enginyeria, un 
en Organització Industrial i 
l’altra en Enginyeria Quími-
ca, ofereix també un màs-
ter universitari en Enginye-

ria del Cuir, a més d’impartir 
un màster professional en 
direcció tècnica de l’adobat-
ge, i fins a quatre postgraus, 
en direcció comercial i màr-
queting, en emprenedoria, 
en gestió ambiental i un úl-
tim postgrau en tècniques 
d’adoberia. 
El Saló de l’Ensenyament 
és una de les gran cites de 
l’àmbit educatiu i tindrà lloc 
fins al 17 de març. Un dels 
plats forts d’aquesta edició 
és la formació professional, 
ja que segons la Genera-
litat, és una de les millors 
vies per trobar feina. A més, 
també destaca aquest any 
el major nombre d’exposi-
tors internacionals, fins a 
25, sent aquesta una de-
manda que creix entre els 
estudiants, tant sigui per 
cursar estudir a l’estranger 
com per anar a cercar feina.

Disminueix però el número d’infants 
en l’etapa dels zero als tres anys

La preinscripció a les llars d’infants municipals serà entre el 6 i el 17 de maig.

MARIA SAYAVERA / LA VEU

Si en el cas de la segona eta-
pa d’educació infantil, educa-
ció primària i ESO es man-
tenen les xifres de l’última 
època, en l’etapa dels zero als 
tres anys, és a dir, primer cicle 
d’educació infantil o llar d’in-
fants, les xifres han disminuït 
progressivament en els últims 
cursos. D’aquesta manera, si 
ens fixem en el cens igualadí 
d’aquesta etapa educativa, 
identificatiu com a capital de 
comarca, el curs 2010-11 hi 
havia 527 infants, una xifra en 
augment al curs 2011-12, amb 
550. Però en el present curs el 
nombre va baixar considera-
blement, havent-hi 489 infants 
entre els zero i els tres anys 
i per al proper, 2013-14, s’es-
pera un petit augment amb 
494. En aquest sentit, moltes 
llars d’infants van haver d’ofer-
tar un menor nombre de pla-

ces en el curs anterior, a cau-
sa d’aquesta disminució, però 
també per l’alt nombre d’atur a 
la comarca, que fa que moltes 
famílies es trobin sense feina i 
deixin de portar els seus fills al 
jardí d’infància, el què va cau-
sar, en casos més extrems, el 
tancament d’aules o fins i tot 
llars, com en el cas de la llar 
d’infants igualadina l’Espígol, 
inaugurada l’any 2009 i que 

va tancar portes el curs ante-
rior per la baixa demanda dels 
pares. Tot i això, el nombre de 
places que s’ofertaran a les 
llars d’infants es preveu que 
sigui similar al curs anterior. 
Cal recordar que les dates de 
preinscripció a les llars munici-
pals no seran fins al maig, del 
6 al 17, pel que moltes de les 
llars estan fent durant aquests 
dies portes obertes.
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La natalitat a l’Anoia va baixar el 2011 un 6,8%, 
tres punts més que la mitjana catalana

Els naixements de fills 
de mares estrangeres 
van ser el 19,9% 
del total, una de les 
xifres més baixes de 
Catalunya

A Igualada ja es va tancar l’any passat la llar d’infants L’Espigol per la baixa demanda.

JORDI PUIGGRÒS.-
El nombre de naixements a 
Catalunya va ser de 80.861 
el 2011, un 3,8% menys que 
el 2010, segons les últimes 
dades conegudes per l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat). A l’Anoia la disminu-
ció va ser més gran, del 6,8%, 
tres punts més que la mitjana 
catalana.
La taxa bruta de natalitat se 
situa en 10,9 naixements per 
cada mil habitants, valor lleu-
gerament inferior al registrat 
l’any anterior. Els naixements 
de mares estrangeres es re-
dueixen un 7,3%. L’any 2011, 
el nombre mitjà de fills per 
dona és d’1,43, mentre que 
un any enrere era d’1,46. En 
resum, les dones tenen 1,43 
fills de mitjana i a una edat de 
31,3 anys.
Per tercer any consecutiu, 
s’observa una reducció dels 
naixements com a conse-
qüència de la disminució de 
dones en edats reproductives, 
també afectat pels canvis re-
gistrats en els fluxos migrato-
ris externs, que han comportat 
també un descens del nombre 
de dones estrangeres. La re-
ducció de dones en edats de 
procrear s’evidencia, princi-
palment, en el grup de dones 
menors de 35 anys, amb una 
disminució del 3,2%.
En el cas de l’Anoia, el 2010 
es van donar 1.496 naixe-
ments, que van baixar a 1.394 
el 2011.

El descens de naixements es 
registra amb més intensitat en 
el col·lectiu de dones de naci-
onalitat estrangera, amb una 
reducció del 7,3%, mentre que 
entre les dones espanyoles la 
disminució dels naixements 
ha estat del 2,3%.
Mentre que en general les do-
nes tenen 1,43 fills de mitjana, 
les estrangeres tenen una fe-
cunditat més alta, d’1,72 fills 
per dona (1,87 el 2010), men-
tre que les espanyoles regis-
tren un valor d’1,30 fills.

Només 3 de cada 10 mares 
tenen menys de 30 anys
La disminució dels naixements 
no és generalitzada a totes les 
edats de les dones. L’apor-
tació dels naixements de les 
mares de 35 anys i més ex-
perimenta un creixement del 
3,9%, mentre que als restants 
grups d’edats es registra un 
descens del nombre de naixe-
ments que arriba al -10,7% en 
el grup de mares de 20 a 24 
anys.
Actualment, l’edat mitjana de 
la maternitat se situa en 31,3 
anys per al conjunt de dones, 
valor molt semblant al d’Espa-

nya (31,4) i un dels més alts 
de la Unió Europea.
Les diferències assenyalades 
anteriorment respecte a la fe-
cunditat segons la nacionali-
tat de les dones s’evidencien 
també en l’indicador del ca-
lendari. L’edat mitjana en què 
les dones autòctones tenen 
els seus fills és de 32,2 anys, 
mentre que la de les estrange-
res és de 29,3 anys.

El 37% dels naixements són 
de mares no casades
La proporció de naixements 
fora del matrimoni manté la 
tendència ascendent dels dar-
rers anys. A Catalunya, els 
naixements de mares no ca-
sades representen el 37% del 
total de naixements. Aquest 
creixement té relació amb la 
generalització de les parelles 
de fet com a forma de convi-
vència, com també pels efec-
tes de la fecunditat adolescent 
i de les dones que han optat 
per la maternitat en solitari.
Els percentatges de naixe-
ments al marge del matrimoni 
són més freqüents entre les 
dones espanyoles (40,9%) 
que en les estrangeres 
(26,8%).
Aquesta tendència creixent 
del percentatge de naixe-
ments de mares no casades 
és semblant en altres països 
europeus, però la proporció 
registrada a Catalunya és d’un 
nivell mitjà respecte a Norue-
ga (55%) o Suècia (54,2%).

Els parts de dones mar-
roquines són els més fre-
qüents entre les estrangeres
L’any 2011, el major nombre 
de naixements de mares es-
trangeres correspon a les de 
nacionalitat marroquina, que 
representen el 33,7% del to-
tal d’aquests naixements. El 
segueixen els naixements de 
mares romaneses (6,5%), xi-
neses (5,4%), equatorianes 
(4,9%), bolivianes (4,2%) i pa-
kistaneses (3,8%).
Pel que fa a l’Anoia, del to-
tal de 1.394 nascuts el 2011, 
1.117 eren de mare espanyo-
la, per 277 de mare estran-
gera, la qual cosa representa 

un 19,9% de naixements de 
mares d’un altre país. Val a 
dir que respecte a la distribu-
ció comarcal, a la comarca de 
la Segarra, veïna a la nostra, 
més de la meitat dels naixe-
ments (51,4%) són de ma-
res estrangeres. Superen el 
40% les comarques de la Val 
d’Aran (44,8%), el Baix Em-
pordà (43,1%), l’Alt Empor-
dà (41,6%) i l’Urgell (40,1%). 
Juntament amb l’Anoia, el Ri-
pollès (18,8%), i el Pallars So-
birà (20%) destaquen per les 
baixes proporcions de naixe-
ments de mares estrangeres.
El descens del nombre de nai-
xements ha estat generalitzat 
a tot el territori, a excepció 
de sis comarques: l’Alta Ri-
bagorça (21,1%), el Bergue-
dà (8,2%), el Pallars Jussà 
(7,2%), el Ripollès (5,3%), la 
Garrotxa (1,7%) i la Terra Alta 
(1,1%). Els majors descen-
sos se situen al Pla de l’Es-
tany (-21,7%), la Val d’Aran 
(-14,8%) i l’Urgell (-12,9%).
La freqüència de naixements 
respecte al conjunt de la po-
blació queda sintetitzada per 
la taxa bruta de natalitat. El 
Penedès, amb 11,5 naixe-
ments per mil habitants, i les 
comarques gironines, amb 
11,6, són els àmbits amb les 
majors taxes brutes de natali-
tat. En l’altre extrem, el valor 
mínim es registra a l’Alt Piri-
neu i Aran amb 8,7.

Marc i Martina a Catalunya, 
Adam i Abril a l’Anoia

Els noms més posats 
als nadons de 
l’Anoia (2011)

Hoja1

Página 1

18 15

17 14

17 JÚLIA 14

ALEX 16 14

16 CLAUDIA 13

15 12

14 12

12 12

12 11

12 11

12 10

11 MARIA 10

11 9

11 9

10 8

9 8

9 8

9 7

9 6

ERIC 8 6

8 6

8 6

7 NÚRIA 6

7 5

7 5

ADAM ABRIL

MARC CARLA

POL

LUCÍA

BIEL

DAVID ARIADNA

ORIOL MARTINA

ARNAU PAULA

IKER LAIA

IZAN ONA

MARTÍ ARLET

HUGO

JORDI IRENE

PAU JANA

JOAN AINA

DANIEL ELSA

GERARD SARA

JAN ALBA

NIL AINARA

AINHOA

JOEL BERTA

ROGER NOA

ADRIÁN

DÍDAC ANNA

ERIK BLANCA

El nom de Marc, amb una fre-
qüència de 1.229 nadons, es 
manté com el més posat entre 
els nens nascuts l’any 2011 
a Catalunya i a tots els àm-
bits territorials. Els següents 
noms més posats a Catalunya 
són Àlex -amb una freqüència 
força inferior (814)-, Èric, Pol i 
Pau. En el cas dels noms de 
nenes, el més posat a Catalu-
nya és Martina, amb 972 na-
dons. El següent nom és Laia, 
amb una freqüència de 917 
nadons, seguit de Júlia, Paula 
i Carla.
A l’Anoia, els més posats són 
Adam (18 casos), Marc i Pol 
(17 casos). En nenes, Abril 
(15), seguit de Carla, Júlia i 
Lucia (14).

A l’ordre de 1.400 nadons neixen a l’Anoia cada any.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Un grup d’igualadins està or-
ganitzant la formació d’una 
gran “Estelada Humana” el 
proper 18 de maig al matí, a 
la plaça de l’Ajuntament. Serà 
la primera ocasió que es faci 
quelcom així a Igualada, i la 
primera a Catalunya amb la 
imatge de la bandera inde-
pendentista. La iniciativa està 
prenent molta força a través 
de les xarxes socials. 
Es tracta d’un “Stop Motion”, 
en el que hi participaran 2.014 
persones, que ja es poden 
apuntar a la pàgina web este-
ladahumana.cat, amb el paga-
ment de cinc euros que també 
dóna dret a tenir una samarre-
ta commemorativa. En funció 
del color de la samarreta -ver-
mell, groc o blau- els partici-
pants estaran en un o altre lloc 
del mosaic final que formarà la 
bandera Estelada. En el mo-
ment de fer la inscripció cal 
indicar el nombre de persones 
i la talla. El color, de moment, 
no es pot escollir.
Les inscripcions es tancaran 
tan bon punt s’hagin esgotat 
les 2.014 places –i samarre-
tes- necessàries per l’esdeve-
niment.
La iniciativa va sorgir del sec-
tor del disseny gràfic igualadí. 
Primer de Xavi Miserachs, i 
posteriorment, de Pep Valls 
i Albert Burzón. Aquest últim 
explica a La Veu que “l’orga-
nització d’una iniciativa així és 
molt complexa. És quelcom 
que no s’ha fet mai, i el més 
important, primer, és tenir po-
der de convocatòria. Encara 
és d’hora per veure si la ini-

Un grup d’igualadins organitza una gran Estelada 
Humana pel 18 de maig a la plaça de l’Ajuntament

Simulació virtual de com s’organitzarà l’entrada a la plaça de l’Ajuntament dels participants en l’Estelada Humana.

Igualada

La iniciativa està 
agafant molta força 
a les xarxes socials, 
i pretén acollir 2014 
persones formant 
la bandera 
independentista, 
quelcom que no s’ha 
fet mai a Catalunya
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Plànol de com caldrà situar-se per a formar la bandera.

No serà la primera vegada que Igualada surt al carrer en favor de la independència de Catalunya. A la foto, marxa de torxes el 2012.

ciativa serà un èxit, perquè 
queda temps i tot just fa una 
setmana que se sap”. Burzón 
afegeix que “de moment, el rit-
me de la gent que s’apunta o 
s’interessa és molt bo”. Unes 
deu persones ja participen en 
diverses àrees de l’organitza-
ció, des de la logística fins a 
la fotografia, tot plegat amb 
escassos recursos econò-
mics i molta dosi de voluntat 
i implicació. De fet, la notícia 
ha agafat per sorpresa molts 
sectors polítics i institucionals 
d’Igualada, que desconeixien 
aquesta iniciativa.

Què és un stop-motion?
L’stop-motion és una tècnica 
d’animació que consisteix a 
capturar fotografies consecu-
tives d’un objecte movent-lo 
una mica entre fotografia i fo-
tografia de manera que visua-
litzant-les ràpidament sembla 
que l’objecte es mogui. Ge-
neralment es denominen ani-
macions d’stop motion a totes 
aquelles que no són realitza-
des ni amb dibuixos, ni tam-
poc creades completament 
dins l’ordinador (animació 3D); 
sinó que han sigut creades 

prenent imatges de la realitat. 
Així doncs, l’ stop motion es fa 
servir per produir moviments 
animats de qualsevol objecte, 
tant sigui rígid com modelable: 
joguines, blocs de construcció, 
ninots articulats o personatges 
creats amb plastilina... També 
es desenvolupen animacions 
en stop motion força interes-
sants amb altres materials, 
com ara la sorra, els retalls de 

paper o els guixos sobre terra 
i parets.
Podríem definir aquesta ma-
nera d’animar com l’animació 
en estat pur, degut a que es 
construeix el moviment foto-
grama a fotograma; manipu-
lant l’objecte o el ninot amb 
les pròpies mans; de manera 
progressiva, cap endavant, 
sense cap mena de possibili-
tat de retrocés.
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L’Ajuntament d’Igualada con-
tinua millorant els seus indi-
cadors econòmics i tanca el 
2012 amb romanent de treso-
reria positiu. Segons el tinent 
d’alcalde d’Hisenda i Interior, 
Jordi Segura, “els departa-
ments de la casa es van ajus-
tar l’any passat de manera 
exemplar al pressupost i al pla 
d’ajust que ens regeix, men-
tre paral·lelament seguíem 
reduint el deute bancari, que 
a final d’any era de 43,7 mili-
ons d’euros només a l’Ajunta-
ment”. Amb tot plegat, asse-
gura, “contribuïm a recuperar 
la confiança en la institució 
davant bancs i proveïdors i a 
millorar la seva salut econòmi-
ca”. 
Després d’alguns exercicis 
tancant amb romanent nega-
tiu, el consistori va aconseguir 
el 2012 números positius. El 
2011, el romanent consoli-

Jordi Segura, tinent d’alcalde d’Hisenda i Interior.

Dijous vinent, taula 
rodona sobre “La 
cooperació en temps 
de crisi”

L’Ajuntament d’Igualada tanca els números 
del 2012 amb resultat positiu

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous 21 de març, a 
2/4 de 8 del vespre, al teatre 
municipal de l’Ateneu, tindrà 
lloc una taula rodona sobre 
“la cooperació en temps de 
crisi”. Hi participaran Arcadi 
Oliveres, professor del depar-
tament d’Economia Aplicada 
de la UAB i president de Jus-
tícia i Pau a Barcelona; Lola 
López, antropòloga i directora 
del Centre d’Estudis Africans 
i Interculturals de Barcelona, 
i Eduard Ballester, exdirector 
tècnic de la Federació Cata-
lana d’ONG per al Desenvo-
lupament. L’acte és organitzat 
per Igualada Solidària.

dat va ser de 850.000 euros 
negatius i el 2012 s’ha pas-
sat a 230.000 euros positius. 
Aquesta xifra contempla el ro-
manent de tresoreria conjunt 
entre l’Ajuntament d’Igualada 
i els seus tres organismes au-
tònoms: el Patronat Municipal 
d’Esports, l’Institut Municipal 
de Cultura i l’Organisme Au-
tònom Municipal d’Ensenya-
ments Artístics d’Igualada.  
Segura ha explicat les raons 
que han dut a aquest resul-
tat. D’una banda destaca el 
bon tancament del pressupost 
2012, la diferència entre els 
ingressos i les despeses, que 
confirma la tendència iniciada 
també un any enrere. El 2011 
ja es van capgirar els tanca-
ments negatius dels exercicis 
anteriors i es va aconseguir 
un superàvit de 1’3 milions 
d’euros, una xifra que aquest 
2012 s’incrementa fins els 3’4 
milions d’euros positius. El re-

gidor explica que “aquest su-
peràvit es deu a un exhaustiu 
compliment del pressupost 
i el control de la despesa, a 
una previsió realista dels in-
gressos previstos que s’ha 
complert en un 99%, a la me-
sura del govern de Madrid que 
imposava la supressió d’una 
paga extra als treballadors 
públics i al préstec del govern 
central ara fa un any per pagar 
proveïdors”. 
Aquest superàvit pressupos-
tari, però, contrasta amb la 
creixent incidència de la mo-
rositat, aquells ingressos que 
preveia l’Ajuntament però que 
no s’arriben a cobrar. En con-
seqüència, el 2012 i també 
aquest 2013, segons Segura, 
“s’han adoptat criteris de molta 
prudència a l’hora de preveure 
els impagats i evitar sorpreses 
desagradables”. La morositat 
que afecta el consistori i que 
el 2010 era de 293.000 euros, 

el 2011 va passar a 493.000 
i el 2012 ha arribat als 2’2 
milions d’euros. Pel respon-
sable d’Hisenda aquest llast 
“s’afegeix al deute heretat que 
reduïm gradualment i que en-
guany ens obliga a destinar 
7’5 milions d’euros als bancs 
i els seus interessos”. Tot i el 
fort increment de la morositat, 
però, la tasca de previsió en 
l’elaboració del pressupost i 

el seu posterior compliment, 
al seu entendre, “han permès 
tancar l’any amb xifres positi-
ves i la sensació prudent però 
satisfactòria que estem fent 
les coses bé”. 
El govern de CiU i ERC-RCat 
donarà compte d’aquesta li-
quidació en el ple municipal 
ordinari del proper dimarts, 19 
de març. 
 

L’empresa igualadina Trilogi va créixer un 37% 
el 2012 i es prepara per entrar en nous mercats
REDACCIÓ / LA VEU

Trilogi, empresa líder en so-
lucions tecnològiques per 
comerç electrònic amb seu 
a Igualada, ha incrementat 
un 37% la seva facturació 
durant el passat 2012. L’em-
presa, que el 2011 va factu-
rar 711.000 €, ha arribat als 
974.000 € en l’exercici del 
2012 i ha vist impulsat el seu 
creixement en consolidar com 
el referent espanyol en solu-
cions a eCommerce per a la 
mitjana i gran empresa.
Per aquest 2013 la compa-
nyia té com a objectius seguir 
creixent a Espanya i la Xina. 
Trilogi, que va inaugurar seu a 
Pequín el gener del 2011, tam-

bé pretén reforçar la seva pre-
sència en altres punts del ge-
gant asiàtic com Hong Kong. 
A més, per al 2014, l’empresa 
prepara una nova fase d’in-
ternacionalització i planeja la 
seva entrada a nous mercats 
asiàtics i llatinoamericans.
Durant aquest any Trilogi, 
empresa pionera en la intro-
ducció del concepte Cloud 
eCommerce i de solucions per 
al mCommerce a Espanya, 
té previst presentar una nova 
versió del seu programari, Lo-
giCommerce. Segons Màrius 
Rossell, director general de 
Trilogi, “aquesta nova versió 
de LogiCommerce, que prepa-
rem per després de l’estiu, ha 

estat desenvolupada per faci-
litar al màxim la gestió diària 
d’un eCommerce que fa que la 
gestió sigui més simple, ràpi-
da i còmoda”.
Trilogi, creada el 1999, és una 
empresa pionera en l’àmbit 

del comerç electrònic. Durant 
aquests tretze anys ha creat 
més de 280 botigues virtuals 
en països com Espanya, Xina, 
Hong Kong, Alemanya, Hon-
gria, i Holanda.

Màrius Rossell, director general de Trilogi.
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La primera fira medieval a 
Igualada va ser sorprenent 
per a molts, i espectacular per 
a tothom. La reacció general 
és molt satisfactòria, tant que 
des de l’Ajuntament i l’empre-
sa organitzadora, Mapamundi 
Produccions, ja pensen en la 
propera edició. La ciutat es va 
convertir el cap de setmana en 
una rèplica a petita escala de 
la Fira Medieval de Vic, una 
activitat que acull cada any 
milers de visitants. 
Malgrat que la Fira Reial 
d’Igualada es va conéixer 
a corre-cuita -una setmana 
abans no en sabia gairebé 
ningú res de res- el cert és que 
el tinent d’alcalde de Promo-
ció Cultural, Josep Miserachs, 
calcula que “al voltant d’unes 
20.000 persones van visitar 
els carrers del centre durant 
tota la jornada de dissabte 
passat i el matí de diumenge”. 
Coincidint amb el 640è ani-
versari de l’atorgament dels 
privilegis comercials a la vila, 
aquest any 2013 l’Ajuntament 
ha impulsat, conjuntament 
amb l’empresa anoienca Ma-
pamundi Produccions, la Fira 
Reial de Pere III El Cerimoni-
ós, el monarca que va incenti-
var el creixement d’Igualada al 
segle XIV. 
Durant el passat cap de set-
mana, doncs, cent quinze pa-
rades van fer tornar per uns 
dies el nucli antic de la ciutat 
a la seva època medieval. 
S’hi van poder trobar produc-
tes d’alimentació, artesania, 
articles decoratius i un llarg 
etcètera, a banda diferents 
activitats i espectacles com-
plementaris que van contribuir 
a recrear l’ambient urbà de set 
segles enrere. Les exhibicions 
dels arquers, el vol de caça de 
les aus rapinyaires, els arte-
sans ensenyant els seus oficis 
tradicionals, el titellaire que 
entreté la mainada o el ball 
d’enveja evocant els enfron-
taments entre els musulmans 
i els pagesos de l’època van 
atreure milers de curiosos. 
L’alcalde Marc Castells afirma 
que “hem quedat francament 
satisfets de com s’ha desen-
volupat la fira i l’acceptació 
que ha tingut. És una nova 
iniciativa que contribueix a 
dinamitzar econòmicament la 
ciutat, a revitalitzar el comerç 
i a atreure visitants”. En la 
mateixa línia, Miserachs afe-
geix que “aquesta ha estat la 
primera edició d’un esdeve-
niment de recreació històrica 
a Igualada i, vista l’excel·lent 
acollida, treballarem per a do-
nar-li continuïtat i millorar-la”. 
 
 

Diverses imatges de la Fira Reial del passat cap de setmana a Igualada, que va convertir el nucli antic en un mercat medieval.

Unes 20.000 persones van visitar la sorprenent 
i espectacular Fira Medieval de Pere III
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L’acte institucional del Dia In-
ternacional de les Dones de la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena va aco-
llir també, el passat divendres 
8 de març, el lliurament dels 
primers premis Premis de Re-
cerca Dones d’Igualada.  
Al Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada, la vicepre-
sidenta de l’Associació Dones 
d’Igualada, Carmel·la Planell, 
va llegir el veredicte del jurat, 
que va avaluar els treballs pre-
sentats pels estudiants de bat-
xillerat de diferents instituts de 
la Conca. 
Els guardons, lliurats per l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i pel tinent d’alcalde 
d’Acció Social, Joan Torras, 
van ser per Sandra Román, 
mereixedora del primer premi 
juntament amb la seva tutora 
a l’IES Montbui, Pilar López, 
i per Gemma Sala, de l’IES 
Pere Vives Vich, i la seva tuto-
ra, Marisa Vila. 
En aquesta ocasió, els tre-
balls reflexionaven al voltant 
del tractament de la dona al 
món publicitari. De cara a la 

Les guanyadores del premi i les seves tutores, amb l’alcalde Marc Castells, la regidora Anna Bacardit, les representants de Dones d’Igualada, 
Maribel Nogué i Carmel.la Planell, i la ponent Guernica Facundo.

Gemma Sala, de 
l’IES Pere Vives, i 
Sandra Román, de 
l’IES Montbui, van ser 
les guanyadores 
del premi

Treballs sobre el tractament de la dona en el món publicitari 
guanyen el Premi de Recerca de Dones d’Igualada

segona convocatòria, els i les 
alumnes que hi vulguin optar 
hauran de dedicar els seus 
treballs a El llarg camí de la 
dona cap a la seva realització 
professional. Aquests premis 
els impulsen el consistori i Do-
nes d’Igualada. 
 

Els reptes de les dones 
emprenedores 
Prèviament, Guernica Facun-
do, autora de El libro rojo de 
las mujeres emprendedoras 
va pronunciar la conferèn-
cia institucional d’aquest any 
2013, reflexionant evident-
ment al voltant del camí que 

segueixen les dones que vo-
len arrencar una nova aventu-
ra empresarial. La ponent des-
taca que, en el cas de la dona, 
conciliar la vida familiar i la 
professional continua sent un 
gran repte i que, sempre que 
es diu que “una dona emprèn 
per assolir una millor concilia-

ció, això és una gran trampa, 
perquè quan tens el teu propi 
negoci acabes pensant en la 
teva feina vint-i-quatre hores 
al dia, tres-cents seixanta-cinc 
dies l’any i treballant de mitja-
na seixanta hores setmanals”.  
Facundo destaca que, respec-
te els homes, “les dones em-
prenedores triguen més a de-
cidir-se, no per por al fracàs, 
sinó perquè tenim més control 
sobre els riscos”. Afirma, a 
més, que “emprendre és una 
actitud; actitud emprenedora 
és el mateix que organitzar-
te el teu propi viatge enlloc 
d’anar a una agència” i sen-
tencia que “cal fer xarxa per 
tirar endavant iniciatives, ca-
len aliances, col·laboracions i 
generositat; les dones empre-
nedores han de fer xarxa per 
guanyar força i dur els projec-
tes a l’èxit”. 

“Celebrarem el dia de la Dona, quan no hi hagi dia de la Dona”
REDACCIÓ / LA VEU

“Celebrarem el dia de la dona 
quan no hi hagi dia de la dona”
La sala de socis de l’Ateneu 
es va fer petita per encabir-hi 
els 90 assistents a l’acte del 
dia de la dona organitzat per 
les JERC Igualada. Gent dem-
peus omplien una xerrada di-
dàctica, amena i carregada de 
contingut que va culminar amb 
un torn obert de paraules on el 
públic va poder intercanviar 
impressions, idees i reflexions 
sobre la situació de les dones.
Laura Farreras, estudiant de 
periodisme, va presentar l’ac-
te, explicant que “les JERC 
Igualada entenem que avui és 
un dia de commemoració per 
a la dona, una ocasió per rei-
vindicar la igualtat i per posar 
sobre la taula les injustícies 
que encara vivim. La nostra 
voluntat és treballar a favor 
d’eliminar les injustícies entre 
homes i dones, i l’acte d’avui 
pretenem que hi pugui contri-
buir”.
Marina Llansana va començar 
la seva intervenció assegurant 
que “avui no és un dia de ce-
lebració, sinó de commemo-
ració. El que dia que ho cele-
brarem serà aquell en què ja 
no hi hagi dia de la dona, ja 
que voldrà dir que la desigual-
tat entre homes i dones ja no 

existeix”. L’exdiputada del par-
lament va explicar què és el 
‘sostre de vidre’ exemplificant-
ho en el periodisme: “Tot i que 
a les carreres de periodisme 
hi ha moltes més noies que 
nois, veiem que com més im-
portants i alts són els càrrecs 
a ocupar, paradoxalment hi ha 
menys dones”.
Llansana també va reflexionar 
sobre la seva etapa en la polí-
tica, on “moltes vegades quan 
a una dona se li proposa tenir 
un alt càrrec, ella mateixa es 
qüestiona si serà capaç de fer 
aquesta feina, mentre que els 
homes no s’ho qüestionen”, i 
per tant va demanar un canvi 
de mentalitat en aquest aspec-
te. Finalment va voler recordar 
i fer un homenatge a Natividad 

Yarza Planas, la primera alcal-
dessa de tot l’estat espanyol 
(de Bellprat) i que a dia d’avui 
poc es recorda.
Cristina Domènech, va expli-
car que la seva generació es 
troba entre la idea clara de lli-
bertat femenina i a la vegada té 
l’herència de la generació dels 
seus pares, on la dona s’havia 
de fer càrrec de la família: “El 
problema de la diferència de 
gènere és a causa de tota la 
societat i el que cal és un can-
vi de paradigma global. S’han 
de trencar els estereotips que 
les pròpies dones tenim de les 
figures masculines”.
Finalment Mar Aguilera, pro-
fessora de dret constitucional, 
va compartir experiències pro-
fessionals que havia viscut i 

on s’havia trobat amb molt po-
ques dones en alts càrrecs o 
en posicions rellevants. En el 
seu bagatge professional ha-
via pogut contrastar que mol-
tes dones podien fer-ho tant o 
més bé que molts homes que 
ocupaven càrrecs importants. 
“S’ha de trencar l’estereotip 
d’una figura directiva masculi-

na, les dones poden estar per-
fectament als mateixos llocs 
que els homes”. Després, 
la xerrada va esdevenir col-
loqui amb diversos assistents 
(com Sita Murt, Alba Vergés 
o Mercè Badal) que van co-
mentar temes relacionats amb 
la dona, com política, cultura, 
art, esports o religió .
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“El govern local de CiU amb 
ERC no té sensibilitat me·
diambiental. És una actitud 
política i un fet”. Així de clar 
s’expressa el grup municipal 
d’ICV-EUiA,  que lamenta que 
les modificacions fetes  en la 
neteja viària i en la gestió de 
recollida de residus, inclosa 
la selectiva, “estan passant 
factura, sobretot per manca 
de campanyes de conscienci·
ació”. El grup municipal cons·
tata que “els carrers estan 
més bruts i baixa el nivell de 
col·laboració ciutadana a favor 
del reciclatge, el que acaba 
resultant més costós tant per 
al medi ambient com per a la 
ciutat”.
En un comunicat, ICV explica  
que l’argument de reducció de 
costos que esgrimeix sovint 
el govern municipal provoca, 
segons la regidora Montserrat 
Mateu, que “aquesta política 
fa que vagin més quilos de 
residus a l’abocador”. Mateu 
recorda que aquest fet “no no·
més té importants costos per 
al medi ambient sinó que tam·
bé té costos econòmics per 
al pressupost municipal, amb 
una aportació complemen·
tària” com la que s’ha hagut 
d’aprovar aquest any. 
La regidora d’ICV-EUiA afe·
geix també que l’Ajuntament 
“va modificar el contracte per 
a dedicar més diners a la ne·
teja viària i els efectes tampoc 
no es noten en els carrers de 
la nostra ciutat”.

A favor d’una gestió mixta a 
través d’una societat
ICV-EUiA defensa la constitu·

Seu de l’empresa FCC a Igualada, responsable del servei de neteja pública i recollida de brossa.

ICV afirma que el govern municipal 
“no té sensibilitat mediambiental”

ció d’una societat d’economia 
mixta destinada a la gestió 
d’aquests serveis, a més de 
demanar a l’Ajuntament que 
potenciï la separació de la 
brossa mitjançant la instal·
lació estratègica de conteni·
dors grocs arreu de la ciutat, 
l’ampliació d’horaris de les 
deixalleries i la realització de 
campanyes de sensibilització.
ICV-EUiA creu que instal·lar 
de forma sistemàtica conteni·
dors grocs al costat dels de re·
buig i l’orgànica convida més 
a seleccionar, perquè són les 
tres fraccions més habituals 
en l’ús domèstic i es posa més 
fàcil separar-ho.
Quant a les campanyes de 
sensibilització, per ICV-EUiA 
són bàsiques per a aconse·
guir incentivar la col·laboració 
ciutadana i sempre tenint en 

compte que els efectes no són 
a curt termini ni immediats.
En l’apartat de campanyes, 
però, el grup municipal es 
vol desmarcar de campanyes 
com la d’“Envàs, on vas?”, 
costejada amb diners públics 
amb el suport d’empreses de 
reciclatge, de gran influència 
mediàtica i que ha creat gran 
confusió entre les persones 
que precisament separen la 
brossa.
Com molts altres ciutadans i 
ciutadanes, ICV-EUiA pensa 
que la campanya “Envàs on 
vas?” respon més “als interes·
sos de les empreses de reci·
clatge que hi ha al darrera que 
a l’interès públic d’incentivar 
la recollida selectiva, i que és 
més efectista que efectiva per·
què genera més dubtes dels 
que esclareix”.

L’Anoia és a la cua de la recollida selectiva 
de residus a Catalunya
L’Anoia i la Cerdanya ocupen 
els dos darrers llocs del ràn·
quing de recollida selectiva de 
tot Catalunya de l’any 2011, 
segons les últimes dades que 
es coneixen, del departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 
Les llars catalanes separen 
el 41% de mitjana del total de 
brossa domèstica que gene·
ra el país, mentre que l’Anoia 
no arriba al 20%.
És a dir, que de cada deu bos·
ses d’escombraries que sur·
ten de les llars anoienques, 
només un parell separen i es 
dipositen en contenidors de 
recollida selectiva (vidre, pa·
per, envasos i orgànica).
La resta, 8 bosses, es llencen 
directament al contenidor de 

rebuig (el verd) sense separar.
Fins el 2010 sabíem el percen·
tatge i la quantitat de deixalles 
que cada comarca recull de 
manera selectiva. Se sabien 
les tones de brossa que els 
ciutadans tirem als conteni·
dors de colors i al de rebuig, 
però no se sabia si aquestes 
tones es dipositaven de mane·
ra correcta al contenidor que 
tocava.
A partir del 2011, el departa·
ment de Territori i Sostenibilitat 
ha introduït per primera vega·
da la dada de recollida selec·
tiva neta. És a dir, la xifra un 
cop s’han descomptat els resi·
dus anomenats impropis, que 
són els que no corresponen al 
contenidor on es llencen.
La dada, apunta el departa·

ment, “aporta informació so·
bre la qualitat de les recolli·
des selectives”, ja que ens 
diuen si les llars separen bé 
les deixalles que generen. 
L’Anoia, doncs, té el trist rè·
cord de ser la comarca ca·
talana que menys separa la 
brossa de totes.

L’activista agrari Pep Riera, 
protagonista dels “Diàlegs per 
a un nou país” d’ERC
REDACCIÓ / LA VEU

Esquerra Republicana de Ca·
talunya a Igualada ha convidat 
al conegut activista Pep Riera, 
vinculat molts anys al sindicat 
Unió de Pagesos, per a parti·
cipar en la propera edició dels 
“Diàlegs per a un nou país”,  
cicle de xerrades sobre temes 
d’actualitat.
Aquest nou Diàleg tractarà so·
bre el món de la pagesia, amb 
la presència de Pep Riera, ac·
tivista sindical i polític.
Riera va ser un dels fundadors 
del sindicat agrari Unió de 
Pagesos i, entre 1976 i l’any 
2000, en va ser coordinador 
general. Actualment és coor·
dinador de la Unió Pagesos 
al Maresme i membre de l’As·

Pep Riera.

semblea Nacional Catalana.
Aquesta xerrada es realitzarà 
el divendres dia 22 de març, a 
les 20h, a la Sala d’actes de 
l’Espai Cívic Centre (edifici 
dels antics Maristes, al carrer 
Trinitat número 12 d’Iguala·
da), i és oberta a tothom.
Diàlegs per un nou país és un 
cicle de xerrades organitzades 
per ERC Igualada amb la in·
tenció d’obrir el debat sobre 
diferents temes que ens afec·
ten davant dels nous reptes 
que tenim plantejats en la nos·
tra construcció nacional.
Posteriorment els Diàlegs ver·
saran sobre natura i territori, 
amb Martí Boada, i sobre cul·
tura i cinema, amb Àlex Gori·
na.

Conferència a la UEA sobre 
l’estratègia 2.0 de Munich
REDACCIÓ / LA VEU

La propera xerrada  que es 
realitzarà dins el marc  del 1r. 
Postgrau en Direcció Comer·
cial i Marketing que la Unió 
Empresarial de l’Anoia coor·
ganitza amb la Escola d’Engi·
nyeria d’Igualada,  es farà el  
proper dia 22 de març i no  el 

dia 8, tal i com inicialment es·
tava previst.
El ponent serà l’igualadí Mà·
rius Cirera, qui parlarà de l’es·
tratègia 2.0 de la marca Mu·
nich. La xerrada es realitzarà 
a la Sala d’actes de l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada, a les 
4 de la tarda.

Avui, acte sobre els atractius 
inversors de Colòmbia
REDACCIÓ / LA VEU

La UEA ha organitzat per avui 
a les 9.30 del matí un acte so·
bre els atractius inversors de 
Colòmbia. 
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’as·
sessorament a totes les em·
preses interessades, davant 
d’un actual entorn econòmic 
que emfatitza i posa de mani·
fest la cerca de nous mercats 

i noves oportunitats de negoci. 
La jornada anirà a càrrec de  
Montserrat Feliu, sòcia direc·
tora de Feliu N&I SLP.
La UEA ha organitzat per al 
dia 21 un acte similar, però en 
aquesta ocasió sobre Andor·
ra. Serà un dinar networking  
amb empresaris del país veí.  
En aquest acte també  hi seran 
empresaris de les comarques 
del  Garraf, Alt i Baix Penedès 
gràcies a la col.laboració amb  
l´ADEG (Associació empresa·
ris del Garraf, Alt i Baix Pene·
dès) . 
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
convocat el primer Concurs 
d’Aparadors de Comerços, co-
incidint amb la 24a edició de la 
Mostra d’Igualada, Fira de Te-
atre Infantil i Juvenil. L’objectiu 
és dinamitzar l’activitat comer-
cial i alhora contribuir a embe-
llir la ciutat durant la celebra-
ció d’aquesta fira, que tindrà 
lloc entre l’11 i el 14 d’abril. 
Hi poden participar tots els 
comerços d’Igualada que de-
corin el seu aparador amb 
motius relacionats amb el món 
del teatre infantil i juvenil. El 
premi al qual poden optar és 
una campanya publicitària 
d’una setmana a Ràdio Igua-
lada 103.2 FM, incloent la 
gravació de la falca i la seva 
emissió quatre vegades al dia, 
a banda de dues entrades per 
un espectacle de la Mostra. 
Tots els comerciants que hi 
vulguin optar, poden consultar 
les bases del concurs a www.
igualada.cat o a www.lamos-
traigualada.cat i enviar les but-
lletes pertinents a l’Oficina del 
Programa de Millora del Barri 
de Sant Agustí (Plaça de la 
Creu, 18) o a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà de l’Ajuntament 
d’Igualada (Plaça de l’Ajunta-
ment, 1). També poden enviar 
la butlleta per correu electrònic 
a comercsantagusti@aj-igua-
lada.net. El període d’inscrip-
ció és tancarà el divendres, 5 
d’abril, a les 14h. 
 
 
 

El projecte del 4D Health es va presentar fa alguns dies als comerciants de la ciutat.

Concurs d’aparadors 
de comerços en 
ocasió de la Mostra 
de Teatre Infantil i 
Juvenil d’Igualada

Els responsables del 
projecte van mantenir 
una reunió amb 
paradistes del Mercat 
Municipal de la 
Masuca

El futur centre de simulació mèdica 4D Health proposa 
als comerciants igualadins participar del projecte
REDACCIÓ / LA VEU

Si fa pocs dies el Centre d’In-
novació per a la Simulació en 
Salut 4D Health presentava la 
seva imatge i estat actual del 
projecte davant els mitjans de 
comunicació locals, els im-
pulsors del centre el donen 
a conèixer ara amb trobades 
personalitzades amb diferents 
agents de la ciutat. 
Després d’una reunió amb 
diversos opinadors i repre-
sentants de la societat civil, 
aquest dimarts a la tarda ha 
tingut lloc una segona troba-
da amb membres d’Igualada 
Comerç i l’Associació de Boti-
guers del Mercat de la Masu-
ca. Els botiguers i comerciants 
han conegut de primera mà 
els detalls del projecte i han 
pogut preguntar els seus dub-
tes. 
Igualment, el metge cirurgià 
i director del 4D Health, En-
ric Macarulla, i la regidora de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada i ma-
nager del 4D Health, Àngels 
Chacón, els han fet partícips 
del centre explicant-los com 
aquest desenvoluparà el po-
tencial comercial i de serveis 
de la ciutat. En aquest sentit, 
Àngels Chacón ha manifestat: 
“Farem tot el possible amb em-
preses i gent d’aquí. A tothom 
qui vingui els ensenyarem 
què tenim. Farem participar 
la ciutat, perquè no es tracta 
d’un projecte elitista, sinó que 
parlem de qüestions bàsiques 
i volem que els igualadins i les 
igualadines el sentin proper.” 
Igualada Comerç és una enti-
tat sense ànim de lucre i una 
associació professional d’àm-
bit comarcal constituïda per 
a la integració voluntària de 
botiguers i comerciants que 
tinguin un establiment fix de 
venda a la ciutat d’Igualada i 
poblacions limítrofes. Té com 

a finalitat la representació, la 
gestió, la defensa i el foment 
dels interessos comuns dels 
seus membres. A més de 30 
anys de trajectòria, actualment 
aplega al voltant de 250 asso-
ciats. Pel que fa al Mercat de 
la Masuca, actualment dispo-
sa de 10.876 metres quadrats 
distribuïts en quatre plantes i 
compta amb una cinquantena 
de parades i una vintena de 
botigues. A més, cada dime-
cres i dissabte celebra el mer-
cat d’ambulants. 
4D Health 
El 4D Health és un hospital 
simulat pioner a l’Estat espa-
nyol i el sud d’Europa amb 
projecció a nivell internaci-
onal. Recrea tot l’entorn de 
la salut aplicant un nou tipus 
de simulació centrada en el 
pacient, incideix en el treball 
en equip de diferents especi-
alitats i inclou la participació 
de l’empresa. Té per objectiu 
augmentar la seguretat i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament dels 
professionals en un escena-
ri gairebé real. La prevenció 

d’errors i el reaprofitament 
de les instal·lacions de l’antic 
Hospital d’Igualada suposaran 
un important estalvi econòmic. 
Rep el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques, entre d’al-
tres. 

El 4D Health estarà ubicat al passeig Verdaguer.
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Taula rodona amb el delegat a l’Anoia de la Cambra, Josep Vallès, i l’empresari igualadí Ferran Bosque, de Poolbike, entre d’altres.

Els acords del OMC han sig-
nificat l’obertura dels mercats 
i l’afebliment de les fronteres, 
propiciant millores significa-
tives en molts països, però 
també creant tendències molt 
negatives per alguns altres, 
entre ells Espanya. La compe-
tència en preus i no ser gaire 
especialista en res, ha desbri-
dat el tancament d’empreses 
i l’atur conseqüent. Ací ara 
ja no es produeix quasi res i 
s’importa quasi tot. No sols 
aquella tecnologia o l’energia 
que no tenim a l’abast, sinó 
també coses que es poden 
produir ací sense dificultat, 
però que ara es compren en 
els mercats internacionals. 
I és que avui, amb la marca 
“Espanya”, gairebé no es pot 
vendre més que sol, toros i 
sangria. 
Les grans organitzacions in-
ternacionals, que controlen 
molts mitjans de comunicació 
i també els recursos financers, 
segueixen dient que no s’ha 
de tocar res. Que aquest és 
el camí. Tancar les botigues 
petites per afavorir a la gran 
distribució, amb l’excusa de 
que així hi haurà preus més 
baixos. Tancar empreses “poc 
eficients” per transferir la pro-
ducció on la mà d’obra sigui 
barata i no porti problemes. 
Així “s’optimitzen beneficis” 
-per no dir que s’augmenten- i 
es transfereixen on els trac-
ten millor fiscalment. Però no 
deslocalitzar significa tancar, 
perquè la competència inter-
nacional és implacable.
Però sembla que es comenci 
a canviar la tendència. Se-
gons un estudi Mac-Kinsey, 
el 2008 les finances sense 
rostre bellugaven fluxos trans-
fronterers de capital de 11.800 
milers de milions de dòlars i 
el 2012, aquesta xifra ha cai-
gut a 4.600 milers de milions. 
Seixanta per cent de menys 
(són préstecs bancaris, com-
pra d’obligacions de l’Etat i 
de divises). Alguns diuen que 
només són les finances. Però 
els bancs es veuen obligats a 
concentrar-se amb els projec-
tes del seu propi país, forçats 
/ temptats per comprar deute 
públic domèstic, de bones re-
muneracions i risc controlat. I 
la inseguretat legal, política i 
financera del món hi posen la 
resta. Les fronteres tornen  a 
ser vistes com una defensa. 
També a Europa. Els bancs 
italians treballen preferent-
ment a Itàlia, els alemanys a 
Alemanya i els francesos a 
França. I no és així sols en 
llocs amb greus problemes, 

PERE PRAT

com a Grècia on s’ha fet el 
desert i en altres, com Espa-
nya, on la fugida de diners 
no para per manca de con-
fiança en el futur.  Ho estan 
afavorint els mateixos estats, 
perquè tenen problemes i no 
poden gestionar correcta-
ment els seus pressupostos. 
I veuen que els aniria millor 
si retornen les empreses i les 
pressionen perquè es tornin 
a instal·lar fàbriques. El pre-
sident Obama ho va definir 
com una de les seves prio-
ritats polítiques. Era el fruit 
d’unes iniciatives orientades 
a estimular aquells sectors o 
indústries amb capacitat de 
competir en entorns globals 
i recuperar (backshore) part 
de la producció que s’havia 
externalitzat a d’altres països. 
Així Rajoy, Mas i els alcaldes 
de la majoria de ciutats parlen 
de la necessitat de mantenir 
i reforçar el teixit econòmic. 
Diuen que volen afavorir l’em-
presa i desenvolupar models 
“sostenibles”, però de mo-
ment sols són paraules. Les 
indústries ja no poden obtenir 
la competitivitat en els costos 
laborals, o en instruments de 
política canviària. Per plan-
tejar seriosament el retorn 
manufacturer, primer s’han 
d’assolir avantatges compe-
titives i generar valor afegit, 
i no lluitar només per costos 
baixos. Seria saludable elimi-
nar la competència deslleial 
i equilibrar el comerç inter-
nacional. S’han de facilitar 
programes que fomentin l’ús 
moderat o intensiu en R+D+I 
(especialment per la indústria 
de l’automoció, química, far-
màcia, maquinària, equips de 
transport...) augmentar el ni-
vell d’automatització i de tec-
nologia digital –i aprofitar-se 
de la proximitat a clients - (en 
sectors com els de l’alimenta-
ció, begudes, auxiliar de l’au-
tomòbil, tèxtils de resposta 
ràpida...). 
Sempre es poden establir no-
ves indústries i serveis, siguin 
de noves tecnologies o d’alta 
creativitat, però sempre cal 
que l’administració simplifiqui 
la regulació i el sistema impo-
sitiu per facilitar-ne la implan-
tació i/o l’ampliació de les ja 
existents. I que disposin del 
finançament. No es poden 
seguir pujant taxes i impos-
tos a unes empreses que ja 
no poden seguir pagant tant 
desgavell. I perquè es tornin 
a fer indústries cal que es tor-
ni a posar en marxa la roda. 
I sembla que els governs ja 
se’n comencin a adonar. 

Ha començat la 
desglobalització

REDACCIÓ / LA VEU

La setmana passada, va te-
nir lloc a l’Auditori Vinseum 
de Vilafranca del Penedès la 
presentació del Club Cambra, 
a la qual van assistir més de 
150 empresaris i executius de 
les comarques de l’Anoia i de 
l’Alt Penedès, que han vol-
gut conèixer de primera mà 
aquesta iniciativa impulsada 
per la Cambra de Comerç de 
Barcelona.  
El Club ja compta a totes dues 
comarques amb 1.270 empre-
ses associades (573 a l’Anoia 
i 697 a l’Alt Penedès), la qual 
cosa representa quasi el 20% 
de les empreses d’ambdues 
comarques. 
El Club és la plataforma de 
negocis per les 380.000 em-
preses de la Cambra a la de-
marcació de Barcelona --de 
les quals 6.648 són de la zona 
(3.270 de l’Anoia i 3.378 de 
l’Alt Penedès) — i pretén do-

El Club Cambra es presenta a les 
empreses de l’Anoia i el Penedès

nar resposta a les principals 
necessitats de les empreses i 
autònoms, com ara l’accés al 
crèdit, la formació i la interna-
cionalització.  
En el decurs de l’acte, van 
intervenir el president de la 
Cambra, Miquel Valls, el direc-
tor-gerent, Xavier Carbonell i 
els delegats de la Cambra a 
l’Anoia Josep Vallès i de l’Alt 
Penedès, Joan Amat. També 
hi va participar el director de 
delegacions Josep Francí, qui 
va moderar una taula rodona 
on els dos delegats van acom-
panyar a sis empresaris de les 
dues comarques, membres 
del Club Cambra els quals 
han donat a conèixer la seva 
experiència al Club. Entre ells 
hi havia l’igualadí Ferran Bos-
que, de l’empresa Poolbike.
En la seva intervenció, el pre-
sident Valls va destacar la im-
portància del Club per a les 
empreses:“El Club permet la 

interrelació entres les nostres 
empreses, erigint-se en una 
gran xarxa social de negocis, 
un punt de trobada que facilita 
els intercanvis i les relacions 
a través de l’ús de les noves 
tecnologies. La iniciativa ha 
beneficiat especialment les 
empreses de l’Anoia i l’Alt Pe-
nedès, com un element clau 
per augmentar la seva com-
petitivitat en un entorn canvi-
ant i una crisi de dimensions 
globals”. 
El Club inclou també acords 
amb tercers, que ofereixen 
productes i serveis amb im-
portants descomptes als so-
cis. Entre aquests acords, 
destaca una línia de finança-
ment de 2.000 milions d’euros 
de “La Caixa” en exclusiva per 
als socis del Club, dels quals 
ja se’n beneficien algunes de 
les 1.270 empreses associa-
des de l’Anoia i de l’Alt Pene-
dès. 

REDACCIÓ / LA VEU

Directius de Peugeot España 
han entregat el premi Qua-
lity Awards 2012U a Sarauto, 
concessionari Peugeot del Ba-
ges, Berguedà i Anoia.
Aquest premi és lliurat per la 

Peugeot premia al concessionari 
Sarauto per la seva alta qualitat

firma automobilística france-
sa com a reconeixement de 
la labor en el compliment dels 
Estàndards de Qualitat exigits 
pel fabricant i dels quals han 
obtingut màxima valoració en 
quant a Satisfacció general 

i Recomanació per part dels 
seus clients.
Tot l’equip de Sarauto se sent 
orgullós d’haver aconseguit 
aquest premi gràcies a la va-
loració dels seus clients. 
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Restaurant Scorpia i Mary Kay cel·lebren el dia de la dona
El dia 8 de març, dia internaci-
onal de la dona, el Restaurant 
Scorpia va acollir un acte solidari 
de maquillatge de ressò interna-
cional. Scorpia es va sumar així 
a una causa que ajunta dona, 
solidaritat i glamour, cedint la 
sala per acollir 500 dones. Un 
total de 250 Consultores de Be-
llesa Independents de MaryKay 
de l’equip d’Olga Jiménez, amb 
una imatge impecable i cadas-
cuna amb una convidada, van 

celebrar l’inici del concurs so-
lidari de maquillatge global de 
Mary Kay. Per cortesia d’Scor-
pia cada assistent va ser rebu-
da amb una copa de cava. Les 
Consultores de Bellesa, Empre-
sàries i convidades van gaudir 
d’un entorn únic, d’uns precio-
sos jardins, ampli aparcament i 
d’una sala deliciosament deco-
rada pel restaurant Scorpia amb 
detalls florals i taules parades 
a l’alçada d’un acte d’aquesta 

magnitud per portar a terme una 
classe de maquillatge especial 
amb tècniques smoky eyes que 
commemorava el 50è aniversari 
de Mary Kay Cosmetics a nivell 
mundial.
S’iniciava així el Concurs de 
Maquillatge “UNA DONA POT”, 
al qual podran participar totes 
les dones que ho desitgin ce-
lebrant una classe maquillatge 
amb la seva consultora de be-
llesa o trobant-ne una fins al 10 

de maig (per més informació 
consultar www.marykay.es o 
contactar amb Olga Jiménez al 
630670239. Se’ls prendrà una 
foto de l’abans i el després que 
serà pujada a la web per passar 
a votació popular i després a vo-
tació d’un jurat que seleccionarà 
3 finalistes. Clientes i Consulto-
res rebran premis en metàl·lic 
per donar a les organitzacions 
per ajudar dones i nenes que 
elles triïn (2000€ per les clien-
tes i 1000€ per les consultores) 
més un article de luxe valorat en 
500 euros. Per tots és ben sabut 
que les consultores de bellesa 
tenen un gran poder de convo-
catòria i comptar amb una sala 
adequada per dimensions i ca-
racterístiques com Scorpia va 
fer possible aquest acte. Totes 
les persones que hi treballen 
van prestar un servei amabilís-
sim a totes les assistents. Scor-
pia ofereix un servei de veritable 
categoria (per més informació 
www.restaurantscorpia.cat )
També val la pena destacar la 
col·laboració desinteressada de 
la prestigiosa dissenyadora de 
joies igualadina Sara Castells 
(www.saracastells.com ), que va 
cedir un preciós conjunt en pla-

ta per la model en la qual Olga 
Jiménez va realitzar la demos-
tració del maquillatge i de Outlet 
Núvies la Isabella (www.outlet-
nuvies.cat ) , que va cedir un 
vestit en tons blaus de nit mag-
nífic amb un caient que donava 
moviment al conjunt. Gràcies a 
aquest magnífic entorn, l’acte va 
representar a la perfecció el 50è 
aniversari de la companyia i els 
valors de les Consultores de Be-
llesa Independents de Mary Kay.
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Un any més, la calçotada po-
pular d’Igualada va omplir la 
pista de l’Ateneu Igualadí, 
amb prop de 400 persones 
d’arreu dels Països Catalans 
que van contribuir a fer una 
lluïda diada.
Els actes van començar a les 
12 del migdia, amb una sessió 
per als més menuts a càrrec 
de Pitus Robert. A més, hi ha-
via un taller de bitlles, un infla-
ble, taller de pitets i de murals.
Passades les dues, va comen-
çar la calçotada amb un parla-
ment d’Arran,i un pilar a càrrec 
dels Moixiganguers d’Igualada 
i el tret de sortida a càrrec dels 
trabucaires Els Voladors. Tot 
seguit els comensals van po-
der degustar els prop de 6.000 
calçots cuits per a l’ocasió, a 
més de botifarra, cansalada i 
cigronet de l’Alta Anoia.
A la sobretaula, la Coral Xalest 
va oferir un tastet de cançons 
tradicionals i el casal va realit-
zar un parlament per recordar 
que enguany era la divuitena 
edició de la calçotada popular, 
un esdeveniment que compta 
amb una notable trajectòria i 
arrelament a la ciutat. Segui-
dament, Natxo Calatayud, de 
la Comissió 20 anys sense 
Guillem Agulló, va oferir un 
parlament de record a la figu-
ra d’aquest jove de Burjassot 
assassinat pel feixisme. Amb 
moments força emotius, recor-
dà la figura de Guillem i com 
20 anys després encara con-
tinuen impunes els responsa-

El pati de les Escoles de l’Ateneu Igualadí oferia aquesta imatge durant la calçotada popular.

Diumenge vinent, 
calçotada popular del 
CAU a l’amfiteatre de 
les Comes

Més de 6.000 calçots es van repartir a la 
Calçotada Popular d’Igualada

bles d’aquell fet i d’altres simi-
lars.
En acabat, les divertides can-
çons de Mr Freak Ska van fer 
ballar d’allò més als assis-
tents, acabant la vetllada amb 
música a càrrec del punxadis-
cos PD eFa.
Des de l’organització es vol 
agrair especialment a totes 
les persones i entitats que van 
col·laborar en fer possible la 
festa, així com la gent vinguda 
d’arreu que va poder gaudir 
d’una bona jornada.

Actes de la Teixidora en 
ocasió del “març feminista”
Les activitats a la Teixidora no 
s’aturen, i el passat 7 de març 
hi va haver una xerrada sobre 
economia feminista i temps, a 
càrrec de la igualadina Núria 
Vergés. El dissabte 9, es van 
reviure les experiències del 
moviment juvenil d’Igualada 
dels anys 90, a càrrec de mi-
litants de l’època com Jaume 
Piquer, Oriol Càlichs i Jordi 
Sanahuja.
Els actes del març feminista, 
organitzats conjuntament per 

Arran Igualada i la Teixidora, 
continuaran avui divendres 
15 de març, amb una xerra-
da sobre el transfeminisme a 
càrrec de Miriam Solá, activis-
ta en trans-feminisme-queer. 
La xerrada començarà a dos 
quarts de 8 del vespre i, tot 
seguit, hi haurà l’actuació de 
la cantautora de Ponent Me-
ritxell Gené, que oferirà el seu 
repetori de cançons, així com 
presentarà el nou disc amb 
poemes musicats de Màrius 
Torres. Meritxell Gené compta 
ja amb tres discos (el darrer 
presentat just fa una setmana 
al festival Barnasants) i mica 
en mica s’ha fet un nom en 
el panorama de la cançó del 
país.
Els actes del mes de març al 
casal acabaran el dissabte 
23, amb una xerrada sobre el 
fracking i l’augment d’aquesta 
pràctica al nostre país, amb la 
participació de Jordi Solé de 
l’Oil Crash Observatory i Marc 
August Muntanya, de Riudau-
ra Junts contra el Fracking. Tot 
seguit, hi haurà música amb 
l’acordionista Pere de les Ca-
bres. Podeu seguir l’actualitat 
del casal a la web www.latei-
xidora.cat o bé al facebook i 
twitter.

CAU / LA VEU

Per passar una bona estona, 
fer una bona calçotada i ce-
lebrar els 60 anys de l’agru-
pament, animeu-vos a venir 
a la calçotada popular del 
cau!!! Calçotada organitzada 
pels Trucs, inclosa dins dels 
actes del 60è aniversari de 
l’agrupament.
A més a més, si voleu agafar 
forces per dinar, es farà una 
Caminada pels volts de Can 
Masarnau (a les 9:30h, a l’am-
fiteatre mateix). Al finalitzar la 
caminada arribarem al mateix 
lloc on es fa la calçotada, a 
l’amfiteatre de les comes.
La unitat de Trucs hem orga-
nitzat un menú de Calçotada, 
que inclourà: 
- Calçots amb la seva salsa
- Pa amb tomàquet i carn
- Postres i cafè (+1€)
- Aigua i vi
El preu per adult serà de 12€, 
i l’infantil de 7€ (- 10 anys).
Hora caminada: 9:30 a l’Am-
fiteatre de Les Comes. Hora 
dinar: 13:30 a l’Amfiteatre de 
Les Comes. En cas de pluja 
quedarà ajornada. 
Preu: 12€ adults, 7€ (- 10 
anys).
Tots els que us vulgueu que-
dar a dinar, haureu d’envi-
ar un correu electrònic a: 
trucs2013@hotmail.com. Al 
correu, heu de posar quants 
sereu (indicant núm. d’adults 
i infants). El mateix dia de la 
calçotada, tots els que esti-
gueu apuntats a la llista, allà 
mateix podreu comprar els ti-
quets.
Els beneficis obtinguts aniran 
destinats al projecte d’estiu al 
Marroc.

Meritxell Gené actua avui a Igualada, dins dels actes del Març Feminista de la Teixidora i Arran. Una de les trobades festives del CAU.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Quinze representants de la 
ciutat búlgara d’Aksakovo par-
ticipen aquesta setmana en 
dues jornades de treball amb 
membres de l’Ajuntament 
d’Igualada. Al llarg de dimarts 
i dimecres, sota el projecte de 
cooperació transnacional i in-
terregional de la Unió Europea 
Creació de treball en equip per 
millorar la gestió del municipi 
d’Aksakovo, tècnics dels dos 
municipis han intercanviat ex-
periències. 

Recerca de recursos
Encapçalats per la gerent de 
projectes, Nadka Kostova, 
i la seva coordinadora, Neli 
Petrova, els directors i coordi-
nadors de diferents projectes 
en àmbits com l’educació, els 
recursos humans, l’economia, 
la gestió de residus, l’ecolo-
gia, els serveis d’informació 
i tecnologia de la informació 
o la integració social, duen a 
terme sessions de treball amb 
els responsables de diferents 
àrees del consistori igualadí. 

Els tècnics municipals de la ciutat búlgara, agermanada amb Igualada, van ser rebuts per l’alcalde.

Obert el període 
per demanar al 
Consell Comarcal els 
ajuts individuals de 
menjador escolar

Quinze tècnics municipals d’Aksakovo (Bulgària) 
intercanvien experiències amb els d’Igualada

Entre altres, amb els caps i es-
pecialistes de compres i con-
tractació, recursos humans, 
acció social i integració, medi 
ambient, energia i sostenibili-
tat, serveis i tecnologia de la 
informació, joventut, atenció al 
ciutadà, alcaldia o gestió.  
Entre els aspectes a posar 
en comú hi ha, per exemple, 
la participació ciutadana en la 

política local, la implementació 
d’energies alternatives en edi-
ficis municipals, la recollida de 
residus i les polítiques medi-
ambientals, l’organització del 
personal i els serveis on-line 
a la ciutadania o la recerca 
de recursos compartint costos 
amb altres municipis i amb el 
sector privat. 
L’alcalde, Marc Castells, els 

ha donat la benvinguda, de-
sitjant que “l’intercanvi de co-
neixement i metodologia de 
gestió que encetem sigui molt 
profitós per les dues ciutats”. 
Aksakovo és una de les ciu-
tats agermanades amb Igua-
lada, juntament amb la italiana 
Lecco i la portuguesa Guima-
raes.   

REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns es va iniciar a la Pobla 
de Claramunt el curs d’opera-
dors de carretons elevadors i 
plataforma elevadora, una de 
les més de deu formacions 
que ofereix aquesta cinquena 
edició del projecte Anoia Acti-
va.
L’objectiu del curs és formar 
els alumnes per desenvolupar 
el seu treball amb equips d’ele-
vació. Hi participen un total de 
15 alumnes que aprendran els 
coneixements i habilitats ne-
cessaris per tal d’utilitzar amb 
professionalitat, seguretat i 
rendibilitat els equips de tre-
ball esmentats.
El punt fort d’aquesta formació 
és l’obtenció de dos carnets 
en un mateix curs: el de plata-
forma elevadora i el de carre-
tons elevadors.
El curs de carretons eleva-
dors i plataforma elevadora 
és un dels cursos formatius 
més sol•licitats en el territo-
ri. Aquest any s’ha presentat 
118 persones per ocupar les 
15 places de les que disposa 
el curs, i és que és una de les 
formacions que dóna uns dels 
més alts percentatges d’inser-
ció. L’any passat es van realit-
zar dos cursos, del total de 24 
participants, 10 persones van 
trobar feina (41.66%). 
Així, el Consell Comarcal 

Anoia Activa inicia un curs de carretons i plataforma 
elevadora, demanda d’empreses del sector logístic 

REDACCIÓ / LA VEU

El departament d’Ensenya-
ment del Consell Comarcal de 
l’Anoia ha obert el termini per 
a presentar les sol·licituds per 
als ajuts individuals de menja-
dor escolar per al curs 2013-
2014. El període va començar 
l’11 de març i s’allargarà fins al 
dia 5 d’abril.
L’objecte de les beques men-
jador és ajudar les famílies 
de la comarca de l’Anoia amb 
fills en edat escolar que cur-
sin educació infantil de segon 
cicle, primària i secundària i 
que tinguin dificultats socials 
i/o econòmiques, als quals no 
correspongui la gratuïtat del 
servei de menjador, per tal 
que puguin gaudir d’un ajut 
que els permeti utilitzar el ser-
vei de menjador escolar.
Per poder optar a aquests 
ajuts cal ser usuari del servei 
de menjador, cursar segon ci-
cle d’educació infantil o ense-
nyaments obligatoris en cen-
tres docents sostinguts amb 
fons públics de la comarca 
de l’Anoia, i no gaudir d’ajuts 
o subvencions pel mateix 
concepte atorgats per altres 
administracions públiques o 
ens públics o privats.  Un al-
tre requisit és tenir una renda 
per càpita anual no superior 
a 6.390 euros, d’acord amb 
l’IPREM (indicador públic de 
renda d’efectes múltiples de 
l’any 2011), o bé una renda 
mensual per càpita no superi-
or a 532 euros.
Les famílies han de presentar 
les seves sol·licituds al centre 
educatiu de l’alumne, que les 
derivarà al Consell Comarcal.
Trobareu tota la informació so-
bre els requisits, els terminis, 
el calendari i la documentació 
que cal presentar a la pàgi-
na web del Consell Comar-
cal (ww.anoia.cat), a l’apartat 
d’Ensenyament, a la pestanya 
Ajuts individuals de menjador. 
Per a més informació també 
podeu adreçar-vos al Consell 
Comarcal de l’Anoia (plaça de 
Sant Miquel, 5, d’Igualada) o 
trucar al 93 805 15 85.

aposta un any més per aques-
ta formació i donada l’alta 
demanada de persones inte-
ressades el mes de setembre 
realitzarà un altre curs amb 
les mateixes característiques 
a més de l’ inclusió del carnet 
de pont grua.
El conseller de promoció eco-
nòmica del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Josep Centellas i 
l’alcalde de la Pobla de Clara-
munt, Santi Broch van donar 
el tret de sortida. El conseller 
va introduir el curs explicant a 
més de la formació i estructu-
ra del curs que d’una banda 
compta amb la formació tran-
versal,  a càrrec de diversos 
docents especialitzats en els 

mòduls de recerca de fei-
na, sensibilització ambiental, 
igualtat de gènere, prevenció 
de riscos laborals i de l’altra, 
amb la formació teòrica espe-
cífica i pràctica que la durà a 
terme docents de l’empresa 
IFTEM. 
A més, Centellas va animar als 
participants a aprofitar el curs i 
treure’n el màxim de profit per 
aconseguir una millor qualifi-
cació professional i trobar no-
ves oportunitats d’inserció en 
el mercat laboral. 
L’alcalde de la Pobla va vo-
ler agrair la tasca del Consell 
Comarcal per apropar als 
municipis els cursos i fer més 
pròxima la formació. Alhora va 

encoratjar als participants a 
construir una nova trajectòria 
professional o reorientar-la, i 
la formació és un primer pas. 
Anoia Activa, en aquesta cin-
quena edició realitza altres for-
macions adreçades a perso-
nes que es troben en situació 
d’atur. Per a més informació 
dels cursos podeu consultar 
les pàgines web www.anoia-
activa.cat i www.anoiaproject.
cat.
Aquesta acció està subven-
cionada pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, en el marc 
del Projecte “Treball a les 7 
comarques”i cofinançada pel 
Fons Social Europeu. 

Josep Centellas i Santi Broch, durant la presentació del curs.
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
enllestit la instal·lació d’equips 
desfibriŀladors d’última gene-
ració en cinc edificis de titula-
ritat municipal. Concretament, 
els espais que des d’ara seran 
considerats cardioprotegits 
són l’edifici central de l’Ajun-
tament, el mercat de La Ma-
suca, l’Estadi Atlètic, el Teatre 
Municipal l’Ateneu i al camp 
de futbol de Les Comes. Igua-
lada comptarà, doncs, amb set 
instal·lacions municipals amb 
aquests dispositius, perquè 
les piscines de Les Comes i 
del Molí Nou ja en disposaven. 
 
Reacció ràpida
En cadascun d’ells s’hi ha 
instal·lat un aparell Desfibril·
lador Extern Automàtic (DEA), 
que permetrà una reacció rà-
pida en cas que algun ciutadà 
que es trobi al seu interior o 
en les proximitats pateixi una 
aturada cardíaca. Les ubica-
cions per aquests nous apa-
rells, segons explica el regidor 
de Sanitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament, el doctor Fermí 
Capdevila, “han estat triades 
intentant cobrir geogràfica-
ment la màxima superfície de 
la ciutat i donar, alhora, assis-
tència als llocs on s’acostuma 
a aplegar més gent i d’altres 
on es practiquen activitats es-
portives amb freqüència”. 
Les aturades cardíaques ex-
trahospitalitàries constituei-

Desfribil.lador ubicat a l’Ajuntament.

Les màquines, que 
poden salvar la vida 
a una persona que 
pateix una aturada 
cardíaca, s’han situat 
a l’Ajuntament, la Ma-
suca, l’estadi atlètic, 
el teatre de l’Ateneu i 
el camp de futbol de 
les Comes 

Instal·len cinc desfibril·ladors en edificis i equipaments 
municipals, i 45 persones aprenen a utilitzar-los

xen un important problema 
de salut pública. Al conjunt de 
l’Estat s’estima que cada any 
es produeixen més de 24.500 
casos, una mitjana d’una atu-
rada cada vint minuts. El 60% 
de les aturades cardíaques es 
produeixen en presència de 
testimonis i el 16% en espais 
públics, essent la fibril·lació 
ventricular la responsable ini-
cial de fins el 85% de les atu-
rades extrahospitalitàries. Per 
això, les societats científiques 
internacionals aconsellen es-
tratègies dirigides a disminuir 
el temps de resposta i molt 
especialment el de desfibril·
lació, considerant com a òptim 
un temps inferior a cinc minuts 
entre la trucada al número 

d’emergències i la descàrrega 
elèctrica. 
 
No cal personal sanitari
Els avenços tecnològics han 
permès desenvolupar els dar-
rers anys desfibril·ladors amb 
un funcionament automàtic i 
semiautomàtic que no neces-
siten personal sanitari per a 
fer·los servir i que, per tant, 
són adequats per a la seva 
utilització en recintes públics. 
Estan especialment disse-
nyats per ubicar·los en espais 
concorreguts, com grans ma-
gatzems o centres esportius, i 
per ser utilitzats per persones 
amb uns coneixements bàsics 
en reanimació cardiopulmonar 
i en l’ús d’aquests aparells.  
 

Formació de 6 hores
Per això, durant les darreres 
setmanes, quaranta·cinc per-
sones vinculades a cadascun 
d’aquests equipaments han 
rebut la formació pertinent per 
a fer·los servir. Aquesta  for-
mació ha tingut una durada de 
sis hores i cada any es realit-
zaran dues trobades amb els 
diferents equips per fer el se-
guiment continuat que es re-
quereix. La formació l’ha dut a 
terme el grup docent de suport 
vital de l’Hospital d’Igualada, 
que té l’acreditació de centre 
docent.  
El doctor Josep Maria Soto, 
coordinador de la Unitat Do-
cent en Suport Vital a l’Hospi-
tal d’Igualada i Responsable 
Territorial del Consell Català 

de Ressuscitació Cardiopul-
monar, assegura que “dispo-
sar de desfibril·ladors automà-
tics en ubicacions que acullen 
competicions esportives o 
grans concentracions huma-
nes és fonamental, perquè si 
reduïm el temps de resposta, 
augmentem les possibilitats 
que una persona que pateix 
una aturada cardíaca se’n sur-
ti”. En aquest sentit, tant Soto 
com Fermí Capdevila, coinci-
deixen en afirmar que “amb 
aquesta implantació, Iguala-
da comença a situar·se al ni-
vell d’altres ciutats europees 
que, des de ja fa anys, dispo-
sen d’un ampli desplegament 
d’aquests dispositius”. 
La voluntat del consistori, se-
gons ha avançat Fermí Cap-
devila, és continuar dotant la 
ciutat de més aparells en els 
propers anys i seguir desen-
volupant aquesta implantació 
de manera coordinada i amb 
l’assessorament de l’Hospital 
d’Igualada. 
 
 
 
 

El regidor Fermí Capdevila, amb el Dr. Josep Maria Soto.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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El dret a l’assistència sanitària 
ha de ser universal? Aquest 
és el tema sobre el qual van 
polemitzar els finalistes de la 
setena edició de la Lliga Uni-
versitària de Debat de la UB 
el 8 de març passat, a l’Aula 
Magna de l’Edifici Històric. Va 
ser la cloenda d’una compe-
tició que al llarg de cinc dies 
d’enfrontaments dialèctics ha 
aplegat fins a trenta-sis estudi-
ants repartits en onze equips.
L’equip Ell i jo, format per 
l’anoienc Arià Paco i Dídac 
Ramírez, es va acabar impo-
sant sobre la formació Hereus 
34, integrada per Arnau Cobo 
i Blai Martín. Els primers van 
defensar la posició favorable 
a l’assistència universal i els 
segons, la contrària.
El jurat d’honor d’aquest de-
bat final va estar format per 
la vicerectora d’Estudiants i 
Política Lingüística, Gemma 
Fonrodona; la directora de 
l’Observatori de Bioètica i Dret 
- Càtedra UNESCO de Bioè-
tica de la UB, Maria Casado; 
el professor del Departament 
de Lingüística General de la 
Facultat de Filologia Xavier 

Arià Paco -al mig- amb el seu company Dídac Ramírez i representants de la UB.

L’anoienc Arià Paco, millor orador del 
concurs universitari de debat de la UB

Laborda, i la presidenta de 
l’Associació Àgima, Josi Her-
nansáez.
El jurat també va destacar la 
participació d’Arià Paco (equip 
Ell i jo) amb el premi al millor 
orador, i de Jordina Pérez 
(equip Clepsidra), amb el pre-
mi a la millor jove promesa.
En el transcurs de la compe-
tició, participants i organitza-
dors van seleccionar l’equip 
que representarà la UB en la 
IX Lliga de Debat Universitari 
de la Xarxa Vives d’Universi-
tats. Aquest equip estarà for-
mat pels estudiants Edmon 
Girbal (com a capità), Arià 
Paco, Gonzalo Fernández, 
Jordina Pérez i Georgina Ro-
dríguez. Tots ells competiran 
amb equips de la resta d’uni-
versitats de l’àmbit catalano-
parlant en la Lliga de la Xarxa 
Vives, que enguany es farà 
a la mateixa UB del 8 al 12 
d’abril.
 
La lliga interna 
de debat de la UB 
Des de fa set anys, el Vice-
rectorat d’Estudiants i Políti-
ca Lingüística de la UB, jun-
tament amb l’Associació de 

Debat de la UB, organitza la 
Lliga Universitària de Debat 
de la UB, oberta a tots els es-
tudiants de la Universitat. Es 
tracta d’una competició lúdica 
i formativa en què els equips, 
formats per alumnat univer-
sitari dels diversos ensenya-
ments de la UB i liderats per 
un capità, s’enfronten, d’acord 
amb un calendari de competi-
ció, en un seguit de debats al 
voltant d’un tema d’actualitat 
proposat des de l’organització. 
Guanya l’equip amb més ca-
pacitat per comunicar, fer-se 
entendre i, sobretot, unir punts 
de vista i crear opinió.
El Vicerectorat d’Estudiants 
de la UB va crear aquesta lliga 
de debat pròpia amb l’objectiu 
d’ajudar els estudiants a ad-
quirir i posar en pràctica estra-
tègies de mediació i tècniques 
de negociació i de resolució 
de conflictes. El debat també 
permet que els estudiants es 
familiaritzin tant amb l’ús de 
registres acadèmics de la llen-
gua com amb la dinàmica de 
les intervencions públiques. 
Tot plegat fa que aquesta acti-
vitat tingui un potencial forma-
tiu elevat.

Premi per a un treball del Centre 
de Salut Mental d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

En el Vè Simposi sobre Tras-
torn límit de la personalitat 
que es va dur a terme el pas-
sat mes de febrer a l’Hospital 
General de Catalunya es van 
donar els Premis Esteve Ci-
rera 2013. El primer premi, va 
recaure al pòster titulat “Impli-
cacions neurobiològiques del 
trauma infantil en els sistemes 
cerebrals de recompensa: 
dades preliminars amb Res-
sonància Magnética Funci-
onal”. Aquest pòster estava 
elaborat pels autors Daniel 
Vega, Josep Marco-Pallarés, 
Àngel Soto, Pablo Ripollès, 
Joan Ribas, Edith Pomarol-
Clotet, Salvador Sarró, Peter 
McKenna, Rafael Torrubia i 
Antoni Rodríguez-Fornells. 
Aquests professionals confor-
men un grup de treball de re-
cerca en el Trastorn Límit de 
la Personalitat, que uneix els 
esforços de diferents institu-
cions públiques catalanes: el 
Servei de Psiquiatria i Salut 
Mental del Consorci Sanitari 
de l’Anoia, la Unitat de Psico-
logia Mèdica del Departament 
de Psiquiatria i Medicina Legal 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el Grup de Cog-
nició i Plasticitat cerebral de 
l’IDIBELL (H. De Bellvitge), el 
Departament de Psicologia 
Bàsica de la Universitat de 

El CAP Igualada Nord, seu del Centre de Salut Mental, depenent del Consorci Sanitari de l’Anoia

Barcelona, la Fundació FID-
MAG de les Germanes Hospi-
talàries de Sant Boi, i la Ins-
titució Catalana de Recerca i 
Estudis Avançats (ICREA). 
Algunes línies actuals de re-
cerca sobre l’orígen i desen-
volupament dels trastorns 
mentals, donen un paper molt 
important als aspectes epi-
genètics. Això vol dir que, la 
càrrega genètica d’un individu 
podria expressar-se, o no, en 
funció d’aspectes ambientals 
intensos com poden ser el fet 
de patir esdeveniments trau-
màtics a la infància o l’adoles-
cència. En el cas de l’estudi 
guanyador, els autors analit-
zen tres mostres: 1) pacients 
amb trastorn límit de la per-
sonalitat que reporten molts 
esdeveniments traumàtics a 
la infància; 2) pacients amb 
trastorn límit de la personalitat 
que reporten pocs esdeveni-
ments; 3) persones sense cap 
trastorn psiquiàtric. L’estudi 
compara el funcionament d’al-
gunes àrees cerebrals implica-
des en la regulació emocional, 
entre aquests tres grups. Les 
principal troballa, apunta cap 
a un funcionament cerebral 
diferent de les àrees estudia-
des en aquells pacients que 
reporten més esdeveniments 
traumàtics a la infància.

La setmana vinent, Automercat
REDACCIÓ / LA VEU

La semana vinent, del 22 al 25 
de març, tindrà lloc una nova 
edició de la fira Automercat, al 
recinte Carner. Es tracta d’un 
certamen dedicat al vehicle 
d’ocasió en la qual els visi-
tants trobaran una selecció de 
les millors ofertes en vehicle 
usat, amb informació sobre 
les dades bàsiques i a preu de 
mercat. Àmplia informació a la 
propera edició de La Veu.

Ceina celebra els seus 25 anys amb 
una marató de certificacions oficials
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous, 21 de març 
de 2013, l’empresa igualadina 
Ceina arribarà al seu 25è ani-
versari. Per celebrar aquesta 
important fita, i entre d’altres 
activitats programades, el 
centre de formació convoca 
una marató de certificacions 
oficials. Aquesta marató, que 
es durà a terme entre els dies 
1 i 12 de març, vol regalar 100 
exàmens de certificació oficial 
de la marca Adobe Systems, 
valorats en 60€ cada un, a les 

100 primeres persones que 
ho sol·licitin responent a una 
simple pregunta: quin dia de 
la setmana va néixer Ceina?. 
Les persones afortunades 
podran escollir entre un dels 
exàmens següents: Adobe 
Dreamweaver CS6, Adobe 
Flash CS6, Adobe Photos-
hop CS6, Adobe PremierePro 
CS6, Adobe Illustrator CS6 o 
Adobe InDesign CS6. Aques-
ta marató compta amb la col-
laboració i suport de l’empresa 
PUE (Projecte Universitat Em-
presa), amb qui Ceina manté 

una estreta relació.
A banda de la marató de certi-
ficacions oficials, Ceina té pre-
vist assistir també a la VII Fira 
Futur, a Masquefa, amb un es-
tand propi, on s’explicaran els 
serveis del centre i es faran 
demostracions pràctiques del 
seu sistema d’aprenentatge.
Per últim, i fins el dia 30 d’abril, 
Ceina ofereix descomptes im-
portants (de fins al 70%) per 
a tots aquells estudiants que 
decideixin realitzar algun dels 
cursos, ja sigui a les seves au-
les o bé a distància. 



El jutge no troba indicis de delicte 
en el “cas Palacios” de Vilanova del Camí
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El jutge d’instrucció número 
5 d’Igualada ha decidit arxi-
var provisionalment el proce-
diment judicial obert contra 
l’expresident del Club Bàsquet 
Vilanova i regidor de Vilano-
va Alternativa (VA), Francisco 
Palacios, que estava impu-
tat per presumptes delictes 
d’apropiació indeguda, estafa 
i falsificació de documents, en 
base a una denúncia efectua-
da per 8 socis i pares de juga-
dors de l’entitat esportiva. 
Segons han explicat a La Veu 
diverses fonts, el jutge, tenint 
en compte també la mateixa 
posició del fiscal, ha decidit 
arxivar el cas temporalment, 
en no trobar indicis de delicte, 
però l’acusació -els pares de-
nunciants- ja han presentat re-
curs d’apeŀlació, que haurà de 
resoldre l’Audiència Provincial 
de Barcelona en uns tres me-
sos. El cas no ha arribat a tenir 
ni vista judicial. Curiosament, 
el mes de gener, el mateix 
jutge va optar per tirar enda-
vant el cas i seguir el “procedi-
ment abreujat” -així es diu en 
termes judicials-, però ara ha 
canviat sobtadament d’opinió.
Francisco Palacios ha explicat 
en una entrevista el seu posi-
cionament davant la decisió 
judicial.
Com valora aquest arxiva-
ment?
El jutge diu ben clarament que 
jo no he comès cap delicte. 
Es van presentar tot tipus de 
proves, la documentació de la 
federació, comprovants ban-
caris... El jutge i el fiscal ente-
nen que no hi ha cap indici de 
delicte. 
Què pensa, després d’això?
Tinc una gran satisfacció, per 
mi i sobretot per les persones 
que han estat al meu costat, i 
als que han fet tant mal tot el 
que s’ha dit sobre mi, especi-

Francisco Palacios, dimecres al vespre durant l’entrevista amb La Veu.

alment la meva família i amics 
propers. Jo estava segur que 
no havia comés cap delicte. 
Se m’ha fet una campanya 
brutal de descrèdit i destrossa 
personal, com no s’havia vist 
pràcticament mai a Vilanova 
del Camí. La gent ha de saber  
que tot el que es va dir de mí 
era fals. La meva família i els 
companys de VA han hagut de 
patir com jo tot el que s’ha dit, 
i no m’han fallat mai. Els agra-
eixo molt el seu suport.
Què espera, ara, de la gent 
que va confiar en el seu dia 
en Vilanova Alternativa?
M’agradaria que pensés el 
mateix que va pensar quan 
ens va votar. Sóc una persona 
que es va presentar a les elec-
cions per treballar per Vilano-
va, amb un grup d’amics. I em 
dedicava a un hobby, que era 
un club de bàsquet. Sóc una 
persona normal, que no ha 
comès cap delicte, i que con-
tinua tenint ganes de treballar 
per Vilanova. A mi no se m’es-
tava jutjant per res que tingu-
és a veure amb el meu càrrec 
polític.
Vostè havia de ser alcalde, 
el proper mes de juny, en 
virtut del pacte amb el PSC. 
I ara, què?
Nosaltres pensem que s’hau-
ria de restituir tot el mal que 
es va fer, i la injustícia que 
es va cometre. Però aquesta 

Una història amb un clar rerefons polític
El desembre de 2011 un grup 
de pares del Club Bàsquet 
Vilanova va denunciar el re-
gidor de Vilanova Alternati-
va (VA), Francisco Palacios, 
que havia estat president de 
l’entitat durant dotze anys, 
perquè l’acusaven d’haver-
se embutxacat diners de 
l’entitat i dient que havien 
trobat diverses irregularitats 
en la seva gestió del club. 

Arran de la imputació de Pa-
lacios, tots els regidors de 
l’oposició van demanar que es 
retirés del govern mentre no 
existís una sentència. L’alcal-
de Joan Vich va cessar Pala-
cios, i la decisió va provocar 
la ruptura del pacte de govern 
PSC-VA. Una regidora de VA, 
Marta Trullols, va decidir unila-
teralment seguir formant part 
del govern amb el PSC.
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El jutge d’instrucció 
número 5 d’Igualada 
decideix arxivar 
provisionalment la 
causa, però els 8 
pares del CB 
Vilanova que van 
demandar Palacios 
ja han presentat un 
recurs d’apel.lació

pregunta li haurà de fer a les 
forces de l’oposició que van 
iniciar la cacera contra VA i 
contra mi mateix, per trencar 
el pacte de govern. Hi ha mol-
ta gent que no perdonarà mai 
que un grup de veïns es va po-
sar d’acord per presentar-se a 
les eleccions i treure uns bons 
resultats... I també li haurà 
de preguntar a l’alcalde Joan 
Vich, que era l’únic que tenia 
el poder per destituir-me, cosa 
que va fer sense que ni tan 
sols hagués pogut defensar-
me.. Els que volien aconse-
guir trencar el pacte de govern 
ho van assolir, i el que volia el 
PSC, que era continuar gover-
nant, també. Penso que tota 
aquesta gent haurà de donar 
una resposta al ciutadà, quan 
s’ha demostrat que no tenien 
raó i sóc innocent.
Creu que, amb aquesta re-
solució, el govern de Vilano-
va és més feble que mai?
No té per què. A nosaltres 
ens han intentat desmuntar 
el grup, amb tot tipus d’atacs, 
fins i tot se’ns ha pres una 
acta de regidor, fruit de les 
converses de Joan Vich amb 
la regidora Marta Trullols, a 
esquenes nostres, amb la úni-
ca intenció de conservar-se en 
el poder. Això s’ha de dir ben 
clar, perquè és així. Fins que 
no ho va tenir ben lligat, i que 
no tindríem després cap opció 
sumant amb altres forces polí-
tiques, a mi no em va destituir. 
Va estar jugant amb nosaltres 
durant un mes. Marta Trullols 
també hauria de donar expli-
cacions. Ens haurem de pre-
guntar en quina posició queda 
una persona que abandona el 
seu grup per poder continuar 
governant, en base a unes 
acusacions que ara es demos-
tra que no tenien fonament...

Volia continuar governant, te-
nir més càrrecs, cobrar més? 
Va pactar sota màniga amb el 
PSC? Va tenir 4 regidors a les 
eleccions, i ara en tenim tres. 
Trullols hauria de dimitir, ara i 
des del primer moment.
Es presentarà el 2014? Es 
refarà Vilanova Alternativa?
Ja ho veurem al final de la le-
gislatura. Ara el que tinc ga-
nes és de treballar en els dos 
anys que queden, que és pel 
que ens va votar la gent. I amb 
més ganes que mai. I penso, 
sincerament, que Vilanova Al-
ternativa continua treballant. 
Ja s’ha refet. Hem rebut molts 

suports, de gent que ha vist 
que tot això era una maniobra 
política.
Vilanova té una situació po-
lítica molt difícil. Què passa, 
al seu poble, que es parla 
més de trifulgues polítiques, 
que no de la gestió del dia 
a dia?
Miri, Vilanova és una gran 
població, però aquesta imat-
ge que té és interessada. Hi 
ha qui li interessa “vendre” 
aquesta imatge, i hi ha qui la 
compra. És feina de tots, re-
soldre això. De tota manera, 
s’han aprovat les taxes, i el 
pressupost municipal... Molts 
altres de l’oposició estaven 
en contra del pacte PSC-VA, i 
ara sembla que estan d’acord 
amb pactes puntuals amb el 
PSC...

“Se m’ha fet una 
campanya brutal de 
descrèdit i destros-
sa personal, com no 
s’havia vist pràctica-
ment mai a Vilanova. 
La gent ha de saber  
que tot el que es va 
dir de mi era fals”

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

SANT JORDI 2013

Es comunica a les llibreries i �oristeries d'Igualada que 
estiguin interessades a ocupar un estand per a la 
venda de llibres i �ors el dia 23 d'abril a la plaça de Cal 
Font, que cal que emplenin la instància corresponent 
de sol·licitud a l'Ajuntament d'Igualada abans del dia 
22 de març, per tal de distribuir els espais d'aquesta 
zona i fer la previsió dels materials necessaris pel mun-
tatge.

En cas de no presentar la sol·licitud dins d'aquest 
termini, l'Ajuntament no garanteix la disponibilitat 
d'espais ja que s'entendrà que no desitgen instal·lar-se 
en cap estand.

La resta d'entitats, escoles i associacions sense �nalitat 
de lucre que vulguin muntar alguna parada d'articles 
relacionats amb la festa de Sant Jordi, poden presentar 
la sol·licitud �ns al dia 5 d'abril.

Ajuntament d'Igualada
Igualada, 14 de març de 2013 
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El Ple vilanoví va defensar el dret a decidir amb 8 vots a favors, 6 en contra i 3 abstencions.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El ple de Vilanova del Camí 
es va posicionar dilluns, so-
bre el dret a decidir. El punt, 
defensat pel regidor republicà 
Xavier Bermúdez, va rebre el 
suport dels partits que també 
ho havien fet al Parlament, 
CiU i ICV, i els vots en contra 
de PP i PXC. IPV també va 
votar-hi en contra, els regi-
dors del VA s’hi van abstenir 
i la regidora no adscrita Marta 
Trullols, hi va votar a favor. El 
més sorprenent, però, va ser 
la llibertat de vot expressada 
pel grup del PSC, donant com 
a resultat tres vots favorables, 
el de l’alcalde Joan Vich, la 
tinent d’alcalde Vanesa Gon-
zález i la regidora Pepita Cò-
dol, i el vot contrari d’ Antonio 
Sánchez. El recompte final va 
ser, doncs, de vuit vots a fa-
vor, sis en contra i tres absten-
cions. Per a Xavier Bermúdez 
“vam creure oportú presentar 

aquesta moció al Ple atenent 
el diàleg a tots nivells que exi-
geix el procés que hem ende-
gat, i del qual el món local no 
en pot quedar al marge”. La 
discussió del punt es va dur 
a terme amb serenor, malgrat 
les profundes discrepàncies 
expressades especialment 
pel PP. Per a Bermúdez “hem 
de trencar el límit que marca 
la tarima de la sala de plens, 
sovint els regidors opinen 
d’uns temes sobre els quals 

El Ple de Vilanova es posiciona a 
favor del dret de sobirania català

després no deixen expressar-
se als ciutadans, i nosaltres 
defensarem que els partidaris 
tant del sí com del no puguin 
votar”. Com a valoració final, 
Xavier Bermúdez afegeix que 
“a Vilanova tendim sovint a 
creure’ns dins una bombolla 
totalment aïllada de la realitat 
política catalana. Amb el posi-
cionament d’avui es trenquen 
molts clixés sobre Vilanova i 
agraïm que el gest de valentia 
del PSC hi hagi contribuït”.

Rebuig a l’avantprojecte de llei 
que afecta l’autonomia local
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí va celebrar dilluns una 
sessió ordinària del Ple en què 
va aprovar, entre altres, una 
moció en defensa de l’Autono-
mia Local i el Règim Compe-
tencial Local de la Generalitat 
de Catalunya. La proposta que 
van presentar conjuntament 
ICV, ERC, PSC, CiU i la re-
gidora no adscrita Marta Tru-
llols, rebutja l’avantprojecte de 
modificació de la Llei Regu-
ladora de Bases Locals que 
vol impulsar el govern central 
i que persegueix, segons va 
explicar la regidora Francina 
Gabarró, “centralitzar les com-
petències locals i limitar la po-
lítica de proximitat”. Tot i que 
amb matisos, tots els grups 
municipals, excepte el PP, van 
mostrar-se contraris a la idea 
que es puguin traslladar al 
govern central algunes com-
petències d’educació o sani-

tat que ara desenvolupen els 
ajuntaments i la Generalitat. 
Critiquen la manca de sensi-
bilitat cap a una de les admi-
nistracions més properes al 
ciutadà i auguren greus dese-
quilibris territorials si l’avant-
projecte prospera. Xavier Ber-
múdez, d’ERC, va qualificar 
algunes mesures de populis-
tes i va assegurar que aquest 
avantprojecte és el primer pas 
per eliminar l’autonomia muni-
cipal. Des de CiU, Jordi Barón, 
va lamentar que no hi hagués 
hagut un procés de diàleg i 
participació dels ens locals. Si 
es tracta d’estalviar, va dir Ser-
gi Balcells de PxC, es podria 
prescindir dels Consells Co-
marcals o fins i tot del Senat. 
Per contra, Mari Luz Martínez, 
va defensar l’avantprojecte i 
va explicar que la modificació 
busca que els ajuntaments no 
gastin tant, referint-se als sous 
que cobren alcaldes i regidors.

El Ple exigeix a la Generalitat 
la connexió amb la Ronda Sud 

Plànol de l’ajuntament de Vilanova de les obres de la Ronda Sud.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La necessitat de tenir una 
connexió d’entrada i sortida 
des de Vilanova del Camí a 
la Ronda Sud, va centrar, al 
ple de dilluns, una moció pre-
sentada per IPV-VV, que va 
comptar amb el suport de tots 
els grups municipals. El por-
taveu d’IPV-VV, Juan Manuel 
Cividanes, critica la posada en 
marxa de la Ronda Sud ja que 
no disposa d’entrades i sorti-
des que connectin Vilanova 
amb la via ràpida. Concreta-
ment, Cividanes demana una 
connexió directa al barri de La 
Pau per la rotonda del polígon 
industrial i una altra al barri de 
Santa Llúcia. La moció pro-
posa també la creació d’una 
comissió integrada per tots els 
grups polítics i apunta la pri-
mera acció, sol·licitar una reu-
nió urgent amb el conseller de 

Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila. Antonio Sánchez, regidor 
d’Obres i Urbanisme, va ex-
plicar al Ple que l’ajuntament  
ha vetllat per aquest tema 
des que es va posar en fun-
cionament aquesta via ràpida 
i va concretar que fa un mes 
es van tornar a reunir amb el 
Director General de Carrete-
res, Xavier Flores, per posar 
de nou el tema sobre la taula. 
Sánchez va explicar que Flo-
res va admetre que no s’havia 
tirat endavant per manca de 
recursos però que intentarien 
incorporar-lo als propers pres-
supostos de la Generalitat que 
està previst aprovar abans de 
Setmana Santa. El pressupost 
de les obres és de 400.000 
euros. En la mateixa línia Jordi 
Baron, de CiU, ja va traslladar 
l’any passat el tema a la dipu-
tada Maria Senserrich. 

L’ajuntament pagarà les 
millores a la llera del riu Anoia

El riu Anoia pel seu pas per Vilanova del Camí.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha demanat a l’ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
que es faci càrrec de les tas-
ques de manteniment, con-
servació i millora de les lleres  
del riu Anoia compreses en 
el seu terme municipal. Unes 
tasques que l’ajuntament ha 
encomanat a la Mancomunitat 
de la Conca d’ Òdena i que tin-
dran un cost aproximat  d’uns 
900 euros.
El punt es va aprovar per una-
nimitat en el Ple municipal del 
passat dilluns. També hi va 
haver unanimitat pel que fa a 
la modificació de l’ordenança 
reguladora de la venda ambu-
lant no sedentària que s’ha ac-
tualitzat a la nova normativa. 
Es pot consultar aquesta or-
denança a la pàgina web mu-
nicipal: www.vilanovadelcami.

cat, a l’apartat de Normativa.

Subvenció per les llars
D’altra banda, la Generalitat 
de Catalunya, farà efectiva la 
subvenció per al sosteniment 
de les llars d’infants munici-
pals, La Baldufa i el Molinet, 
relativa al curs 2011-2012. 
Malgrat el retard, l’Ajunta-
ment rebrà una subvenció de 
106.600 € per a La Baldufa i 
74.000 € per al manteniment 
del Molinet, unes xifres molt 
per sota del seu preu real. 
Per això el consistori va dei-
xar palès al Ple de dilluns, el 
seu malestar per les retallades 
que poden incidir en la qualitat 
del servei. La regidora d’En-
senyament, Marta Trullols, va 
explicar que encara no tenen 
cap proposta pel que fa al curs 
actual però preveu que la xifra 
es vagi retallant.

L’ajuntament de 
Vilanova s’adhereix 
al conveni pel Fons 
Socials de Vivendes
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Els Ministeris d’Economia i 
Competitivitat, de Foment, i 
de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias, la Plataforma del Tercer 
Sector i el sector bancari han 
subscrit un conveni per a la 
creació d’un Fons Social d’ha-
bitatges. Són mesures urgents 
per reforçar la protecció dels 
deutors hipotecaris que  pre-
veu la promoció d’un fons so-
cial d’habitatges de les entitats 
de crèdit. Les entitats de crèdit 
posen a disposició els habitat-
ges que tenen en propietat 
perquè puguin ser llogats per 
aquelles famílies que han es-
tat desallotjades de casa seva 
per no poder pagar la hipote-
ca. També podran acollir-se a 
la mesura, les persones que 
es trobin en situacions d’es-
pecial vulnerabilitat social. El 
conveni preveu l’adhesió dels 
ajuntaments que, com Vilano-
va del Camí, actuaran com a 
entitats col·laboradores. Prè-
via petició de les entitats fi-
nanceres, a través dels seus 
Serveis Socials, l’ajuntament 
haurà d’emetre un informe va-
lorant les circumstàncies soci-
als de les famílies sol·licitants. 
La proposta va comptar amb 
el vot favorable de tots els 
grups municipals en el Ple del 
passat dilluns, sent una acció 
en benefici als ciutadans de 
Vilanova que s’hi acullin. 
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Escolars i residents de l’AMMA 
comparteixen experiències

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La residència AMMA Vilanova 
va acollir una nova experièn-
cia d’intercanvi intergeneraci-
onal. Una vintena d’alumnes 
de l’Escola Maristes d’Iguala-
da van passar una estimulant i 
entretinguda matinal al centre, 
en el marc d’un programa de 
solidaritat. Alumnes i avis van 
poder mantenir un interessant 
col·loqui sobre temes diversos 
com ara la feina, els estudis, 
l’oci, l’economia i fins i tot 
l’evolució en el temps de les 
relacions de parella. Al llarg 
de la trobada, conduïda per 

la professora dels Maristes, 
la Psicòloga del centre i l’Edu-
cadora social, els dos grups 
d’edat van tenir oportunitat de 
sorprendre’s mútuament es-
coltant les explicacions d’una 
i altra banda. En acabar el col·
loqui van participar plegats en 
una sessió de psicomotricitat 
adaptada per mantenir la mo-
bilitat global i treballar coordi-
nació i ritme. Tot gaudint de la 
música i seguint les indicaci-
ons de les dues fisioterapeu-
tes del centre, van passar una 
molt bona estona.

A la pròxima sessió, els avis els ensenyaran el joc estrella de la residència, les bitlles catalanes.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

A partir del 14 de març, el 
Banc del Temps de Vilanova 
del Camí, passa a ser gestio-
nat per l’entitat vilanovina Pla-
neta Viu, amb la col·laboració 
de l’ajuntament de Vilanova 
del Camí. El banc de temps 
és una iniciativa comunitària 
que Planeta Viu promou com 
a alternativa al sistema capi-
talista de la societat actual. 
Aquest projecte esta destinat 
a persones majors d’edat, i 
consisteix en oferir tota una 
classe de serveis a canvi de 
l’intercanviï de temps. L’ob-
jectiu d’aquest mecanisme 
d’intercanvi multilateral sense 
fer ús de la moneda és esta-
blir una xarxa d’ajuda mútua i 
reforçar els llaços comunitaris 
d’un barri, poble o ciutat. Les 
persones que vulguin ser so-
cis del Banc del Temps, i fer ús 
d’aquest servei ho podran fer 
de manera gratuïta, adreçant·
se al Centre Cívic del Barri La 
Pau tots els dijous de 2/4 de 
set a 2/4 de vuit.

El Banc del Temps 
serà gestionat per 
l’entitat vilanovina 
Planeta Viu

El Banc de Teca recull dues 
tones d’aliments en el recapte
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Fins a set contenidors amb 
prop de dues tones d’aliments 
s’han omplert finalment al llarg 
del Recapte Especial organit-
zat pel Banc de la Teca de 
Vilanova del Camí i el Servei 
de Solidaritat de Vilanova del 
Camí. El recapte va culminar 
dissabte amb una jornada so-
lidària que coincidia amb una 
nova edició del Mercat V de 
Preu i que va aconseguir una 
afluència de públic notable. 
El bon temps va acompanyar 
al llarg de la diada de dissabte 
i les parades dels comerciants 
van poder donar a conèixer 
els estocs de final de tempo-
rada. L’ambient a la plaça va 
ser molt animat i les activitats 
de les diferents entitats vilano-
vines van servir de reclam.
Al matí, força famílies van 
passar per la parada del Banc 
de la Teca a fer la seva contri-
bució amb bosses d’aliments, 
a canvi d’una bona carmanyo-
la de macarrons. Antoni Pau, 
un dels voluntaris, va cuinar 
una gran paella de macarrons 
que va satisfer el paladar dels 
més petits i també dels grans. 
Des del Banc de la Teca i des 
del Servei de Solidaritat volen 
donar les gràcies a tothom qui 
va col·laborar en aquesta jor-
nada i també a totes les per-
sones, establiments i instituci-

ons que han fet possible l’èxit 
d’aquest recapte. Els centres 
d’ensenyament vilanovins, 
així com els supermercats Se-
bastian i Supermas han esde-
vingut punts importants de re-
collida d’aliments, i la quantitat 
de les aportacions ha estat 
molt important. La mala notí-
cia és que creix el nombre de 
famílies que han de recórrer 
al servei d’aquest banc d’ali-
ments municipal, que gestiona 
un grup de persones voluntà-
ries de la mà de Serveis Per-
sonals i en conveni amb Creu 
Roja Anoia. El Banc de la Teca 
atén actualment prop de 700 
persones del municipi. Més 
de 200 famílies vilanovines, 
la majoria parelles joves amb 
més de dos fills, són benefici-
àries d’aquest servei que cada 
vegada necessita del suport i 
la solidaritat de més persones, 
davant la demanda creixent. 
Al marge de la col·laboració 
ciutadana, el Banc de la Teca 
rep trimestralment ajuda del 
Fons Social de Unió Europea i 
donacions de Creu Roja. Dis-
sabte, en la urna instal·lada 
a la plaça del Mercat també 
es van fer donacions econò-
miques i segons han explicat 
des de Serveis Personals es 
van recollir 200 euros que es 
destinaran a la compra de pro-
ductes de primera necessitat.

La Colla Excursionista fa una 
sortida a la Serra de Collserola

Els trenta caminaires van començar i acabar la seva ruta a Can Coll.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat diumenge, tot i les 
temperatures d’hivern, però 
amb un bon sol, la Colla Ex-
cursionista de Vilanova va 
anar a fer un tomb per la Serra 
de Collserola. 
Els trenta caminaires van co-
mençar la matinal a Can Coll, 
amb una sortida de tretze qui-
lòmetres, en què la majoria 
transcorrien per camí ample. 
A més pel fet d’esser prop de 
Barcelona, feia que trobessin 
una gran quantitat de ciclistes, 
sobretot passant pel torrent de 

Can Cerdà, un dels trams més 
entretinguts, on encara es tro-
ben arbres caiguts dels milers 
que va tombar la gran ventada 
de fa quatre anys, la qual cosa 
va fer que s’endinsessin en un 
frondós bosc amb força obsta-
cles per salvar.
Al final de la sortida, els cami-
naires van tornar al punt d’ini-
ci, a Can Coll, on es feren la 
foto de grup. La propera sorti-
da de la Colla vilanovina serà 
a La Segarra el diumenge 24 
de març, sortint de Vilanova a 
les set i fins les dues. 

Una iniciativa de l’àrea d’obres 
rep el premi “Alfons Ortuño”

Els premiats amb la vicepersidenta del govern, Joana Ortega.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’àrea d’Obres i Urbanisme 
de l’ajuntament de Vilanova 
del Camí ha estat premiada 
per una actuació innovadora 
en matèria de gestió pública. 
La Direcció de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalu-
nya ha reconegut el projecte 
anomenat “Creació i Implan-
tació del Sistema d’Informació 
Geogràfica a l’Àrea d’Obres i 
Urbanisme”. La iniciativa ha 
resultat premiada en la candi-
datura en la qual participava 
dins dels “I Premis Alfons Or-
tuño”, uns guardons que vo-
len reconèixer les actuacions 
innovadores i de bones pràc-
tiques que es duen a terme a 
les administracions públiques 
catalanes. La vicepresidenta 
del Govern i titular del Depar-
tament de Governació i Re-
lacions Institucionals, Joana 
Ortega, va presidir dilluns al 

migdia l’acte de lliurament 
d’aquests guardons, que no 
tenen dotació econòmica i 
s’atorgaran bianualment. 
El projecte vilanoví ha resultat 
premiat d’entre 31 candidatu-
res d’arreu de Catalunya, i que 
pertanyen a administracions 
públiques de tots els àmbits.El 
jurat ha atorgat un premi i dos 
accèssits per a cadascun dels 
tres àmbit en què s’han adscrit 
les candidatures: Polítiques 
sectorials i serveis finalistes; 
Gestió pressupostària, avalu-
ació i transparència, i Orga-
nització i Recursos Humans. 
El projecte de l’Àrea d’Obres i 
Urbanisme de l’Ajuntament vi-
lanoví ha obtingut un dels dos 
accèssits en l’àmbit de Políti-
ques sectorials i serveis fina-
listes, un àmbit on competia, 
entre altres, amb la Generali-
tat, que finalment es va endur 
el primer premi.

Reeixida matinal 
commemorativa de 
les Dones del PSC de 
Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Les Dones Socialistes de 
l’Agrupació  de Vilanova del 
Camí van celebrar el Dia de 
la Dona Treballadora amb una 
reeixida matinal, el passat diu-
menge. De les deu del matí 
fins a 2/4 de dues de la tarda 
centenars de persones van 
passar per la plaça del Mercat 
per gaudir de la X Fira de Ma-
nualitats. Hi va haver jocs d’in-
flables, paradetes i actuacions 
com la dels components del 
grup de cors i danses Sentir 
de una Tierra de la Unión Cul-
tural Extremeña Anoia o la de 
l’Artístic, Espai de dansa, mú-
sica i teatre. Cap a les dotze 
del migdia, Esperanza Esteve, 
diputada al Congrés i mem-
bre de l’Executiva Federal del 
PSOE, va acompanyar les so-
cialistes vilanovines tot passe-
jant per les parades. Entremig 
de la representació, Esperan-
za Esteve va llegir el manifest 
de la Dona treballadora redac-
tat per les Joventuts Socia-
listes. Abans d’acabar l’acte, 
Fina Martínez, Secretaria de 
la Dona del PSC a Vilanova 
del Camí va retre un sentit 
homenatge a una dona tre-
balladora vilanovina, Rosalba 
Sánchez, directora de l’escola 
Artístic, tot explicant la seva 
trajectòria. 
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Conca d’Òdena

Òdena aconsegueix tornar a fer la 
revisió dels valors cadastrals
ÒDENA / REDACCIÓ

El municipi d’Òdena tindrà una 
revisió de valors cadastrals 
aquest mateix any i que en-
trarà en vigor l’exercici 2014. 
L’objectiu d’aquesta revisió és 
actualitzar i corregir els valors 
del sòl odenenc. Òdena té un 
dels valors cadastrals més 
alts de la comarca fruit de la 
revisió feta per la Dirección 
General del Catastro del Mi-
nisteri d’Hisenda l’any 2007. 
Una revisió plena d’errors i 
que va donar una excessiva 
valoració del sòl que s’ha vist 
encara més agreujat pel sim-
ple pas del temps i l’evolució 
esdevinguda en el mercat im-
mobiliari. Els valors cadastrals 
actuals atorguen xifres entre 
tres i quatre vegades superi-
ors als d’Igualada i la Pobla de 
Claramunt revisats el 2009, un 
greuge comparatiu respecte 
altres municipis propers i amb 
més serveis.
Des de llavors, l’equip de go-
vern ha reiterat en diverses 
ocasions la necessitat d’una 
nova valoració per tal d’ade-
quar els valors cadastrals als 
valors actuals de mercat. 
La Gerència del Cadastre, el 

passat desembre del 2012, va 
proposar la  solució d’aplicar 
un coeficient reductor per a 
tots els municipis que havien 
fet la revisió el 2007 com alter-
nativa a la revisió que hauria 
comportat només una reduc-
ció des valors d’un 27%, però 
l’ajuntament d’Òdena, no s’hi 
va conformar, tal i com apun-
tava el regidor de promoció 
econòmica, Pep Solé “si bé 
consideràvem que és un bon 
sistema el coeficient proposat 
finalment no ens solucionava 
la desviació que tenim, per 
això vam seguir insistint per 
demanar la revisió”. 
Tenint en compte que fins el 
2013,  cinquè any d’aplicació 

dels valors, no es pot dema-
nar, segons la llei, una nova 
revisió, l’actual equip de go-
vern ha seguit transmetent 
a la Gerència del Centre de 
Gestió Cadastral la necessi-
tat d’una revisió. “Hem insistit 
molt i hem mantingut moltes 
reunions amb la Gerència del 
Cadastre, però ens hem man-
tingut ferms demanant una 
nova revisió i finalment ens ha 
arribat” explica l’alcalde, Car-
les Casanova.
Així, el 2014 Òdena tindrà uns 
nous valors cadastrals, una 
revisió que s’elaborarà al llarg 
d’aquest any 2013 i que valo-
rarà finca a finca tot el munici-
pi odenenc. 

Els valors revisats s’aplicaran a partir del 2014.

L’ajuntament fa balanç en 
positiu de l’atenció al SLO
ÒDENA / REDACCIÓ

En el context actual, la tasca 
dels ajuntaments és oferir els 
mateixos serveis a les per-
sones de forma eficient, però 
amb menys recursos que anys 
enrere. Davant d’aquesta situ-
ació, l’ajuntament d’Òdena va 
apostar, ara fa un any, per op-
timitzar els recursos vinculats 
amb el Servei Local d’Ocu-
pació  (SLO), atès que es 
tracta d’un servei que també 
s’ofereix a Igualada, Vilanova 
del Camí, Montbui i també al 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Davant d’aquesta oferta, el 
consistori d’Òdena va decidir 
fa un any traslladar els expe-
dients al SLO d’Igualada, per 
mitjà de la Diputació, una deci-
sió que responia als objectius 
de “millorar el servei i, a ser 
possible, rebaixar-ne el cost”, 
segons va expressar el regi-
dor de promoció econòmica 
d’Òdena, Pep Solé.
Després d’un any d’aquest 
trasllat, el consistori del mu-
nicipi fa un balanç positiu 
del SLO d’Igualada, que va 
atendre, durant el 2012, 135 
persones residents a Òdena. 
D’aquestes, el 66’6% van ar-
ribar a través del trasllat d’ex-

pedients i la resta, han estat 
nous usuaris. En total, l’any 
passat es van inscriure al Ser-
vei 45 persones i, en concret, 
es van traslladar 90 expedi-
ents –usuaris que constaven 
al SLO d’Òdena. Tal i com va 
declarar el regidor d’Òdena, 
Pep Solé en el moment de de-
cidir sumar els SLO d’Igualada 
i Òdena, el municipi segueix 
apostant per “l’optimització 
dels recursos”, un valor que 
ha d’estar en alça en els mo-
ments que vivim. “Optimitzar 
els recursos és reduir la des-
pesa, augmentar l’eficàcia, 
ampliar els serveis i, en defini-
tiva, gestionar millor”. 
De fet, Òdena està sent co-
herent amb aquesta política, 
va apostar per mancomunar 
el servei de deixalleria amb 
la ciutat d’Igualada, enlloc de 
construir-ne una de pròpia, o 
el treball conjunt dels quatre 
polígons dels municipis d’Òde-
na, La Pobla de Claramunt i 
Vilanova del Camí. Segons va 
explicar l’alcalde Carles Casa-
nova, la cooperació intermu-
nicipal és imprescindible per 
sumar esforços i treballar en 
comú per donar un servei més 
potent i més econòmic.

Els Mossos detenen 
una dona que 
circulava sense 
permís de conduir
ÒDENA / REDACCIÓ

El dia 9 de març cap a les nou 
del matí, una patrulla policial 
va veure com un vehicle circu-
lava anormalment lent per la 
A2, sentit Lleida a l’alçada de 
Castellolí, el vehicle circulava 
a uns 40 km/h, desconeixent-
ne el motiu, per seguretat es 
van situar al darrera per se-
nyalitzar-ho a d’altres usuàris 
de la via. El vehicle va agafar 
una sortida de l’autovia i va 
ser aturat per fer-ne compro-
vacions a la N-II, pk 557 al 
municipi d’Òdena. A la con-
ductora no li constava que dis-
posés de permís de conduir 
ni d’Espanya ni del seu país, 
Romania. Tampoc disposava 
de cap document que acredi-
tés la seva residència a Espa-
nya. Per aquests motius es va 
detenir a la jove Argentina Ci-
ocolata R, de 26 anys, de na-
cionalitat romanesa i veïna de 
Tarragona. La detinguda ana-
va acompanyada  d’un altre 
ocupant, que tampoc disposa-
va carnet. La detenció es va 
deixar sense efecte després 
de declarar, perquè va facilitar 
el domicili on viu i per la fian-
ça que va donar de presentar-
se davant el jutge.

L’ajuntament d’Òdena impulsa 
noves activitats esportives
ÒDENA / REDACCIÓ

L’ajuntament d’Òdena ha 
programat noves  activitats 
físiques per aquest darrer tri-
mestre de curs adreçades al 
públic en general. Es tracta de 
classes de spinnig i tonificació 
que es duran a terme al pave-
lló Mestre Vila Vell. L’ajunta-
ment, per tal de facilitar l’inici-
ació a l’spinning, ha programat 
un seguit de classes gratuïtes 
obertes a tothom. Les classes 
tindran lloc el dilluns de 2/4 
de set a 1/4 de nou, dimarts 
d’1/4 de deu a les deu, dijous 

d’1/4 de quatre a les quatre 
i diumenge de 2/4 de deu a 
2/4 d’onze. Per a participar-hi 
cal reservar plaça enviant un 
correu electrònic a esports@
odena.cat indicant el nom 
complert i els dies que es vol 
fer l’activitat. Per altra banda, 
les classes de tonificació més 
consolidades, es realitzen tots 
els dimecres i divendres de 
nou a deu del matí. L’objectiu 
general d’aquesta activitat és 
aprendre tècniques d’estira-
ments i augmentar i mantenir 
el to muscular. 

Un grup d’odenencs volen 
crear un club de “runners”
ÒDENA / REDACCIÓ

Un grup d’odenencs aficionats 
a córrer s’han proposat crear 
al municipi un club de runners 
obert a tothom, sigui quin si-
gui el seu nivell o edat, amb 
la finalitat de poder compartir 
rutes, entrenaments, curses i 
coneixements del món del run-
ning. L’objectiu és que el Club 
esdevingui un punt de troba-
da per als amants i aficionats 
a córrer a peu i si es va con-
solidant, organitzar sortides, 
participar en curses populars, 
ajudar als que vulguin iniciar-

se en aquest món, compar-
tir consells, etc. La iniciativa 
està oberta a tothom, gent de 
qualsevol edat i sexe. Tots els 
interessats es poden posar en 
contacte amb aquestes dues 
persones: 676 86 54 49 (Ma-
ria) i 659 37 16 50 (Jordi) i més 
endavant es convocarà una 
reunió informal per parlar so-
bre la viabilitat de creació del 
club. L’ajuntament d’Òdena, 
es congratula d’aquestes no-
ves iniciatives que promouen 
una vegada més l’esport com 
a font de salut.

Més d’una cinquantena de 
poblatans visiten Casp

L’Associació per a l’Oci de la Gent Gran de la Pobla va viatjar fins la província de Saragossa.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt va organitzar, el 
dissabte 9 de març, una ex-
cursió a la localitat de Casp, 
a la província de Saragossa. 
En aquesta sortida hi van anar 
54 persones, que van passar 
tot el dia en aquesta població 
aragonesa. L’autobús va sortir 
a les set del matí des de l’Ho-
tel Robert. Al arribar a Casp 
es va anar a esmorzar en un 
restaurant, on després hi va 
haver una demostració publi-
citària, dinar i ball. A la tarda, 
hi va haver una visita guiada 
per diferents indrets d’interès 

del municipi, com el Castell, la 
Col·legiata de Santa Maria la 
Mayor, el Mausoleu de Miral-
peix o la Torre de Salamanca.
La propera sortida que orga-
nitzarà l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran serà el dijous 
4 d’abril a Torrelles de Llobre-
gat i a Catalunya en Miniatura. 
L’autobús sortirà a 2/4 de nou 
del matí des de l’Hotel Robert. 
L’excursió inclourà l’esmorzar 
en un restaurant, on hi haurà 
una demostració publicitària i 
després, dinar. A continuació, 
es farà una visita a Catalunya 
en Miniatura. El preu és de 7 
euros i es pot apuntar fins el 
22 de març. 
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Participada taula rodona sobre la vida 
de les treballadores al gènere de punt

Una trentena de dones van explicar el seu testimoni de les fàbriques dels 70 i els 80.

MONTBUI / REDACCIÓ

Dimecres passat va tenir lloc 
a la Sala d’Actes de l’ajunta-
ment de Montbui una Taula 
Rodona amb dones montbui-
enques per tal de parlar sobre 
com era la vida de les dones a 
les fàbriques, durant les dèca-
des dels 70 i els 80. La taula 
rodona va estar moderada per 
Maribel Nogué, exregidora de 
Montbui i lluitadora pels drets 
de les dones. Va comptar amb 
la participació d’una trente-
na de persones i va ser molt 
didàctica i exemplificant de 
com era la vida quotidiana de 
moltes treballadores montbui-
enques, que van ocupar di-
ferents càrrecs professionals 
a les fàbriques del gènere de 

punt. Dels testimonis de les 
dones participants es van po-
der extreure nombroses con-
clusions com la duresa de les 
condicions de treball, els sous 
gairebé mai lligats a la produc-
tivitat de les treballadores, les 
pitjors remuneracions pel fet 

de ser dones, les dificultats 
de progressar i ascendir a les 
fàbriques... La taula rodona va 
ser valorada molt positivament 
per la regidora de Cultura, 
Igualtat i Ciutadania, Iolanda 
Acosta, que va agrair tots els 
testimonis.

Montbui aposta per incentivar 
els estudis superiors
MONTBUI / REDACCIÓ

Fins el dia 27 d’aquest mes 
es poden presentar a l’ajun-
tament de Montbui les sol·
licituds per optar als ajuts 
municipals emmarcats en la 
cinquena convocatòria de be-
ques per als estudiants uni-
versitaris i de cicles formatius. 
La convocatòria d’enguany 
compta amb una partida pres-
supostària de 30.000 euros.  
Per a aquesta convocatòria, 
el Ple va modificar les bases 
en alguns aspectes. El més 
significatiu és el que afecta 
al requisits econòmics exigits 
per a prendre part, que s’han 
rebaixat sensiblement amb la 
finalitat d’ajudar més a les fa-
mílies i joves que més ho ne-

cessiten. Aquesta modificació, 
fruit d’un procés de reflexió 
que ha tingut en compte els 
canvis legislatius i l’evolució 
econòmica del municipi, res-
pon a la necessitat d’adaptar 
el programa de beques a les 
necessitats reals dels joves 
estudiants de Montbui. 
Els requisits per a prendre 
part a la convocatòria són, en 
termes generals, els mateixos 
que en anys anteriors, tant en 
els ajuts a estudiants universi-
taris pels quals s’han de tenir 
menys de  26 anys d’edat i 
estar empadronat al municipi 
com pels ajuts a cicles forma-
tius, estudis que han d’estar 
reconeguts pel departament 
d’Ensenyament.

Les llars d’infants municipals 
van obrir les portes al públic

La quota de les llars montbuienques s’aplica segons la renda familiar.

MONTBUI / REDACCIÓ

Diumenge passat, entre 2/4 
d’onze i 2/4 de dues del mig-
dia, es va dur a terme una jor-
nada de portes obertes a les 
llars d’infants municipals de 
Montbui. Desenes de famílies 
de Montbui i la Conca d’Òde-
na van interessar·se pel funci-
onament d’aquest servei, que 
a Montbui s’ofereix a la Llar 
d’Infants L’Estel, la Llar d’In-
fants Santa Anna i la Llar d’In-
fants Montxic. De cara al curs 
2013·2014 es tornen a oferir a 
Montbui més d’un centenar de 
places. 
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 respon-
sable del projecte, Teresa Go-
lanó. Des de l’ajuntament de 
Montbui es continuarà apos-
tant fort per aquest servei, que 
enguany ha estrenat un sis-
tema de pagament de taxes 
en funció de la renda familiar. 
Les llars d’infants de Montbui 
tenen uns preus assequibles, 
amb quotes de 105, 120, 135 
o 150 euros al mes, en funció 
dels ingressos familiars.
Cal destacar que l’aportació 

municipal ha augmentat du-
rant aquest aquest curs, en 
la mateixa proporció que ha 
disminuït l’aportació de la Ge-
neralitat en relació a aquest 
servei educació. Educació, 
que abans pagava 1800 eu-
ros per plaça, ara només es 
fa càrrec de 875 euros. L’al-
calde Teo Romero considera 
fonamental continuar apostant 
per les llars d’infants. Com ell 
mateix explica “és fonamental 
que els infants puguin anar a 
les llars d’infants. Són un pro-
jecte pedagògic, que permet 
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”. 
Cal recordar que totes les 
famílies que desitgin més in-
formació sobre les llars d’in-
fants municipals de Montbui 
es poden adreçar al telefon 
93 804 89 47 i també poden 
consultar el blog de les llars 
d’infants municipals de Mont-
bui, a l’adreça d’internet http://
llarsinfantsmontbui.blogspot.
com.es/. La preinscripció a les 
llars d’infants municipals es 
durà a terme a partir del maig.

Obertes les 
inscripcions per al 
sopar de dones a la 
Pobla de Claramunt
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dona que va tenir 
lloc el passat 8 de març, la 
regidoria de Benestar Social 
de l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt organitza un sopar 
en companyia de l’actriu po-
blatana Esther Bové. 
L’acte tindrà lloc avui diven-
dres 22 de març a les nou del 
vespre a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. El preu del sopar serà 
de deu euros i després de 
l’àpat hi haurà una sorpresa. 
Esther Bové acaba de repre-
sentar a l’escenari de la Sala 
Petita del Teatre Nacional de 
Catalunya l’obra “Quan des-
pertem d’entre els morts”, 
d’Henrik Ibsen, juntament 
amb els actors Lluís Marco i 
Cristina Plazas.
Esther Bové és llicenciada en 
Art Dramàtic per l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Ha fet 
diversos cursos d’expressió 
oral i, actualment, també està 
estudiant el Grau d’Humani-
tats a la Universitat Oberta de 
Catalunya. Té un llarg currí-
culum en sèries de televisió, 
com la seva aparició a La Ri-
era, El cor de la ciutat o Porca 
Misèria. També ha treballat en 
cinema i en nombroses obres 
de teatre, entre moltes altres 
disciplines del món artístic.
D’altra banda, ahir dijous 14 
de març, va tenir lloc el Ple 
ordinari de l’ajuntament de la 
Pobla de Claramunt amb el 
punt a l’ordre del dia a des-
tacar sobre la proposta d’in-
corporació de la Pobla a la 
Mancomunitat per a |’atenció 
dels minusvàlids psíquics de 
la Comarca de l’Anoia.

Molt bona acollida de la nova 
edició del “Fora estocs”

La jornada va ser meteorològicament perfecta.

MONTBUI / REDACCIÓ

Dissabte passat va tenir lloc 
al Boulevard montbuienc una 
nova edició del mercat “Fora 
Estocs”. Es tracta d’una inici-
ativa comercial que es realitza 
habitualment a finals de febrer 
i que té com a objectiu que 
els comerciants puguin oferir 
als consumidors els darrers 
productes de la temporada 
de rebaixes. Amb una jornada 
meteorològicament perfecta, 
diferents establiments van 
treure “la botiga al carrer” per 
acabar de vendre els produc-
tes de la temporada d’hivern, 

coincidint amb la celebració 
del “MontMercat” dels dissab-
tes. El mercat “Fora Estocs” 
va incloure diferents activitats 
paral·leles com ara anima-
ció infantil i va tenir una bona 
afluència de clients. L’activitat 
va ser organitzada per Mont-
buiComerç, i va comptar amb 
la col·laboració dels establi-
ments comercials del municipi 
així com també el suport eco-
nòmic del programa d’inter-
venció integral en el barri Sant 
Maure (Llei de Barris) i l’Àrea 
de Desenvolupament Econò-
mic de la Diputació. 

Obertes les inscripcions per a 
la “Primavera al Carrer”
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, con-
curs de dibuix, jocs a diferents 
parcs del municipi i també una 
sortida prevista per al dimarts 
26 de març al Zoo de Barcelo-

na. Els actes finalitzaran el di-
mecres 27, entre les tres i les 
cinc de la tarda, amb una festa 
sorpresa. 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 inscripci-
ons es podran fer a la Ludo-
teca de Montbui, carrer Sant 
Bartomeu 10, abans del dia 19 
de març. Per a més informació 
es pot trucar al 93 801 77 18.
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El pierenc Eric Andrada 
guanya un concurs de cuina

Aquesta era la novena edició del concurs de cuina, “De la mar als fogons”.

PIERA / REDACCIÓ

El pierenc Eric Andrada gua-
nya el IX Concurs “De la mar 
als fogons”, un concurs adre-
çat a estudiants de cuina i res-
tauració de Catalunya, d’entre 
16 i 26 anys. 
L’Escola d’Hoteleria i Turis-
me de Cambrils va acollir, el 
passat divendres, l’entrega de 
premis del concurs, emmarcat 
en les Jornades de la Gale-
ra. Eric Andrada va guanyar 
aquesta novena edició amb la 
recepta de caneló de galera 
amb romesco cruixent de pe-

lut amb arena de llimona.
El concurs “De la mar als fo-
gons” va adreçat a estudiants 
de cuina i restauració de Ca-
talunya i joves d’entre 16 i 26 
anys que hagin treballat en 
restaurants de Cambrils. L’ob-
jectiu del concurs era que els 
estudiants fessin una recepta 
que tingués com a element 
central la galera. Per elabo-
rar-la, els concursants rebien 
26 ingredients bàsics i podien 
aportar 6 ingredients més que 
necessitessin per fer el plat 
que presentaven a concurs.

Dispiera engega una nova 
campanya de recollida de taps
PIERA / REDACCIÓ

Dispiera ha engegat una nova 
campanya de recollida de 
taps, aquest cop per solidarit-
zar-se amb el Josua Gavilán, 
un noi que necessita una inter-
venció dental urgent i la qual 
la Seguretat Social no cobreix. 
Per aquest motiu, Dispiera 
s’ha adherit recentment a la 
recollida de taps solidària per 
al jove, un noi amb síndrome 
de Down que necessita una 
intervenció quirúrgica dental 
que no cobreix la Seguretat 
Social. Actualment, el Josua 
resideix al Maresme, tot i que 
va viure durant molts anys a 
Piera. En Josua i la seva famí-
lia han estat vinculats a Dispi-
era des dels inicis i en són una 
de les famílies fundadores.
D’aquesta manera, els ajun-
taments de Piera i Masquefa 

també s’han sumat a la cam-
panya de recollida i s’han ha-
bilitat uns punts de recollida 
per a tots aquells que vulguin 
donar suport a aquesta inicia-
tiva. Els punts de recollida de 
taps s’han situat, a l’ajunta-
ment de Piera, al carrer de la 
Plaça, 16-18, al Local de Dis-
piera, situat a la plaça Gene-
ralitat, 3, i que romandrà obert 
tots els divendres, de 2/4 de 
cinc de la tarda a les set del 
vespre. També es poden dei-
xar taps al Forn de pa Mora, 
al carrer Sant Bonifaci, 63, a 
l’Escola Les Flandes, Mossèn 
Jaume Guixà, 26-28, i a l’es-
cola EA Apiària, al carrer La 
Plana, 2. Per a més informació 
sobre la recollida i la situació 
del jove pierenc es pot visitar 
la pàgina web, www.teaming.
net/unasonrisaparajosua.

Els alumnes de 
tercer de l’Escola 
Les Flandes visiten 
l’ajuntament de Piera
PIERA / REDACCIÓ

Divendres passat, els alumnes 
de tercer de l’Escola Les Flan-
des van visitar l’ajuntament de 
Piera per tal de conèixer-ne 
millor el funcionament i quin 
és el seu paper al municipi. 
Els tres grups d’alumnes de 
l’escola van estar molt partici-
patius durant tota la visita i van 
fer moltes preguntes sobre 
quina és la situació actual del 
consistori, com es fa la presa 
de decisions, com treballen 
les regidories, etc.
El moment més esperat pels 
alumnes va ser la rebuda que 
els va fer l’alcalde de Piera, 
Jaume S. Guixà, al seu des-
patx, i les preguntes que van 
poder fer a la sala de plens, 
sobre diferents qüestions que 
els interessaven referents al 
municipi.

Els gegants de Piera fan una 
sortida abans del Sant Crist

La sortida va ser del tot peculiar, ja que la cercavila constava d’una gimcana.

PIERA / REDACCIÓ

El passat diumenge 10 de 
març la colla dels Eixerits Ge-
ganters de la Vila de Piera 
varen participar a la cercavi-
la de la Festa Major d’Hivern 
de Santa Perpètua de Mogo-
da.  Aquesta va ser una sor-
tida peculiar pels geganters 
i els capgrossos de la vila, ja 
que la cercavila constava al-
hora d’una gimcana. La colla 

de geganters, junt amb la par-
ticipació de membres de la Tita 
i el Fumat van ser d’allò més 
participatius. Els membres de 
la colla de Santa Perpètua 
van oferir un esmorzar a totes 
les colles participants per tal 
de poder agafar forces per la 
cercavila matinal. La propera 
sortida serà a casa, el proper 
27 d’abril, emmarcada dins la 
Fira del Sant Crist de Piera.

Una quarentena d’assistents a 
la xerrada del Dia de la Dona

L’acte va anar a càrrec de Sílvia Fortuny i va tenir lloc a l’Espai d’Entitats.

PIERA / REDACCIÓ

Una quarantena de persones 
van assistir a la xerrada “No-
saltres, les hereves”, organit-
zada amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona, basada 
en el paper de la dona a l’edat 
mitjana. 
La xerrada va tenir lloc el pas-
sat dissabte, en què l’Espai 
d’Entitats va acollir la ponèn-
cia “Nosaltres les hereves”, 
sobre el paper que diverses 
dones han tingut en la història 
del nostre país, a més d’oferir 
una repassada històrica a la 
figura de les dones. 
L’acte va anar a càrrec de la 
conferenciant Sílvia Fortuny, 

que va aconseguir copsar 
l’atenció i l’interès dels prop 
de quaranta assistents du-
rant l’hora i mitja que va du-
rar la xerrada, que va tractar 
temes diversos pel que fa al 
paper de la dona des del punt 
de vista històric: la dona ca-
talana a l’època carolíngia, la 
vida religiosa dels monestirs i 
convents, la dona càtara, les 
trobadores, entre d’altres.
Des de l’Associació de Dones 
de Piera i la regidoria d’Igual-
tat de Gènere de l’ajuntament 
es valora molt positivament 
aquest acte i s’agraeix l’assis-
tència de tots els qui van gau-
dir de la xerrada.

Comença la nova 
oferta cultural de 
xerrades i tallers a la 
Bilioteca de Piera
PIERA / REDACCIÓ

L’agenda de la Biblioteca per 
als mesos d’abril, maig i juny 
ve carregada d’activitats de 
diversa tipologia i temàtica: 
presentacions de llibres, ta-
llers, formació, tertúlies, clubs 
de lectura, sortides culturals o 
activitats infantils. 
Al llarg del segon trimestre de 
l’any hi haurà conferències so-
bre esport, salut, nutrició, his-
tòria, psicologia, sociologia, 
tallers de ioga facial, “happy 
fit” i “scrapbook”, a més d’una 
sortida cultural a Lleida, sen-
se oblidar els actes infantils. 
S’han programat també cur-
sos de restauració de mobles, 
Bollywood, “funky hip-hop”, 
manteniment de l’ordinador, 
aplicacions per a mòbils, mas-
satge musical infantil, acomia-
dament i escoles de pares.
D’altra banda, sota el títol “Fi-
nances a l’abast de tothom”, 
a l’abril s’enceta un cicle de 
conferències mensual a l’en-
torn de l’economia actual i les 
finances. L’objectiu d’aquest 
cicle és assolir els coneixe-
ments bàsics en economia i 
finances per moure’s amb se-
guretat en la contractació de 
productes. Hi ha programades 
tres xerrades, “Planificació de 
l’estalvi”, el 19 d’abril, “Testa-
ments, herències i fiscalitat”, 
el 6 de maig i “L’economia a 
Europa avui”, el 7 de juny. 
Totes les xerrades del cicle 
d’economia seran a la Biblio-
teca a les set de la tarda.

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies
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Jornada negra per a l’equip 
d’escacs dels Hostalets

Els hostalencs han baixat a la segona posició en benefici de l’Estany.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Mal cap de setmana a Manre-
sa pels interessos de l’equip 
d’escacs d’Hostalets de Piero-
la de poder ser campions de 
grup. La derrota en el matx del 
passat dissabte relega l’equip 
a la segona posició de la taula
en benefici de l’Estany i l’obli-
ga a vèncer el Joviat, cuer de 
grup, diumenge que ve a la 
Sala del Billar, per ser segons 
i així poder pujar de categoria.
La jornada va començar mala-
ment pels interessos hostale-
tencs quan en Luis Vicente va 
deixar entrar el seu rival fins 
a la cuina i a partir d’aquí no 
va tenir cap opció. La desfeta 
es començava a veure a venir 
quan en Miguel Ángel, que tra-
vessa una ratxa negativa, va 
perdre en una mala partida. La 
situació va donar símptomes 
de millora quan en Manolo 
Ortega va obtenir una victòria 
treballada que posava el 2-1 
al marcador; i seguidament 
un Francesc Millaret pletòric 
va guanyar en una partida de 
veritable treball de formiga. 
El Francesc és l’únic que ha 
guanyat totes les partides que 
ha jugat i, per tant, mereix una 
menció especial. Quedaven 
doncs els dos taulells centrals 
que podien animar a treure 
almenys un empat. L’Oriol te-
nia la partida força encarada 

a l’inici però un error va donar 
ales al rival: una torre se li va 
quedar atrapada a les files 
de domini rival i va entregar 
l’avantatge que havia assolit. 
En un final agònic on es veia 
contra les cordes va aconse-
guir les taules. El Joan, que 
tenia dues peces menors per 
torre, va perdre inexplicable-
ment un cavall que l’abocà a la 
derrota. Així doncs, el resultat 
final va ser 3,5 a 2,5. L’equip 
hostalenc va jugar amb els se-
güent jugadors, Miguel Ángel 
Ballester, Francesc Millaret, 
Joan Vilella, Oriol Casals, Ma-
nuel Ortega i Luis Vicente.

Un partit clau
Aquest cap de setmana es viu-
rà una jornada clau pels inte-
ressos de l’equip hostaletenc 
contra el Joviat, un equip man-
resenc que arriba com a cuer 
però del qual no valen relaxa-
cions. Una possible ascensió 
de categoria podria donar més 
joc a l’equip i la possibilitat 
de jugar cada ronda amb vuit 
jugadors en comptes de sis i 
així donar més experiència i 
rodatge a la resta de plantilla.
Us convidem a donar el vostre 
suport aquest diumenge a par-
tir de 2/4 de deu a la Sala del 
Billar del Casal Català. Serà 
l’últim duel del campionat i es 
preveu molt emocionant.

Orpí organitza un any més la 
tradicional matança del porc

A les nou del matí començarà la festa i a 2/4 de tres tindrà lloc el dinar.

ORPÍ / REDACCIÓ

Aquest diumenge tindrà lloc 
la tradicional Matança del 
Porc  a Can Bou, a la Plaça 
Sant Jordi, d’Orpí. A les nou 
del matí començarà la festa, 
amb opció a esmorzar i a 2/4 
de tres tindrà lloc el dinar. Els 
preus seran per l’esmorzar, 
cinc euros, dinar quinze, el di-
nar infantil, cinc nens i el pack 
amb l’esmorzar i el dinar, divuit 
euros. El menú de l´esmorzar 
serà de pa amb tomàquet, 
llom i sardines, el dinar estàra 
compost per cigronet de l’Ano-
ia amb tastets i botifarra amb 

costellam, postres, vi i aigua, 
café i gotes. Les reserves es 
poden fer per correu electrònic 
a l’adreça festes.orpi@gmail.
com, via missatge al facebook 
de Festes Orpí o bé trucant als 
telèfons 633 36 73 22 o 609 
94 77 93, fins el 8 de març, 
amb places limitades. Durant 
l’acte també s’aprofitarà per 
inaugurar la recent acabada 
barana de la plaça, construïda 
amb la col·laboració veïnal, i 
que proporciona una segure-
tat abans inexistent en un es-
pai prou concorregut, sobretot 
pels nens.

Aquest cap de setmana els espera un partit clau per obtenir l’ascens.

Últim dia de matrícula oberta 
als cursos de català

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Fins avui divendres 15 de 
març restarà oberta la inscrip-
ció als cursos de català semi-
presencials amb el sistema 
Parla.cat, un espai virtual que 
permet l’aprenentatge en línia 
de la llengua catalana. Aques-
ta nova modalitat permet apro-
fitar els avantatges i recursos 
que ofereix l’ensenyament per 
internet  i combinar-los amb 
el suport d’un tutor que guia i 
motiva l’aprenent. Els cursos 
inclouen, també, unes sessi-
ons presencials per practicar 
l’oralitat.
Un dels objectius d’aquest sis-
tema és facilitar l’accés al ca-
talà a persones amb dificultats 
per seguir una formació pre-
sencial. El Centre de Norma-
lització Lingüística Montserrat 

imparteix cursos de català 
amb aquesta nova modalitat 
des del setembre de 2011 amb 
resultats molt positius.
Els cursos del Consorci per 
a la Normalització Lingüística 
(CPNL) es basen en els pro-
grames de llengua catalana 
de la Direcció General de Po-
lítica Lingüística (DGPL) de 
la Generalitat de Catalunya. 
Els certificats de nivell expe-
dits pel CPNL són equivalents 
oficialment als certificats de 
la DGPL i tenen una corres-
pondència amb els nivells del 
Marc Europeu Comú de Refe-
rència.
A fi de donar a conèixer a 
tothom el funcionament i les 
virtuts d’aquesta modalitat 
formativa, el Servei Comar-
cal de Català de l’Anoia va 
organitzar una sessió de pre-
sentació, que va tenir lloc el 
passat dimarts 12 de març, a 
les deu del matí i a les cinc de 
la tarda, a la seu del Consell 
Comarcal, a la plaça de Sant 
Miquel, 5 d’Igualada.  Les per-
sones interessades poden ob-
tenir més informació trucant al 
938051585 o bé a través del 
correu electrònic a l’adreça 
anoia@cpnl.cat.

Comencen els cursos 
de sardanes als 
Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Demà dissabte 16 de març 
comença una nova edició del 
curs de sardanes dels Hosta-
lets de Pierola. Així, tothom qui 
vulgui perfeccionar o aprendre 
a ballar sardanes, i té més de 
cinc anys, pot anar tots els di-
vendres a 2/4 de vuit a la sala 
del teatre del casal català. Els 
adults començaran a partir de 
les vuit del vespre.  

L’auditori de Cal 
Figueres ofereix la 
pel·lícula “L’origen 
dels guardians”

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Aquest dissabte 16 de març, 
l’auditori de Cal Figueres ofe-
reix la pel·lícula “L’origen dels 
guardians”, apte per a tots 
els públics. Aquesta pel·lícula 
explica la història de Jack Es-
carcha, Santa Claus, el Conill 
de Pasqua, la Fada de les 
Dents i Sandman, el creador 
de somnis. Personatge lle-
gendaris que s’enfronten a la 
missió de protegir la innocèn-
cia i la imaginació dels nens 
de totes les edats aprofitant al 
màxim els seus poders.
La pel·lícula es projectarà 
demà a l’auditori Cal Figueres 
a partir de les sis de la tarda, 
amb una entrada a tres euros.

Jornada de treball 
voluntari a Sant Magí 
de la Brufaganya
LA LLACUNA / REDACCIÓ

L’Associació d’Amics de Sant 
Magí de la Brufaganya informa 
que demà 16 de març hi hau-
rà una nova jornada de treball 
voluntari. L’objectiu d’aquesta 
jornada és contribuir al mante-
niment i la conservació de l’es-
glésia i entorn de Sant Magí. 
Es duran a terme tasques com 
la reparació de la cisterna, la 
conservació del mobiliari…
Hi haurà esmorzar per a totes 
les persones que hi participin 
al voltant de les deu del matí. 
Qui hi estigui interessat no-
més cal que es presenti demà 
dissabte al matí a Sant Magí.
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Fira Futur de Masquefa celebra la 
setena edició amb rècord d’expositors

Serà una sola jornada el proper dijous 21 de març al Recinte Rogelio Rojo.

MASQUEFA / REDACCIÓ

La setena edició de la Fira 
Futur de Masquefa, que se 
celebrarà el proper dijous 21 
de març, comptarà amb més 
expositors que mai. Fins a 
26 centres -entre instituts, 
universitats, acadèmies, ser-
veis d’ocupació, institucions 
i cossos de seguretat- ja han 
confirmat la seva presència 
en aquest saló de la formació 
i l’ocupació.
Fira Futur comptarà aquest 
any amb estands informatius 
dels instituts Joan Mercader, 
Guinovarda, Joan Oró, Milà i 
Fontanals (d’Igualada i de Vi-
lafranca), l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps, l’Àgora 
International School Barcelo-
na, l’Escola d’Adults de Mar-
torell, l’Escola Pia d’Igualada, 
l’Escola Universitària d’En-
ginyeria d’Igualada, l’Escola 
Universitària de Turisme Sant 
Ignasi, la Universitat Oberta 
de Catalunya, la Universitat 
Ramon Llull, l’escola de cuina 
Joviat, Olga Difusió, CEPEQ, 
el Centre d’Idiomes Babeling 
36, Ceina, el Consell Comar-
cal de l’Anoia, els centres de 
serveis a les empreses de 
Masquefa, Igualada, Vilano-
va del Camí i Piera, la Xarxa 
Transició Escola Treball Anoia 
Sud, el Ministeri de Defensa, 
la Policia Local de Masquefa, 
Protecció Civil de Masquefa, 
els Mossos d’Esquadra i Rà-
dio Masquefa. Tots aquests 
centres donaran a conèixer 
les seves ofertes acadèmi-
ques i professionals i atendran 
de manera personalitzada les 
consultes dels visitants.

Aparador del món acadèmic
Fira Futur és un gran aparador 
de les diverses opcions per a 
estudiar o incorporar-se al 
món laboral que existeixen en 
l’entorn d’influència de Mas-

quefa i l’Anoia Sud. El certa-
men s’adreça als joves per 
ajudar-los a l’hora de prendre 
una decisió important en les 
seves vides com és el seu fu-
tur acadèmic o professional. 
Però també a totes les perso-
nes que, independentment de 
la seva edat i de si es troben 
en actiu o a l’atur, aposten per 
formar-se de manera continu-
ada per ampliar el seu currí-
culum i, així, tenir més pos-
sibilitats de trobar feina o de 
millorar l’actual lloc de treball.
A més aquest any Fira Futur 
amplia horitzons i també ofe-
rirà assessorament a totes 
aquelles persones que volen 
fer-se emprenedors i autoo-
cupar-se, una fórmula cada 
vegada més estesa en l’actual 
context de crisi. Els centres de 
serveis a les empreses dels 
ajuntaments de Masquefa, 
Igualada, Piera i Vilanova del 
Camí instal·laran un estand 
conjunt amb informació sobre 
l’emprenedoria i l’autoocupa-
ció i explicaran els passos a 
seguir per a fer realitat i crear 
un nou negoci.

Jornada única
Després de l’èxit de l’any 
passat, Fira Futur tornarà a 

concentrar-se en una única 
jornada, el dijous 21 de març. 
Començarà a 1/4 de deu del 
matí, a la sala d’actes del Cen-
tre Tecnològic Comunitari de 
Masquefa, amb la presentació 
del certamen, dels resultats 
assolits per la Xarxa TET Ano-
ia Sud del 2008 al 2102 i de la 
nova pàgina web de la xarxa.
Després, a les deu del matí, 
la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo obrirà portes per 
rebre les visites concertades a 
la fira de diversos centres edu-
catius i de tothom qui vulgui 
visitar-la. Fira Futur obrirà de 
les deu del matí a la una del 
migdia i de les cinc a les set 
de la tarda.
Fira Futur l’organitza l’ajunta-
ment de Masquefa amb el su-
port de la Xarxa Transició Es-
cola Treball (TET) Anoia Sud, 
que està integrada per tots els 
agents que intervenen en el 
procés de transició de l’esco-
la al treball de Piera, Capella-
des, els Hostalets de Pierola, 
Cabrera d’Anoia, la Pobla de 
Claramunt, Vallbona d’Anoia, 
la Torre de Claramunt i Mas-
quefa. També compta amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona i la Generalitat de Ca-
talunya. 

Primera trobada de militants i 
simpatitzants del PSC
MASQUEFA / REDACCIÓ

L’agrupació del PSC de Mas-
quefa està immersa en un 
procés de renovació amb els 
objectius de recuperar l’espai 
polític, obrir les portes a no-
ves idees i persones i sobretot 
amb la voluntat de recolzar al 
màxim els ciutadans del muni-
cipi en aquests moments tan 
complexes. Amb aquesta vo-
luntat l’agrupació obre un es-
pai de trobada i reflexió per a 
tots els militants i simpatitzants 
del PSC del municipi. De ma-
nera trimestral s’organitzarà 
una reunió oberta on l’executi-
va donarà comptes de la seva 
acció d’oposició al govern mu-
nicipal i explicarà les accions 
que està desenvolupant. Les 

trobades també serviran per a 
què tots els militants i simpa-
titzants puguin expressar els 
seus neguits, aportar opini-
ons, traslladar propostes d’ac-
ció i evidentment reflexionar 
sobre Masquefa i el seu futur.
La primera trobada del 2013 
serà el proper dissabte, 16 de 
març a les dotze del migdia 
a la seu del partit. A aquesta 
trobada també assistirà Rocío 
Martínez-Sampere, diputada 
al Parlament de Catalunya, 
per exposar la situació actual 
del sistema educatiu a Cata-
lunya i les conseqüències de 
la nova llei d’Educació. Al fina-
litzar l’acte, el PSC Masquefa 
convidarà a un petit pica-pica 
a tots els assistents.

La Policia Local incorporarà 
desfibril·ladors automàtics
MASQUEFA / REDACCIÓ

La Policia Local de Masque-
fa incorporarà properament 
desfibril·ladors en els cotxes 
patrulla per poder actuar en 
casos en què hagin de socór-
rer alguna persona que pateixi 
una aturada cardíaca. Moltes 
vegades, els agents locals 
són, per la seva proximitat, 
els primers a arribar als acci-
dents i les emergències i per 
això la seva actuació amb els 
desfibril·ladors pot contribuir a 
salvar la vida de les víctimes, 
segons que explica el cap de 
la Policia Local, Marc Pérez.

Els agents de la Policia Lo-
cal estan rebent aquest mes 
de març una formació espe-
cífica per a l’ús dels desfibril-
ladors. També l’estan fent els 
voluntaris de Protecció Civil 
de Masquefa, els quals també 
intervenen en emergències. El 
Desfibril·lador Extern Automà-
tic (DEA) és un aparell relati-
vament fàcil d’emprar i des de 
la Generalitat s’està impulsant 
la seva implantació en equipa-
ments esportius per prevenir 
la mort sobtada. La Policia 
Local vol seguir aquesta línia i 
actuarà en aquests casos.

Des d’avui, s’activa la 
prohibició de fer foc 
en terrenys forestals
MASQUEFA / REDACCIÓ

A partir d’avui 15 de març, i fins 
al 15 d’octubre, no es podrà 
encendre cap foc en terreny 
forestal. Aquesta prohibició, 
recollida en el Decret 64/1995, 
té com a objectiu prevenir els 
incendis forestals. La norma 
regula que en els terrenys fo-
restals, estiguin o no poblats 
d’espècies arbòries, i en la 
franja de 500 metres que els 
envolta no es pot encendre 
foc sigui quina sigui la finalitat. 
No es podran cremar rostolls, 
marges, ni restes agrícoles.

Nova edició del Concurs de 
Fotografia Vila de Masquefa

Tretze de les fotografies presentades formaran part del calendari del 2014.

MASQUEFA / REDACCIÓ

La regidoria de Cultura or-
ganitza una nova edició del 
Concurs de Fotografia Vila 
de Masquefa, adreçat a tots 
els aficionats a la fotografia. 
La temàtica del concurs són 
les festes populars que se 
celebren al municipi. Totes 
les fotografies presentades 
s’exposaran durant les fes-
tes de Nadal. A més, el jurat 
n’escollirà 13 per a il·lustrar el 
calendari del 2014 que editarà 
l’Ajuntament. També es lliura-
ran tres premis: un primer de 
200 euros, un segon premi de 
100 euros, i un tercer premi de 
50 euros. El concurs és obert 
a tots els afeccionats ama-
teurs a la fotografia que s’hi 
vulguin presentar i la inscrip-
ció és gratuïta. Les fotografies 
han de ser exclusivament de 

les festes populars a Masque-
fa i en poden mostrar qualse-
vol aspecte: cultural, folklòric, 
tradicional, gastronòmic, d’oci 
i lleure. S’ha de tenir en comp-
te que no es pot identificar la 
pròpia imatge de les persones 
(dret d’imatge). El primer pre-
mi serà de 200 euros, el segon 
premi de 100 euros, i el tercer 
premi de 50 euros. De totes 
les fotografies presentades se 
n’escolliran 13 que apareixe-
ran en el calendari del 2014. 
Totes les fotografies presen-
tades a concurs, premiades 
o no, restaran en propietat de 
l’ajuntament de Masquefa i els 
autors no en podran demanar 
cap dret. Formaran part d’un 
arxiu fotogràfic del qual l’Ajun-
tament podrà fer l’ús i la difu-
sió que es consideri sempre 
adient.
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Carme organitza una trobada amb els 
propietaris dels horts del municipi

Més endavant es definiran els usos del rec i es constituirà una junta o comunitat d’usuaris.

CARME / REDACCIÓ

Dissabte 9 de març més de 
cinquanta persones, totes 
elles propietàries d’horts al 
terme municipal de Carme, 
van respondre a la convoca-
tòria de l’ajuntament per par-
lar de la redacció i aprovació 
posterior d’una ordenança que 
reguli l’ús i les  actuacions a la 
zona dels horts de Carme.
La trobada va ser conduïda 
pel regidor de medi natural  i 
l’alcalde, els quals explicaren 
als assistents els diferents 
apartats de la futura ordenan-
ça, la qual aniria precedida 
per les definicions d’usos dels 
horts i els apartats que descri-
uen allò que no es podrà fer en 
les zones destinades a horts. 
Es descriviren els annexos a 
l’ordenança on constaran els 
models de casetes permeses, 
el tipus de tanques... i es va-
explicar que també inclourà un 
règim sancionador.
L’objectiu principal de la tro-
bada fou aconseguir que en 
aquest bé patrimonial que 
són els horts de Carme deixin 
d’aparèixer tot tipus de deixa-
lles, que els tancaments no 
es facin amb qualsevol tipus 

de material de rebuig i que 
les casetes quedin integrades 
paisatgísticament a l’entorn.  
També es va destacar la im-
portància que a la zona d’horts 
no hi hagi cap tipus d’animals 
domèstics, ni gossos, ni ani-
mals de granja, doncs tothom 
entén que aquells carmetans 
que varen construir el rec de 
Carme ho van fer per a usos 
de regants i per al funciona-
ment professional dels dife-
rents gremis.  Després del torn 
obert de paraules en el que es 
van modificar alguns del apar-

tats exposats, s’acordà que 
l’ajuntament iniciï els tràmits 
necessaris per a l’aprovació 
de l’ordenança, remetent-la 
prèviament als diferents propi-
etaris per a la seva consulta, 
abans de portar-la a aprova-
ció. També abans de tancar 
la sessió, s’acordaren unes 
quantes propostes per a mi-
llorar els usos de l’aigua del 
rec de cara a aquest estiu. Els 
usos del rec quedaran definits 
més endavant quan es treba-
lli i s’aprovi una comunitat de 
regants o una Junta d’usuaris.

L’escriptora Rosa Vendrell 
ofereix una xerrada a Carme

La periodista va parlar sobre el què representa la dona en la nostra societat.

CARME / REDACCIÓ

Aquest dissabte passat va te-
nir lloc la xerrada organitzada 
pel Casal de Carme per cele-
brar el Dia de la Dona. L’en-
carregada de fer la xerrada va 
ser Rosa Vendrell, periodista i 
escriptora de Subirats i autora 
del llibre “Algèria sense pors” 
(Ed. Sunya). Sota el títol “Què 
ens diuen les dones que escri-
uen”, la periodista i escriptora 
va dur a terme una xerrada 
que donava veu a les dones 

que han fet possible ser on 
son. La xerrada va tenir com 
a fil conductor llibres escrits 
per diverses dones que han 
tingut un paper important en 
la història, com ara Simone de 
Beauvoir, Frederica Montseny 
i Shirin Ebadi, entre d’altres, 
referents de moltes dones i 
moviments feministes. A tra-
vés de les seves experiènci-
es es va donar una visió més 
multicultural i oberta del paper 
de la dona i el què representa.

L’Associació Tatanka organitza 
un taller per al dia del Pare

Demà dissabte els infants podran crear un regal per a aquesta festivitat.

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El proper dissabte 16 de març, 
l’Associació Tatanka, amb la 
col.laboració de l’Ajuntament 
de la Torre de Claramunt  tor-
narà a realitzar el “Taller del dia 
del Pare”, en motiu d’aquesta 
festivitat que se celebrarà el 
proper dimarts 19 de març.
L’horari de les activitats infan-
tils serà de 2/4 d’onze del matí 
a la una del migdia i el lloc on 
es realitzaran els tallers serà 
el Centre Social Sant Joan 
Baptista de la Torre de Clara-
munt. El taller que tindrà lloc 
dissabte doncs, serà enfocat 
a celebrar aquest dia fent un 
regal al pare. 
Cada nen o nena que hi par-

ticipi prepararà un especial 
detall mentre s’ho passa d’allò 
més bé divertint-se. 
El preu de l’activitat serà de 
3,5 euros per infant, i 3 euros 
pel segon germà.
L’Associació recorda que tam-
bé aquest any es tornen a 
fer les activitats de Setmana 
Santa. Les dates seran el 25, 
26, 27 i 28 de març, al Centre 
Social Sant Joan Baptista de 
la Torre de Claramunt. Així, a 
partir d’aquesta setmana ja es 
poden formalitzar les inscrip-
cions, a la pàgina web, www.
facebook.com/groups/Tatan-
kaTeam/ o trucant al 667 33 13 
69, amb un preu de nou euros 
per a tots els dies.

Tres municipis 
més s’adhereixen 
a l’Assemblea 
Territorial de l’ANC
CASTELLFOLLIT / REDACCIÓ

El passat diumenge 10 de 
març, els municipis de Caste-
llfollit del Boix, Maians i Gre-
valosa van presentar als seus 
habitants la secció territorial 
de l’Assemblea Nacional Ca-
talana del seu municipi. La 
idea de la creació d’aquesta 
assemblea territorial de l’ANC 
va sorgir després d’una visi-
ta informativa dels companys 
d’Artés vinculats a l’ANC en la 
qual amb les seves històries 
i il·lusió van animar als habi-
tants dels tres pobles a iniciar 
aquest nou repte al seu terri-
tori. La presentació va estar 
dividida en dos actes, el pri-
mer a les onze del matí amb 
la col·locació d’un llarg pal 
amb una estelada a la roton-
da d’entrada als pobles. L’acte 
va acabar amb la cantada dels 
Segadors al peu de l’estelada.
Per la tarda va tenir lloc l’acte 
més formal en el qual els cinc 
membres de l’assemblea terri-
torial es van presentar al mu-
nicipi i van exposar les seves 
idees i motivacions per avan-
çar en el camí de la indepen-
dència. Aquest acte va poder 
comptar amb la presència del 
Secretariat Nacional de l’ANC.
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Calaf presenta els seus projectes en 
ocupació i promoció econòmica

La directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació va visitar el municipi anoienc.

CALAF / REDACCIÓ

L’ajuntament de Calaf va rebre 
aquest passat dimarts la visi-
ta de la directora dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Ocu-
pació a la Catalunya Central, 
Bàrbara Minoves, acompa-
nyada de la cap de la secció 
de Comerç, Dolors Presagué. 
Minoves va reunir-se amb el 
primer tinent d’alcalde, Joan 
Caballol, qui va fer-los una 
exposició dels temes relacio-
nats amb empresa i ocupació 
en clau local. Així doncs, es 
va analitzar la situació soci-
oeconòmica del municipi, i la 
manera en què les adminis-
tracions poden col·laborar per 
ajudar a la recuperació. En 
aquest sentit es va detallar els 
diversos projectes actuals i 
aquells previstos a mitjà termi-
ni, per tal de fer-hi front. Entre 
les iniciatives en marxa es va 
destacar el bon funcionament 
del Centre de Recursos per a 
l’Ocupació o de la recent i de 
moment molt positiva experi-
ència de la Casa d’Oficis. El 
primer tinent d’alcalde també 
va avançar-los aquells projec-

tes que encara es troben en 
fase més incipient, i per als 
quals caldrà la complicitat i el 
suport del departament, coin-
cidint plenament amb el parer 
de la directora, que va aprofi-
tar l’ocasió per posar-se a dis-
posició del consistori. Després 
de la reunió a l’ajuntament van 
visitar el Centre de Recursos 
per a l’Ocupació, on el seu di-
rector, Antoni Puig, va mostrar 
els diversos espais de l’equi-
pament i va explicar l’intens 
ús actual de les instal·lacions i 

serveis del CRO. I és que, arri-
bant tot just al segon aniversari 
aquest mes de març, el Centre 
atén cada dia un centenar de 
persones, entre alumnes de la 
Casa d’Oficis, del curs per als 
cicles formatius de grau mitjà, 
classes de català, formació 
contínua i formació ocupacio-
nal... La directora dels Serveis 
Territorials va conversar tam-
bé amb la directora de la Casa 
d’Oficis, Meritxell Bacardit, i 
va felicitar-la per la bona feina 
que s’està fent.

El Dia de la Dona acull un acte 
per la igualtat de gènere 

Treballadors públics i membres de la Casa d’Oficis es van concentrar davant l’ajuntament.

CALAF / REDACCIÓ

Regidors, personal de l’ajunta-
ment i del Centre de Recursos 
per a l’Ocupació, i alumnes i 
professors de la Casa d’Oficis 
es van concentrar el divendres 
8 de març al davant de l’edifici 
consistorial per a commemo-
rar el Dia Internacional de la 
Dona. 
Durant l’acte es va donar lec-
tura al Manifest elaborat per la 
Generalitat de Catalunya en 
favor de la igualtat de les do-

nes en la societat acual, que 
va anar a càrrec de la regidora 
calafina de Benestar Social, 
Pilar Cardona. 
La declaració institucional 
d’enguany feia referència, a 
més a més, a la nova etapa 
que Catalunya enceta cap a 
l’estat propi, i a la necessitat 
que el futur del país s’estruc-
turi des de la plena igualtat i la 
presència normalitzada d’ho-
mes i dones en tots els àmbits 
de la vida pública i privada.

Molt bona acollida al llibre de 
la historiadora Natàlia Salazar 

COPONS / REDACCIÓ

L’ajuntament de Copons, da-
vant de la situació social i eco-
nòmica que pateixen els veïns 
i veïnes de la vila i, per ex-
tensió, de tot el poble de Ca-
talunya, entre d’altres motius,  
com a conseqüència de la 
seva pertinença a l’estat espa-
nyol, i davant d’aquest context 
crític que viu el país, afirma 
que cal actuar amb fermesa  
en defensa dels interessos 
col·lectius, generant un clima 
de confiança i esperança pel 
poble català. Per aquest mo-
tiu, i principalment per a pre-
servar el benestar dels veïns 
i veïnes de Copons, i per tal 
d’impedir que l’agreujament 
d’aquesta situació de crisi 
derivi en greus problemes de 
cohesió social, de degradació 
de les activitats empresarials i 
en més increments de l’atur i 
la pobresa de les classes tre-
balladores que ja patim, l’ajun-
tament de Copons va acordar 
en el  Ple municipal sol·licitar 
l’adhesió a l’Associació de 
municipis per la independèn-
cia de Catalunya i aprovar el 
manifest per a la independèn-
cia de Catalunya i notificar la 
present moció a totes les ad-
ministracions superiors i fer-la 
publica.

Copons s’adhereix 
a l’Associació de 
Municipis per la 
Independència

La sala polivalent es va omplir per la presentació del llibre “L’ager del Municipium Sigarrensis”.

ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Amb una sala polivalent plena 
de gom a gom es va presentar 
el llibre L’ager del Municipium 
Sigarrensis, escrit per la histo-
riadora Natàlia Salazar Ortiz. 
El llibre desenvolupa l’estudi 
en l’àmbit de l’arqueologia del 
territori i del paisatge, centrat 
en el què va ser el Municipium 
Sigarrensis. L’autora ofereix 
un recull crític i una anàlisi 
multidisciplinària de les ja con-
siderables dades històriques i 
arqueològiques de què es dis-
posen sobre el territori del Mu-
nicipium Sigarrensis (els Prats 
de Rei). Aquest estudi és un 
assaig d’aproximació a l’ager 
d’aquest municipi a partir de 
la proposta, per primer cop, 
de l’evolució diacrònica del 

poblament entorn a l’articula-
ció d’una xarxa viària, els orí-
gens de la qual es remunten 
a la Prehistòria i que consoli-
den els seus patrons al llarg 
de l’antiguitat. Els resultats 
obtinguts permeten atorgar al 
Municipium Sigarrensis el lloc 
que li correspon en el mapa 
de l’Imperi Romà. Aquest es-
tudi va aconseguir el Premi 
d’Arqueologia Memorial Josep 
Barberà i Farràs. 
En la presentació hi va assistir 
Maria Àngels Petit, presidenta 
de la Societat Catalana d’Ar-
queologia. En la presentació, 
el director del seguiment ar-
queològic de les obres dels 
carrers del municipi va pre-
sentar els resultats obtinguts 
durant l’any 2012.

Calaf se suma a la campanya, 
“Enllaçats per la llengua”

CALAF / REDACCIÓ

Una vintena de calafins van 
concentrar-se el passat dis-
sabte 9 de març a les dotze 
del migdia a la plaça dels Ar-
bres, seguint la convocatò-
ria “Enllaçats per la llengua”. 
L’acte va consistir en la lectura 

del manifest d’aquesta iniciati-
va a càrrec del regidor d’Ense-
nyament, Josep Manel Navar-
ro. “Enllaçats per la llengua” 
pretén combatre de manera 
cívica els atacs constants que 
rep la llengua catalana i reivin-
dicar la seva presència. 

S’obren les inscripcions per al 
curs juvenil de teatre musical
CALAF / REDACCIÓ

La calafina Ana Sek serà l’en-
carregada d’impartir un curs 
de teatre musical per a nois i 
noies a partir de deu anys. Les 
classes començaran el proper 
dissabte 6 d’abril i s’allargaran 
fins al 15 de juny, i tindran lloc 
al Casal de Calaf, tots els dis-
sabtes de 2/4 de set de la tarda 
i fins a 2/4 de nou del vespre. 
Ana Sek és la directora musi-
cal del grup Family Gospel, i 

ja ha portat a terme diversos 
tallers relacionats amb la mú-
sica o el teatre a Calaf. Les 
inscripcions es poden fer per 
telèfon, trucant al 93 868 04 
12 a partir de les vuit del ves-
pre, o bé per correu electrònic, 
enviant un correu a l’adreça 
anasekmusic@gmail.com. El 
termini d’inscripció per al curs 
finalitza el proper dilluns 25 de 
març, i el preu del curs és de 
50 euros per alumne.

La plaça dels Arbres va acollir la lectura del manifest.
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Veciana prepara la celebració 
de la festa de Sant Gabriel

Enguany, els acte es faran aquest diumenge per no coincidir amb el diumenge de rams.

VECIANA / REDACCIÓ

Tal i com diu la tradició popu-
lar, any rere any el poble de 
Veciana celebra la festa en 
honor al seu patró, l’arcàngel 
Sant Gabriel, el diumenge so-
bre de Sant Josep. Enguany, 
però, com que el dia 24 és 
diumenge de rams la festa 
vecianenca s’ha avançat una 
setmana i tindrà lloc aquest 
proper 17 de març.
La missa, que començarà a 

les 12 del migdia a l’església 
parroquial de Santa Maria de 
Veciana, serà oficiada per 
mossèn Enric Garcia i acom-
panyada per les veus de la 
Coral de Veciana, que canta-
rà els goigs a llaor del sant en 
acabar l’acte litúrgic.
A la sortida de missa es farà 
el repartiment dels panets be-
neïts a tots els assistents, en-
guany gentilesa de la família 
de Cal Sala de Miralles.

Continuen els assajos 
de Caramelles 
per l’actuació del 
diumenge de Pasqua
VECIANA / REDACCIÓ

Des del passat diumenge dia 
3 de març un bon nombre de 
veïns i amics del municipi de 
Veciana preparen les canta-
des i ballades de Caramelles, 
que es realitzaran el proper 
diumenge 31 de març per ce-
lebrar la festivitat de la Pasqua 
Florida. Enguany la colla de 
cantaires i dansaires s’ha vist 
notablement augmentada grà-
cies a noves incorporacions 
infantils les quals han permès 
recuperar danses tant emble-
màtiques com el ball de Sant 
Ferriol. Les caramelles de Ve-
ciana, que es celebren des de 
l’any 1995, són una activitat 
festiva i cultural oberta a tots 
els veïns i amics del municipi, 
per tant, tothom qui ho vulgui 
encara hi és a temps de su-
mar-s’hi.

Argençola celebra amb èxit la 
Matinal d’intercanvi de llavors

El matí de diumenge, els carrers de Carbasí van acollir els actes de la jornada.

ARGENÇOLA / REDACCIÓ

Aquest darrer cap de setmana 
a Argençola es va celebrar la 
2a Matinal d’intercanvi de lla-
vors de la Catalunya central 
organitzada pel Trill, Associ-
ació cultural del terme  d’Ar-
gençola. Les activitats van 
començar dissabte dia 9 a 
l’ajuntament d’Argençola, on 
es van fer dos tallers bàsics 
d’elaboració de pa artesà im-
partits per Idris Cruz, que es 
van omplir tant a la sessió del 
matí com a la de la tarda. Els 
assistents es van iniciar en el 
món del pa i tots van fer el seu 
propi pa amb farines ecològi-
ques d’Argençola, moltes cul-
tivades per Josep Mestre.
El diumenge 10 de març a 
Carbasí es va fer la matinal 
d’intercanvi de llavors amb 
una notable afluència de pú-
blic. L’assistència s’ha incre-

mentat respecte l’edició de 
l’any passat, tant en nombre 
de visitants com en gent inte-
ressada en intercanviar les se-
ves llavors. Durant tot el matí 
també és va poder comprar a 
les parades, assistir a la xerra-
da de l’Ester Sala i l’Emili Ba-
sols al voltant dels bancs de 
llavors i dels arbres fruiters o a 
la Taula rodona sobre la recu-
peració de les varietats locals 
amb representants de les as-
sociacions L’Hortet de la Salut, 
Santa Coloma en Transició, 
Mesclum.coop, Saba Verda i 
La Quadrilla de l’Hort. Una de 
les activitats més concorregu-
des va ser la visita a l’hiverna-
cle de plantes aromàtiques, 
culinàries i d’horta Ecoplanter. 
El matí es va tancar amb un 
dinar a base de paella de blat 
egipci. Per a més informació 
visiteu www.eltrill.org.

La nevada deixa diferents 
gruixos en tota l’Alta Anoia

Podem apreciar l’aspecte que presentava el carrer de Sant Gabriel, al nucli de Veciana.

VECIANA / REDACCIÓ

Tal i com havien predit els 
serveis meteorològics de Ca-
talunya el passat dissabte 23 
de febrer bona part de la regió 
central del país es va aixecar 
ben enfarinada.
En el cas de Veciana la neva-
da va deixar diferents gruixos 
segons l’indret del municipi de 
que es tractés. El punt més 

problemàtic fou a Montfalcó el 
Gros, on una important con-
gesta de neu al camí d’accés 
va deixar als veïns del poble 
incomunicats durant unes ho-
res. A la resta del municipi els 
gruixos foren simbòlics i van 
anar desapareixent a mesura 
que van transcórrer les hores 
i va sortir el sol.

L’institut de Calaf repassa en 
una exposició els seus 25 anys

L’exposició serà intinerant per molts dels municipis de l’Alta Anoia fins el 15 de setembre.

CALAF / REDACCIÓ

L’institut Alexandre de Riquer 
de Calaf celebra enguany el 
25è aniversari, i per aquest 
motiu ha preparat una exposi-
ció que repassa amb imatges 
la trajectòria d’aquest centre. 
Un Institut que no només dóna 
servei als joves de Calaf, sinó 
també als nois i noies que vi-
uen en els pobles de l’entorn, 
com són Pujalt, Calonge de 
Segarra, Sant Pere Sallavine-
ra, Sant Martí Sesgueioles, els 
Prats de Rei, Torà i La Molso-
sa, entre d’altres. És per això 
que l’exposició retrospectiva 
s’ha programat de manera 
itinerant, fent que cada un 
d’aquests municipis l’aculli du-
rant uns dies. L’exposició va 
començar el seu recorregut a 
Pujalt, i ara es pot veure fins 
el diumenge 17 de març a Ca-

longe de Segarra; del 18 de 
març a 2 d’abril estarà expo-
sada a Sant Pere Sallavinera; 
del 3 al 14 d’abril la podran 
visitar els alumnes i veïns de 
Sant Martí Sesgueioles; del 
15 al 29 d’abril l’acullirà els 
Prats de Rei; del 30 d’abril al 
3 de juny, el període més llarg, 
estarà exposada a Calaf, mu-
nicipi on es troba l’institut Ale-
xandre de Riquer; del 4 al 17 
de juny a Torà; i, finalment, del 
2 al 15 de setembre, data en 
en què finalitzarà l’exposició 
intinerant, estarà exposada al 
municipi de la Molsosa.
Per a més informació sobre 
l’exposició o qualsevol con-
sulta sobre el centre educatiu 
calafí es pot visitar la pàgina 
web http://www.ies-alexandre-
de-riquer.com/

La companyia Xip 
Xap presenta l’obra 
de titelles, “Els 
músics de Bremen”

CALAF / REDACCIÓ

La companyia Xip Xap torna-
rà a Calaf aquest diumenge 
17 de març, amb l’obra de ti-
telles infantils “Els músics de 
Bremen”. Es tracta d’un es-
pectacle interpretat per dos ti-
tellaires i un músic, aquest cop 
amb un conte en què un ruc, 
un gos, un gat i un gall veuen 
que el seu futur com a animals 
domèstics comença a perillar, 
i decideixen fer una orquestra i 
anar a triomfar cap a Bremen, 
una ciutat de la Baixa Saxònia 
alemanya. Aquesta història, 
és un conte tradicional escrit 
pels Germans Grimm, i tracta 
sobre l’amistat, la companyo-
nia i el treball en equip, per 
fer-nos adonar que cadascú, 
amb la seva personalitat i les 
seves particularitats, som ne-
cessaris, únics. A Catalunya, 
el 1994, la història dels qua-
tre animals es va adaptar dins 
d’un dels capitols de “Les tres 
bessones”, de l’escriptora Ro-
ser Capdevila. 
La representació, organitza-
da per Xarxa Calaf, tindrà lloc 
aquest diumenge 17 de març 
a les 2/4 de sis de la tarda a la 
sala de Fusta del Casal.



L’IHC viatja a les Açores amb la feina feta a la 
Champions, però segueix sense sort a la Lliga
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’IHC juga demà a les illes 
Açores de Portugal, davant 
el Candelária, un partit sense 
transcendència a la Champi-
ons, doncs té assegurada la 
presència als quarts de final, 
però segueix sense sort a les 
Comes. Aquest diumenge els 
arlequinats van veure com, 
davant el Lloret (4-7), el partit 
se’ls posava molt costa amunt 
només començar. 
Tot i això van ser capaços 
d’agafar el timó del partit i em-
patar a 2 abans del descans. 
Després, a la represa, amb no-
més 2 minuts i mig van acon-
seguir dos gols més que van 
deixar pràcticament K0 al Llo-
ret. En Marçal va tenir el 5 a 3 
en un remat a boca de canó 
que es va estavellar a la creue-
ta. En canvi el Lloret va aprofi-
tar una bola rebotada a la tan-
ca a línia de fons per escurçar 
distàncies … i a partir d’aquí tot 
es va ensorrar. 
Dos gols en 16 segons van 
obrir la porta a un parcial de 
0 a 5 que va tirar per terra tot 
l’esforç que havien fet els de 
Monclús-Pont-Doncel que van 
veure com es tornaven a esca-
par tres punts de les Comes. 
Com cada cop que l’equip té 
l’oportunitat de fer un salt cap 
a zones més còmodes de la 
classificació, res no acompa-
nya. I per tant l’objectiu som-
niat de la salvació necessitarà 
encara de més esforços...
Un cúmul de desgràcies, per 
tant, que ha deixat l’IHC clavat 
en els 28 punts a l’espera del 
següents partits per atansar-se 
a l’únic i veritable objectiu de la 
temporada, salvar la presència 
a l’OK Lliga.
IGUALADA HC 4 (2/2) Elagi, 
Ton (1), Marçal (2), Pla i Vi-
ves (1), equip inicial. Càceres, 

  Jornada 20
  IGUALADA  -  Lloret   4  :  7
  Lleida  -  Alcoi   8  :  2
  Vendrell  -  Reus Dep.   3  :  4
  FC Barcelona  -  Calafell   5  :  1
  Sant Feliu  -  Voltregà   1  :  5
  Blanes  -  Vic   2  :  2
  Noia  -  Shum   5  :  3
  Liceo  -  Vilanova   5  :  2

   Jornada 21
   Lloret  -  Lleida   _  :  _
   Alcoi  -  Sant Feliu   _  :  _
   Calafell  -  IGUALADA   _  :  _
   Vilanova  -  FC Barcelona   _  :  _
   Reus Dep.  -  Blanes   _  :  _
   Vic  -  Noia   _  :  _
   Shum  -  Liceo   _  :  _
   Voltregà  -  Vendrell   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   20   53     118:52     66
2   FC Barcelona   20   45     105:45     60
3   Vendrell   20   38     84:60     24
4   Reus Dep.   20   36     96:79     17
5   Vic   20   35     64:39     25
6   Noia   20   32     67:66     1
7   Lleida   20   31     74:73     1
8   IGUALADA   20   28     82:81     1
9   Vilanova   20   28     78:100     -22
10   Voltregà   20   26     58:66     -8
11   Lloret   20   24     79:85     -6
12   Blanes   20   22     67:69     -2
13   Shum   20   18     64:83     -19
14   Sant Feliu   20   18     54:95     -41
15   Calafell   20   15     57:90     -33
16   Alcoi   20   7     40:104     -64

Estem fent d’or als rivals. I la 
manera? Bé. És el dia a dia. 
Treballar… Intentar anar a 
Candelària i fer un partit que 
ens vagi bé … pensant en la 
lliga. En el Calafell,  que és el 
pròxim rival. I intentar recupe-
rar anímicament als jugadors. 
A través del vídeo per veure 
que hem de fer per superar 
aquesta situació”.
 
Més info a http://ihc.blog.cat

Pove. Nil Garreta, Edgar Peral-
ta. Albert Povedano.
LLORET 7 (2/5) Serra, Pelica-
no (2), Rodri, Dani i Crespo, 
equip inicial. Torner (4) i X. 
Gonzàlez (1).
GOLS: 0-1 Pelicano (m 0.41), 
0-2 Torner, penal (m 3.04), 1-2 
Vives (m 19.36), 2-2 Marçal (m 
21.26). SEGONA PART. 3-2 
Marçal (m 0. 26). 4-2 Marçal 
(m 2.31), 4-3 Torner 86.52), 4-4 
Pelicano (m 13.13), 4-5 Torner 
(m 13.329, 4-6 Gonzàlez (m 
17.04), 4-7 Torner (m 22.40)-
Aquesta setmana, el tècnic 
Francesc Monclús responia a 
la web del club que el resul-
tat davant el Lloret va ser una 
gran decepció. “De fet vam ser 

nosaltres que vam perdre el 
partit, més que guanyar-lo ells. 
Amb el 4 a 2 vam donar una 
contra. En una falta no van fer 
bé la tanca, en un rebot ells la 
toquen… i després quan pas-
ses del 4 a 2 al 4 a 6 ja costa 
tornar a remuntar. És una llàs-
tima perquè portem des del 2 
de desembre sense guanyar a 
casa …  són molts partits, i això 
no ens deixa anar més amunt. 
Perdre a casa el que guanyem 
fora no és bo. Vam començar 
sent forts a casa però ara ens 
passa factura. I això no agrada 
pels punts que perdem, però 
sobre tot per la gent que ve. De 
fet és a casa on voldríem es-
tar millor, sobretot per l’afició. A 

fora hem de fer el màxim però 
a casa no pot ser que marxem 
amb un 4 a 7”.
Tot i el partit europeu de demà, 
el més important és, ara per 
ara, la lliga. “El més important 
és el partit del Calafell. Entre-
mig tenim la Champions però 
crec que a la lliga és pel que 
hem de treballar. Entrenar bé, 
intentar recuperar els jugadors, 
reforçar el que fem bé, que és 
molta cosa… i treballar, treba-
llar i treballar. No ens passa pel 
cap una altra cosa. I anirem a 
Candelària a intentar fer un 
bon partit per recuperar sen-
sacions”, diu Monclús, qui afe-
geix que hi ha molt treball en 
aquest sentit. “Fa temps que 
no guanyem a les Comes i no 
pel joc, que no estem jugant 
malament, sinó pels resultats. 

Ton Baliu, conduint la bola en el partit d’anada de l’IHC davant el Candelaria a les Comes, fa unes setmanes. Arxiu Joan Guasch.
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OK Lliga

Lliga Europea
Jornada 6 (última de la 1a fase), 16 de març
Grup A 
Candelária SC (POR) - Igualada HC
FC Barcelona - HC Quevert (FRA) 
   pt p g e p gf gc
1. FC Barcelona  11  5  3  2  0  15  9
2. Igualada HC  10  5  3  1  1  17  12
3. HC Quevert (FRA)  4  5  1  1  3  16  22
4. Candelária SC (POR)  2  5  0  2  3  12  17

Grup B 
Amatori Sporting Lodi (ITA) - Saint Omer (FRA)  
CE Noia Freixenet - FC Porto (POR)  
Grup C
SL Benfica (POR) - Cronenberg (ALE) 
CGC Viareggio (ITA) - Reus Deportiu  
Grup D
UD Oliveirense (POR) - Geneve RHC (SUI) 
Hockey Valdagno (ITA) - Liceo Coinasa HC

Les noies de l’IHC van firmar 
una victòria ajustada (2 a 0) i 
que es va concretar a la se-
gona part amb dos gols de 
Raquel Bernadas, un d’ells 
de FD. Precisament aquest 
gol a falta de 6 minuts per 
acabar i que va arribar per la 
desena falta d’equip de les 
visitants va acabar sent deci-
siu. I ho va estar també per-
que les igualadines van saber 
aguantar amb 9 faltes tres mi-

nuts llargs, mentre l’equip del 
Garraf es va acabar cometent 
3 més.
FONTANELLAS I MARTÍ IHC 
2 (0/2) Laura Hernàndez, Lau-
ra Salvador, Marta Soler, Anna 
Gil i Raquel Bernadas (2), 
equip inicial. Elba Garreta, Ju-
dith Baldris, Carolina Escobar i 
Laura Balaguer.
VILANOVA 0 (0/0) Maria Leal, 
Maria Figuerola, Mercè Guer-
ra, Patricia Miret i Cristina 

Elie, equip inicial. Maria Alba 
Bonvehí, Claudia Miret, Maria 
Cordoba.
GOLS: SEGONA PART. 1-0 
Raquel Bernadas (m 4.55) 
2-0 Raquel Bernadas FD (m 
19.54)

Victòria ajustada del femení davant el Vilanova

Quarts de final, tornada, 16 de març 
Voltregá-Coutras (FRA) (1-0)
Iserlohn (ALE) -Girona CH (2-5)
Noisy Le Grand (FRA)-Igualada (2-5)
Dusseldorf-Nord (ALE)-Biesca Gijón (1-7)

Copa d’Europa fem.



El CBI recupera les bones sensacions 
amb una victòria sobre el Reus
BÀSQUET / X.BORRÀS/E.VARGAS

Diumenge al vespre el CBI s’ha 
enfrontat contra un Salle Reus 
que ha sortit a veure-les venir 
i no ha sigut capaç de reacci-
onar fins a la segona part. Els 
locals igualadins han tingut un 
encert brutal a la primera part i 
han dominat el partit des de el 
ritme de partit, les bones selec-
cions de tir i una gran pressió a 
tota pista.
El primer quart ha sigut esplen-
dorós, amb els exteriors del 
CBI en bona forma aconsegui-
ren posar-se 19-2, parcial que 
deixava de relleu el ritme d’un 
equip davant l’altre. El primer 
quart va finalitzar amb el mar-
cador 19-5.
El segon període va ser més 
igualat en el marcador, sobre-
tot perquè els igualadins van 
permetre alguns triples fàcils 
que els visitants van saber 
castigar. Els de l’Anoia es van 
mantenir en la seva línia ofen-
siva, amb una mica menys de 
joc interior però amb bones op-
cions de tir. Es va arribar a la 
mitja part amb l’electrònic as-
senyalant 36-20.
A la tornada, l’equip va conti-
nuar endollat anotant fins a 5 
triples. Generant des de bot 
es tenien bones opcions en 
1c1 i en defensa es van poder 
recuperar pilotes que es van 
convertir en punts des del con-
traatac.
L’últim període va ser més 
tens per als locals. No va ser 
el quart amb millor joc, es va 
rebre un parcial en els primers 
minuts de 2 a 16 que feia per-
dre opcions de guanyar l’ave-
rage del partit de l’anada (-16), 
tot i així l’important era su-
mar una victòria més i passat 
aquest mal tràngol el CBI es 
va mantenir seriós i constant al 
marcador. El partit va finalitzar 
amb una cistella dels visitants 
que donava per sentenciat el 
partit; resultat final, 75-64.
La próxima jornada es presen-
ta com un gran repte, viatje a 
Lleida per jugar contra els ac-
tuals líders, el CB Pardinyes 
Vimbodí. Esperem una setma-
na de bones sensacions i de 
bons entrenaments.
Parcials: 1r 19-5, 2n 36-20, 3r 
61-36 i 4t 75-64.
CBI: Q. Padrós (0), M. Sesé 
(30), J.M. Huertas (2), J. Torres 
(11) A. Roca (3), C. Fons (2), A. 
Gual (3), M. Roca (6), A. Fratila 
(-), E. Tejero (13), S. Laguarta 
(5), B. Martínez (-).
SALLE-REUS: S. Muntané 
(10), A. Martínez (25), J. Pari-
cio (9), FJ. Cubillas (0), PJ. Avi-
lés (4), O. Penas (0), JB. Baez 
(3), E. Vall (0), A. Sardà (8), C. 
Gené (5).

L’Igualada va poder guanyar d’onze punts de diferència als reusencs.

35
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
15 de març de 2013Esports

El femení cau a Mataró
Xavier Borrás.- Derrota del De-
pimés Igualada A en la seva 
visita a la capital del Mares-
me. El partit ha començat amb 
nombroses accions errades de 
les igualadines en els tirs i un 
gran encert per l’equip mataro-
ní. En els primers 5 minuts el 
parcial era d’11 a 2. Les alter-
nances defensives igualadines 
no sorgien efecte i les locals 
ho aprofitaven per endosar 3 
triples seguits. En aquest mo-
ment les blaves van començar 
a activar-se en atac i van ser 
capaces de reduir les diferèn-
cies inicials a 4 punts, 22 a 18.
El segon període ha estat el de 
més qualitat igualadina. Amb 
una gran defensa que ha evitat 
els llançaments exteriors lo-
cals, però amb molta dificultat 
per aturar el poder joc interior 
liderat per Olga Ruano. (10 
punts en aquest període).
En l’inici del tercer període, 
les del Depimés feien el més 
difícil, capgirar el marcador i 
posar-se un punt per davant, 
35 a 36. Però les locals, lluny 
de deixar-se portar van ser ca-
paces de sobreposar-se al bon 
joc igualadí i mantenint l’encert 
en el tir exterior van clavar un 
parcial de 12 a 3, eixamplant 
les diferències a 8 punts, 47 
a 39. Les igualadines acon-
seguien aturar el joc interior, 
però quan ho feien sortien les 
killers exteriors per matar la 
reacció igualadina. En els dar-
rers minuts, un parcial de 8 a 0 
col·locava una avantatge de 10 

punts, 59 a 49.
En el darrer període, les blaves 
tot i voler, no podien capgirar el 
marcador, perdien pilotes i les 
locals anotaven els contraa-
tacs amb facilitat per tal d’anar 
incrementant la diferència en 
el marcador. L’equip igualadí, 
lluny de baixar els braços va 
estar competint fins als dar-
rers instants però l’increible 
encert de l’equip local va fer 
que el Mataró acabés amb una 
avantatge de 23 punts, 87 a 
64. Massa càstig pel bon tre-
ball de l’Igualada. El Mataró ha 
demostrat perquè és un dels 
equips més forts de la cate-
goria, avui ha bordat un partit 
sensacional.
Tot i la derrota, l’Igualada es 
manté en aquesta quarta posi-
ció que dóna opció a les semi-
finals del Campionat de Cata-
lunya.
El proper partit del Depimés 
Igualada A serà el proper diu-
menge a les 19:30h a Barce-
lona contra el Joventut Les 
Corts.
Parcials, 22-18, 13-15 (35-33), 
24-16 (59-49), 28-15 (87-64)
Platges de Mataró: B.Garcia 
(7), L.Flores (13), A.Pujol (18), 
N.Talavera (14), O.Ruano (28)-
cinc inicial-. T.Gómez, C.Garcia 
(2), M.Teixidó (2), C.Pujol (3), 
C.Del Santo (2), M.Jou
Depimés CB Igualada A: 
M.Quintana (9), AC Martí-
nez (3), N.Minguet (3), L.Icart 
(2), M.Torra (2)-cinc inicial-. 
C.Carner (15), V.Júlvez (6), 
A.Acevedo (18), X.Freixas (6)
Àrbitres: A.Làzaro, L.Cubero

JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

Dissabte 9 de març es va ce-
lebrar el Campionat Comarcal 
d’Atletisme Aleví Proves i la 
Jornada de Poliesportiu. La 
prova es va disputar, durant el 
matí, a l’Estadi Atlètic d’Iguala-
da. La participació va ser molt 
nombrosa i l’esdeveniment va 
ser molt lluït.
60 m.ll.
MASCULÍ : 
1r David Muñoz (R.Castelltort 
A), 2n Jan Solà (Mowgli B), 3r 
Mariano Fenoglio (Mowgli A)
FEMENÍ:
1a Sabela Lago (MDP Iguala-
da), 2a Jana Roca (J.Maria), 
3a Jana Pons (J.Maria)
60 m.t
MASCULÍ
1r Jan Solà (Mowgli B), 2n Ma-
riano Fenoglio (Mowgli A) – Nil 
Enríquez (R.Castelltort B)
FEMENÍ
1a Natalie Fuertes (Montbou), 
2a Jana Roca (J.Maria), 3a Sa-
bela Lago (MDP Igualada)
2000 m
MASCULÍ
1r Abel Méndez (Jesús Maria), 
2-Nil Enríquez (R.Castelltort 
B), 3r David Martín (E.Vallès)
FEMENÍ
1a Berta López (Maristes), 2a 
Jana Roca (J.Maria), 3a Anna 
torras (Montclar)
1000 m.
MASCULÍ
1r Kevin Ortega (Mowgli), 
2n Joan Albareda (Ateneu), 
3-Francesc Pol (Mowgli B)
FEMENÍ
1a Martona Segura (E.Vallès), 

Jornada de Poliesportiu i 
d’atletisme aleví als Escolars

2a Jordina Gassó (Ateneu), 3a 
Júlia Carmona (C.Blanca)
LLARGADA
MASCULÍ
1r David Muñoz (Castelltort A), 
2.Edu Segura (Castelltort B), 
3-Mariano Fenoglio (Mowgli A)
FEMENÍ
1a Sabela LAgo (MDP Iguala-
da), 2a Jana Roca (J.Maria), 
3a Berta Vilà (Capellades)
ALÇADA
MASCULÍ
1r Èric Estapé (Castelltort B), 
2n Marc Gonzàlez (Caste-
lltort A), 3-Mariano Fenoglio 
(Mowgli)
FEMENÍ
1a Jana Roca (J.Maria), 2a 
Meritxell Comelles (J.Maria), 
3a Elisenda Prat (Montclar 5)
PILOTA
MASCULÍ
1r Edu Segura (R.Castelltort), 
2n Justin Timpau (G.Castellà), 
3r Arnau Arjona (R.Castelltort)
FEMENÍ
1a Jana Roca (J.Maria), 2a 
Meritxell Comelles (J.Maria), 
3a Aida Llavall (Ateneu)
PES
MASCULÍ
1r Toni Puig (Mowgli A), 2n 
Marc Muntané (Mowgli B), 3r 
Ismael Benavente (C.Òdena)
FEMENÍ
1a Meritxell Comelles 
(J.Maria), 2a Berta Vilà (MDP 
Capellades), 3a Alba Camañez 
(Maristes)
El proper dissabte 16 de març 
es disputarà el Campionat Co-
marcal Atletisme Benjamí i jor-
nada de Polis. 

Repte solidari de l’equip sènior 
femení A del CBI
BÀSQUET / REDACCIÓ

El sènior femení A del Club Bàs-
quet Igualada, participa amb la 
plataforma de crowdfunding 
Sport2Help per dur a terme 
projectes solidaris mitjançant 
l’esport, realitzant microdona-
cions per finançar projectes 
solidaris amb petites aporta-
cions simbòliques a partir de 
només 2€. En aquest cas el 
projecte que ha escollit l’equip 
és el de donar suport a la 
Fundació Isidre Esteve, en el 
procés de creació d’un Centre 

Esportiu amb material bàsic i 
personal format, on les perso-
nes amb lesions medul·lars po-
den aprendre a treballar en un 
gimnàs convencional i a casa 
amb material mes senzill.
L’equip ha vinculat aquesta col-
laboració amb un repte espor-
tiu propi, el d’assolir una de les 
quatre places que donen dret a 
disputar el títol de Campiones 
de Copa Catalunya, i a la vega-
da jugar les fases d’ascens a 
Lliga Femenina 2. Que tinguin 
tota la sort!
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Primera fase del campionat de Catalunya 
de gimnàstica rítmica en edat escolar

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Diumenge les gimnastes del 
Rítmica Vilanova es van des-
plaçar al pavelló de la ciutat 
esportiva de Blanes per tal de 
competir a la 1a. Fase del cam-
pionat de Catalunya en edat 
escolar.  
En categoria Prebenjamí I 
Melanie Vargas va pujar al 
graó mes alt del podi procla-
mant-se campiona de la seva 
categoria,seguida de Júlia 
Barroso que va quedar 2a, pel 
que fa a les benjamines Iraida 
Fontalba va quedar 14, Marta 
Mateos 18 i Laia Vives 22 totes 
elles demostrant una gran ele-
gància a la pista. La Benjamina 
Diana Daraban de nivell III va 
fer un espectacular i complicat 
exercici que li va donar la 3a. 
posició. Les Alevines Ahinoa 
Just i Cristina Molina van debu-
tar amb l’aparell de pilota i van 
quedar 17 i 23 respectivament; 
en Aleví nivell II mans lliures 
Nerea Burgada va quedar 18 i 
Aina Pacheco 23. Vitòria Ferré 
i Anna Díaz van competir en la 
categoria Infantil I i es van clas-
sificar en 4a. i 5a. posició; Itziar 
Beltran, Infantil II va realitzar 
un bonic exercici de mans lliu-
res que li va atorgar la 10a. po-
sició. Pel que fa a la categoria 
Infantil III en l’aparell de corda 
Ariadna Burgada va quedar 15 
amb una animada coreografia-
En Sènior III aparell de cèrcol 
Aina Serra demostrant la seva 
elegància es va classificar en 
4a. posició i Irene Campo amb 
el mateix aparell però en ca-
tegoria Júnior III va demostrar 
una gran seguretat a la pista i 
aconseguir quedar 12a. Agus-
tina Rizzi que debutava al tapis 
per primera vegada i Júnior I 
va pujar a 1a. posició.
Per la seva banda, el Club Rít-
mica Capellades, ha debutat 
en una competició d’aquest ni-
vell per primera vegada.
Sheila Guinart (infantil) va 
aconseguir pujar al tercer ca-
laix de podi, i Lluna Mileo (ale-
ví) fa ser 2a; Duna Monroy i 
Carla Villarroel (benjamí), no 
van poder pujar a podi.
En combos el prebenjamí for-
mat per Ada Pérez, Gemma 
Peris, Gara Luna, Gisela Juan, 
Abril Guillén, Sheila Lorenzo i 

Gimnastes del CR Capellades i l’Aula de Cultura Física d’Igualada.

Nayara García, van aconseguir 
la medalla d’or, i el benjamí for-
mat per Carla Villarroel, Ona 
Clement, Laia i Anna Bolade-
ras, Ximena Ginàs, Mariona 
Pedrero, Duna Monroy i San-
dra Alandi, van aconseguir la 
medalla de plata.
Pel que fa al CE Montbui, van 
competir en la categoría Alevi 
II amb mans lliures, Nerea Cid 
9a., Ariadna Torres 11a. i Iris 
Arjona la 21a., en la categoria 
Benjami II, mans lliures Que-
ralt Mateu 9a., en Junior nivell 
III amb cèrcol , Aida Gracia 9a 
i  amb sènior nivell III, cèrcol 
Maria Berrocal 8a, categoría 
Junior II, cèrcol Anna Pèrez 
aconseguir la 3ª posició del 
pódium , a la categoría , a la 
categoría aleví III, pilota Anna 
Ballet 4ª posició, a la categoría 
Alevi IV,pilota Nadine Garcia 4ª 
posició, Nerea Marín 9ª posi-
ció i Marta Canales, categoria 
Aleví II, mans lliures. També va 
competir el Combo que obtenir 
el 3r lloc, format per Nerea Cid, 
Ariadna Torres, Júlia Enrich, 
Cristina Valentí, Paula Galan, 
Farners Mateu  i Núria Rojas.
La UD San Roque va presen-
tar a Marta Alonso en benjamí 
i va asolir la 14a posició i Laia 
Alsina en categoria prebenjamí 
assolint la 6a. Les components 
del combo, Estela Sanchez, 
Irune Munuera, Nathasa i So-
fia Iglesias, Alba Blanco, Julia 
Farre, Rut Vives, Nerea Ca-
mancho, van aconseguir la 2a 
posició.
El día 17 de març a Vilanova 
del Camí es celebrarà la 2a 
fase de Copa Catalana nivell 

IV, i el San Roque sera l’en-
carregat d’organitzar-la amb el 
suport de la regidoria d’esports 
de Vilanova i la coŀlaboració de 
molts dels pares pertanyents al 
club. Competiran en nom del 
club, Alba Bosch amb cèrcol, 
Irina Garcia amb mans lliures,  
i Ainoa Crespo amb maces.
Pel que fa l’Aula de Cultura 
Física, Marta Alonso 7a. va ser 
l’encarregada d’obrir la compe-
tició amb cèrcol. Després, Rut 
Reymundi 4a., Nuria García 
8a, Ivet Bruguès 5a, Judit Cer-
vera i Nerea Marín empatades 
en 8è lloc i Maria Ibós la qual 
va aconseguir pujar a podi en 
2a posició. Després l’aleví Lia 
Vidal va assolir la 7a posició, i 
el primer noi anoienc que com-
peteix a aquest nivell, en Car-
los Simón, que va ser primer 
benjamí, i l’única prebenjamí 
del club a aquests nivells, l’Ai-
tana Pasadas que també va 
ser 1a.
En cat. benjamí III la Dana 
Pijoan va ser 1a, i en benja-
mí II, Mariel·la Espinalt, Berta 
Enrique, Carla Cervera i Shei-
la García, no van poder pujar 
a podi però ho van fer d’allò 
més bé. En la modalitat de 
combos, l’infantil format per: 
Mar Fàbregas, Cesca Plane-
lla, María Ibós, Ivet Brugués, 
Judit Cervera, Nerea Marín i 
Rut Reymundi, van aconse-
guir la medalla d’or, i el combo 
benjamí format per: Alina Gili, 
Maria Thompson, Laia Parera, 
Mariel·la Espinalt, Dana Pijo-
an, Berta Enrique, Sheila Gar-
cía i Carla Cervera també van 
ser segones.

CR Vilanova del Camí.

L’IVC perd la segona plaça
VOLEIBOL / REDACCIÓ

Diumenge passat l’equip sèni-
or masculí A va perdre a domi-
cili amb el resultat de 3-1 da-
vant l’ARC Voleibol. El rival era 
un equip composat de nois jo-
ves que aprenen voleibol en un 
centre d’alt rendiment. La vete-
rania dels igualadins només la 
van fer servir en el primer set, 
el que van guanyar. En la resta 
de sets els igualadins van patir 
una sèrie d’errors que permeti-
en al rival agafar distàncies en 
el marcador. Davant d’aquesta 
situació els igualadins tiraven 
la tovallola en comptes de re-
accionar. L’Igualada va tenir 
forces problemes en defensa, 
començant pel bloqueig da-
vant d’un remat de l’ARC molt 
elevat i finalment en el posicio-
nament de la segona línia. La 
imprecisió en la recepció de 
sac dels igualadins dificultava 
l’atac, molt sovint previsible. 
Un dels aspectes més positius 
van ser les poques errades en 
el servei, però si aquest no va 
acompanyat d’un joc sòlid es-
devé irrellevant.
Aquesta derrota, a més de ser 
la segona consecutiva, supo-
sa perdre la segona plaça, ara 
són tercers a falta de 6 jorna-
des del final de temporada. Els 
igualadins tenen una ocasió 
única de capgirar la situació 
adversa que estan tenint en 
els últims dos partits, doncs la 
mala ratxa de l’Igualada coin-
cideix amb la visita de l’actual 
líder de Primera Divisió, el CV 
BALÀFIA LLEIDA. El partit es 
disputarà dissabte a les 19h al 
gimnàs de Les comes. 

Sènior femení A
Dissabte passat el Sènior Fe-
mení “A” s’enfrontava a Les 
Comes contra el Club Vòlei 
Arenys (3-0). Les d’Arenys 
ocupen una de les dues posi-
cions de descens, així que una 
victòria de les igualadines les 
allunyaria d’aquests llocs.
El primer set va estar molt igua-
lat. L’Igualada no va sortir gaire 
fi a la pista. Les errades feien 
impossible fer més de dos punt 
seguits i agafar avantatge al 
marcador. Tot i així, l’Arenys 
tampoc era capaç de fer una 
ratxa de punts i el marcador es 
mantenia igualat durant tot el 
set. Amb un 24-24  al marcador 
les igualadines van despertar i 
amb un sac i, en general, un 
joc segur van aconseguir els 
dos punt necessaris per endur-
se el set per 26 a 24.
Desprès de lluitar i patir fins al 
final al primer set l’Igualada va 
sortir més concentrar a la pista 
al segon i això es va notar ràpi-
dament. El sacs igualadins van 
ser els protagonistes durant els 
dos sets següents. Les jugado-
res igualadines es van mostrar 
molt segures darrera la línia de 
sac, dificultant molt la recepció 
de les rivals i deixant-les sense 
opcions d’atacar. L’Arenys no 
va saber contrarestar els sacs 
igualadins i l’Igualada es va en-
dur el segon set per 25 a 9 i el 
tercer per 25 a 10.
Important victòria igualadina 
que les situa en segona po-
sició i deixa a 5 punts la zona 
de descens. Diumenge que ve 
jugaran contra el CV Martorell, 
terceres classificades.

Resultats del Bàsquet Endavant 
de Vilanova del Camí
BÀSQUET / REDACCIÓ

Nova jornada per als equips del 
VDC Bàsquet Endavant, amb 2 
victòries i 2 derrotes.
VDC Aleví m. 25-13 M. Pobla
Anabel Tena (2), Lucía More-
no, Victor Larrache (13), Arnau 
Cano (6), Carlos García i Santi-
ago Torres (4).
VDC Júnior 45-62 Cardona
Sergi Gálvez, Albert Moreno (7), 
Camilo Rodríguez (6), Carlos 
Latorre (1), Alex Nebrera (17), 
Sergi Brugués (7), Samuel Ca-
ballero (5), Javier Sànchez (2) 

Leo Rodríguez i Aleix García.
VDC m. 37-44 Roquetes
Ricard Pons (21), Fernando 
Leno, Víctor Ajenjo, Oscar Bor-
rega (3), David Jurado, Gerard 
Pons (11), Manu Contreras (4), 
Carlos López (8), Stalin Rodrí-
guez (3), Albert Vilalta i Adrià 
Díaz (1).
VDC f. 50-38 Roquetes
Clàudia Oller (5), Emma Sella-
rés (6), Cèlia Conill (24), Laia 
Noguera (4), Soraya Hurtado, 
Alexandra Vives, Rosa Que-
raltó, Montse Bertràn (5) i Alba 
Bautista (6).



El CFI guanya amb solvència 
al Tecnofutbol (4-1)

FUTBOL / ROGER MARÍ

L’Igualada es va imposar a un 
feble Tecnofutbol gràcies a la 
seva efectivitat. Els blaus no 
van fer un gran partit a nivell 
de joc, però sí que van saber 
aprofitar molt bé les seves oca-
sions per derrotar al rival. Jony, 
amb dos gols, va ser el jugador 
igualadí més destacat. L’equip 
de Tarrés es manté 4t a la taula 
classificatòria.
L’igualada encarava el partit 
davant un dels rivals situats a 
la part baixa de la taula amb 
una alineació on hi figuraven 
noms menys habituals ja que 
el conjunt igualadí tenia fins a 
5 baixes. De totes maneres, 
els blaus van sortir molt endo-
llats a l’encontre i tot i no fer 
un joc gaire brillant eren els 
qui tenien el domini de l’esfè-
rica. La primera gran ocasió la 
va tenir el debutat Magdaleno 
al quart d’hora de joc, però el 
seu potent xut des de la frontal 
va sortir lleugerament desviat. 
De mica en mica els igualadins 
anaven posant setge a la por-
teria visitant i uns minuts més 
tard, Jony també va provar sort 
des de la llarga distància, però 
Rodríguez es va mostrar molt 
encertat. Abans d’arribar a la 
mitja hora de joc, els blaus van 

Una de les accions de perill del CFI en el partit disputat a les Comes. Foto: Toni Marí.
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  Jornada 23
  Viladecans  -  Reddis   4  :  0
  Sants  -  Valls   0  :  0
  V. Alegre  -  Torredembarra   3  :  2
  Santfeliuenc  -  Torreforta   2  :  1
  Cervera  -  Amposta   1  :  2
  IGUALADA  -  Tecnofutbol   4  :  1
  Ascó  -  Vilanova G.   0  :  1
  Martinenc  -  Morell   2  :  0
  Andorra  -  Tàrrega   2  :  0
   Jornada 24
   Amposta  -  Viladecans   _  :  _
   Valls  -  Cervera   _  :  _
   Sants  -  V. Alegre   _  :  _
   Reddis  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Torreforta  -  Ascó   _  :  _
   Morell  -  IGUALADA   _  :  _
   Tàrrega  -  Martinenc   _  :  _
   Vilanova G.  -  Andorra   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Torredembarra   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   23   51     55:20     35
2   Santfeliuenc   23   50     37:17     20
3   Viladecans   22   48     41:16     25
4   IGUALADA   22   42     45:24     21
5   Martinenc   22   40     42:21     21
6   Amposta   23   39     38:26     12
7   Vilanova G.   23   30     32:31     1
8   V. Alegre   22   30     33:35     -2
9   Tàrrega   23   30     31:35     -4
10   Reddis   23   29     26:45     -19
11   Torreforta   22   26     26:36     -10
12   Sants   22   25     33:42     -9
13   Andorra   21   24     25:33     -8
14   Tecnofutbol   23   23     20:39     -19
15   Valls   23   22     21:36     -15
16   Morell   23   21     17:41     -24
17   Torredembarra   23   20     29:36     -7
18   Cervera   23   20     24:42     -18

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 23
  Suburense  -  Vilafranca Atl.   0  :  4
  Ribes  -  St. Cugat Ses.   2  :  1
  La Granada  -  Riudebitlles   3  :  2
  Hortonenc  -  FÀTIMA   2  :  1
  Les Roquetes  -  ÒDENA   2  :  1
  ANOIA  -  Jove Roquetes   0  :  1
  Base Vilanova  -  MONTSERRAT   3  :  0
  CAPELLADES  -  Sitges   2  :  3
  St. Sadurní At.  -  SAN MAURO   0  :  6

  Jornada 24
   ÒDENA  -  Suburense   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  Les Roquetes   _  :  _
   Ribes  -  La Granada   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  Hortonenc   _  :  _
   FÀTIMA  -  Base Vilanova   _  :  _
   Sitges  -  ANOIA   _  :  _
   SAN MAURO  -  CAPELLADES   _  :  _
   MONTSERRAT  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   Jove Roquetes  -  Riudebitlles   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   23   56     79:28     51
2   Sitges   23   51     59:33     26
3   Vilafranca Atl.   23   48     47:26     21
4   ÒDENA   23   47     58:35     23
5   Les Roquetes   23   44     51:38     13
6   Base Vilanova   23   40     51:38     13
7   Suburense   23   38     41:35     6
8   Jove Roquetes   23   32     52:38     14
9   La Granada   23   28     42:49     -7
10   Riudebitlles   22   28     42:54     -12
11   St. Cugat Ses.   22   25     42:45     -3
12   CAPELLADES   23   24     47:59     -12
13   St. Sadurní At.   22   22     35:55     -20
14   Hortonenc   23   22     29:55     -26
15   Ribes   23   21     40:43     -3
16   FÀTIMA   23   17     34:63     -29
17   MONTSERRAT   22   17     30:63     -33
18   ANOIA   23   16     36:58     -22

  Jornada 21
  Vista Alegre  -  Montbui   3  :  0
  Calaf  -  Piràmides   7  :  2
  Pobla Clar.  -  Jorba   3  :  1
  Carme  -  Vilanoveta   3  :  1
  Ateneu Ig.  -  Tous   2  :  2
  Rebrot  -  PM Tossa   3  :  2
  Garcia Montbui  -  Torre Clar.   4  :  0

   Jornada 22
   La Paz  -  Pobla Clar.   _  :  _
   Piràmides  -  Vista Alegre   _  :  _
   Montbui  -  Carme   _  :  _
   PM Tossa  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Torre Clar.  -  Rebrot   _  :  _
   Vilanoveta  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Tous  -  Jorba   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   19   47     81:24     57
2   Pobla Clar.   19   41     68:38     30
3   Garcia Montbui   20   41     47:28     19
4   PM Tossa   19   38     63:35     28
5   Vilanoveta   18   38     47:27     20
6   Calaf   19   37     69:31     38
7   Rebrot   20   37     69:52     17
8   Vista Alegre   20   36     42:39     3
9   Ateneu Ig.   20   31     61:42     19
10   Jorba   20   20     58:67     -9
11   Tous   20   15     26:37     -11
12   Montbui   19   13     35:58     -23
13   Torre Clar.   19   13     16:65     -49
14   La Paz   19   6     21:77     -56
15   Piràmides   19   4     19:102     -83

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 21
  Puigdàlber  -  St. Sadurní   0  :  2
  LA LLACUNA  -  HOSTALETS P.   2  :  1
  Real Unión  -  Can Cartró   1  :  3
  Espirall  -  VALLBONA   10  :  1
  Fontrubí  -  Ràpit Català   0  :  7
  Plana Rodona  -  Ind. Garraf   1  :  2
  Martinenca  -  CABRERA ANOIA   3  :  0
  Mediona  -  Torrellenc   3  :  0

  Jornada 22
   Ràpit Català  -  LA LLACUNA   _  :  _
   Fontrubí  -  Real Unión   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  Puigdàlber   _  :  _
   St. Sadurní  -  Espirall   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  Plana Rodona   _  :  _
   Torrellenc  -  Martinenca   _  :  _
   VALLBONA  -  Mediona   _  :  _
   Ind. Garraf  -  Can Cartró   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   21   47     74:30     44
2   Ràpit Català   21   46     74:28     46
3   HOSTALETS P.   20   45     69:22     47
4   Can Cartró   21   40     59:37     22
5   Mediona   20   39     56:33     23
6   Ind. Garraf   21   38     40:26     14
7   Martinenca   21   35     48:38     10
8   Torrellenc   21   34     52:37     15
9   St. Sadurní   20   33     47:37     10
10   Plana Rodona   21   32     66:36     30
11   CABRERA ANOIA   21   24     45:57     -12
12   LA LLACUNA   20   24     29:43     -14
13   Real Unión   19   16     38:42     -4
14   VALLBONA   20   10     33:81     -48
15   Fontrubí   20   6     16:85     -69
16   Puigdàlber   21   1     9:123     -114

futbol 4A CATALANA G10
aconseguir avançar-se en el 
marcador gràcies a una bona 
combinació entre Simón i Marí 
per banda dreta que va acabar 
amb l’assistència d’aquest úl-
tim a Jony (25’) que va marcar 
a porteria buida. Aquest gol en-
cara va accentuar més el do-
mini igualadí i uns minuts més 
tard, Gerard va ser objecte 
d’un clar penal que Jony (42’) 
va transformar per fer el 2-0. 
Amb aquest resultat sembla-
va que s’arribaria al descans, 
però un inofensiu Tecnofutbol 
va trobar el camí del gol en una 
badada de la defensa local que 
va saber aprofitar molt bé Ro-
dríguez (44’) per tornar a posar 
als barcelonins al partit.
A la represa l’Igualada va sortir 
una mica adormit i va cometre 
moltes imprecisions a l’hora 
d’intentar crear joc. Per la seva 
banda, el Tecnofutbol, amb 
confiança després d’haver re-
tallat distàncies, va augmentar 
la intensitat en el seu joc i en 
alguns moments va crear cert 
perill a la porteria de Yannick. 
Anaven passant els minuts i 
l’Igualada no acabava de sen-
tenciar el partit, però a falta de 
12 minuts pel final una bona de 
recuperació de Marimón en la 
sortida de pilota de la defensa 

visitant la va acabar transfor-
mant en una assistència de 
gol a Gerard (78’) que no va 
perdonar davant Rodríguez. 
Aquest tercer gol va suposar 
el cop definitiu al Tecnofutbol 
que va abaixar definitivament 
els braços. En el temps de 
descompte, el juvenil Zamora 
(90’), després d’una bona com-
binació amb Solé, va rematar 
la golejada igualadina amb el 
quart i definitiu gol.
El conjunt de Tarrés buscarà la 
tercera victòria consecutiva el 
proxim dissabte en el seu des-
plaçament al Morell.

CF Igualada: Yannick, Mari-
món, Pagés, Baraldés, Ton, 
Magdaleno, Enric, Jony (Víc-
tor, 80’), Marí (Solé, 63’), Si-
món (Zamora, 89’) i Gerard 
(Cierco, 88’).
Tecnofutbol: Rodríguez (Guz-
man, 80’), Delgado, Gallés 
(Bisbal, 88’), Torelló, Castella-
nos, Da Costa (Chapkifa, 59’), 
Sipeuwa, Moya, Basagaña, 
Rodríguez (Villaescusa, 68’)i 
Del Barrio.
Gols: 1-0, Jony (25’). 2-0, Jony 
(p. 42’). 2-1, Rodríguez (44’). 
3-1, Gerard (78’). 4-1, Zamora 
(90’).

El CFI femení cedeix dos punts
FUTBOL / REDACCIÓ

Com era d’esperar, el partit 
contra el Pardinyes (1-1) va 
ser tosc i travat i només va per-
metre a estones fer el seu joc a 
l’Igualada.
Les blaves s’haguessin pogut 
avançar al primer minut de joc 
amb una ocasió triple que va 
rebotar en jugadores de tots 
dos equips sempre cap fora.
Amb un cert domini del joc, 
dues clares ocasions igualadi-
nes als minuts 10 i 11 van ser 
un altre regal per les locals que 
van anar creixent fins que en el 
contraatac després d’un córner 

van aconseguir avançar-se al 
marcador. No va trigar l’Iguala-
da a reaccionar i de seguida va 
tornar a empatar el partit des-
prés d’una rematada de cap de 
la Mariona que la defensa local 
va posar al fons de la xarxa.
La segona part va continuar 
amb la mateixa tònica que la 
primera, amb un joc nerviós i 
tos, de vegades dur, que cla-
rament beneficiava les groc-
i-negres. Només cap al final 
l’Igualada va aconseguir fer el 
seu joc de toc sense que po-
gués però, marcar el gol que li 
hauria donat els tres punts.

CFI: Noelia García, Elena 
Alert, Janet Mendoza (Esther 
Soler 80’), Carla Navarro, Míri-
am Solies (Yaiza Moratilla 60’), 
Araceli Barroso, Jèssica Pa-
blos (Ainoa Carrillo 80’), Núria 
Miquel, Mariona Marsal, Judit 
Pablos, Marina Salanova. En-
trenadors: Santi Ramos i Paco 
Pablos.
Gols: 1-0 Anna Oriach (19’) 1-1 
Àstrid (27’).
Dissabte visita Les Comes 
l’equip de La Salle Premià en 
horari excepcional a les 4 de la 
tarda. 

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2

VS
mopesa vilanova

per al dimarts 9 d’abril de  2013
a les 8 del vespre
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Corredors de la UECAnoia 
a la Cursa del Pic de l’Àliga

MUNTANYA / PERE MARSÉ (UECA)

El passat cap de setmana, 9 i 
10 de març, s’ha celebrat a la 
localitat de Canyelles (Garraf), 
la 5a Cursa i el 2n esprint verti-
cal del Pic de l’Àliga. Dues cur-
ses que puntuen per un premi 
conjunt i a la vegada que for-
men part d’una Challenge amb 
dues curses més, a celebrar 
el cap de setmana del 20 i 21 
d’abril a la Vall de Ribes. 
El dissabte a la tarda s’obria la 
segona edició de l’esprint ver-
tical al Pic de l’Àliga. Enguany, 
aquesta prova ha augmentat 
considerablement la partici-
pació respecte a la de l’any 
passat. En l’esprint vertical, els 
corredors pugen al Pic de l’Àli-
ga (460m) pel camí més direc-
te possible, recorrent un total 
de 3.2km i amb 350m de des-
nivell positiu. Aquestes són les 
xifres del traçat en què el més 
ràpid va ser en Manuel Torres 
Alcázar (Club Esportiu Pene-
dès), amb un temps de 17’47”, 
rebaixant el rècord de la prova. 
En noies la guanyadora de la 
prova va ser la Núria Castillo 
Solanell (AE Diedre) amb un 
temps de 29’28”.
Tres corredors de la UECANO-
IA van prendre part a la prova. 
Javi  Sánchez va quedar 7è, en 
Gerard Gil 12è i en Francesc 
Garrido 28è. 
Diumenge feia un molt bon dia, 

Sortida de la cursa.

Paquita Pérez i Sònia 
Julià, guanyadores 
anoienques de la 
Cursa Popular de 
Vilanova

les previsions eren excel·lents 
per a córrer per la muntanya. 
Per davant 16,5km i 1700m 
de desnivell total acumulat re-
partits amb un recorregut força 
trencacames, per corriols pe-
dregosos i tècnics. 
El guanyador d’aquesta cursa, 
va ser el mateix de l’edició del 
2012, Manuel Torres, amb un 
temps d’1h.21’. En la categoria 
femenina  guanyà Núria Quiro-
ga Bayó (CE Penedès) amb 1h 
44’. 
Els corredors de la Secció de 
Curses UECANOIA van rea-
litzar una meritòria actuació 
destacant el 4t lloc de la ge-
neral i primer de la categoria 
sènior d’en José Antonio Gon-
zález Cobacho, resultat que 
demostra que l’adaptació a la 
muntanya d’aquest anterior-
ment atleta marxador està sent 
molt satisfactòria. Cal destacar 
també el primer lloc de la ca-
tegoria sènior de la Diana Car-
rasco. La resta de corredors de 
la secció van ser en Francesc 
Garrido (40è) i en Gerard Gil 
que va haver d’abandonar per 
problemes físics.
Amb aquesta edició s’obrien 
les Trail Series 2013 on, jun-
tament amb la prova de la Vall 
de Ribes (Vall de Ribes Extrem 
Series) els dies 20 i 21 d’abril, 
es tancarà aquest campionat 
format per quatre proves.  

Anna Asensi, sotscampiona 
d’Espanya cadet en 60 m.
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles Anna Asensi, es va 
proclamar Sotscampiona d’Es-
panya Cadet indoor en 60 m., 
en el decurs dels 26ens. cam-
pionats disputats el passat cap 
de setmana al Palau d’Esports 
Lluis Puig de la capital valen-
ciana.  Hi participaren tres at-
letes del CAI, entre una multi-
tudinària participació d’atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 1998/99.
Anna Asensi va assolir el Sots-
Campionat estatal - Argent - en 
els 60 m., amb un millor regis-
tre de 7”83 a la Final, marca 
personal, després d’entrar 1a. 
en la semifinal corresponent 
amb 7”84, i d’haver-se imposat 
també en la 1a. sèrie classifica-
tòria amb un registre de 7”91.
Gemma Ortega era 6a. en la 
4a. sèrie classificatòria dels 60 
m. llisos amb 8”29, i Judit Bas-
compte era 5a. en la 6a. sèrie 
classificatòria en la mateixa 
prova amb 8”40, no accedint 
ambdues atletes a semifinals, 
en el seu debut als Campio-
nats d’Espanya Cadet.

Sis medalles per al CAI als 
campionats catalans júnior 
Els tres atletes Junior del C.A. 
Igualada Petromiralles par-
ticipants als Campionats de 
Catalunya Junior indoor, van 
protagonitzar una sensacional 
actuació el passat diumenge 
a Sabadell, assolint un total de 
6 medalles i diverses mínimes 
pels Camp. d’Espanya Junior 
del proper cap de setmana a 
Antequera.
Cal ressaltar el doble Campi-
onat assolit per Santi Ramos 
en la final dels 60 m. tanques, 
amb un gran registre de 8”45, 
marca personal, i que era tam-
bé Campió en el salt de llar-
gada, amb un millor intent de 
6,60 m., a més de medalla de 
Bronze en el salt d’alçada amb 
marca personal de 1,88 m.    
Va sobresortir també el Campi-
onat català en el salt d’alçada 
assolit per Marc Sànchez, amb 

1,95 m., i també el sotscampi-
onat en els 60 m.tanques, amb 
un gran “crono” de 8”54, marca 
personal.
La vilanovina Ariadna Ramos 
es proclamava també Campio-
na de Catalunya en el salt de 
llargada, amb un millor intent 
de 5,38 m.

Paula Blasco i Héctor 
Ramos, campions infantils
Els atletes del CAI Hector Ra-
mos i Paula Blasco, es van 
proclamar Campions de Cata-
lunya Infantils, en les proves 
que es van dur a terme a Sa-
badell.
Hi participaren els sis atletes 
del CAI classificats individual-
ment, i també l’equip femení 
del CAI de relleus de 4 x 200 
m.,  aconseguint 5 medalles, 
3 d’Or, 1 d’Argent i 1 de Bron-
ze.  El CAI es va situar com a 
3r. club català per puntuacions 
dels atletes amb 45 punts, en-
tre 49 clubs classificats.
Van sobresortir les actuacions 
del vilanoví Hector Ramos, Bi-
campió de Catalunya en el Salt 
d’Alçada, amb 1,61 m., i en el 
triple salt, amb 10,61 m.
Cal ressaltar també la gran ac-
tuació de Paula Blasco, Cam-
piona en els 1.000 m., amb  un 
gran “crono” de 3’03”86, a no-
més 66/100 del seu Rècord de 
Catalunya, assolit la setmana 
anterior per la calafina. 
Oriol Martínez assolia el sots-
campionat en pes, amb un mi-
llor intent de 10,31 m., i era a 
més 9è. en els 1.000 m., amb 
3’19”36. Laia Moix era 3a. i 
Bronze en el triple salt amb 
9,50 m.
Altres destacades actuacions 
dels anoiencs foren les d’Ori-
ol Castells, 4t. en el triple salt  
amb un millor intent de 9,96 m. 
Èlia Ibarra era 6a. en els 2.000 
m., amb 7’22”82, i les compo-
nents del relleu Infantil de 4 x 
200 m. del CAI  format per Mar 
Belenguer, Paula Blasco, Alba 
González i Laia Moix, eren si-
senes amb  1’57”37.  

Anna Asensi, en el podi.

Miquel Comella, 5è a l’estatal 
de cros veterà

ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge, 612 atletes  parti-
ciparen en la 19a. edició de la  
Cursa  Popular de Vilanova del 
Camí, nou rècord de participa-
ció. Es classificaren un total de 
159 atletes en la prova curta 
sobre 4.550 m., mentre 303 at-
letes ho feren en la prova dels 
10 Km., i 150 participants en la 
dels petits i acompanyants, so-
bre 1.000 m.
Les curses grans tingueren 
com a guanyadors a l’atleta 
del Vilafranca Abderrazak Sa-
maoui, i la Veterana del CAI 
Paquita Pérez en la prova dels 
4.550 m., imposant-se en la 
prova dels 10 km. Jordi García 
(AC 77) i l’atleta del CAI Triat-
ló Petromiralles Sònia Julià en 
femenines.  En la prova sobre 
1.000 m. pels participants mes 
joves, guanyaren en  Benjamí  
Didad Taulats (Cornellà Atl.), i 
Marcel.la Solé (CAI Petromi-
ralles), Lucas Mata (Pratenc 
A.A.), i Carla Bisbal (CAI Pe-
tromiralles) van ser els gua-
nyadors Prebenjamins.
Pel que fa a la prova urbana de 
4.550 m., Abderrazak Samaoui 
(C.A. Vilafranca) entrava gua-
nyador amb 14’42”, entrant 2n. 
Francesc Llamas (C.A. Iguala-
da) amb 15’01”, i 3r. Mohamed 
El Ouakassi (C.A. Vilafranca) 
amb 15’30”, seguit d’Albert 
Agut (CAI Petromiralles),  4.t. 
amb 15’45”, i de Paco Ruiz 
(Independent) 5è. amb 15’47”.  
En femenines, la prova va ser 
dominada enguany per l’atleta 
Veterana del CAI Petromiralles 
Paquita Pérez, 17a. general 
amb 17’14”, seguida de la Ju-
venil del CAI/Monalco Laura 
Farré, 2a. amb 18’50”, i era 3a. 
Marta Castillejo (Indep.) amb 
19’12”, seguida de Gemma 
Fustes (Independent) 4a. amb 
19’23”, i 5a. Jana Roca (CAI 
Petromiralles) amb 20’42”.
Jordi García (A.C.77)  assolia 
el seu 4t. triomf consecutiu en 
els 10 Km. de la prova vilanovi-
na, amb un registre de 34’54”. 
Era quart Marc Moreno (CAI)
amb 35’56”, i era 5è. Joan 
Rosich (C.A. Sta. Coloma de 
Queralt) amb 35’57”. 
En femenines, la triatleta del 
CAI Petromiralles Sonia Julià 
s’imposava en els 10 Km. en-
trant 55a. general amb un  “cro-
no” de 42m. 43seg., entrant 2.ª 
María Llordés (Gimnàs Infinit) 
105a. gral. amb 47m. 05seg., 
seguida de Cristina Burón, 3a. 
i 108a. gral. amb 47m. 10seg.. 
Anna Palmero (Indep.) era 4a. 
i 123a. gral. amb 49m. 22seg., 
i Pepita Carner 5a. i 128a. gral. 
amb 49m. 43seg. 

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Veterà del CAI Petro-
miralles Miquel Comella, va 
assolir una gran 5a. posició 
en categoria M-45 als 95ens. 
Campionats d’Espanya de 
Cros individuals i per Selecci-
ons Autonòmiques, que es van 
dur a terme diumenge a Gra-
nollers.  Les proves comptaren 
amb la participació dels atletes 
estatals capdavanters de l’es-
pecialitat, i d’alguns forans.
Hi eren tres atletes del CAI, 
amb una molt meritòria actua-
ció.  Miquel Comella era 5è. en  
Veterans M-45, amb 20’50” per 

cobrir 6.000 m., en una gran 
actuació del lleidatà.
La montbuienca Sheila Avilés, 
entrava 19a. en categ. Prome-
sa i 3a. atleta catalana indivi-
dualment amb 32’30” per cobrir 
els 8.000 m. de cursa, formant 
part de la Selecció Catalana, 
assolint una molt destacada 
4a. posició per seleccions au-
tonòmiques amb 72 punts.  
Isma Neggazi va abandonar 
en la prova Junior fem., en la 
que participava amb la Selec-
ció Catalana, que es va pro-
clamar Campiona estatal per 
seleccions amb 40 punts. 



Comença l’estatal d’Enduro amb 
els pilots de MCI al davant
MOTOR / REDACCIÓ

Recentment va començar el 
Campionat d’Espanya d’En-
duro a terres gallegues, on un 
bon grup de pilots del Moto 
Club Igualada i van participar. 
Un enduro de dos ben entès, 
llarg i dur, van fer suar de va-
lent als nostres pilots. Les es-
pecials eren força llargues, 
compostes per una crono, un 
tram i una extrema i el ralli amb 
un total de quasi 300km, van 
fer gaudir d’allò més als nom-
brós públic que es va apropar a 
veure els millors pilots estatals 
de l’especialitat.
La cursa a l’scratx va ser gua-
nyada per Oriol Mena, intracta-
ble els dos dies de cursa.
Pel que fa als nostres, en la 
màxima categoria, l’Armand 
Monleon, encara adaptant-se 
a la seva nova KTM va fer dos 
7s llocs i surt de Galicia amb 
la 5a posició del campionat en 
E2. També en E2 va debutar en 
Jordi Balcells. Aquest any és el 
primer que corre a la categoria 
reina. Encara adaptant-se a la 
categoria i amb una lesió a la 

Armand Monleon, en acció.
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mà va fer uns molts meritoris 
10è i 9è de categoria, i surt de 
Galicia instal·lat a la 8a posició 
final.
Una de les alegries de l’Enduro 
la va protagonitzar en Sergi La-
sala, que amb un excel·lent pi-
lotatge va pujar al podi els dos 
dies a tan sols dècimes del pri-
mer classificat, i surt de Galicia 
amb moltes opcions per endur-
se el campionat en la categoria 

Màster instal·lat a la 2a posició.
Pel que fa a Sènior B 4T en 
Josep Marsal va fer 7è i 7è i 
surt com a 9è classificat. En 
Senior C 4T en Pere Caro va 
fer 6è i 5è, i surt com a 5è del 
campionat. Ara queda esperar 
quasi aprop d’un mes per a la 
següent prova de l’estatal on 
els nostres pilots de ben segur 
estaran lluitant pels llocs més 
alts del podi.

Doble victòria de Bou a Màlaga

Darrera cursa d’Sport-Prototips en el 
campionat d’slot Tim Comarca 2013
SLOT / REDACCIÓ

El campionat de slot del Tim 
Comarca està format per dife-
rents categories, de cadascuna 
de les quals se’n disputen sèri-
es de quatre curses. Potser la 
més apreciada és la dels Clàs-
sics de la Divisió IV, els sport-
prototips dels anys 60 i 70, per 
quant reprodueix a escala 1/24 
uns cotxes llegendaris dels cir-
cuits d’arreu del món.
El passat divendres se’n va 
celebrar la darrera cursa de la 
temporada, que va aplegar a 
25 pilots i les seves màquines. 
Les tres primeres van deparar 
unes curses molt disputades, i 
amb diferents guanyadors, tant 
pel que fa als pilots com per 
les màquines, així que hi havia 
una certa expectació per saber 
si algun d’ells seria capaç de 
repetir o veuríem un nou pilot 
al graó més alt del podi.
Com sempre, després de les 
verificacions tècniques es va 
córrer una mànega cronome-
trada per establir l’ordre de sor-
tida de la cursa. L’especialista 
en voltes llençades Victor Gar-
cia es va veure sorprès pels 
locals Ricard Latorre i Joan An-
dreu, que en unes condicions 
de pista una mica relliscoses 
es van classificar en primera 
i segona posició, respectiva-
ment.

La competició es va configu-
rar en una cursa de set i tres 
de sis pilots. Com ja hem dit, 
la pista no presentava encara 
l’adherència òptima, i això va 
forçar als pilots a esmerçar-se 
per mantenir els cotxes al car-
ril. Com de costum en aquesta 
divisió, la cursa va resultar tan-
cada i amb molts empats. La 
victòria final va ser per al Matra 
MS650 del Victor Garcia, ab-
sent les darreres dues curses, 
però fins la darrera mànega el  
Ferrari 321P Berlinetta del Ri-
card Latorre i el McLaren M6A 
del Paco Rodríguez van tenir 
opcions d’assolir la victòria, 
quedant empatats en la sego-
na posició.
El Daniel Bisbal va quedar una 

volta per darrera en quarta po-
sició, amb un Lola T-70, i a una 
volta més el David Mira amb un 
Porsche 908/3. Completaven 
els deu primers el Txema Gar-
cía, el Pitia Claret, empatats a 
voltes; el Jordi Solé, el Roger 
Suñé i el Ricard Claret.
Ara la temporada d’slot al club 
igualadí passa als clàssics de 
la Divisió VI, que reprodueix els 
cotxes de Grup C dels anys vui-
tanta reis de les 24 hores de Le 
Mans. La primera cita d’aques-
ta categoria serà al mes d’abril, 
però abans hi haurà una nova 
cursa de la popular Scaleauto 
GT Cup que tindrà una sessió 
doble el divendres 23 al vespre 
i el dissabte 24 a la tarda.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Al Pavelló José María Martín 
Carpena es va disputar la ter-
cera prova puntuable pel cam-
pionat del món de trial indoor i 
a la vegada era la primera pun-
tuable per l’estatal indoor.
Després de la seva victòria la 
setmana anterior al trial d’Ei-
vissa puntuable per l’estatal a 
l’aire lliure, el pilot pierenc Toni 
Bou va aconseguir imposar-se 
a Màlaga d’una forma clara a la 
resta de rivals al trial mundial i 
a l’estatal.
Bou només penalitzà 8 punts 
amb la Montesa, el segon 
classficat fou Albert Cabes-
tany-Sherco- amb 29 punts els 
mateixos que el japonès Ta-
kahisa Fujinami-Montesa- que 

completar el podi.
Al finalitzar el trial malagueny 
el pilot anoienc comentava: 
“Ha sigut una tarda increïble, 
pràcticament sense problemes 
i m’he sentit molt a gust sobre 
la moto. El meu avantatge com 
a líder el mundial és molt cò-
mode, però encara queden 40 
punts en  joc i res és definitiu. 
Aquest inici de temporada és 
perfecte ja que lidero els tres 
campionats que hem comen-
çat i no es pot demanar més”.
Ara del mundial indoor fal-
ten dos trials per disputar, els 
d’Alemanya i França. Si gua-
nya el trial alemany, Toni Bou ja 
es proclamarà automàticament 
una vegada més campió del 
món indoor.

Toni Bou molt satisfet en el podi malagueny.

Podi a WRC2 de Triviño 
i Haro al Ral·li Mèxic
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Després del carismàtic Monte-
Carlo i del nevat Suècia, el 
campionat del món de raŀlis es 
disposava a disputar la seva 
primera prova de trams crono-
metrats sobre terra amb motiu 
del Raŀli Mèxic amb la partici-
pació de l’equip de Moto Club 
Igualada format per el pilot me-
xicà Ricardo Triviño copilotat 
per l’odenenc Àlex Haro amb 
Mitsubishi Lancer EVO X.
El raŀli constava de vint-i-tres 
trams cronometrats pels com-
plicats camins mexicans i 
l’equip mexicà-català va patir 
problemes de frens en el Mit-
subishi la qual cosa però no va 
ser obstacle per tal que acon-
seguissin una exceŀlent classi-
ficació final.
I així va ser, amb el seu ter-
cer lloc a WRC2 i el segon a 
la Copa de Producció, Triviño 
i Haro acumulaven força punts 
i que els situa en el primer lloc 
a Producció i tercers a WRC2. 
Molt bona doncs la temporada 
que estan portant a terme.
A més del copilot odenenc, 
l’Anoia estava també represen-
tada al raŀli mexicà amb l’igua-

ladí Pep Requena de MCI tre-
ballant a la base del raŀli dins 
l’organigrama de l’empresa 
SIT que desenvolupa la labor 
de control de classificacions en 
el mundial.
A la classificació general, do-
mini total del francès Sébastien 
Ogier amb VW Polo R WRC, 
seguit del finlandès Mikko Hir-
vonen-Citroën DS3 WRC- sent 
tercer el belga Thierry Neuville-
Ford Fiesta RS WRC- i la quar-
ta posició pel càntabre Dani 
Sordo amb Citroën DS3 WRC.

Triviño i Haro després de tres ral.lis 
lideren la Copa de Producció.

Campionat del Tim Comarca, a Igualada.
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Resultat inesperat de l’Handbol IGD

HANDBOL / REDACCIÓ

Resultat inesperat davant l’Es-
port Lloret (34-35). L’Igualada 
que en aquesta jornada lluitava 
per apropar-se al tercer classi-
ficat ha perdut amb el C.H Llo-
ret tercer classificat per la cua 
del grup.
Amb una primera part ben ju-
gada i un marcador sempre 
favorable, l’Igualada encarava 
el descans amb avantatge de 
5 gols, 21 a 16. En la segona 
part els igualadins no han po-
gut mantenir les diferències 
en el marcador fins que en els 
últims segons del partit el C.H. 
Lloret ha superat a l’Igualada 
amb una inesperada victòria. 
Tot i que l’equip igualadí, ha 
treballat per merèixer la victò-
ria no ha deixat tancat el partit 
en una primera molt bona pri-
mera part i això ha passat la 
cara factura de la derrota que 
complica l’escalada de cara a 
la promoció.
Per l’Igualada, dirigits per 
Jordi Riba han  jugat: Toni 
Martínez(p)(10at.), Hilari Ca-
nales (p), Sergi Velasco , David 
Cubí (6), Esteban Lezama (9),  
Adrián Suero (5),  Roger Cal-
çada(3), Martí Ruiz (7), Eduard 
Jounou, i Pol Cantero (4). 
Col·laboren: Gràfiques Cubí i 
Asfalt.
Altres resultats:
OAR Gràcia 29-CHI juv. f.19
Dirigides per Alicia Nieto i Mó-
nica Luengo van jugar: Nora 
Muñoz, Jana Sendra, Jordina 
Marsal, Ainoa Rizo, Anna Font, 
Marta Muñoz, Berta Calçada, 
Mar Samperi a la portera: Mi-
riam Pla. Col·laboren: Rimon 
Glass i Ferreteria Jorba-Solà.
CHI juv. m. 43- Polinyà 29 
Dirigits per Pol Cantero Car-
bonell van jugar: Sergi García, 
Daniel Fons, Adria Cano, Jordi 
Grado, Jordi Vilarrubias, David 
Diaz, Raul Ubia, Daniel Jové, 
Miquel Albareda, Iban Sanmi-
guel i David Holgado, a la por-
teria, Marc Tarrida i Aleix Royo.
Col·laboren: Gumà Asseguran-
ces. 
Polinyà 21-CHI inf. m. 26
Pel Club Handbol Igualada, 
dirigits per Roger Calçada, 
van jugar: Max Segura, Jo-

L’Handbol Igualada no s’esperava perdre contra el Lloret.

sep Marcé, Brayan Mezquita, 
Manel Muñoz, Nil Subirana, 
Joel Caño, Arnau Capitán, Pol 
Riba, Toni Barrantes, Dani Na-
varro, Cesc Carles i Pep Bové; 
a la porteria, Adrià Senari Martí 
Méndez. Col·labora: Pista Cero 
Mataró 18-CHI inf. f. 21
Dirigides per Laura Baraldés, 
van jugar: Carla Bisbal, Marta 
Hernández, Emma Jové, Aida 
López. Maria Mayol, Cristina 
Muñoz, Olga Núñez, Núria 
Rizo (portera), Èlia Roca, Júlia 
Subirana i  Èlia Torreblanca.
Col·labora: Torreblanca 
Els alevins, al Campionat de 
Catalunya
El diumenge10 de març l’equip 
Aleví Masculí de l’Escola 
d’Handbol Igualada va jugar 
el primer partit del Campionat 
de Catalunya. En aquesta oca-
sió es va enfrontar a l’Escola 

Joventut-SA Súria. Malgrat no 
fer un joc dolent, el conjunt 
igualadí es va veure superat. 
Dirigits per Miquel Albareda i 
Anna Váquez, van jugar: Marc 
Martínez, Xavier Reina, Joel 
Solanellas,  Marc Espinagosa, 
David Malpartida, Agustín Váz-
quez, Pol Calvet, Arnau Torner, 
Biel Hornas, Fernando Almen-
dro, Toni Puig, Ivan Ruiz i Iker 
Sabuquillo.
L’equip femení va assolir un 
valuós empat contra el Montbui 
a les Comes de cara a la clas-
sificació per a la següent fase.
Per l’Igualada, dirigides per 
Sergi García, han jugat: Mar-
tona Segura, Júlia Subirana, 
Olga Núñez, Mariona Albare-
da  , Victòria Sastre, Èlia Ollé, 
Berta Vilà, Ángela Mezquita i 
Xènia Méndez.
Col·labora Acadèmia Igualada

Alevi femení de l’escola d’handbol. A sota, aleví masculí.

Gran remuntada del CPPI CTAI 
a les Comes amb l’Olesa
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Divendres passat a Les Comes 
es va viure un d’aquells partits 
que fan afició. El CPP Igualada 
CTAI va remuntar un partit que 
l’Olesa tenia molt ben encarrilat 
fins a acabar guanyant per un 
ajustadíssim 4-3. Amb aquest 
resultat els igualadins es col-
loquen a la part mitja-alta de la 
taula classificatòria, molt lluny 
de la zona de descens i a tocar 
de la d’ascens.
L’inici de partit no va ser gens 
bo pel conjunt de l’Anoia, que 
va començar cedint en les 
dues primeres partides. El pri-
mer punt del CTT Olesa va 
ser obra de Toni Grau, que va 
superar per 2-3 a Daniel Luco, 
mentre que el segon va fer-lo 
Renato Moscoso en guanyar a 
Jordi Satorras per 1-3. Segui-
dament, Joan Masip va retallar 
distàncies en vèncer per 3-1 a 
José Antonio Martín.
La reacció igualadina, però, 
no va poder tenir continuïtat ja 
que, en començar la segona 
ronda, Renato Moscoso va fer 
el 1-3 per al seu equip en der-
rotar per 2-3 a Daniel Luco. A la 
partida següent, Joan Masip va 
tornar a apropar els igualadins 
al marcador en imposar-se a 
Toni Grau per 3-1. En aquest 
moment sí que els igualadins 
van ser capaços d’empatar el 
partit, cosa que va fer Jordi Sa-
torras guanyant per 3-1 a José 
Antonio López, forçant així els 

dobles.
Als dobles, els igualadins Sa-
torras – Luco van poder vèncer 
a la parella visitant Moscoso – 
Grau per un ajustat 3-1, culmi-
nant així la remuntada i adjudi-
cant-se una victòria important.

Victòria sense problemes a 
la pista del cuer de Preferent
Partit còmode pel CPP Igua-
lada CTAI aquesta setmana 
a Preferent. Els de l’Anoia, 
segons classificats, visitaven 
la pista del cuer, el CTT Sant 
Quirze del Vallès B. Tal com 
era de preveure, el partit no 
va tenir color i els igualadins 
es van endur la victòria per un 
contundent 6-0.
A la primera ronda de partides, 
els palistes del CPP Igualada 
CTAI no van cedir ni un sol joc. 
Les victòries van ser de Fran-
cesc Masip davant de José 
Luis Muñoz, de Joan Bertran 
davant de Josep Maria Álvarez 
i d’Albert Kenji Matsuoka da-
vant de José Antonio Jiménez.
La primera partida de la sego-
na ronda, per contra, sí que va 
costar una mica més de gua-
nyar, però finalment Francesc 
Masip va sentenciar el matx 
en derrotar a Josep Maria Ál-
varez per 3-2. Amb l’encontre 
ja guanyat, Albert Kenji Matsu-
oka va superar per 3-0 a José 
Luis Muñoz i Joan Bertran va 
vèncer per 3-1 a José Antonio 
Jiménez.

La patinadora de l’IHC Núria 
Ollé, podi a Esplugues
PATINATGE / REDACCIÓ

El passat dissabte 9 de març, 
es va disputar el I Trofeu de 
Patinatge Artístic d’Esplugues 
de Llobregat.
Un bon grup de patinadores de 
l’Igualada Hoquei Club, entre-
nades per en Jonathan Almiña-
na i Diana Baraldes, hi van par-
ticipar en diferents categories, 
destacant el 1r lloc en Iniciació 
B2 de la patinadora Núria Ollé. 
En altres categories es van 
produir els següents resultats : 
En categoria Junior B : 8a. Ivet-
te Madrid.
En categoria Infantil :  10a.  
Marta Bossa.
En Iniciació A : 14a. Sandra 
Pérez, 17a Aina Iglesias, 18a 
Vinyet Arnau.
En Iniciació C : 7a Paula Pé-
rez, 16aAina Andreu, 19a  Mò-
nica Batet, 21a Anna Checa,  
22a Laia Ramírez, 23a Miriam 
Pajares, 24a Emma Bravo. 
En Iniciació  E : 5a Ariadna Lu-
que, 17aJordina Lastra, 21a 

Anira Lucena, 24ª Valentina 
Sarro, 25a Anna Domènech, 
26a Iris Ruiz.
Destacar també el fet que per 
algunes patinadores, era el 
seu primer contacte en compe-
tició oficial, cosa que les ha de 
donar confiança i experiència 
per properes competicions.

Nuria Ollé (IHC), en el lloc 
més alt del podi.



L’Eduard Ferrer, dalt del seu Optimist.
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Carme, a punt per a uns intensos 
campionats de billar d’alt nivell
BILLAR / REDACCIÓ

Aquest dissabte 16 de març 
comencen a Carme les jorna-
des de Pool que marcaran la 
secció esportiva de la comar-
ca al llarg de dues setmanes. 
Aquest mateix dissabte es ce-
lebrarà el dia del soci, que en-
guany n’ha recaptat més de 50 
en pocs dies. Aquesta jornada 
consta de 5 campionats els 
quals s’hi inclouen la catego-
ria d’iniciació, 2a categoria, 1a 
categoria, One Frame Knock 
Out i el divertit torneig de Spe-
ed Pool. Premis de 4 tacs de 
Billar, trofeus i una vetllada 
inoblidable marcarà aquest 
inici de campionats que seran 
protagonistes al llarg de dues 
setmanes.
Diumenge 17 de març continu-
arà l’espectacle del billar amb 
el circuit de Pool més impor-
tant de Catalunya i que enfron-
tarà als millors jugadors de la 
nostra comarca amb els de la 
resta de catalunya. A partir de 
les 11 del matí podrem gaudir 
del torneig de 2a categoria, i a 
partir de les 14.00 la prova de 
1a categoria.

El dissabte 23 de març es dis-
putarà el torneig més important 
pel que fa a premis. Hi haurà 
inscripcions de 10 i els premis 
seran el següents: 1r classificat 
600 €, 2n classificat 300 €, 3r 
classificat 150 €, 4t classificat 
75 € i de 5è a 8è classificat 20 
€. Un total de 1.200€ en pre-
mis que converteixen aquest 
esdeveniment en un dels més 
reconeguts de Catalunya, no 
només per la quantitat de pre-
mis sinó per la implicació de 
les millors empreses relacio-

nades amb aquest esport, com 
per exemple la casa Castelló. 
Aquest dia es sortejarà un tac 
d’aquesta casa valorat en 300 
euros. Les paperetes que es 
posaran a la venta tindran el 
preu d’un euro.
Les jornades conclouran el 
diumenge 24 de març amb un 
circuit de Snooker de Sabadell, 
on es disputaran tornejos de 
prova Màster i amb campio-
nat Junior (7 a 12 Anys). Les 
inscripcions seran de 5 € per 
aquesta categoria i comença-
ran a les 17.00h. Els premis 
seran: 1r classificat tac Cas-
telló més trofeu i 2n classificat 
trofeu.
Al llarg d’aquestes dues set-
manes el teatre de Carme es 
convertirà en l’escenari de Pool 
més espectacular de Catalu-
nya on podrem arribar a gaudir 
de fins a 8 partides al mateix 
temps i al llarg de tot el dia. 
S’espera una gran assistència 
de públic que gaudirà d’aquest 
gran esport, el qual cada cop 
més, s’està convertint en una 
activitat a tenir molt en compte 
a la nostra comarca

Gran partit de waterpolo a les Comes
WATERPOLO / CNI

Un altre gran partit de waterpo-
lo el que es va veure a la Pis-
cina de les Comes aquest  cap 
de setmana davant el Poble 
Nou (10-10). Rebíem el primer 
classificat d’aquesta segona 
fase de ascens de categoria a 
on hi ha els millors equips de la 
primera fase. Partit molt  igua-
lat amb alternatives en el mar-
cador, un partit molt físic que 
en el últim quart ens va pasar 
factura. Gran partit en defen-
sa  i poca sort  en alguns mo-
ments en la davantera. Aquest 
partit ens fa estar esperançats 
de cara al ascens a categoria 
superior i a poder gaudir de 
aquest esport a les Comes.
Parcials.: 1r. - 2-2  2n. - 3-2   

L’igualadí Eduard Ferrer, a la 
selecció catalana de vela
VELA / REDACCIÓ

L’igualadí Eduard Ferrer i 
Carvajal de 12 anys, regatis-
ta d’optimist del Club Marítim 
Altafulla i sota les ordres de la 
entrenadora Lola Resano, as-
soleix entrar a la Selecció Ca-
talana. A la selecció hi entren 

els 17 regatistes del grup 1 que 
han assolit millors regates de 
la temporada 2012/13. Seran 
els representants de Catalunya 
a la Copa d’Espanya que tindrà 
lloc a Castelló del 27 al 30 de 
març.

Irena Gual.

Irena Gual, sotscampiona de 
Catalunya de natació
NATACIÓ / REDACCIÓ

La passada setmana a les pis-
cines Son Hugo de Palma de 
Mallorca, es va acollir a 774 
nedadors dels quals i participa-
ven 34 clubs catalans entre ells 
el CNI, amb la nostra nedadora 
Irena Gual Grados, que va par-
ticipar en 200 i 100 mts. braça.
La nedadora de l’any 1999 des-
prés de complir tots els objec-
tius en la temporada d’hivern, i 
com ella bé diu “això només és 
el principi” en els campionats 
de Catalunya celebrat a Saba-
dell fa 2 setmanes va quedar 
subcampiona en 200 mts. bra-
ça, i en aquest campionat d’Es-
panya, finalista, aconseguint 

una 8a. posició en la seva edat 
i la 15a posició de la seva cate-
goria. En els 100 mts. braça va 
aconseguir una 14a posició de 
la seva edat i una 25a posició 
de la seva categoria.

Ja us podeu apuntar al 
Campionat de la P. Blaugrana
ENTITATS / REDACCIÓ

La Penya Blaugrana d’Iguala-
da organitza la segona edició 
del campionat esportiu al parc 
del Xipreret. Des del passat dia 
1 de març i fins el 30 d’abril es-
taran obertes les inscripcions a 
través del les oficines del Pa-
tronat Municipal d’Esports (am-
fiteatre de Les Comes) de di-
lluns a divendres de 8h a 15h, 
o bé a través de la web www.
penyablaugranadigualada.cat
El divendres dia 3 de maig es 
publicarà a la web de la Penya 
Blaugrana tota la informació 
referent als horaris definitius 
dels partits. Aquest campionat 
es disputarà el cap de setmana 
11 i 12 de maig en les modali-
tats de Bàsquet 3x3 i Futbol 7. 
Respecte a l’any passat s’am-

plien els horaris del Futbol 7 al
dissabte dia 11 a la tarda, a 
on es disputaran les prèvi-
es d’aquest campionat, i així 
durant el diumenge dia 12 es 
jugaran les prèvies que hagin 
quedat pendents i els partits de
vuitens, quarts, semifinals i la 
final del campionat. Així, s’es-
ponja la matinal de diumenge 
permetent allargar la durada 
dels partits que passaran a ser 
de 20 minuts i la final de 25 mi-
nuts. Pel que fa al bàsquet no 
s’han introduït canvis.
El preu d’inscripció per equip 
és de 20€ en el cas del bàs-
quet i de 30€ en el cas del 
futbol. En bàsquet es cobriran 
el major número d’edats, i en 
el cas del futbol 7 els jugadors 
han de ser majors de 18 anys. 

3r.- 4-3   4t.-1-3
Alineació: R. Sarlé, S. Paredes 
(3), E. Noguera (1),  A. Torras 
(2), J. Martinez (1),  J. Soler,  
D.Sánchez (1),  I.Corral,  X. 
Palomo (2), X. Subirana.
Pròxim partit a les Comes: 23 
de març a les  19.45h.  C.N. 
Igualada-Jupiter Sant Martí.

Derrota del juvenil (2-12)
Bon partit dels nostres water-
polistes juvenils que de mica 
en mica es van adaptant en 
aquesta Categoria tan exigent 
en què hi participen els millors 
equips de Catalunya. Els nos-
tres waterpolistes  juvenils van 
agafant forma i es van acoplant   
entre ells  trobant-se  més bé a 
dins l’aigua. Vàrem veure una 

primera part d’incerteses  però  
les resta, amb un “ presing” al 
home el equip del Granollers 
no va saber com jugar. Vaser 
aleshores quan vàrem desple-
gar tot el nostre joc i els vàrem 
posar amb certes dificultats. 
Continuem progressant molt 
bé en aquesta Categoria.   
Golejadors : B. Vilarrubies,  1  
M.Pons,  1
Alineació : A.Alamillo, M. Pons 
(1), D.Peleja, M. Arnau, M. Mi-
randa, R. Onieva , Q. Vilarru-
bias (1), T.Mallofré,B.Vilarrubi-
es, K. Casado,J.Casanoves,B.
Ollé.
Pròxim partit a Les  Comes:  
13 d’abril  a les 18,30 h.    
C.N.Igualada-Poble Nou.

Empat de l’AVI a Can Fatjó (1-1)
FUTBOL / JM TALLÓ

Bon partit el que ens oferiren 
ambdós equips, els locals clas-
sificats en tercer lloc feren valer 
el seu joc d’atac, que fou molt 
ben controlat per la defensa i 
la mitja dels blaus, anivellant 
la disputa i aconseguint igualar 
el marcador. Cal destacar les 
aturades del meta Domènech, 
la seguretat del central Robert 
i el competíssim partit al centre 
del camp, de Planell. Però no 
seria just deixar de banda la 
resta dels seus companys que 

jugaren amb classe i amb acti-
tud guanyadora. Tots ells feren 
possible anular un gran rival. 
Aquest és el camí de la recu-
peració. Jugar en equip.
L’encontre es decidí al primer 
temps. Després de varis atacs 
molt perillosos del Can Fatjó, 
al minut 15, el seu mig volant 
recollí l’esfèrica al centre del 
terreny i feu una passada per-
fecta al seu punta que es des-
fer del marcador i de xut ras, 
marcà (1-0). Just al quart d’ho-
ra següent, Ureña, molt lluita-

dor, recull un rebuig i en una  
centrada de les seves posà la 
bola al cap de Padró, que tot i 
ser central sempre puja al atac 
i que de perfecte remat col·locà 
la pilota a la xarxa, després de 
tocà el pal (1-1). 
Jugaren, a les ordres de Viles 
i Paradell: Domènech, Farré, 
Padró, Robert, Jhony, Corbella, 
Segura, Ricard, Sevilla, Ureña, 
Planell, Alfred i Toro. Tots ells 
efectuaren un partit esplèndid. 
Compte, als seguidors. Demà-
dissabte partit a Badalona.  
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Laura Orgué participa en el Mundial 
d’Esquí de Fons a Val di Fiemme (Itàlia)
ESQUÍ NÒRDIC / REDACCIÓ

Des del passat 20 de febrer 
fins al 3 de març s’han cele-
brat els Mundials d’esquí de 
fons a l’estació italiana de Val 
di Fiemme. En l’última prova, 
la de 30km en noies i 50km en 
homes en massa, ha participat 
l’esquiadora igualadina de la 
RFEDI Laura Orgué.
L’estació de Val di Fiemme, 
a Itàlia, ha acollit la cita més 
important de l’any d’esquí de 
fons, els Mundials. L’última  
prova va ser de 30km en mas-
sa per Laura Orgué, que va 
acabar la 29a. En la primera 
prova, la de skiathlon va ser 35 
ª, en la de 10 km skatingaca-
bó la 29 ª, aconseguint la seva 
millor classificació en una cur-
sa d’aquestes característiques 
d’un Mundial i finalment, de ser 
de nou la 29 ª amb un temps 
de 1:37: 41.6 en els 30km en 

Laura Orgué.

massa. 
Amb aquest últim resultat va 
estar a punt de superar el re-
sultat que va aconseguir en la 
passada edició dels Campio-
nats del Món, a Oslo 2009, on 
va acabar la 28 ª en aquesta 
mateixa disciplina. Joan Erola, 
entrenador de l’equip d’esquí 

de fons de la RFEDI, va acabar 
satisfet amb els resultats de 
Laura Orgué en aquests Mun-
dials: “L’objectiu de Laura era 
estar entre les 30 primeres i ho 
ha aconseguit. Estem contents 
de com li han anat aquestes 
carreres “. 
Després d’aquests intensos 
dies en els Mundials d’Itàlia, 
Laura Orgué intentarà acon-
seguir el títol de campiona 
d’Europa. A falta de dues Co-
pes d’Europa, ocupa el primer 
lloc de la classificació amb 482 
punts, només un més que la 
corredora alemanya Monique 
Siegel. Encara que Laura Or-
gué ho té tot de cara per acon-
seguir el títol, Erola recorda 
que “primer Laura ha de cór-
rer, no es pot guanyar la Copa 
d’Europa abans de fer les pro-
ves que queden”.  

Victòria ajustada del CNI en el 
campionat estatal de Mà Parelles
PILOTA / REDACCIÓ

Diumenge passat, al bonic 
frontó de Santa Coloma de 
Gramanet, es va celebrar la 4a. 
jornada del Campionat de Ca-
talunya de Mà Parelles en 2ª 
categoria, on la nostra parella 
formada per Oliva - Canziani, 
es van enfrontar al C.P. Santa 
Coloma (José Manuel - Monte-
ro), on en un emocionadíssim 
partit el C.N. Igualada es va 
endur la victòria per 21-22.
Destacarem que durant tot el 
partit el nostre club va anar 
darrera en el marcador, sent 
només a l’últim i definitiu punt 
que els nostres van passar al 
davant, proclamant-se gua-
nyadors del partit. Cal ressal-
tar, que els nostres jugadors 
van aixecar dos parcials molt 

Irregular jornada de pàdel
dels equips Subaru
PÀDEL / REDACCIÓ

Jornada poc propicia pels dos 
primers equips Subaru de l’Es-
quaix Igualada ja van perdre 
els seus 2 partits de lliga fe-
derada, però els veterans, van 
guanyar a la lliga comarcal.
En el derbi local contra el CNI, 
el Subaru A va caure 2-1. Albert 
Homs/Isidre Marimon van cau-
re per 2 sets a 0 davant la pa-
rella David Méndez/X. Morera. 
Mito Campins Ramon Gabarró 
van guanyar el seu compromís 
2-1 davant Joan Pajares/David 
Sabaté i finalment Carlos Ji-
ménez/David Jaume van cau-
re 1-2 amb Jose Ulloa/ M.A. 
Martínez. Un puntet més, que 
anirà molt be per assegurar un 
any més jugar a 1a categoria 
l’any vinent.
Les noies tampoc van sumar 
i van caure al club Andrés Gi-
meno de Castelldefels. Anna 
Claramunt/Pili Pineda van 
sortir derrotades 5-7, 2-6 amb 
Lucia Gómez/Judith Manota, 

mentrestant les nostres Mar-
got Gumà/Georgina Carrer 
van caure 0-6, 1-6 amb Ruth 
Navarro/Jessica Cerrilo. Final-
ment Rosa Riba/Mireia Homs 
van cedir 0-2 davant Maria J. 
Iglesias/Marian Mariscal.
Finalment, els veterans se-
gueixen ferms al capdavant de 
la lliga comarcal. La primera 
parella va dominar 6-3, 6-3 Ar-
tur Gannau/Xavi Santaularia.
Joan Corcelles/Josep Ferrer 
van fer el mateix en 3 sets 3-6, 
7-6, 6-0 amb Quin Castillon/
Jordi Santaularia i finalment 
Josep Buron/Joan Llorach van 
sumar el tercer punt guanyant 
també en 3 sets 7-6, 6-7, 7-6 
davant Josep Mª Guardia/Jordi 
Putellas.
Finalment, l’equip B de lliga 
catalana va haver d’aplaçar 
el seu partit contra el St. An-
dreu per la no compareixença 
d’aquest equip, degut a una 
confusió.

Doble jornada de 
l’Slampàdel Kipling Store
PÀDEL / REDACCIÓ

El passat cap de setmana les 
noies de l’equip Slampàdel Ki-
pling Store Bcn van disputar 
doble jornada. 
El dissabte van jugar a casa, a 
Collbató, contra el Club Tennis 
Manresa. Clara Escudé i Laia 
Pastor van guanyar el primer 
partit 6-1 6-0. Mònica Martínez 
i Núria Martínez van perdre per 
6-1 6-4. I el tercer i decisiu punt 
de la confrontació el van acon-
seguir Maite Andreu i Sandra 
Roura després d’un llarg partit 
a tres sets de quasi dos hores i 
amb un resultat de 6/7 7/5 7/5. 
El resultat final va ser de 2 a 1 
per les de l’Slampàdel. 
El diumenge també van jugar 
a casa contra el Parc del Gar-

raf de Vilanova i la Geltrú gua-
nyant per 2 a 1. Els punts els 
van aconseguir Mònica Martí-
nez i Núria Badia guanyant per 
7/6 6/4. I Sandra Roura i Maite 
Andreu que també ho van fer 
per 6/0 7/6. Les que aquest 
cop no ho van tenir tant fàcil 
van ser Clara Escudé i Laia 
Pastor, que van perdre des-
prés d’un ajustat i intens partit 
per 6-4 7-6 remuntant fins a 6 
punts de partit però sense vic-
tòria sumada a l’equip. 
Aquestes han estat les últimes 
jornades de la 1a volta. L’equip 
ja espera les classificacions 
actualitzades, i creu quedar 
entre terceres i quartes d’entre 
els set equips.  

difícils de superar (16-10 i 21-
19), però demostrant que en 
els moments difícils i sobretot 
el saguer Canziani se saben 
superar d’allò més bé. Amb 
aquest marcador, tenen  mol-
tes possibilitats de guanyar-se 
una plaça per les semifinals, ja 

que guanyant d’aquí a quinze 
dies a la difícil pista del C.N. 
Terrassa tindran assegurada 
la primera posició del grup. En 
quan a la competició de ciste-
lla, els nostres jugadors tenien 
jornada de descans.

BICICLETES

OFERTA SERIE PREMIUM
*Amb opció finançament a 12 mesos i roda 29”

ZENITH    Quadre 1,3 kg geometria  competició PEAK    Quadre 1,5 kg geometria performance SPIKE Quadre 1,7 kg geometria sport

A partir de 799,95 €
XT 30 velocitats

A partir de 524,95 €
ALIVIO 27 velocitats

A partir de 439,95 €
ALTUS 24 velocitats i discos hidràulics
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Igualada s’omple de poemes el Dia Mundial de la Poesia

El 2013 és l’Any Espriu i Igualada s’hi suma amb diversos actes
POESIA / LA VEU 

L’any 2013 coincideix amb el 
centenari del naixement de 
Salvador Espriu i Castelló. Per 
tal d’honorar la seva memòria 
i difondre’n l’obra i el llegat, el 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya va acordar desig-
nar l’any com a Any Espriu. 
Amb la voluntat de celebrar 
l’Any Espriu amb caràcter 
cultural, cívic i participatiu, a 
Igualada s’han programat una 
sèrie d’actes a la Biblioteca 
Central, com són lectures de 
la seva obra o la presentació 
Espriu transparent. Biografia, 
d’Agustí Pons, entre altres. 

També, en el marc de l’Euro-
pean Balloon Festival tindrà 
lloc també una Pluja de Poe-

sia coincidint amb el centenari 
del seu naixement, el 10 de 
juliol de 1913.
Ja el passat 1 de març es va 
dur a terme el primer dels ac-
tes a la Biblioteca igualadina 
amb una vetllada literària amb 
lectura en veu alta de poemes 
i prosa d’Espriu.
Els propers actes que es du-
ran a terme d’aquí fins l’estiu 
són els següents:

Lectures en veu alta 3L
TEXTOS DE SALVADOR ES-
PRIU
DIMARTS, 23 D’ABRIL
Hora: 7 de la tarda

Lectura en veu alta de textos 
d’Espriu a càrrec dels alum-
nes dels cursos de català amb 
motiu de la commemoració 
del centenari del naixement 
de l’autor.
Ho organitzen: Servei Local 
de Català i IMC - Biblioteca 
Central.

“ESPRIU TRANSPARENT. 
BIOGRAFIA”, d’Agustí Pons
DIMARTS, 14 DE MAIG
Hora: 7 de la tarda
Amb la presència de l’autor.
Agustí Pons situa definitiva-
ment Salvador Espriu a costat 
de les més altes figures cata-

POESIA / LA VEU

Cada any, des del 1999, el 21 
de març, la UNESCO celebra 
el Dia Mundial de la Poesia. 
D’acord amb la decisió de la 
UNESCO, el principal objectiu 
d’aquesta acció és sostenir la 
diversitat dels idiomes a través 
de l’expressió poètica i donar 
als que estan amenaçats la 
possibilitat d’expressar-se en 
les seves comunitats respec-
tives. D’altra banda, aquest 

lanes de tots els temps. Clau 
per a la comprensió d’una 
obra literària complexa i am-
biciosa.
Ho organitza: IMC – Biblioteca 
Central i Llegim? Llibreria

PLUJA DE POESIA D’ES-
PRIU
European Balloon Festival
10 de juliol ( aniversari del nai-
xement d’Espriu)

EXPOSICIÓ ESPRIU
Entre l’abril i el juliol el vestí-
bul de l’Ajuntament d’Igualada 
dedicarà la seva exposició a 
Salvador Espriu.

Lectures en veu alta
DIA DE LA POESIA
Dijous, 21 de març
Hora: 7 de la tarda
Vols posar veu als poemes 
que dormen dins els llibres? 
La Biblioteca posa al teu 
abast llibres de poesia, entre 
els quals pots triar un poe-
ma i llegir-lo en veu alta. Cal 
inscriure’s abans del 15 de 
març, però també s’hi pot as-
sistir com a públic.
Ricard Desola Mediavilla 
serà el poeta convidat i obri-
rà l’acte presentant Histò-
ria universal particular, obra 
guanyadora del Premi Ciutat 
d’Igualada 2012. S’obsequi-
arà els participants amb un 
exemplar del poemari.
Acompanyament al piano a 
càrrec de Ramon Enrich.

Música i poesia
VERITATS AMB COMPTA-
GOTES
A càrrec d’Albert Gàmez

Divendres, 22 de març
Hora: 7 de la tarda
Una combinació de música i 
poesia amb la interpretació de 
dotze cançons interpretades 
al piano pel seu autor.

POESIA PER TOT ARREU
21 de març de 2013

- Racons de poesia als equi-
paments
Es distribuiran llibres de poe-
sia a diferents equipaments de 
la ciutat que s’ubicaran a les 
sales d’espera i en els espais 
compartits. Seran llibres de 
consulta per tal que tothom 
tingui la poesia a l’abast.
Els equipaments que hi par-
ticiparan seran l’Ajuntament 
d’Igualada, la Biblioteca Cen-
tral, Teatre Municipal de l’Ate-
neu, Museu de la Pell, Espai 
Cívic Centre, Centre Cívic de 
Fàtima, Hospital d’Igualada, 
Cap Igualada Nord, Centre 
Atenció Primària, Patronat 

Municipal d’Esports, Kaser-
na, La Sala i Punt d’informa-
ció Cultural, Arxiu Comarcal 
de l’Anoia i Programa de mi-
llora del barri de Sant Agustí, 
Escola Municipal de Música, 
Escola d’Art, Casal Cívic 
Montserrat.

- Poemes x Emportar
Es tracta d’una acció per fer 
accessible la poesia a la po-
blació en general. En els ma-
teixos equipaments es dei-
xaran a l’abast de la població 
una selecció de poemes per 
què la gent els pugui pren-
dre.

- Espriu al Mercat
El Mercat de la Masuca lide-
rarà la campanya una com-
pra= un poema. Per cada 
compra que es realitzi junta-
ment amb el tiquet de com-
pra els venedors donaran un 
poema als seus clients.

Dia té per objecte donar su-
port a la poesia, la tornada a 
la tradició oral dels recitals de 
poesia, promoure l’ensenya-
ment de la poesia, el restabli-
ment del diàleg entre la poesia 
amb les altres manifestacions 
artístiques, com el teatre, la 
dansa, la música, la pintura i 
així successivament, el suport 
als petits editors i crear una 
imatge atractiva de la poesia 
en els mitjans de comunicació 

perquè l’art de la poesia ja no 
es considera una forma anti-
quada d’art, sinó un.
La poesia contribueix a la di-
versitat creativa en qüestionar 
de manera sempre renovada 
la manera com fem servir les 
paraules i les coses, les nos-
tres maneres de percebre i 
interpretar la realitat. Gràci-
es a les seves associacions i 
metàfores, i al seu gramàtica 
singular, el llenguatge poètic 
constitueix, doncs, una altra 
faceta possible del diàleg en-
tre les cultures. Diversitat en el 
diàleg, lliure circulació de les 
idees mitjançant la paraula, 
creativitat i innovació: és evi-

dent que el Dia Mundial de la 
Poesia és també una invitació 
a reflexionar sobre el poder 
del llenguatge i la florida de les 
capacitats creadores de cada 
persona.

Igualada se suma al Dia 
Mundial de la Poesia
Com a novetat enguany, s’han 
preparat un seguit d’accions al 
voltant del Dia mundial de la 
Poesia, que es commemora el 
proper 21 de març. Aquest dia 
es duran a terme diferents ac-
cions sota el lema “Poesia per 
tot arreu”, de manera que els 
equipaments públics de la ciu-
tat dediquin un racó de poesia 

on hi haurà llibres de poesia 
per consultar i també Poemes 
x emportar. Una altra acció 
per popularitzar la poesia en 
aquesta data es liderarà des 
del Mercat de la Masuca, on 
es repartiran poemes de Sal-
vador Espriu als seus clients: 
un poema per cada compra. El 
mateix 21 de març es presen-
tarà el primer Concurs de Poe-
sies d’Amor que vol potenciar 
aquest gènere en la seva ves-
sant més romàntica. Amb la 
selecció dels millors poemes 
del Concurs es farà una vetlla-
da musical literària en l’entorn 
del Mercat de Lletres.
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“Carmela, Lilí, Amanda”, el millor 
teatre musical del petit format, al 
Teatre de l’Aurora

TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora tanca 
aquest cap de setmana la 
seva Programació d’Hivern 
amb l’espectacle de teatre 
musical Carmela, Lili, Aman-
da de Marlia Teatre, un emo-
tiu collage d’imatges, petites 
històries i cançons de dones 
emblemàtiques del s.xx, que 
esdevenen un homenatge a 
milions de dones anònimes 
que han lluitat, estimat i patit.
Carmela (“¡Ay, Carmela!”), Lilí 
(“Lilí Marleen”) i Amanda (“Te 
recuerdo Amanda”) es fan de 
carn i ossos i abandonen les 
melodies i lletres per les quals 
van ser creades en un espec-
tacle que pretén fer un recor-
regut musical per les vides 
d’unes dones que van néixer 
i morir amb el segle XX, però 
que van aconseguir engendrar 
els valor de les llibertats.
És la història de tres dones 
que en són una de sola i alhora 

en són moltes. Els seus noms 
provenen de les dones que 
protagonitzen tres cançons i 
tres moments claus del segle 
XX: la Guerra Civil (Carme-
la), la Segona Guerra Mundial 
(Lilí) i la Guerra Freda (Aman-
da). El director, Marc Chornet, 
comenta que “van ser educa-
des en uns temps i van viure 
en uns altres. La República va 
ser la seva educació, plena de 
il·lusions i somnis que es van 
veure estruncats amb el re-
buig de les llibertats.”
Les tres actrius i cantants re-
flexionen sobre l’actual estat 
de pessimisme generalitzat 
degut a la crisi. Per remedi-
ar-ho porten dalt de l’escenari 
frescor, espontaneïtat, il·lusió, 
alegria, optimisme i també la 
nostra memòria. Aquests va-
lors les farà acabar parlant de 
les seves mares i les seves 
àvies, i el seu testimoni en 
guerres, fams, repressions... 
Pel director, “és una genera-
ció que ha passat tres grans 
guerres, així com la repres-
sió franquista, la transició i la 
democràcia. Han viscut molt 
sense perdre l’alegria i avui en 
dia, en canvi, amb la situació 
de crisi ens queixem per tot i 
no n’hi ha per tant.”
La memòria evocarà el record 
de les vides de les dones que 
les van engendrar i que van 
pintar amb somriures les èpo-
ques vistes en clau de tragè-
dia. Són les
dones que van aprendre a 
somniar mentre la majoria dor-
mia. Segons Chornet, “és un 
collage de textos i músiques 
molt nostres on les dones del 
segle XX ens recorden d’on 
venim per guiar-nos cap a on 
anem.”

Carmela, Lilí, Amanda és, 
doncs, un emotiu espectacle 
musical amb tres actrius que 
canten a capella, i que pretèn 
crear un anhel d’esperança 
i optimiste amb pinzellades 
d’humor. Una manera alegre i 
distesa de portar la memòria a 
l’escenari.
Aclamat pel públic i la crítica, 
és considerat com una de les 
millors propostes de teatre 
musical de petit format de l’es-
cena actual al nostre país. En-
tre d’altres ha rebut el prestigi-
òs Premi Metropol en la seva 
edició 2011.
Funcions
Les representacions de Car-
mela, Lili, Amanda es faran el 
divendres 15 de març i el dis-
sabte 16 de març a les 22h, i 
el diuenge 17 de març a les 
19h. Les entrades (15 € i 11’5 
€ amb els descomptes habitu-
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.

Emotiu collage 
d’imatges, històries i 
cançons que es devé 
un homenatge a una 
generació de dones 
que encara lluiten per 
perpetuar la memòria 
d’un segle

MÚSICA / LA VEU

Vint-i-dos alumnes de l’Escola 
de Música de Capellades par-
ticiparan a la cantata infantil 
“El nen enamorat de la lluna” 
organitzada per l’Associació 
Catalana d’Escoles de Música 
i Dansa (ACEM) amb motiu 
del seu 20è aniversari. Aquest 
esdeveniment tindrà lloc el 
proper diumenge 17 de març 
al l’Auditori Gran del Parc del 
Fòrum de Barcelona.
En total, gairebé 2.500 alum-
nes d’escoles de música d’ar-
reu de Catalunya s’aplegaran 
en aquesta gran cantata a l’ai-
re lliure. Tots els alumnes que 
hi participen tenen entre qua-
tre i vuit anys. Degut al volum 
d’alumnes que s’hi han inscrit, 
la cantata es dividirà en tres 
sessions durant el dia: 
- primera sessió a les 11:00h 
del matí
- segona sessió a les 13:30h 
del migdia
- tercera sessió a les 16:30h 
de la tarda

L’ACEM preveu que unes 
5.000 persones, entre famili-
ars dels alumnes i autoritats, 
assisteixin durant tot el dia 
com a públic en aquesta can-
tata infantil.

“El nen enamorat de la llu-
na”
La cantata està formada per 6 
cançons que van acompanya-
des d’una història que fa de fil 
conductor. Aquesta història, 
d’un nen que s’enamora de la 
lluna, està creada per l’autor 
de les lletres de les cançons 
de l’espectacle, Manel Justí-
cia, qui també ha dissenyat 
el cartell del 20è aniversari 
de l’ACEM i també és qui ha 

creat el conte de la cantata. 
Les veus dels alumnes aniran 
acompanyades  d’un quartet 
de músics: trompeta (Òscar 
Latorre), piano (Manel Ruiz), 
baix elèctric (Jordi Ruiz) i ba-
teria (Xavier Matamala). Pel 
que fa a la música, és una cre-
ació de Xavier Matamala.
El dia de la cantata l’ACEM 
posarà en venda el conte, de 
l’editorial Zenobita, acompa-
nyat d’un CD amb la versió 
teatralitzada de la cantata i les 
partitures de les cançons amb 
els acords de guitarra. Les 
cançons enregistrades al CD 
són cantades per alumnes de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Olesa de Montserrat. La gra-
vació del CD ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de 
l’ESMUC.
L’Associació Catalana d’Esco-
les de Música i Dansa porta 20 
anys treballant per la promo-
ció i la impulsió de projectes 
d’educació artística per a les 
escoles associades, així com 
també s’encarrega d’asses-
sorar i orientar als equips di-
rectius de les escoles pel que 
fa a la seva gestió. L’ACEM 
ha aconseguit crear una gran 
xarxa entre les més de 100 es-
coles de música de Catalunya 
que hi estan associades or-
ganitzant trobades, activitats i 
intercanvis.

22 alumnes de l’Escola 
de Música de Capellades 
cantaran al Fòrum pel 20è 
aniversari de l’ACEM

La cantata infantil, 
que tindrà el lloc el 
diumenge 17 de març, 
es titula “El nen ena-
morat de la lluna” i 
hi participaran 2.500 
alumnes

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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MÚSICA / LA VEU

Poques vegades hi ha l’oportu-
nitat de poder gaudir d’un perso-
natge com Pere-Albert Balcells, 
que s’ha convertit en un expert 
mundial de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Els amants de la seva 
òpera, tenen novament una cita 
a la Sala Paper de Música de 
Capellades (carrer del Fossar, 
2) avui divendres 15 de març a 
les 8 del vespre per poder es-
coltar música i saber què hi ha 
darrere les notes. És la segona 
d’una sèrie de quatre confe-
rències sobre les seves quatre 
òperes més conegudes
Si Pere-Albert Balcells hagués 
nascut en un país centreeuro-
peu de llarga tradició musical, 
no hi ha dubte que seria con-
siderat un dels millors especi-
alistes mozartians, com ho són 
Jean-Victor Hocquard, Stanley 

Sadie o H.C. Robbins Landon. 
Però com que va néixer a Ca-
talunya, sols és reconegut per 
l’elit musical europea i ací ha 
après també a maquetar els 
llibres que publica, buscant-ne 
fins i tot les il·lustracions. “Mirat 
des d’un altre angle, és la ma-
nera de controlar tots els detalls 
del producte” diu amb la seva 
senzillesa encomanadissa que 
tan planeres fa les seves expli-
cacions.  
Pere-Albert Balcells és l’autor 
d’una col·lecció de quatre lli-
bres sobre aquestes òperes: 
Escoltar Les noces de Fígaro 
de Mozart, Escoltar el Don Gi-
ovanni de Mozart, Escoltar el 
Così fan tutte de Mozart i Escol-
tar La flauta màgica de Mozart. 
Són quatre guies auditives pu-
blicades per l’editorial Duxelm, 
que proposen un vocabulari de 

Amb motiu de la propera con-
ferència a Paper de Música 
sobre l’òpera Don Giovanni, 
que molts consideren una 
peça cabdal del músic aus-
tríac, Pere-Albert Balcells ens 
diu que no són llibres con-
vencionals. La lectura es veu 
interrompuda per l’audició del 
fragment comentat, de ma-
nera que la tecla pause de la 
cadena d’alta fidelitat s’ha de 
tenir sempre ben a mà. Bal-
cells recomana audicions dis-
cogràfiques concretes que, 
al seu entendre, recullen mi-
llor que altres l’esperit de les 
obres: la de Georg Solti (Dec-
ca) en el cas de Les Noces 
de Fígaro i la de Carlo Maria 
Giulini (EMI) en el de Don Gi-
ovanni. Abstenir-se, almenys 
d’entrada, de versions esce-
nificades en DVD, per tal de 
no forçar interpretacions alie-
nes a la música.

Quin objectiu persegueix?
Convidar el lector a penetrar 
els continguts dramatúrgics 
de l’obra a través de la músi-
ca: en el gest melòdic, en la 
instrumentació de cada frag-
ment, en els tempi es desco-
breixen elements que tracen 
el retrat psicològic dels perso-
natges, caracteritzen la situa-
ció en què es troben i fins i tot 
dibuixen detalls tan mínims 
com les expressions facials 
que han de comunicar.

Es diu que Don Giovanni és 
“l’òpera de les òperes”

Fer una afirmació d’àmbit tan 
ampli sempre podrà tenir par-
tidaris i detractors en base a la 
sensibilitat de cadascú. Però el 
que la posteritat sembla haver 
establert com a inqüestionable 
és que el Don Giovanni de Mo-
zart és l’obra on el mite donjo-
anesc es manifesta en la seva 
dimensió més essencial i més 
completa.

Així doncs, en què es van 
quedar curts els dramaturgs 
que ja havien tractat el tema, 
com ara Tirso de Molina o 
Molière?
Kierkegaard, que va ser un filò-
sof existencialment embriagat 
per la música de Mozart, ho va 
explicar d’una forma molt en-
tenedora: la sensualitat no és 
un fenomen conceptual, i per 
tant no pot ser només expres-
sada en la seva essència per 
un mitjà conceptual com és el 
llenguatge, sinó que necessita 
les qualitats sensitives de la 
música. Així doncs, tota obra 
que vulgui penetrar la substàn-
cia del mite donjoanesc s’hau-
rà de servir del mitjà musical. 
Les primeres manifestacions 
d’aquest mite en l’àmbit del 
teatre parlat van tenir la funció 
de posar el tema sobre la taula 
i de fer-ne un primer croquis. 
Però la seva condició d’obres 
exclusivament verbals les va 
privar de transmetre’n l’essèn-
cia.

I també les va privar de 
transmetre la seva dimensió 

més completa?
Fins a Mozart, Don Joan era 
un ésser individual, una perso-
na concreta, un seductor com-
pulsiu amb diversos matisos 
segons els autors: perversa-
ment destructiu en Tirso, refle-
xiu i hipòcrita en Molière, etc. 
El Don Giovanni de Mozart no 
està concebut com una perso-
na individual, sinó com l’encar-
nació del principi universal de 
la sensualitat. La seva actitud 
final davant l’espectre del Co-
manador no és la d’algú que 
busca redimir-se in extremis, ni 
la d’algú que exhibeix temeràri-
ament davant d’un fantasma el 
seu nihilisme fatxenda. El que 
Mozart escenifica en aquest 
moment culminant de l’òpera 
és una lluita titànica entre el 
principi encarnat de la sensua-
litat vital i el principi intangible, 
espiritual i críptic del més enllà.

Davant d’un protagonista 
tan potent, els altres perso-
natges es veuen inevitable-
ment relegats a la condició 
de mers comparses?
En cap cas. Fins i tot hi ha qui 
concep aquesta qüestió de 
forma diametralment inversa i 
afirma que la figura de Don Gi-
ovanni és tan sols la condició 
prèvia gràcies a la qual l’òpera 
pot desplegar la seva verita-
ble finalitat, que és mostrar la 
natura dels altres personatges 
en funció de com reaccionen 
davant del protagonista. Sens 
dubte, aquesta concepció 
planteja una inversió de ter-

mes massa dràstica, però té el 
gran encert d’alertar sobre el 
perill que l’espectador, encegat 
per “l’astre”, deixi de percebre 
la insondable finor musical 
amb què Mozart aprofundeix 
en personatges tan fascinants 
dramatúrgicament com ho són 
Donna Anna, Donna Elvira, 
Zerlina, etc.

Són tres noms femenins... 
En les seves òperes, Mozart 
va treballar de forma especial-
ment curosa els personatges 
femenins, que al Don Giovanni 
presenten una psicologia intan-
gible, imprevisible i contradic-
tòria expressada sempre amb 
una intensitat d’alt voltatge. 
Mai res no és el que sembla. 
Zerlina, és realment una page-
seta ingènua, o bé una múrria 
consumada? Donna Elvira, és 
una dona venjativa i esbojarra-
da o l’ànima més benigna de 
l’òpera?  I si parléssim de Don-
na Anna ja no sabríem quan 
acabar. Són qüestions que, en 
la mesura del possible, amplia-
rem a la xerrada del dia 15.

Quina forma tindrà aquesta 
xerrada?
Farem primer unes explicaci-
ons sobre el propòsit i la ma-
nera de llegir aquests llibres 
dedicats a les quatre òperes, i 
després, alternada amb l’audi-
ció discogràfica dels fragments 
corresponents, ens acostarem 
a Don Giovanni, a traves de la 
lectura comentada del llibre. 
Al final hi haurà un temps per 

al col·loqui, on els assistents 
podran fer els comentaris i 
preguntes que desitgin. 

Una vida dedicada al 
Köchel
Les hores que Pere-Albert 
Balcells ha dedicat a l’anàlisi 
de l’obra mozartiana no les 
marca el rellotge, sinó la vo-
luntat. “Això només es pot fer 
com a hobby”, confirma. El 
1997 va publicar Autoretrat 
de Mozart a través de la seva 
correspondència (La Cam-
pana, traduït posteriorment 
al castellà per El Acantilado), 
una anàlisi exhaustiva de la 
personalitat del compositor 
a través de les moltes cartes 
que va escriure. No cal dir 
que per fer aquesta feinada, 
Balcells va aprendre prèvia-
ment l’alemany.
Mozart ha estat el fil conduc-
tor de totes les seves investi-
gacions. Un altre dels cursos 
que ha impartit és una com-
parativa entre la Missa en si 
menor de Bach, la Missa en 
do menor de Mozart i la Mis-
sa Solemnis de Beethoven. 
Però la seva opus magna 
seria el projecte que voldria 
dur a terme per completar la 
seva dedicació al compositor, 
que consistiria en l’anàlisi de 
les obres del catàleg Köchel, 
des del Minuet per a clau nú-
mero 1 fins al Rèquiem, K. 
626, que Mozart va deixar 
incomplert al Lacrimosa.

Paper de Música proposa una conferència sobre 
“Don Giovanni” de Mozart

Pere-Albert Balcells: “Don Giovanni és l’obra on el mite 
donjoanesc es manifesta en la seva dimensió més essencial”

comprensió general per escol-
tar-les i descobrir i assaborir el 
seu profús fons de dramatúrgia 
musical.

Conferència sobre “Don Gio-
vanni”
La conferència del passat mes 
de novembre va estar dedica-
da a Les noces de Fígaro. La 
d’aquest mes de març tractarà 
de Don Giovanni.  També co-
neguda com “El llibertí castigat 
Don Joan”. El títol original era Il 
dissoluto punito ossia il Don Gi-
ovanni. És un “dramma gioco-
so” en dos actes amb llibret de 
l’italià Lorenzo da Ponte. Obra 
catalogada amb el número KV 
527, es va estrenar al Teatre 
Estatal de Praga el 29 d’octu-
bre del 1787. Avui és una de les 
obres més representades a tot 
el món.  
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El proper diumenge dia 17 de 
març, a ¼ d’1 del migdia, la 
Xarxa porta al Teatre Munici-
pal l’Ateneu El vestit nou. De 
l’adaptació del conte de Hans 
Christian Andersen El vestit 
nou de l’emperador n’ha tin-
gut cura Víctor Polo, que n’és 
un dels intèrprets juntament 
amb Imma Juanós i Oriol 
Planes “Ritxi”. L’espectacle, 
s’estrenarà oficialment a La 
Mostra i és el darrer muntatge 
de la companyia Xip Xap. Les 
entrades tenen un preu de 5 
€ i de 4 € per als socis de 
la Xarxa; es poden comprar 
el dissabte de 7 a 8 del ves-
pre i una hora abans de l’inici 
de l’espectacle al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí.

Trenta anys de teatre per a 
tots els públics
Xip Xap neix a la ciutat de 
Lleida el 1983. Des de la 
seva fundació, la Companyia 
es dedica professionalment 
al teatre i animació per a un 
públic infantil, juvenil i famili-
ar. En tots aquests anys i fins 
a l’actualitat, ha creat una 
cinquantena d’espectacles, 
bàsicament d’animació musi-
cal, teatre de carrer i  teatre 
per a nens i joves, fent mun-
tatges que abasten des de 2 
fins a 25 actors, i en els que 
la Companyia assumeix la 
responsabilitat en tots els àm-
bits de l’espectacle, des de el 

purament empresarial i admi-
nistratiu, com el jurídic, com 
l’artístic i el tècnic. 
Sota aquests paràmetres, ha 
dirigit, produït, elaborat, co-
ordinat i interpretat tota mena 
de gèneres escènics entre els 
quals ens troben espectacles 
de titelles, pallassos, anima-
ció musical, teatre d’escenari, 
teatre de carrer, espectacles 
pirotècnics, accions, perfor-
mances, espectacles d’espu-
ma, revetlles infantils... 
Actualment porten la direcció 
de Xip Xap SL, Jordi Granell, 
Imma Juanós i Víctor Polo, 

que coordinen i treballen en 
la gestió i producció de la 
Companyia, a més d’un equip 
de 20 artistes entre els que 
s’inclouen tots els actors, mú-
sics, animadors, malabaris-
tes, xanquers, clowns i espe-
cialistes que cada espectacle 
necessiti.
Una altra cosa a destacar 
és l’enregistrament de tres 

“El vestit nou”, la nova proposta de Xip Xap per als 
infants, diumenge a l’Ateneu

discos compactes: Danses i 
Mudances, l’any 1998,  Que 
peti la plaça!, l’any 2003 i Sa-
bata pirata, l’any 2008. Han 
dut a terme és de 8.000 ac-
tuacions arreu de Catalunya 
i l’estat espanyol. Entre els 
espectacles, més importants, 
caldria esmentar alguns que 
s’han vist els darrers anys a 
Igualada: Que peti la plaça!, 

Els Corsaris de l’escuma,  
Els Músics de Bremen, Rum-
Rum, Trasto Karts, Trinxant 
sabates, El conte de la lle-
tera, La cigala i la formiga o 
La veritable història dels tres 
porquets. El seu treball com-
promès amb el món dels in-
fants els ha valgut la placa al 
mèrit cultural de La paeria de 
Lleida, el Premi ARC de te-
atre Familiar o el premi a un 
projecte de muntatge del Gui-
llem d’Efak.

“El vestit nou” 
Som en una botiga de vetes i 
fils i els seus treballadors no 
estan gaire contents ni enfei-
nats: les coses no van bé i si 
la cosa no millora aviat hau-
ran de tancar el negoci, com 
ha passat amb la majoria de 
negocis del barri. Però abans 
de llençar la tovallola estan 
disposats a fer el que calgui. 
Amb tot el que tenen a la bo-
tiga ens explicaran una ver-
sió un pèl diferent d’El Vestit 
nou de l’emperador, amb què 
comprovarem que les coses 
sí que poden canviar. Això sí, 
amb cançons i una rialla a la 
boca.  El disseny de l’esceno-
grafia i els titelles és de Mari-
bel Pérez i Òscar Ribes.

Mínnim presenta el seu primer disc a la Fonda 
del Saumell de Vallbona d’Anoia
MÚSICA / LA VEU

La Fonda del Saumell de 
Vallbona d’Anoia programa, 
els divendres a la nit, a partir 
de les 11, després dels so-
pars, diversos concerts. Per 
avui divendres hi ha previst 
un concert del grup igualadí 
Mínnim.
MÍNNIM, un quartet igualadí 
liderat pel guitarrista i com-
positor Santi Méndez, ens 
presenta el seu primer disc 
editat sota l’aixopluc del se-
gell Satélite K.
Aquest treball, enregistrat 
i produït per Magí Batalla 
(Anna Roig i Cesk Freixas) 
i masteritzat per Ferran Co-
nangla, ha estat possible 
gràcies a l’aportació de nom-
brosos seguidors que hi han 
contribuït a través de la pla-
taforma de micro-mecenatge 
Verkami.
El resultat: un disc eclèctic i 
fresc, de sonoritat elegant i 
un to proper on es fusionen 
la característica veu de Santi 
Méndez i el personal timbre 
i recursos d’arranjament de 

la banda: guitarres, princi-
palment clàssiques i acús-
tiques, un piano que pren 
protagonisme en la funció or-
namental i una secció rítmica 
de baix elèctric i bateria amb 
clares reminiscències del 
jazz-fusió.
Un concentrat de sentiments 

i vivències a través de perso-
natges anònims que somien, 
lluiten, enyoren, estimen... 
Petits relats en els que tots 
podrem sentir-nos identifi-
cats i on els seus protagonis-
tes aconseguiran, sens dub-
te, fer-nos còmplices del seu 
propi MÍNNIM.

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2013
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El passat diumenge 10 de 
març se celebrà a la basílica 
de Santa Maria de la nostra 
ciutat el tercer concert del XX 
Festival Internacional d’Or-
gue. Els intèrprets foren Jo-
natan Carbó, professor d’or-
gue al Conservatori de Grau 
Mitjà de la nostra ciutat i Jordi 
Mestres professor de gralla a 
l’Escola Municipal de Música 
del Penedès.
Per primera vegada es pre-
sentava en el Festival una 
formació d’orgue i gralla, 
Poguérem veure una altra 
vessant d’aquest instrument 
tan popular i festiu com és la 
gralla i escoltar unes compo-
sicions serioses per aquesta 
formació d’autors del nostre 
país. Val a dir que aquesta 
combinació d’orgue i gralla 

JAUME PLANAS

Orgue i gralla, una sorpresa molt agradable
ens sorprengué molt favora-
blement. 
S’inicià el concert amb el Pre-
ludi i fuga en re major (BWV 
532), obra d’orgue de J. S. 
Bach (1685-1750). Seguí amb 
Concordança, de Bernat Bata-
ller (1967-) escrita per a piano 
i dolçaina, però amb transcrip-
ció per a orgue i gralla de Jona-
tan Carbó. Del caputxí català 
P. Robert de la Riba (1912-
1999), que va viure unes llar-
gues temporades al convent 
de la nostra ciutat, s’interpretà 
a l’orgue la sardana Bella com-
panyia. De nou amb orgue i 
gralla poguérem escoltar Qua-
tre de Vuit. Escletxes sonores 
per la Moixiganga d’Igualada, 
obra de la compositora i pro-
fessora del Conservatori de la 
nostra ciutat Concepció Ramió 

(1961-), composta amb motiu 
del primer quatre de vuit dels 
Moixiganguers d’Igualada. 
Continuà el concert amb tres 
obres a l’orgue, les Litanies de 
J. Alain (1911-1940), la Pasto-
ral d’A. Massana (1890-1966) 
i la Rhapsodie sur des Airs 
Catalans d’E. Gigout (1844-
1925). S’acabà amb Suite so-
bre una història d’amor, com-
posició per a orgue i gralla de 
l’igualadí Carles Prat (1985-).
És elogiable que en concerts 
com aquests, s’hi programin 
obres relacionades amb Ca-
talunya o d’autors de la nostra 
terra vinculats amb Igualada. 
És una forma de potenciar i 
donar a conèixer la nostra mú-
sica. Si els catalans no ho fem, 
difícilment ho faran concertis-
tes de fora del nostre país.

XX Festival Internacional d’Orgue

Jonatan Carbó se’ns mostrà 
amb una gran tècnica, elogia-
ble netedat en les frases mu-
sicals, virtuosisme, registració 
molt acurada i variada. Enca-
ra que és un bon coneixedor 
d’aquest orgue, cal destacar 
la sonoritat i timbre que impri-
mí en totes les composicions 
que interpretà. Cal remarcar la 
magistral versió que feu de les 
Letanies d’Alain. 
Per la seva part Jordi Mestres 
ens feu palès que la gralla és 
un verdader instrument de 
concert i que no solament ser-
veix per acompanyar les com-
parses populars i de forma es-
pecial els castells. Brodà amb 
ampli virtuosisme totes les 
composicions, però ens entu-
siasmàrem amb la de Concep-
ció Ramió i la de Carles Prat. 

Quart concert del Festival Internacional d’Orgue 
amb Gabriel Marghieri
MÚSICA / LA VEU

Diumenge a la tarda, a les 6, 
la basílica de santa maria aco-
llira el quarts concert del XX 
festival Internacional d’Orgue 
d’Igualada. 
En aquesta ocasió es compta-
rà amb la presència de l’orga-
nista Gabriel Marghieri.
Aquest músic francès va es-
tudiar amb Henri Carol, René 
Saorgin, Marie-Claire Alain, 
Michel Chapuis, Loïc Mallie. 
Després d’estudiar en els 
Conservatoris de Niça i de 
Rueil-Malmaison, va rebre els 
Primers Premis en orgue, anà-
lisis i harmonia al Conservatori 
Nacional Superior de París, i 
el Primer Premi amb improvi-
sació a les la corresponents 
institucions a Lió.

Fou un concert que sintonitzà  
des del primer moment amb 
el públic que omplia del tot  la 
Basílica i segur que es recor-
darà durant molt de temps. 
Així ho demostraren els llargs 
i calorosos aplaudiments que 
reberen els concertistes. En 
agraïment tocaren com a 
bis Toc d’ofertori dels Astons 
(grup de gralles del Vendrell 
de principis de segle).
La presentació i els comen-
taris anaren a càrrec d’Anto-
ni Miranda. Feu de registrant 
Berenguer Montserrat, alum-
ne del professor Carbó. Jordi 
Balsells i Josep Aguilera s’en-
carregaren de la transmissió 
a través de la pantalla del 
presbiteri.

També va guanyar el Gran 
Premi Internacional de Bor-
deus (França) i Saint Albans 
(Gran Bretanya) per a l’ inter-
pretació a l’orgue, i de Char-
tres (França) per a l’ improvi-
sació.
Va obtenir el Certificat d’Ap-
titud en l’Ensenyament per a 
orgue, i actualment ensenya 
anàlisi i improvisació al Con-
servatori Nacional Superior 
de Lió, després d’haver ense-
nyat, entre altres llocs, al Con-
servatori Nacional Superior de 
París.
Compositor d’obres per a or-
gue, piano, cor i diferents con-
junts instrumentals, ha escrit 
també peces de caràcter litúr-
gic i pedagògiques (Editions 
Billaudot, Europart ...).

Després d’haver estat orga-
nista, entre altres, a Saint Paul 
Saint-Louis du Marais a París, 
va guanyar les oposicions per 
a ser  nomenat organista titu-

- Les cloches de N. Lebè-
gue.
- Tocata prima, de G. Fres-
cobladi.
- Sonata núm. 44 en la me-
nor de D. Scarlatti.
- Cor de Israel in Egypt, de 
GF Händel.
- Trio en sol major (BWV 
1027a) de JS Bach.
- 6 versets de JJ Beauvar-
let-Charpentier.
- Improvisació I: Lubally de 
D. Kostakòvitx i 7 peces 
dels Mikrokosmos de B. 
Bartok
- Improvisació II.

PROGRAMA

lar del Sacré-Cœur Montmar-
tre de París,  del santuari de 
Saint-Bonaventure i de la ca-
tedral Saint-Jean de Lió. 

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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Cósima Liszt, filla del compositor hongarès Franz Liszt 
i de l’escriptora francesa Marie d’Agoult, va néixer el 
24 de desembre de 1837, a Bellagio, a prop del Llac 
de Como. Va ser hereva del talent artístic i musical 
dels seus pares i no va tardar gaire a consolidar-se 
com a una dona de grans facultats i d’una elevada 
força moral per a plantar cara als convencionalismes 
de l’època.
Al costat dels seus progenitors i dels seus dos ger-
mans va criar-se en un ambient del tot liberal, però 
procliu a potenciar l’esperit artístic de tots els mem-
bres de la família; resultant-ne només ella l’única àni-
ma sensible envers les arts instrumentals, una passió 
que va saber combinar a la perfecció amb un magnífic 
pensament racional i estratègic. 
Tot i la condició il.legítima de la seva filiació, perquè 
els seus pares no estaven casats; ella sempre respec-
tuosa i amorosa amb ells, tant bon punt com aquells  
van separar-se, va viure un trasllat a París -amb els 
seus germans i la seva mare- a casa de la seva àvia. 
Això i tot, malgrat la distància, el seu pare, un perso-
natge controvertit i de merescuda fama, va seguir im-
posant alguns criteris d’adustesa en la seva formació, 
potser per frenar la mà de tantes dones.
Als divuit anys, amb la seva germana Blandina, va ser 
enviada a Berlín per a ser conduïda per la senyora 
Bülow -mare del músic Hans von Bülow- pels camins  
musicals. En aquell escenari distendit i de càlida amis-
tat, entre Hans von Bülow i ella va néixer, més enllà 
de la música, una mútua simpatia que va abocar-los al 

CARMEL·LA PLANELL

Cosima Liszt Agoult
casament, el 1857. Aviat va ser mare de la Blandina i la 
Daniela, encara que l’entrega envers la realització mu-
sical acaba apropant-la, al costat del seu marit,    a la fi-
gura de Richard Wagner; convertint-se més que en col.
laboradors seus, en uns submisos deixebles a l’ombra.
Ben aviat, el tracte directe amb Richard Wagner arriba 
a trasbalsar la seva vida de parella, fins al punt de no 
poder evitar ella mateixa el silenci del seu gran amor 
per l’artista. A partir d’aquí, les circumstàncies van pro-
piciar que, a mercès del rei de Baviera, Lluís II,  ella i 
el seu marit haguessin de romandre sempre a prop del 
gran mestre; alhora que Hans von Bülow es convertia 
en pianista de la cort. Instal.lats a Munic, doncs, per 
raons de feina, ella va infantar una criatura, Isolda en 
un moment que la vox populi ja feia la seva campanya 
sobre la veritable identitat del pare, Wagner. 
Amb un marit conscient de la realitat, però sense saber 
què fer, va haver de ser  Lluís II qui intervingués -per 
posar fre a les males llengües- tot desterrant Wagner 
a Suïssa; aquesta distància no va impedir, però, que 
ella es retrobés amb el seu amant fins que, finalment, 
se’n va anar a viure amb ell, a Triebschen, per a es-
criure una apassionada història d’amor i de creació. Al 
cap d’un temps, neix la segona filla, Eva; i enmig d’una 
conjuntura més favorable ella i Wagner van retornar a 
Baviera per formar l’absurd triangle Bülow i Wagner, de  
concòrdia musical.
El 1870, un cop ella va aconseguir el divorci, va legalit-
zar la relació amb Wagner i va néixer el seu primer fill 
home, Richard. I, en ple auge, de l’Imperi Alemany, ins-

tal.lats a la vila de Wahn-
fried, va concretar-se el 
somni de Wagner gràci-
es al mecenatge de Llu-
ís II; i al paper d’amiga 
íntima, secretària, con-
fident i musa, que ella 
va assumir en aquesta 
relació, a la vegada que 
custodiava la quotidiani-
tat de la seva maternitat. 
De retruc, tant els grans 
èxits com els passos in-
oportuns del seu espòs va saber conduir-los magis-
tralment fins el dia en què es va passar de l’amor a la 
tragèdia: quan va deixar de bategar el cor de Wagner, 
a Venècia, el 13 de febrer de 1883. 
I, després d’aquell últim viatge en la gòndola fúnebre 
amb el seu estimat, ella va decidir dedicar la seva vida 
a exaltar la seva memòria, tot intentant materialitzar 
fidelment cadascun dels seus anhels. Tant és així que 
va transformar-se en una mena de missionera que 
congregava milers de pelegrins a l’entorn del mite i la 
llegenda Wagner; tot donant vida a una avantatjada 
empresària de festivals i concerts en honor seu, fins 
que el 1908 va deixar les regnes del negoci al seu fill 
Sígfrid.
Més tard, retirada del món, però estimada pels seus, 
va morir ben cega i amb els cinc sentits, als noranta 
dos anys, a l’1 d’abril de 1930.

Dones exemplars

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Iguala-
da inicien aquest cap de set-
mana una nova temporada 
d’actuacions castelleres. Ho 
fan el diumenge 17 de març 
a Guissona, acompanyant als 
Castellers de Berga i a la colla 
amfitriona, els Margeners de 
Guissona. Després de l’èxit 
assolit la temporada passada, 
en què van aconseguir des-
carregar les –fins ara- cons-
truccions més importants de 
la seva història, els igualadins 
encaren una nova campanya 
amb una nova junta i un nou 
equip tècnic, així com amb 
reptes i il·lusions renovades.

Inici de la temporada a Guis-
sona
L’inici de la nova temporada 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da tindrà lloc aquest diumen-
ge 17 de març, a les 12 del 
migdia a Guissona, en el marc 
de la Festa local de la colla 
segarrenca, els Margeners de 
Guissona. Completa el cartell 
d’aquesta diada la jove colla 
dels Castellers de Berga, cre-
ada l’any passat.  

Nova junta i nou equip tèc-
nic a la colla

Amb l’inici de la nova tem-
porada els Moixiganguers 
d’Igualada també estrenen 
nova junta i nou equip tèc-
nic. En l’Assemblea General 
Ordinària celebrada el passat 
mes de desembre, els mem-
bres de la colla igualadina 
van aprovar, per unanimitat, 
l’única candidatura presenta-
da, encapçalada per la Mireia 
Subirana, que pren el relleu de 
Jaume Planas. L’acompanyen 
a la junta Montse Diaz, Jordi 
Còdol, Bernat Segura i Jordi 
Moreno, nou cap de Colla
La nova presidenta dels Moi-
xiganguers d’Igualada, Mire-
ia Subirana, afirma que un 
dels principals objectius de la 
nova junta, a nivell social, és 
el “d’obrir les portes de l’enti-
tat a barris i sectors d’Iguala-
da i voltants als què fins ara 
no hi hem arribat,  ja que ne-
cessitem créixer socialment 
si volem assolir castells més 
grans”.
Per la seva banda, Jordi Mo-
reno, el nou cap de colla, ha 
assenyalat que “volem arren-
car al nivell dels castells amb 
els quals vam acabar la tem-
porada passada. Volem con-
solidar castells com la torre 
de set o el quatre de vuit”. En 

aquesta nova temporada que 
iniciem, segons el cap de colla 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da “també volem atacar nous 
castells, com poden ser el tres 
de vuit o la torre de vuit, tot i 
que aquesta no ens la plante-
gem a curt termini”.

Participa als assajos i a les 
classes dinàmiques, oberts 
a tothom
Per a assolir aquests objec-
tius és essencial la participa-
ció dels moixiganguers, tant a 
plaça com als assajos. La co-
lla fa una crida a tots els seus 
membres i convida a tothom 
que desitgi conèixer des de 
dins el món casteller i formar-
ne part, als assajos que tenen 
lloc el dimecres, a partir de les 
19h,  i el divendres, de 22 a 
24h., al local dels Moixigan-
guers d’Igualada, Cal Tabola 
(C. Sant Antoni de Baix, 106-
108) .

Paral·lelament, els Moixigan-
guers d’Igualada organitzen 
una sèrie de Classes dinàmi-
ques, amb les què es vol apro-
fundir d’una manera amena, 
en diversos àmbits i aspectes 
del món casteller. La primera 
d’aquestes sessions, ober-

tes a tothom (sigui o no sigui 
casteller), tractarà, sota el tí-
tol “Coneixem els castells?”, 
sobre les colles castelleres, 
els diferents tipus de castells 

Els Moixiganguers d’Igualada inicien 
una nova temporada

i posicions dins el castell, en-
tre d’altres coses. Es durà a 
terme aquest divendres 15 de 
març, a les 20:30h, a Cal Ta-
bola. 
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POESIA / LA VEU

Amor i silenci, un poemari ín-
tim i reflexiu, és el segon llibre 
de poemes escrit per Marc 
Freixas, un autor original i es-
pontani que fa servir la poesia 
per donar-nos la seva particu-
lar visió de les coses.
Aquest poemari ha estat con-
cebut com una mena de con-
tinuació del primer, El llarg 
camí d’escriure, publicat al 
desembre de 2011. Tanma-
teix, aquest nou treball té un 
fil conductor molt més definit 
i està format per una trentena 
de poemes que, segons ex-
plica l’escriptor Joan Pinyol al 
pròleg: ‘Marc Freixas ha escrit 
amb la lletra del cor i la tinta de 
les sensacions que neixen per 
ser compartides’.
A través del seus versos, l’au-

d’intentar canviar les coses. 
Cal remarcar que la fotografia 
de la portada és obra del fo-
tògraf igualadí Josep Balcells 
i Adzet, i que a les pàgines 
finals del llibre hi podrem tro-
bar un conjunt de frases amb 
caràcter solidari, escrites per 
gent propera a l’autor i perso-
nes relacionades amb el món 
de la cultura, la música i el 
periodisme que es fa al nostre 
País.
Gràcies als subscriptors que 
van fer arribar al 96% el nú-
mero de reserves en l’apartat 
de micromecenatge de La Co-
marcal Edicions ( una edito-
rial d’Argentona amb més de 
quinze anys editant llibres ), 
el poemari veurà la llum ben 
aviat.

“Amor i Silenci”, el nou poemari de Marc 
Freixas, veurà la llum aviat

tor manifesta el descontenta-
ment que sent cap al món que 
ens ha tocat viure i, al mateix 
temps, anuncia que és el mo-
ment d’obrir portes a la refle-
xió i al pensament crític per tal 

HISTÒRIA / LA VEU

“Avi et trauré d’aquí!”. 
Aquesta és la promesa i la 
lluita d’en Joan Pinyol, nét 
d’un republicà que va ser ex-
humat de la fossa on estava 
enterrat i portat per força al 
Valle de los Caídos, sense el 
coneixement ni el consenti-
ment dels seus familiars.
Inaugurat el 1959 i presen-
tat com un monument a la 
reconciliació, el règim fran-
quista no va dubtar a pro-
fanar tombes i fosses de 
víctimes de la Guerra Civil 
–nacionals i republicans- per 
farcir aquell immens mauso-
leu. El Valle de los Caídos 
s’ha convertit en la fossa co-
muna més gran d’Espanya. 
Molts familiars, com el cape-
lladí Joan Pinyol, lluiten des 
de fa anys per poder treure 
les restes dels seus parents 

del Valle i enterrar-los prop 
de casa. Però les dificultats, 
tant tècniques com de volun-
tat política, són moltes. Per 
aquests afectats, que el seu 
avi o pare reposi al costat 
de Franco és un greuge que 
va causar la dictadura i que 
la democràcia encara no ha 
reparat.
Per què avui no és possible 
exhumar aquells cossos por-
tats al Valle de los Caídos de 
manera secreta? És possible 
identificar-los, exhumar-los i 
tornar-los a les seves famíli-
es? O el Valle és un tema in-
tocable, com altres aspectes 
residuals del franquisme? 
El documental “Avi et trauré 
d’aquí!”, dirigit per Montse 
Armengou i Ricard Belis de 
l’equip del “Sense Ficció”, 
s’emetrà a TV3 el proper di-
marts 19 de març.

El proper “Sense Ficció”de 
TV3 dimensionarà la lluita de 
Joan Pinyol per treure el seu 
avi del Valle de los CaídosMÚSICA / LA VEU

El proper dilluns 18 de març 
a les 7 de la tarda, es presen-
tarà al Pavelló de hoquei de 
les Comes la cantata escolar 
Pessigolles, amb text de Je-
sús Nieto i música de Ricard 
Gimeno. Tal com diuen els au-
tors, la cantata d’enguany ens 
vol fer pensar. Pessigolles és 
una història quotidiana que re-
flecteix el patiment dels nois i 
de les noies que arriben a una 
nova escola i els costa molt 
de fer amistats. Un patiment 
que es va estenent a tot l’en-
torn d’aquests infants: els ger-
mans, els pares... Pessigolles 
també denuncia i ridiculitza la 
intolerància d’una part de la 
nostra societat que adquireix 
comportaments superficials, 
estereotipats i irrespectuosos 
cap als altres. Sovint, les ad-
versitats ens poden fer caure 
en el pessimisme, en l’enfons-
ament personal, i ens poden 
fer creure que els problemes 
no tenen solució. Doncs bé, 
Pessigolles proposa un posi-
cionament positiu davant la 
vida: la força per canviar les 
coses està dintre d’un mateix. 
Aquest és l’argument principal 
de Pessigolles.
La cantata escolar l’organitzen 
l’ajuntament d’Igualada i les 
escoles municipals d’art, mú-
sica i teatre d’Igualada, amb la 
col·laboració de l’ajuntament 
de Vilanova del Camí. Hi parti-
ciparan al voltant de 680 alum-
nes de les escoles d’Igualada: 
Acadèmia Igualada, Mestral, 
Montclar, Escolàpies Iguala-
da, Jesús Maria, Mare del Diví 

Pastor, Maristes Igualada, 
Monalco, Escola Àuria, Dolors 
Martí, Emili Vallès, Gabriel 
Castellà, Garcia Fossas, Ra-
mon Castelltort, Ateneu Igua-
ladí i Mowgli, i de Vilanova del 
Camí: Joan Maragall, Marta 
Mata i Pompeu Fabra.
Per dur-la a terme, l’alumnat 
de 4t de primària i els seus 
mestres han preparat la part 
musical i plàstica de l’activitat, 
han après les cançons i han 
fet també uns plafons que am-
bientaran el pavelló amb iŀlus-
tracions que fan referència al 
text de la cantata.
Cal fer esment que a la can-
tata escolar també hi partici-
pen alumnes i professors del 
tres centres organitzadors, 
així, de l’escola de música hi 

participarà el conjunt de Folk 
-dirigit per Pep Massana-, un 
cor d’alumnes, i professors 
que acompanyaran la cantata 
amb els seus instruments; una 
alumna de l’escola de teatre 
es farà càrrec de la narració, i 
la portada del programa ha es-
tat dissenyat per una alumna 
de l’escola d’art.
Els responsables de la for-
mació dels mestres han estat 
David Obiols pel que fa a la 
plàstica i Montserrat Roset pel 
que fa a la música. Montserrat 
Roset serà a més qui dirigirà 
la cantata.
La cantata va dirigida princi-
palment a les famílies però és 
oberta a tothom. L’entrada és 
gratuïta, no us ho podeu per-
dre!

Dilluns, els alumnes de 4t de primària 
presentaran la cantata “Pessigolles”

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: ...............................................................................................
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SORTEGEN 
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La Capella de Música de la 
Tossa ha tingut la satisfacció 
d’haver participat a la mati-
nada de cant gregorià que, 
des de fa vuitanta anys, se 
celebra cada IV diumenge de 
Quaresma (Dominica Letare) 
a les esglésies de Sant Pere 
de Terrassa. 
Hem estat convidats per la 
Schola Cantorum de Terras-
sa, a qui agraïm haver pogut 
participar i gaudir del Cant 
Gregorià així com també de 
la meravella del conjunt mo-
numental de les esglésies 
romàniques de Sant Pere, de 
Sant Miquel i de Santa Ma-
ria de l’antic nucli visigòtic 
d’Ègara, que fou l’origen del 
poble de Sant Pere (avui un 
barri de Terrassa).
En arribar va tenir lloc l’Aplec 
de cantaires i assaig dels 
cants a l’església de Santa 
Maria. Posteriorment es va 
dur a terme la celebració de 
l’Estació Litúrgica amb la be-
nedicció de les roses, el cant 
d’Asperges i Processó de les 
lletanies des de  l’Església 
de Santa Maria a l’Església 

de Sant Pere, on es va fer 
la Missa Solemne, concele-
brada i presidida pel Mnsc. 
Salvador Cristau i Coll, Bisbe 
Auxiliar de Terrassa, acom-
panyada pels cants de les 
dues corals.
En acabar la Missa, la “Ca-
pella de Música” va oferir un 
breu concert amb el següent 
repertori:
- Himne de Laudes.
- Resurréxi: Antífona d’entra-
da de la Missa  del Diumenge 
de Pasqua.
- Iluminare: Responsori de la 
solemnitat de l’Epifania del 
Senyor.
- Parenostre  d’Odiló Planàs.
- Ubi Caritas.
- Salve Regina cistercenca.
La direcció va anar a càrrec 
de Frederic Prat amb l’acom-
panyament de Josep Xaubet 
a l’orgue.
En finalitzar l’audició la co-
ral va rebre una crítica molt 
positiva per part de persona-
litats importants en el món 
de la música i especialment 
del cant Gregorià com Joan 
Casals, Joaquim Garrigosa i 
Josep Maria Vilà. 

La Capella de Música de la 
Tossa gaudeix d’una matinal de 
cant gregorià a Terrassa

LLENGUA / LA VEU

El matí de divendres 8 de març 
de 2013 se celebrà a l’Auditori 
del Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia la quar-
ta edició del Projecte Neptú. El 
Projecte Neptú és una matinal 
que anualment aplega alum-
nes de batxillerat de les ma-
tèries de Grec i de Llatí dels 
instituts de l’Anoia junt amb 
els seus respectius profes-
sors i professores. Obrí l’acte 
el director del museu, Albert 
Tulleuda, en qualitat d’amfitrió 
i a continuació Teresa Puig i 
Ortiz, professora de llengües 
clàssiques a l’institut Antoni 
Torroja de Cervera i traductora 
al català de l’Ars Amandi ovi-
dià (ed. La Magrana), oferí a 
l’alumnat una xerrada titulada 
“Ovidi i L’Art d’estimar”. En la 
conferència, relacionada amb 
el temari de Llatí per a les pro-
ves de la selectivitat, no no-
més féu un repàs a la figura 
i l’obra del poeta romà, sinó 
que també comentà amb tot 
detall el contingut i l’estructura 
de l’Ars Amandi. Resseguí així 
mateix la tradició i l’empremta 
que aquest llibre de didàctica 
eròtica ha deixat en la literatu-
ra occidental. Després d’una 
pausa-esmorzar, els alumnes 
es distribuïren per grups a fi 
de relacionar-se amb nois i 
noies d’altres centres i respon-
dre plegats un senzill qüestio-
nari. Tot seguit participaren 
mantenint els mateixos grups 
en el concurs clàssic, tal ve-
gada el moment més esperat 
de la matinal. Els joves anaren 
responent a preguntes de se-
lectivitat a fi de posar a prova 
els seus coneixements i cada 
integrant del grup vencedor 
rebé un lot de llibres com a 
premi; la resta de companys 
els dedicà el cant del Gaude-
amus igitur a mode d’home-

natge final. Hom constatà que 
enguany els alumnes exhibien 
un altíssim nivell de coneixe-
ments tant pel que fa a aspec-
tes lingüístics com culturals. El 
concurs fou coordinat per les 
professores Teresa Palomas i 
Carme Subirà. 

Participaren en la trobada 
fregant el centenar alumnes 
de Batxillerat pertanyents als 
següents centres educatius: 
Pere Vives Vich (Igualada), 
Joan Mercader (Igualada), 
Acadèmia Igualada (Iguala-
da), Pla de les Moreres (Vila-
nova del Camí), Montbui (Sta 
Margarida de Montbui), Gui-
novarda (Piera), Alexandre de 
Riquer (Calaf) i Antoni Torroja 
(Cervera). Les professores i 
professors encarregats tant 
d’organitzar l’aplec lúdico-for-
matiu com de col·laborar en 
la jornada foren Àngel Gon-
zález, Anna Maria Rica, José 
María Cózar, Carme Subirà, 

El Museu de la Pell va acollir la 4a. 
edició del Projecte Neptú

Rocío Cantero, Teresa Palo-
mas, Laura Costa, Carme Ba-
llester, Salvador Oliva i Teresa 
Puig. La xerrada de la matinal 
fou emesa en directe per in-
ternet a través de la xarxa de 
telemàtica educativa de Cata-
lunya i resta enregistrada al 
web del CECI (cecianoia.org), 
en l’apartat de videoconferèn-
cies, per a tot aquell que tingui 
interès en visionar-la o escol-
tar-la. 
Projecte Neptú una vegada 
més (i ja en van cinc!) ha es-
tat possible gràcies al grup de 
docents que s’hi ha implicat, 
gràcies a la Secció d’Estu-
dis Clàssics del CECI (Pro-
meteu Encadenat) i al propi 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada que hi donen co-
bertura tècnica i econòmica i 
gràcies també al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia que tan generosament 
ens brinda les seves esplèndi-
des instal·lacions.

Un moment de la conferència

Església de Sant Pere de Terrassa

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, guanyador 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 abso-
luta 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 nominacions als Premis Tony en les catego-
ries 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)

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

 Trucar al:
93 803 75 56
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El proper diumenge 24 de 
març Llegim...? Llibreria amb 
la coŀlaboració de Dones 
d’Igualada organitza una sor-
tida cultural a les colònies tèx-
tils tot seguint el fil del llibre El 
silenci dels telers, d’Assumpta 
Montellà.
El riu Llobregat conté una ex-
cepcionalitat única al món. En 
20 kms. del seu recorregut 
s’instal·laren 18 colònies tèx-
tils, a cavall de dos segles, afi-
ançant la Revolució Industrial 
a casa nostra.
De bon matí entrarem al tú-
nel del temps per conèixer 
de prop la vida dels obrers a 
la colònia Vidal, per desprès 
entrar a la torre de l’amo de 
Viladomiu Nou. Una passeja-
da pel riu veurem la resclosa 
i el canal que ens portarà fins 
la colònia de El Guixaró. I a la 
tarda coneixerem “la Catedral” 
de les Colònies, amb l’esglé-
sia de la colònia Cal Pons. Per 
fer la visita es comptarà amb 
el guiatge de l’Assumpta Mon-
tellà.

Per més informació i inscrip-
cions us podeu dirigir a Lle-
gim...? Llibreria, passatge del 
Capità Galí, 4. Tel. 938040884. 
llibreria@llegim.com.

Presentació literària
Per altra banda, el proper di-
marts dia 19 Llegim...? Llibre-
ria organitza la presentació del 

Llegim...? Llibreria organitza una sortida 
cultural a les colònies tèxtils del Llobregat

llibre Una família exemplar, de 
Genís Sinca, guanyador del 
premi Josep Pla 2013.
L’acte que serà a les 7 de la 
tarda a la Biblioteca Central 
d’Igualada, comptarà amb la 
presència de l’autor i en farà la 
presentació l’escriptora igua-
ladina Maria Enrich.
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A causa d’un error, en l’edició 
de la setmana passada es van 
publicar els guanyadors dels 
premis de fotografia dels Tres 
Tombs corresponents a l’any 
2012. Aquests són els que 
corresponen al 2013:
XXXII Concurs fotogràfic 
“Típics Tres Tombs 2013”
- 1r. premi Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada: “S/T” de 
Txema Lacunza Nasterra de 
Sabadell.
- 2n. premi Camins i Associats 
SA: “L’home i la roda 01” de 
J.S Salgado Ruiz de Sta. Mar-
garida de Montbui.
- 3r. premi Peixos J. Vila Mas-
sana: “Sant Antoni” de Miguel 
Rodríguez martínez, de Bar-
berà del Vallès.
- 4t. premi Taller electromecà-
nic Pujol: “Igualada m’agrada” 
de José M. Fontanet Valls de 
Sabadell.
- 5è premi Instaŀlacions Litre & 
Amper: “En Balcells” de Manel 
Caballé Miquel d’Igualada.
- Premi especial trofeu Peixos 
Dueñas: “Tres Tombs 13/02” 

de Lluis Perez Mañosas de la 
Pobla de Claramunt.

IV Concurs popular fotogrà-
fic Tres Tombs
Les fotografies:
- “Fidelitat mútua”, de M. Nú-
ria Canyelles Seguranyes, 
d’Igualada
- “Gir de diligència”, de Ma-
riona Cartagena i Pallarols, 
d’Igualada
- “Ja passa el Sant!”, de Josep 
M. Cuadras Vizcarra, d’Igua-
lada
- “El carro de l’aigua”, de Gui-
llem González Peña, d’Iguala-
da
- “Recollint caramels”, de Sil-
veri Lecina Valls, d’Igualada
- “Carruatge-2”, de Dolors Pa-
gan Martínez, d’Igualada
- “3 Tombs 4”, de Toni Regor-
dosa Motos, d’Igualada
- “3 Tombs 2013”, d’Eliseu 
Roig Aloi, de Santa Margarida 
de Montbui
- “Sandra”, de Sara Rovira 
Vera, d’Igualada
- “Som-hi”, de Joan Vidal Altar-
riba, d’Igualada.

Lliurament de premis del concurs 
fotogràfic dels Tres Tombs

Les Açores, als nostres dies, se’t presenten com a 
una excepcional invitació al gaudi d’uns extraordi-
naris paratges naturals per a compartir-te amb una 
gent no gens intoxicada pel turisme de masses. 
Allà, amb l’embolcall d’una pau celestial i la pleni-
tud que emana la immensitat de l’Oceà, no et serà 
difícil de reconstruir un imaginari sobre els propis 
orígens de la Terra, en un racó de món -en plena 
fase de formació- que se suma a identificar-se com 
als últims trossos de terra que –segons sembla- es 
van salvar de la mítica Atlàntida; i que van donar 
vida a un afortunat paradís que ha sobreviscut a la 
fatalitat de les seves pròpies entranyes. Al bell mig 
de l’Atlàntic, aquestes Illes han estat el repòs obli-
gat de centenars de mariners, viatgers o aventurers 
en les seves prolongades travessies entre Amèrica, 
Àfrica i Europa. Tot i la imantació natural de les Illes, 
amb multitud de fantàstics racons immaculats, els 
destins que més et segrestaran són aquells que et 
regalen una cordial i testimonial presència huma-
na, com és el cas de la popular “Illa Verda” o  de Sao 
Miguel.

L’Illa de Sao Miguel, altrament la més gran de les 
nou Açores i, en definitiva, la de la seva capital, Pon-
ta Delgada, et regala una mirada a un sud de verds 
exuberants, de llacs impressionants, de cràters vol-
cànics i d’agosarades elevacions. La ciutat de Ponta 
Delgada, entre el mar i la muntanya, amb una po-
blació d’una certa estirp senyorívola però amb un 
gest de noble hospitalitat, s’esdevé una magnífica 
proposta per a endevinar l’ànima d’aquestes illes i 
de tot el seu veïnatge. Un passeig per uns encisa-

dors carrers despulla l’harmonia amb què coexisteixen 
la pedra volcànica i la cal blanca a l’hora de vestir el cos 
refinat i discret de tots els seus edificis. La insistent ne-
gror de la pedra magmàtica i la rabiosa lluminositat del 
blanc de les façanes et suggereix un ancestral imagina-
ri del coratge d’una població en la seva resistència a les 
amenaces d’una terra marcada per una  diabòlica força 
volcànica i sísmica.

A l’ensems, tot trepitjant uns vells camins empedrats, 
vas topant-te amb els signes de l’espiritualitat d’un po-
ble que –potser- es va desentendre massa aviat d’una 
apassionant herència mitològica. L’arquitectura de les 
esglésies s’inscriu en un Barroc estilitzat i senzill que in-
corpora elements de l’escola “manuelista” portuguesa. 

Pas a pas, però, et captivarà la contemplació de 
centenars d’enrajolats que, des de la Rua do Me-
llo, van subratllant les diferencials entre carrers, 
places i edificis; uns signes d’identitat que albi-
res  reforçats amb les radiants resplendors de les 
aigües d’un Oceà. Una parada a la Plaça de Velho 
Cabral t’internarà en el cor de la ciutat a l’entorn 
d’un atàvic emplaçament representat per tres 
respectables arcades que recorden les esfereï-
dores empentes de l’Oceà. Més enllà, al voltant 
del port, se t’imposa la monumental presència 
de l’antic Fort de Sao Bras, un dels principals 
punts defensius dels atacs de pirates i corsaris. 
D’aquí estant, l’infinit és a les teves mans.  

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

Illes Açores, testimoni de la mítica AtlàntidaArquitectures i veïnatges 

Açores Ponta Delgada
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LLIBRES / LA VEU

L’escriptora Ada Castells va 
trobar-se amb lectors d’Iguala-
da, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui, Piera, 
Masquefa, Sant Martí de Tous 
i la Llacuna ahir, dijous, a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 
L’autora de Pura Sang, Premi 
Sant Joan 2012, va participar 
en el Club del llibre, una activi-
tat que organitza la Diputació 
de Barcelona amb l’objectiu 
d’apropar els escriptors con-
temporanis a la gent.
Els assistents eren membres 
dels clubs de lectura de les 
biblioteques i el bibliobús de 
l’Anoia. Precisament la con-
ductora de la trobada, Maria 
Enrich, és moderadora de 
dos dels clubs de la Bibliote-
ca Central d’Igualada, que va 
encetar una conversa còmo-
da i molt enriquidora amb Ada 
Castells, que va parlar sobre 
la novel·la i el procés creatiu. 
Després es va iniciar un inter-
canvi d’opinions i experiències 

entre els assistents i l’escrip-
tora, que va ser l’eix principal 
d’aquesta vetllada. I és que, 
tal com va dir l’autora, “els que 
ens agrada la lectura i la lite-
ratura som uns malalts, una 
secta”.
Pura Sang és una novel·la que 

reflexiona sobre la por i explo-
ra els límits de la bogeria. Ada 
Castells va reconèixer que a 
l’obra hi ha elements gòtics i 
autobiogràfics i que li agrada 
el final “perquè és el primer 
cop que la protagonista és re-
alment valenta”.

Una vuitantena de lectors es troben amb Ada 
Castells a la Biblioteca Central d’Igualada

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda tindrà lloc el Concert 
d’Hivern a la sala Paper de 
Música.
Per aquesta ocasió es comp-
tarà amb la presència de Niko-
la Tanaskovic, finalista del 
vint-i-tresè Concurs Internaci-
onal Paper de Música.
Nikola Tanaskovic és un jove 
acordionista que té un llarg 
currículum de premis de diver-
sos concursos musicals i que 
per aquesta ocasió, a Cape-
llades oferirà obres de Bach, 
Scarlatti, Mozart, Txaikovsky, 
Gubaidulina, etc.
El programa del concert és el 
següent:
Primera part
- De profundis per a acordió, 
de Sofia Gubaidulina.
- Preludi i fuga núm. 16 en sol 
menor BWV 861 de J.S Bach.
- 12 variacions sobre “Ah vous 

dirai-je, maman”, en do major 
K 265/300e de W.A Mozart.
Segona part
- Without a title, op.72 de Poul 
Rovsing Olsen.
- Les estacions: gener (a la 
vora del foc), op 37 de P.I. 
Txaikovski.
- Sonatina ballet d’Ernesto 
Halfter.
- Toccata, de Georg Katzer.
- Sonata en sol major K201, 
Sonata en Re menor K213 i 
Sonata en si b major K 248 de 
Domenico Scarlatti.
- Scherzo toccata de Pjetr 
Londonow.

Demà dissabte, Concert 
d’hivern a Paper de Música

CULTURA / LA VEU

Dissabte, a partir de les 11 del 
matí i fins les 8 del vespre, al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí 
tindrà lloc una nova edició del 
Patitrobada.
Es tracta d’una activitat pro-
gramada per l’Associació El 
Pati en què tothom qui ho de-
sitgi por jugar a una àmplia 
proposta de jocs de taula, tant 
per a grans com per a petits, 
així com conèixer i participar 
en diferents partides de jocs 
de rol.
Per altra banda, el proper 
dimarts 19 de març es com-
pliran 10 anys de la invasió 
d’Iraq per part de tropes nord-
americanes amb el suport de 
diferents països, entres ells 
Espanya i perquè no s’obli-

din les conseqüències de la 
guerra, l’Agència ZOOM ha 
programat la projecció del do-
cumental La boda de Rita.
La boda de la Rita és la his-
toria de una família iraquiana 
de 12 germans que viuen a 
Bagdad, Barcelona i Londres. 
La història arrenca a partir de 
la boda de la Rita, la neboda 
gran de la família, que es casa 
a la ciutat comtal. Aquest fet 
provocarà la visita dels seus 
familiars. A través de la fa-
mília de la Rita coneixerem 
diferents aspectes de les con-
seqüències de la invasió de 
l’Iraq: la guerra, l’exili polític i 
l’esperança.
La projecció del documental 
serà a les 8 del vespre al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.

L’Ateneu proposa una 
Patitrobada i la projecció del 
documental “La boda de Rita”

Formo de tierra y de sali-
va un hueco, el único que 
pudo al cabo contener la 
luz.
Del poema “Materia” de J.A. 

Valente

L’obra de Lourdes Figuera 
es pot encabir en l’estratègia 
de la postmodernitat mitjan-
çant la qual la història ja no 
és un procés lineal i evolutiu 
sinó que s’ha transformat 
en una autoreflexió, en una 
metanarració. Amb aquesta 
premissa l’artista utilitza di-
verses estètiques nascudes 
en les Avantguardes com 
són l’expressionisme, l’infor-
malisme (especialment de 
l’àmbit gestual) i l’abstracció 
de caire oriental per construir 
el seu propi camp de referèn-
cies.
Però hi ha un motiu bàsica-
ment emocional que aglutina 
totes aquestes tendències 
artístiques. Lourdes té com 
a prioritat emocionar, però 
emocionar emocionant-se. 
Necessita sentir-se emoci-
onada per poder transme-
tre aquesta emoció i és en 
aquest moment quan utilitza 
totes les eines formals que 
estan a la seva disposició.
Podem comparar la seva ac-
titud artística amb un duel. 
Els dos elements enfrontats 
són, per una banda, l’emoció 
i per l’altra, la construcció, 
que utilitza per composar i 

donar equilibri als elements 
pictòrics, per proposar un dià-
leg entre el ple i el buit. La ten-
sió creada entre aquests dos 
elements, que semblen anta-
gònics, dóna força i entitat a la 
seva obra.
De quin color és l’absència?
De quina textura està fet el 
dolor?
La tristesa té alguna forma de-
finida?
Aquestes són algunes de les 

preguntes que podem trobar 
implícitament a les seves es-
tampes que ens mostren la 
part més visceral de la matè-
ria i de la bellesa i que ens 
ajuden a entendre que la na-
tura no és racional.
Les paraules que el teòric 
francès Michel Tapié va dir 
sobre l’Art Autre són les que 
millor defineixen l’obra de 
Lourdes Figuera: “Aquest 
art és l’expressió directa de 
l’existència”.
Ella va estudiar disseny d’es-
tampats a l’escola Massana 
quan sols tenia 14 anys. Tot 
i que la seva vida l’ha portat 
a estudiar d’altres carreres, 
sempre ha estat lligada al 
món artístic. Actualment és 
experta en gravat i tècniques 
d’estampació. Ha estudiat 
també a l’escola Llotja on 
va obtenir una beca a Mèxic 
i una altra a París, a l’esco-
la St. Etienne i al taller Con-
trapoint (antic Atelier 17 del 
famós gravador William Hay-
ter).
És una artista tremendament 
disciplinada amb una gran 
capacitat per comunicar i 
amb molt respecte per l’art. 
Les seves peces acaben sent 
un elogi a l’elegància i un de-
lit per als sentits i és admi-
rable la passió que transmet 
ent totes i cadascuna de les 
obres que fa.

P. Busqué i Ferran D.

“A frec d’aigua”, nova exposició al VINNART
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia de nens i nenes a partir 
dels 8 anys que han llegit tots 
“Com el plomissol” de Joana 
Raspall. 
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “CARMELA, LILÍ, 
AMANDA”
- Igualada 
Espectacle que pretén fer un 
recorregut musical per les vi-
des d’unes dones que van néi-
xer i morir amb el segle XX. 
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre de l’Aurora.

MÚSICA. MÍNNIM
- Vallbona d’Anoia 
Concert del grup anoienc amb 
Santi Mendez, Ildefons Alonso, 
Neus Peris i Toni Vilaprinyó. 
Divendres, a les 11 de la nit a la 
Fonda del Saumell.

CONFERÈNCIA.
- Capellades 
Conferència sobre les princi-
pals òperes de Mozart a càrrec 
de Pere-Albert Balcells.
Divendres, a les 8 de la tarda a 
la sala Paper de Música.

RUSQUIESPECTACLE. “LA 
CASA DELS SONS”
- Piera 
La Sandra Rossi presenta 
aquest espectacle per a tots els 
públics. 
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA
- Vilanova del Camí 
Club de lectura amb el comen-
tari del llibre “El buda dels su-
burbis” de Hanif Kureishi. 
Divendres, a 2/4 de 4 de la tar-
da i a 2/4 de 8 del vespre a la 

Biblioteca.

DISSABTE 16

TEATRE. “CARMELA, LILÍ, 
AMANDA”
- Igualada 
Espectacle que pretén fer un 
recorregut musical per les vi-
des d’unes dones que van néi-
xer i morir amb el segle XX. 
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

PATITROBADA
- Igualada 
Amplia proposta de jocs de 
taula per a grans i petits i per 
poder conèixer i participar en 
diferents partides de jocs de 
rol. 
Dissabte a partir de les 11 del 
matí al vestíbul de l’Ateneu.

CONCERT D’HIVERN
- Capellades 
Concert amb Nikola Tanasko-
vic, acordió, finalista del 23è 
Concurs Internacional Paper 
de Música. 
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
Sala Paper de Música.

DIUMENGE 17

TEATRE. “CARMELA, LILÍ, 
AMANDA”
- Igualada 
Espectacle que pretén fer un 
recorregut musical per les vi-
des d’unes dones que van néi-
xer i morir amb el segle XX. 
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora. 

TEATRE. “EL VESTIT NOU DE 
L’EMPERADOR”
- Igualada 
Xarxa Igualada proposa aques-
ta nova versió del conegut con-
te a càrrec de la companyia Xip 

Xap. 
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

XX FESTIVAL INTERNACIO-
NAL D’ORGUE
- Igualada 
Concert a càrrec de Gabri-
el Marghieri que interpretarà 
composicions de Lebègue, 
Bach, Kostakovitx, Bartók i im-
provisació. 
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Basílica de Santa Maria.

DILLUNS 18

CONFERÈNCIA. “EL CAMÍ DE 
SANTIAGO”
- Igualada
Conferència iŀlustrada amb 
imatges a càrrec de Berta de 
Mas Canals.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

SETMANA DE CONCERTS 
D’ALUMNES DE L’EMMI
- Igualada 
Concerts a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música. 
De dilluns a dimecres a partir 
de 2/4 de 6 de la tarda a les 
aules de l’Escola Municipal de 
Música.

CANTATA ESCOLAR
- Igualada 
Interpretació de la cantata 
“Pessigolles”, amb música de 
Ricard Gimeno a càrrec dels 
alumnes de 4t de primària de 
les escoles d’Igualada i Vilano-
va del Cami. 
Dilluns a les 7 de la tarda al pa-
velló de les Comes.

CONFERÈNCIA. “RERE LES 
PASSES DELS NGAI”
- Piera 

Introducció a l’astronomia del 
poble Masai del nord de Tan-
zània. 
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 19

FORMACIÓ PERMANENT
- Igualada 
L’arxiprestat Anoia-Segarra or-
ganitza aquestes jornades de 
formació permanent. Avui es 
treballarà sobre “Cants de Pas-
qua: presentació i aprenentat-
ge” a càrrec de Mn. Josep M. 
Pujol i Margarida Roca.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre 
als nous locals de la parròquia 
de Santa Maria.

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que no parlen habitualment ca-
talà i que han llegit totes el ma-
teix llibre: “L’any de l’embotit” 
de Ferran Torrent. 
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda al 
Centre Cívic de Fàtima.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA. 
- Igualada 
Presentació del llibre “Una fa-
mília exemplar” de Genís Sin-
ca, premi Josep Pla de noveŀla 
2013. 
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DOCUMENTAL: “LA BODA DE 
RITA” 
- Igualada 
Presentació d’aquest docu-
mental com a recordatori del 
10è aniversari de la invasió 
d’Iraq. 
Dimarts a les 8 del vespre a 
l’Ateneu Igualadí.

CLUB DE LECTURA 

- Piera 
Trobada dels participants del 
club de lectura per comentar 
i debatre el llibre de l’israelià 
Amos Oz “Una història d’amor 
i foscor”. 
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DIMECRES 20

BARRUFACINEMA. “L’ANE-
GUET LLEIG I JO”
- Igualada
Projecció d’aquesta peŀlícula 
inspirada en un conte clàssic 
d’Andersen.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 21

TALLER. “COM BUSCAR FEI-
NA PER INTERNET”
- Igualada
Taller d’una única sessió per 
conèixer webs i recursos que 
s’utilitzen per cercar feina per 
internet.
Dijous de 10 a 12 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LECTURES EN VEU ALTA. DIA 
DE LA POESIA
- Igualada 
Lectura de poesies en veu alta 
i presentació del llibre Història 
Universal particular a càrrec de 
Ricard Desola, poeta convidat. 
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TAULA RODONA. “LA COOPE-
RACIÓ EN TEMPS DE CRISI”
- Igualada 
Taula rodona sobre temes soci-
als amb la participació d’Arca-
di Oliveres, Eduard Ballester i 
Lola López. 
Dijous a 2/4 de 8 de la tarda a 
l’Ateneu Igualadí.

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.

EXPERIÈNCIES MATE-
MÀTIQUES
L’exposició ofereix reptes i ex-
periències sobre situacions 
matemàtiques que podem 
sorprendre 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.

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. 
Del 6 de març al 20 d’abril al 
vestíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

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.  
Del 6 al 26 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 
figures de la literatura catalana. 
De l’1 al 28 de març a la Biblio-
teca 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. 
Del 8 al 24 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.

XXXIII CONCURS FO-
TOGRÀFIC TÍPICS TRES 
TOMBS
Mostra fotogràfica dels treballs 
presentats al concurs sobre 
aquesta festa tan arrelada a 
casa nostra. 
Del 9 al 24 de març a la sala 
d’exposicions Ramon Godó de 
l’Agrupació Fotogràfica.

PELL + GRÀFIC

Mostra dels treballs realitzats 
per l’alumnat de gràfica publi-
citària i artesania en cuir de 
l’EMA Gaspar Camps.  
Del 7 de març al 21 de juny a 
Càtedra A3.

ESCULTURES
Josep Bacardit i Sala
Mostra de figures d’estil realis-
ta modelades en fang.  
Del 19 de març al 18 de maig 
al Punt de lectors de la Biblio-
teca Central d’Igualada.

ANIVERSARI DEL CEN-
TRE CÍVIC DE FÀTIMA
Mostra dels diferents treballs 
realitzats pels alumnes dels 
tallers.  
Del 18 de març al 21 d’abril al 
Centre Cívic de Fàtima.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
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Estrena a Igualada •  Jack el caza gigantes

RAMON ROBERT.-

Dirigida al públic juvenil i ado-
lescent, la fórmula que ajunta 
la fantasia, les aventures i l’es-
pectacularitat visual segueix 
donant molts bons resultats 
a les taquilles internacionals. 
Poques setmanes després de 
l’estrena d’El Hobbit (porta re-
captats més de mil milions de 
dòlars a tot el món), arriba a 
les nostres pantalles un pro-
ducte similar, Jack, el caza 
gigantes. Lleugerament ins-
pirada en el conte clàssic de 
Jack i els fesols màgics (tan 
lleugerament com Hansel y 
Gretel s’ha basat en el comte 
dels germans Grimm), la peŀ-
lícula presenta l’enfrontament 
entre humans i gegants, en un 
passat indeterminat. La cosa 
es complica quan els gegants 

segresten a una princesa, ar-
gument més que suficient per-
què el granger Jack i una colla 
de valents vagin a rescatar-la.
Interpretada en els principals 
rols per Nicholas Hoult, Ewan 
McGregor i Bill Nighy, la peŀlí-
cula ofereix un molt vistós dis-
seny de producció i una àgil 
realització de Bryan Singer, ci-
neasta de culte des de que va 
dirigir Sospechosos habituales 
i dos dels títols de la nissaga 
X-Men.  A The Hollywood Re-
porter, el crític Todd McCarthy 
ha escrit el següent: “Aquesta 
és una enèrgica aventura ro-
màntica a la manera antiga. 
Hi ha eficiència narrativa, lo-
gística i compromís consistent 
amb l’espectador. La pel·lícula 
és marcadament superior a la 
recent  El Hòbbit”.
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Aventures i fantasia

Estrena a Igualada •  Amor

RAMON ROBERT.-

Amb la pel.lícula dramàtica 
Amor, el guionista i cineasta 
austríac Michel Haneke ha 
guanyat l’Oscar a la Millor 
peŀlícula estrangera. La seva 
peŀlícula tracta sobre sobre la 
vellesa, la malaltia, la immi-
nència de la mort i la generosi-
tat d’estimar, encara que sigui 
en circumstàncies tràgiques. 
Per els papers centrals de la 
seva dolorosa i sentida nar-
ració, el realitzador Michael 
Haneke ha comptat amb dos 
emblemàtics (i ja envellits)  
actors europeus: Jean-Louis 
Trintignant i Emmanuelle Riva. 
Entremig, fent de filla, trobem 
a Isabelle Huppert, la qual ja 
havia treballat amb Haneke en 
La pianista (2001). Guiats pel 
cineasta austríac, els commo-
guts personatges abracen una 

Oscar a la millor pel.lícula estrangera

complexa tessitura psicològi-
ca i moral. Encara que ubica la 
trama en un escenari únic  (un 
ombrívol i tancat pis parisenc), 
Haneke deixa entrar la llum de 
la compassió i la tendresa.  En 
la mesura de la intimitat cir-
cumscrita,  aquesta  absorbent 
pel·lícula es refereix també al 
sotragament dels sentiments i 

a la noció de la dignitat,  tras-
balsada en aparèixer les afi-
xades certeses de la (dege-
nerativa i terminal) condició 
humana. Haneke no cau en 
el sentimentalisme (no hi ha 
subratllats romàntics ni melo-
dramàtics, però si sentiments 
que semblen reals) i és plena-
ment capaç de transmetre  les 
emocions i els dolors que col-
peixen als seus consternats 
personatges. En la projecció 
en el Festival de Canes, els 
membres de la premsa van 
aplaudir la peŀlícula, mentre 
que el jurat li lliuraria la Palma 
d’Or. Seria el primer dels molts 
guardons que obtindria. Sens 
dubte, és una de les obres ca-
pitals d’un cineasta preocupat 
per l’abisme, els paranys i els 
horrors de la existència huma-
na.

Es projecta a Tous •  Blancaneu

T.C.-

Blancaneu (2012) de Pablo 
Berger és una adaptació del 
conegut conte dels germans 
Grimm. És, potser, la revisió 
més singular i deconstructora 
del conte, ambientada a l’An-
dalusia dels anys 20, i parti-
cipant en principi d’una certa 
fascinació per la mítica i el 
ritual del toreig, però donant-
l’hi al volta amb un contrapunt 
decadent i grotesc representat 
per una companyia de nans 
toreros. I és que aquesta Blan-
canieves és una delícia visual, 
una manera original d’explicar 
la història ja coneguda del 

Premiada amb 4 Gaudís i 10 Goyas
conte lligant-la a una cultura 
molt pròpia del sud de l’Estat 
Espanyol, amb cuidadíssims 
plans, estètica i iŀluminació. Al 
film -que es mut- també hi és 
vital l’aportació musical d’Al-
fonso Vilallonga, i les cançons 
interpretades, per la prodigio-
sa veu de la Sílvia Pérez Cruz.
Premiada amb 4 premis Gaudi 
i 10 premis Goya, la peŀlícula 
compta amb les interpretaci-
ons d’un repartiment magní-
fic format per Maribel Verdú, 
Inma Cuesta, Macarena Gar-
cía, Sofía Oria, Daniel Gimé-
nez, Ángela Molina i Pere 
Ponce.

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. ***

JACK EL CAZAGIGANTES
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Bryan Singer. Amb Nicholas Hoult, 
Ewan McGregor i Bill Nighy. La pau entre els éssers humans i els gegants 
s´acaba quan aquests segresten a una princesa. Un grup d´homes valents 
encapçalats per un jove granger intentaran rescatar-la. Adaptació lliure 
del conte infantil Jack i els fesols màgics. ESTRENA

AMOR
Àustria -França. Drama. De Michel Haneke. Amb Jean Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva i Isabelle Huppert. Octogenaris, cultes i jubilats, Georges 
i Anne, antics professors de música, viuen en el seu pis de Paris. Un matí, 
Anne pateix un vessament cerebral, i se li paralitza mig cos. A partir 
d’ara, la vida per aquest vell matrimoni empitjorarà progressivament, 
posant a prova la seva resistència i el vincle que els uneix. Sentiran ràbia, 
desesperació, vergonya i amargor. ****

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. ***

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. **

OZ
Estats Units. Fantasia. De  Sam Raimi. Amb  James Franco, Rachel Weisz, 
Michelle Williams, Mila Kunis. Oscar Diggs, un mag de circ d’estar per casa 
i de dubtosa reputació, ha d’abandonar la polsegosa Kansas i dirigir-se 
al brillant País d’Oz. Està convençut que li ha tocat el premi gros i que la 
fama i la fortuna estan al seu abast. Però les coses es torcen quan coneix a 
tres bruixes: Theodora, Evanora i Glinda, que no estan gens convençudes 
que Oscar sigui el gran mag que tothom esperava ansiosament.  ESTRENA

ANNA KARENINA
Regne Unit. Drama. De  Joe Wright. Amb  Keira Knightley, Jude Law, Aaron 
Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen. La història transcorre 
en l’alta societat russa a finals del segle XIX, i explora la capacitat de 
l’ésser humà per sentir amor, des de la passió que uneix a dues adúlters 
fins al poderós vincle afectiu entre una mare i els seus fills. Anna (Keira 
Knightley) posa en dubte la seva felicitat, alhora que la seva família, amics 
i comunitat pateixen canvis. ESTRENA

HANSEL Y GRETEL
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. ***

KURSAL 1 
JACK CAZAGIGANTES (7 anys)
Dies 15-19-20-21        6:00/8:00/10:30
Dies 16-17          4:00/6:00/8:00/10:30

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

KURSAL 3
AMOR (12 anys)
Dies 15-16-17-19-20-21       6:00/8:15

KURSAL 3
LA TRAMA (12 anys)
Dies 15-19-20-21                       10:30
Dies 16-17                            4:00/10:30

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

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

CASAL 
AMOR ES TODO LO QUE 
NECESITAS  (7 anys) (estrena a 
la comarca)
Diumenge: 18:00
BLANCANEU (apta) 
(Guanyadora de 10 premis 
Goya)
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/LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY 
(apta) 
Dg.: 12:15
2/ HANSEL Y GRETEL (12 anys)
Dv.: 18:30/20:30
Ds. i Dg.: 16:20/18:30/20:30
Dll a Dj.: 18:00/20:00
2/ HANSEL Y GRETEL 3D (12 anys)
Dv.a Ds.: 22:30
Dll. a Dj.: 22:00

3/EL ORIGEN GUARDIANES (apta) 
Dg.: 11:50
3/LOS AMANTES PASAJEROS (16 
anys)
Dv.: 18:00/20:00/22:10
Ds. i Dg.: 15:50/18:00/20:00/22:10
Dll. a Dj.: 18:00/20:00/22:00

4/NORMAN (7 anys)  
Dg.: 12:00
4/ JACK CAZAGIGANTES 3D (7 anys)
Dv.: 20:00/22:30
Ds. i Dg.: 19:20/22:00
Dll a Dj.: 20:00
4/ OZ 3D  (7 anys)
Dv. Dll. a Dj: 17:30
Ds. i Dg.: 17:00
4/ CAMPANILLA (7 anys)
Ds. i Dg.: 15.30

5/ JACK CAZAGIGANTES (7 anys)
Dv. Dll. a Dj.: 18:40/21:10
Ds.: 16:00/18:40/21:10
Dg.: 11:30/16:00/18:40/22:10

6/ANNA KARENINA (apta) 
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 16:10/19:00/21:40
Dg.: 11:30/16:10/19:00/21:40
Dll. a Dj: 17:30/20:00

7/CAMPANILLA (apta)
Dv. Dll. a Dj.: 17:30
Dg.: 11:45
7/EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(12 anys)  
Dv. Dll. a Dj.: 19:00
Ds. i Dg.: 16:30/18:50
7/ARGO (7 anys)
Dv. a Dj.: 21:20

8/ ROMPE RALPH (apta)
Ds.: 15:40
Dg.: 12:10/15.40
8/ DANDO LA NOTA (12 anys)
Dv.  a Dg.: 17:50/20:10
Dll. a Dj.: 17:30/19:40
8/ MAMA (16 anys)
Dv a Dg.: 22:30
Dll. a Dj.: 21:50

SANT MARTÍ DE TOUS
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JOSEP PALLAROLS 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

ROMA / Mn. JOAN PRAT

Realment, serà difícil d’oblidar 
el sentiment d’intriga i emoció 
viscut a la plaça de sant Pere. 
Esperant sota la pluja, envoltat 
per una multitud expectant, i el 
moment màgic viscut. Talment 
semblava que la fumata fes pa-
rar de ploure, i sí que va fer co-
mençar a plorar a la gent. Nin-
gú s’esperava el cardenal de 
Buenos Aires, de l’extrem sud-
oest del món. Ni els “experts” i 
comentaristes l’havien inclòs a 
les llistes. Sorpresos perquè els 
media no han influït per res en 
l’elecció, ni han pogut pronosti-
car-la. I és que l’Església parla 
amb xemeneies i campanes, 
cal entendre el llenguatge, que 
és més senzill i clar del que 
sembla. 
Fill de sant Ignasi (jesuïta) que 
és dirà Francesc, pel pobre 
d’Assís, al qual viu imitant-lo a 
Buenos Aires. Un servidor que 
ve a fer camí de fraternitat amb 
un món que esperava justament 
això: unes paraules de pau i bé, 
i un home que visqués segons 
aquestes paraules. Són la seva 
vida. És un compromès de les 
barriades humils, enfrontant-se 
ara a dificultats no senzilles, 
inclinat en el balcó papal, ha 
demanat la pregària, la “bene-
dicció” del poble i ha fet pregar 
a tothom per Benet XVI... La 
impressió, tot i l’estat de xoc, ha 
estat de profunda alegria, d’un 
bany espiritual, de renovació 
per la gràcia de l’Esperit Sant.

Seguint el conclau pas a pas
Un per un els cardenals havien 

jurat al començar el conclau, 
el secret de les deliberacions 
i la rectitud de consciencia en 
l’elecció. I un per un han estat 
escanejats per la premsa de tot 
el món durant aquests intensos 
dies previs. Dies de novena a 
Sant Josep, de pregària intensa 
a l’assistència de l’Esperit Sant 
per demanar per un nou Pastor 
per l’Església Universal. Pastor 
cridat a proclamar l’alegria en 
un món tot ell quaresmal, com 
deia la litúrgia del Diumenge 
passat, on cada cardenal va po-
der celebrar la Missa a la seva 
Església titular, a les parròquies 
romanes, en el “Diumenge La-
etare”. Han pujat a la “sala de 
dalt”, aquella habitació on es 
tancaren els apòstols amb Ma-
ria (Fets 9,39) i que avui ve a 

representar la preciosa capella 
Sixtina. El Conclau, els tanca 
amb clau, però també la refe-
rència a la clau és per l’encàr-
rec que les claus del Regne que 
Crist donà a Pere (Mt. 16,19), 
ara siguin entregades per ser 
custodiades  pels successors 
del  pescador de Galilea, com 
foren entregades les claus pel 
Rei David als administradors 
(Is. 22, 21). Però davant tanta 
responsabilitat els cardenals es 
senten petits, com deia la sim-
patiquíssima carta del cardenal 
de Nova York ha escrit a la seva 
arxidiòcesi. Davant les pintures 
del Judici Final de Miquel Àngel 
la responsabilitat  es mostra 
amb tot el seu rigor. A sobre del 
dibuix de la creació de la llum, 

ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest proper divendres dia 
15 de març, a partir de tres 
quarts de vuit del vespre tindrà 
lloc a l’església del Roser, el 
cinquè dels Misereres al Sant 
Crist d’Igualada. En aquesta 
ocasió, presidirà la celebració 
Mn. Miquel Àngel Guillén, jo-
sefí. Les lectures i pregàries 
aniran a càrrec de la comuni-
tat parroquial de Fàtima. L’ani-
mació dels cants serà feta pel 

Sr Florenci Oliva, mentre que 
tindrà cura de l’orgue el Sr Llu-
ís Victori.
Cal dir que aquest serà el dar-
rer Miserere d’enguany que 
es celebrarà a l’Església del 
Roser, tota vegada que el pro-
per divendres dia 22 de març, 
en l’escaiença de la diada de 
la Mare de Déu de la Pietat, i 
com ja ve essent tradicional, el 
Miserere tindrà lloc a l’Esglé-
sia de la Pietat.

Divendres de pregària al Sant 
Crist d’Igualada

Francesc, tu ets Pere!
L’elecció del nou Papa viscuda a la plaça del Vaticà

divines. Broma en la senzillesa, 
que té el món captivat, perquè 
és alhora bell, agradable, graci-
ós i transcendent. Fixos els ulls 
ara al balcó de la Basílica, el 
sentiment del catòlic, és passar 
de l’orfandat a conèixer aquest 
“Pare” i “Pastor”... la sorpresa, 
l’alegria...” Habemus Papam!”...  
l’exclamació i l’entusiasme és 
desbordant. Se sent un “Deo 
Gratias!” que ressona a tot el 
món. Els soldats suïssos i els 
músics de les bandes contri-
buint a l’ambient festiu. La fi-
nestra s’il·lumina:  Tarda molt! 
Però en realitat ha estat una 
elecció molt ràpida. Segon dia! 
Amb nervis d’emoció, per fi  el 
nou Papa surt a saludar. Pocs 
el reconeixen. I l’impacte enca-
ra és major. Que sigui per al bé 
de l’Església de Crist, que sigui 
pel bé de la humanitat, que la 
sàpiga estimar i portar vers Déu 
el nostre Pare, per Crist, amb la 
força de l’Esperit Sant!
Ahir en la Missa a la Capella Six-
tina el Papa Francesc ha portat 
una nova llum. Després de set-
manes de pluja a Roma, ha sor-
tit el Sol. Roma s’ha despertat 
lluminosa i amb nou Papa, que 
ja ha anat de bon matí a la Ba-
sílica de Santa Maria la Major a 
resar a la Mare de Déu (“de les 
Neus”) Salus Populi Romani. 
Dimarts vinent, festa de Sant 
Josep, patró de l’Església Uni-
versal, celebrarà la Missa So-
lemne d’inici de Pontificat on hi 
haurà també el nostre bisbe de 
Vic concelebrant.
 

que evoca el llibre del Gènesi, 
el profeta Jonàs, el senyal del 
qual ens és donat per la nostra 
fe. Jonàs és el profeta que cri-
da a la conversió desmotivat, al 
poble estranger, entre els gen-
tils de Nínive. Que és el món 
d’avui...  
A la plaça tots estaven atents 
a la petita xemeneia, esperant 
que la “fumata” blanca indi-qu-
és l’elecció. L’expectativa era 
palpable en l’ambient. Una mul-
titud que mirava entre els parai-
gües, i es mira amb complicitat.  
Aleshores el moment més intri-
gant: esperant que aquells que 
vam veure que es tancaven 
en l’enorme porta de fusta, ara 
surtin per la finestra. És l’humor 
catòlic, la simpatia de les coses 



              

SILENCI

Tothom té més o menys 
clara la necessitat 
d’aprendre a comunicar-
se però és tant o més 
important aprendre a 
romandre en  silenci. No 
parlo del silenci imposat, 
ni del silenci de la por o 
la vergonya, i tampoc 
parlo del silenci no de-
sitjat de la soledat. Parlo 
del silenci de la quietud 
interna. Un silenci bus-
cat i desitjat que ens por-
ta a entrar en contacte 
amb allò que hi ha en un  
mateix que ni pot ni vol 
ser expressat en parau-
les. Des d’aquest interior 
quiet i silenciós obser-
var el tràfec de fora com 
si estiguéssim mirant 
per la finestra un dia de 
vent i pluja. Observar  el 
parloteig de la ment com 
si escoltéssim la ràdio 
del veí, lluny, molt lluny. 
Observar les sensacions 
que experimenta el nos-
tre cos, com si no ens 
pertanyessin
Sé que no és fàcil  entrar 
en contacte amb aquest 
silenci observador, però 
es pot fer amb petites 
pràctiques diàries com 
aquesta: Adopta una 
postura còmoda, relaxa 
el teu cos i repeteix la 
següent meditació “Tinc 
un cos, però no sóc el 
meu cos; tinc emoci-
ons que puc percebre 
i sentir, però no sóc les 
meves emocions. Tinc 
pensaments que vénen 
i van però no sóc els 
meus pensaments. Sóc 
un testimoni immòbil,  
una consciència obser-
vadora  d’aquest cos, 
d’aquestes emocions i 
d’aquests pensaments”.
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de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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La primera comunió és la 
celebració cerimonial de la 
primera vegada que una per-
sona batejada pren part a la 
Eucaristia, un dels set sagra-
ments de l’Església Catòli-
ca. Generalment se celebra 
la primera comunió quan un 
noi o una noia tenen uns vuit 
anys. Forma part de l’educa-
ció religiosa del cristianisme i 
constitueix també una mena 
de ritus de pas des del punt 
de vista social i antropològic.
La celebració de la primera 
comunió inclou una part so-
lemne durant la qual els nens 
participen del sacrifici de Je-
sucrist amb la cerimònia de 
l’eucaristia a l’església i una 
missa.

La Primera Comunió
L’altra part de la celebració 
inclou una festa amb visita 
de familiars i amics. Durant 
aquesta festa hi han general-
ment jocs, àpats especials i 
música i dansa per a nens i 
adults.
Tradicionalment les noies 
anaven vestides de blanc 
i els nois de mariner o un 
vestit similar al dels homes 
grans, segons el lloc i la cul-
tura. També era costum de-
corar el temple i el lloc de la 
festa amb flors blanques i fer 
coincidir la primera comunió 
amb la primavera, passada 
la Setmana Santa.

El mateix que passa amb el 
bateig, la primera comunió 
ha traspassat els límits de 
l’àmbit familiar per convertir-
se en una celebració social 
més.
Anys enrere, la celebració 
d’una primera comunió, so-
lia ser un dinar per a tots els 
convidats, ja que les prime-
res comunions es celebraven 
al matí, però actualment tam-
bé hi ha primeres comunions 
a les 5 i les 6 de la tarda, de 
manera que ara la celebració 
pot ser també un berenar o 

un berenar-sopar.
Si el nostre poder adquisitiu 
ens ho permet, la celebra-
ció se sol fer un establiment 
hostaler, on ens ho donen 

tot preparat. Si no comptem 
amb tants recursos, podem 
organitzar la celebració a 
casa o al jardí, si comptem 
amb ell.

En el cas de la primera co-
munió, no es necessita cap 
decoració en especial, ja que 
és una festa de caràcter re-
ligiós que no requereix de 
colorit algun, com podria ser 
un aniversari. En tot cas un 
predomini del blanc.
Una de les millors opcions, 
és oferir un berenar o una 
sèrie d’aperitius, perquè els 
convidats es moguin amb 
comoditat i els nois puguin 
jugar i no estar retinguts a 
taula.
Igual que comentem pels ani-

Una festa familiar o social
versaris infantils, les begu-
des alcohòliques dels majors 
han d’estar fora de l’abast 
dels nens.
Els pares solen encarregar 
unes estampilles, anomena-
des recordatoris, on figura la 
data de la primera comunió, 
el nom del combregant i una 
foto del mateix o un dibuix 
religiós referent al tema. Es 
reparteix un per a cada con-
vidat. També s’ha estès el 
costum de donar algun tipus 
de detall per als convidats 
(igual que es fa en les no-
ces).
Quant als regals, s’ha passat 
dels regals tradicionals, bí-
blies nacrades, rosaris, etc. 
als regals més moderns com 
consoles de videojocs, rellot-
ges, jocs d’ordinador, materi-
al escolar, etc.
Com que és una festa per 
als més petits de la casa, la 
mateixa, si és a la tarda, no 
s’ha de prolongar fins a altes 
hores de la nit.

Depèn del poder 
adquisitiu es pot fer 
un tipus de festa o un 
altre, encara que cal 
tenir en compte que 
és per a nens

Tel. 93 869 88 28
Mòbil 662 02 51 91

Sant Pere Sallavinera

Menús
per a comunions

Reserves
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Si t’han convidat a la prime-
ra comunió d’un nen, no pots 
oblidar que has de portar un 
regal. Segurament, aquesta 
és una de les tasques més 
complicades per assistir a 
aquest tipus d’esdeveniment 
(després de la de triar la prò-
pia roba). Si no tens idea de 
què regalar o vols veure al-
gunes que potser no t’hagin 
passat, no deixis de llegir el 
nostre article Què regalar per 
a la primera comunió.

El primer pas: la llista de re-
gals
Abans de començar a trencar-
te les banyes sobre què rega-
lar, pregunta als seus pares 
si el nen ha confeccionat una 
llista de regals. Això, que s’ha 
agafat de les noces, comença 
a estar molt de moda entre les 
primeres comunions també.
D’aquesta manera, nens i 
pares s’eviten sorpreses pel 
que fa als regals que rebran. 
Segur que són del seu gust i 
li són útils. Pensa, a més, que 
t’estalviaràs molt de temps en 
pensar què comprar i fins i tot 
on. Intenta actuar amb rapide-
sa per preguntar per aquesta 
llista, així tindràs més opci-
ons de triar el regal que millor 
s’adapti a la teva butxaca.

Regala tecnologia
Els nens, cada vegada més, 
estan acostumats a utilitzar 
petits aparells electrònics com 
ara càmeres digitals, mp3 o 
mp4, videoconsoles ... Segur 
que qualsevol tipus de regal 
com aquest li pot fer molta il-
lusió i ser un dels seus favo-
rits. Abans consulta si té algun 
d’aquests aparells o quin d’ells 

li agradaria tenir.

Les joguines
Aquest és un dels clàssics. 
Regalar joguines és una de 
les opcions més escollides 
pels convidats a una Primera 
comunió, tot i que no ha de 
ser la més fàcil. Pensa primer 
en el sexe del nen, així podràs 
fer una primera aproximació al 
tipus de regal. Si és una nena, 
el més tradicional és regalar la 
típica nina de la teva primera 
comunió.
El següent pas seria, decidir 
entre educatiu o no d’entre la 
varietat que t’ofereix el mer-
cat. Finalment, hauries esco-
llir entre joguina tradicional 
o joc de taula. Pensa també 
si el nen té germans, llavors, 

regalar un joc de taula perquè 
el comparteixi amb ells pot ser 
una bona opció. Pensa que 
encara que estiguem tractant 
una de les parts materialistes 
de tota primera comunió, en-
senyar el valor de compartir 
no té per què estar renyit.

Regalar joies, un altre clàs-
sic
El regal més típic d’aquest 
conjunt és, potser, el rellotge. 
En moltes famílies el primer 
rellotge s’obté amb la prime-
ra comunió. Encara que tam-
bé pots pensar en esclaves, 
anells, arracades (per a ne-
nes) ... Tots gravats amb la 
data i les inicials com a record. 
Si et ve de gust regalar una 
joia, consulta abans amb els 

Quin regal fer per la Primera Comunió?

seus pares si ja tenen alguna.

Un regal pràctic
No sempre és així, però en 
algunes famílies, són els as-
sistents a la comunió els que 
regalen el vestit al nen. So-
len ser els més propers, però 
aquesta opció cada vegada 
s’imposa més. D’aquesta ma-
nera, els pares poden estal-
viar una despesa important 
a la primera comunió del seu 
fill. Això sí, aquest regal perd 
l’efecte sorpresa que poden 
tenir la resta, ja que has d’anar 
amb el nen a comprar el regal.
Un altre d’aquests regals pot 
ser regalar l’àlbum fotogràfic, 
que pot ser fet per un mateix o 
per un fotògraf (això dependrà 
del pressupost). Segur que 

aconsegueixes romandre en 
el record del nen amb aquest 
regal.

Els complements de prime-
ra comunió
En moltes botigues de fotogra-
fies tenen a la venda tots els 
de primera comunió. Des de 
la coberteria gravada amb les 
inicials del nen, passant per 
un joc de gots a una guardiola 
amb motius de primera comu-
nió. Aquesta pot ser una altra 
de les opcions econòmiques, 
una altra qüestió és que al nen 
li pugui agradar o li pugui fer 
falta. Si vols llegir més articles 
semblants a què regalar per a 
la primera comunió, et reco-
manem que entris en la nostra 
categoria de Regals.

C/ Òdena, 3 i 5
08700 Igualada
Tel. 93 803 16 99

10% de descompte
amb aquest retallable

REGAL IDEAL PER AL DIA DEL PARE I COMUNIONS
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El dia del pare o dia dels pares 
és un dia commemoratiu en el 
qual se celebra al pare dins la 
família amb la intenció d’hono-
rar la paternitat i la influència 
de l’home en la vida dels seus 
fills. Complementa al Dia de la 
Mare que honora a les mares.
La idea de celebrar el dia del 
pare va ocórrer el 1909, quan 
una dona anomenada Sonora 
Smart Dodd, de Washington, 
va proposar la idea de cele-
brar el dia del pare. Aquesta 
dona volia homenatjar al seu 
pare, qui era un veterà de la 
guerra civil anomenat Henry 
Jackson Smart, que va envi-
duar quan la seva dona va mo-
rir durant el part del seu sisè 
fill i, a partir d’aquí, es va fer 
càrrec de criar els seus nens 
complint rol de pare i tractant 
de complir el de mare, i com el 
senyor Smart havia nascut el 
5 de juny, ella va proposar el 
dia del seu aniversari com dia 
del pare.
La idea d’instituir un “Dia del 
Pare” va ser acollida amb en-
tusiasme per moltes persones 
en diversos comtats i ciutats, 
i va ser el 1924 quan el pre-
sident Calvin Coolidge va re-
colzar la idea d’establir un dia 
nacional del pare.
El 1966 el president Lyndon 
Johnson va signar una pro-
clamació que declarava el 3r. 
Diumenge de juny com el Dia 
del Pare als Estats Units.
Mèxic, igual que altres països 
llatinoamericans, van adoptar 
el tercer diumenge de juny 
com a dia oficial del pare.
Igual que el dia de la mare, 
moltes famílies acostumen 
reunir i realitzar alguna con-
vivència en nom dels pares, 
avis o padrastres. S’organit-
zen les famílies per preparar 
algun plat, se’ls reparteixen 
obsequis als pares, o simple-
ment es tracta que ells passin 
una estona agradable en com-
panyia de tota la seva família.
El dia del pare es celebra se-
gons la data que li atorgui el 
país.
Alemanya
Excursió i begudes a Herren-

El “dia del Pare”, una invenció que té 114 anys

tag. A Alemanya, hi ha dues 
celebracions associades amb 
el Dia del Pare. D’una banda 
Vatertag se celebra el 21 de 
maig, dia de l’Ascensió de 
Jesús i és festa nacional. De 
l’altra, Herrentag és una cele-
bració tradicional consistent a 
fer un viatge només d’homes 
pujant per una muntanya amb 
carros amb vi o cervesa i men-
jar regional.
Amèrica Llatina
En la major part dels països 
d’Amèrica Llatina, igual que 
en els Estats Units i Canadà, 
el Dia del Pare se celebra el 
tercer diumenge de juny. En 
aquest dia es celebra als on-
cles, als avis i als pares en 
general.
A Bolívia i Hondures es cele-
bra el 19 de març, dia de Sant 
Josep segons la tradició catò-
lica (sant patró dels fusters), 
segons la Bíblia, Sant Josep, 
el pare adoptiu de Jesús, era 
fuster. Al Brasil, en canvi, se 
celebra cada segon diumenge 
d’agost, a la República Domi-
nicana es celebra l’últim diu-
menge de juliol, i a Guatema-
la i a El Salvador la festa és 
el 17 de juny.
Nicaragua

La primera celebració del 23 
de juny com “Dia del Pare Ni-
caragüenc” es va realitzar en 
1960.10 Com en el cas del 
“Dia de la Mare Nicaragüenc”, 
fins l’any 2012 no va existir 
cap decret legislatiu o exe-
cutiu que fixés aquesta data 
com un merescut reconeixe-
ment social i de promoció a la 
paternitat responsable.
A Nicaragua la celebració del 
Dia del Pare és ocasió pro-
pícia per reforçar els valors i 
conductes de paternitat res-
ponsable, així com per desta-
car exemples de pares com-
plidors.
Cada any el 23 de juny és la 
data escollida a Nicaragua 
per honrar, expressar afecte 
i reconeixement social als ho-
mes que compleixen amb les 
seves responsabilitats famili-
ars de pares. A aquells homes 
que estan, o han estat, al cos-
tat de les seves filles i fills re-
colzant efectivament en el seu 
desenvolupament i criança.
Per mera coincidència, a par-
tir de 1980 es va associar el 
23 de juny-Dia del Pare Nica-
ragüenc-a la commemoració 
del natalici de Carlos Fonseca 
Amador, un destacat revoluci-

onari i intel · lectual.
El Salvador
A El Salvador es celebra el 17 
de juny. Cada família ho cele-
bra lliurant mostres d’afecte, 
com ara regals o presents als 
pares, avis i oncles.
Argentina
Es nomena comercialment a 
la celebració del tercer diu-
menge de juny com el “Dia del 
Pare” sent el del 24 d’agost 
el acceptat en els calendaris 
escolars oficials com Dia del 
Pare nacional. S’han realitzat 
diferents acciones11 provin-
cials i nacionals perquè sigui 
llei El 24 d’agost, data en què 
José de Sant Martín (Pare de 
la Pàtria) va ser pare, és el Dia 
del Pare en moltes províncies 
per Llei (p.e. Corrents) o per 
Decret (p.e. Mendoza).
Equador
A Equador es va celebrar per 
primera vegada el 23 d’agost 
de 1957 i se celebra cada any 
el tercer diumenge de juny. 
Les setmanes prèvies els 
nens dediquen a l’escola unes 
hores al dia a preparar un re-
gal per als seus pares, amb 
l’ajuda dels professors. amb la 
col · laboració de tots 12
Espanya
El 1948, Manuela Vicente Fer-
rero, coneguda pel seu pseu-
dònim literari “Nely” i mestra 
a la Devesa de la Vila va de-
cidir celebrar a la seva escola 
una jornada festiva per com-
plimentar als pares dels seus 
alumnes. La idea va sorgir 
a petició expressa d’alguns 
pares que estaven “gelosos” 
de la celebració del Dia de 
la Mare i li van transmetre el 
seu desig de tenir un dia en 
què fossin ells els homenat-
jats. Aquella primera jornada 
en honor dels pares, incloïa 
missa, lliurament d’obsequis 
elaborats manualment per les 
nenes i un festival infantil amb 
poesies, balls i teatre. Les se-
ves conviccions religioses la 
van portar a pensar en la ido-
neïtat de triar la data de l’ono-
màstica de Sant Josep, con-
siderant model de pares i cap 
de la família cristiana, humil i 

treballadora.
La idea va prosperar i la mes-
tra va difondre la seva iniciati-
va a l’any següent a través de 
les pàgines de “El Correu de 
Zamora” i el “Magisteri Espa-
nyol”, publicacions per a les 
quals col · laborava. Hi va ha-
ver d’esperar a 1951 perquè 
la seva idea tingués transcen-
dència nacional, quan, durant 
una entrevista al programa de 
Ràdio Nacional titulat “Última 
hora d’actualitat”, va explicar, 
personalment als oients, la 
història d’aquest “Dia”. La idea 
de Vicente Ferrero va tenir 
com a propagandista al llavors 
director gerent de Galeries 
Preciados, José Fernández 
Rodríguez, qui el 1953 va pro-
pagar la idea amb una cam-
panya en premsa i ràdio. Més 
tard es va sumar un empresari 
competidor, Ramón Areces, 
director gerent d’El Corte In-
glés.
Estats Units
Als Estats Units la primera ce-
lebració moderna del Dia del 
Pare es deu a la idea de la Sra 
Sonora Smart Dodd, que as-
sistia a una missa amb motiu 
del dia de la mare que a pe-
nes tenia dos anys celebrant-
se, se li va ocórrer fer una altra 
missa per homenatjar al seu 
pare, un veterà de la guerra 
civil que havia enviudat que-
dant a càrrec dels cinc nens 
i criant-los de manera exem-
plar. Originalment la idea era 
que la missa es celebrarà el 5 
de juny, dia de l’aniversari de 
Mr Smart, però per la pressa 
en els preparatius es va deci-
dir córrer la data per d’aquí a 
dues setmanes.
És així com el primer dia del 
pare va tenir lloc a Washing-
ton el 19 de juny de 1910. 
Oficialment es celebra des de 
1924, quan el president Calvin 
Coolidge, el va declarar com a 
celebració nacional. El 1966 el 
president Lyndon B. Johnson 
va signar una proclamació que 
declarava el 3r. Diumenge de 
juny com data per a la celebra-
ció del dia del pare.

 No saps què regalar... 
 Vine a l’AKORD’S i regala classes de l’instrument que 
 vulguis, per a totes les edats. Classes personalitzades. 
 Preus molt interessants.

Regalar música és regalar cultura

C/ La Pobla de Claramunt,1 (cantonada Avgda. Balmes) - 08700 - Igualada  
Tel. 93 804 89 32 / 651 948 105 - escola.akords@gmail.com
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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

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

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

annabielsa@telefonica.net – Tel.934365928 - 617984163 

Es lloguen pisos
AL CENTRE D’IGUALADA

Interessats trucar al:
93 803 01 69

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  

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

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

Horòscops

Es busca professor d’anglès,
una hora al dia de 9 a 10. 

Envieu currículums a c/ Retir, 40
d’Igualada 

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

ES LLOGA PIS 
ZONA 

LA MASUCA

3 Habitacions
gran terrassa

360€/mes

Tel. 656 40 82 84

ÀRIES...    En aquests dies viatjaràs, activitats i plaer. TREBALL:    Molt bones relacions socials. 
 DINERS:    Aniràs fent.  AMOR:    T’aportaran més alegries i felicitat.  Sort,  7.

TAURE...    Hauràs  de conformar-te amb el que tens. TREBALL:  Bones vibracions en les activitats.  
DINERS:  Gaudiràs d’ells.  AMOR:    T’aportaran felicitat i més seguretat.  Sort,   9.

BESSONS...    Molt bones relacions socials i amb els amics. TREBALL:  Estaràs de sort.  DINERS:   
Viuràs bé. AMOR:    Complicacions amoroses i crisis.  Sort,   3.

CRANC...    Tindràs l’afecte de la família i de qui t’envolta. TREBALL:  Projectes de cara el futur.  
DINERS:    Bona disposició. AMOR:    Complicacions sentimentals.  Sort,   8.

LLEÓ...    Gran evolució personal i anímica, estaràs de sort. TREBALL:   Aconseguiràs grans resul-
tats.  DINERS:    Despeses en el vehicle.  AMOR:    Tens gran necessitat d’afecte.  Sort,   1.  

VERGE...    Viatges de plaer, trobades amb gent molt especial. TREBALL:  Aconseguiràs grans re-
sultats.  DINERS:    Més seguretat. AMOR:     Una relació molt complicada.  Sort,  10.

BALANÇA...    Aconseguiràs grans resultats amb el que et proposes. TREBALL: Complicacions.  
DINERS:    Gaudiràs dels teus diners. AMOR:     Una escapada romàntica.  Sort,   1.

ESCORPÍ...     Viuràs la vida i amb tots els seus plaers. TREBALL:    Complicacions.  DINERS:   Proble-
mes econòmics. AMOR: Et deixaràs estimar.  Sort,   1.

SAGITARI...     Et crearan problemes personals i anímics. TREBALL:    Faràs el que t’agrada.  
DINERS:    Compte amb els diners.  AMOR:  Coneixeràs a una persona especial en una festa.  Sort,    6.

CAPRICORN...      Un disgust que t’afectarà.  TREBALL:  Molts assumptes per resoldre.  
DINERS:    Despeses personals.  AMOR:   Viuràs la vida i seràs feliç.   Sort,    8.

AQUARI...     Necessitaràs l’afecte de la gent que t’envolta. TREBALL:  T’hauràs de mobilitzar. 
DINERS:   Molts deutes.  AMOR:  Gaudiràs d’una bona amistat.  Sort,   1.

PEIXOS...      Passa de les crítiques del teu voltant. TREBALL: Aconseguiràs resultats. 
DINERS:   Despeses en viatges.  AMOR:  Una escapada romàntica.  Sort,   11.
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Tel. 632 145 494

ASIÁTICAS  - JAPONESAS  - ORIENTALES 
- COREANAS - CHICAS NUEVAS

 Nuevas chicas jóvenes • Máxima discreción
SALIDAS •  NUEVA CHICA DE TAIWAN • 

MASAJES

De 8 de la mañana a 12h. de la noche

Orientales
Jovenes y
guapas

Igualada
658 361 130

Masajes+
Comp.

Particular
24h. Copa Gratis

Contactes

EN SANTA MARGARIDA DE 
MONTBUI DOS LINDAS CHICAS Y 
UN TRAVESTI,SEXO SIN LIMITES

MARCELA 120 DE PECHO 
ARDIENTE Y SENSUAL

 634 789 479
LUISA 100 DE PECHO, DULCE Y 

CARIÑOSA 679 349 185

TRAVESTI MICHELE 
NIÑA 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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CONFIDENCIALJaume Singla.-
Núria Sánchez és mediadora. 
És a dir, es dedica a ajudar a 
resoldre conflictes ja siguin de 
parella, de veïnatge, laborals, 
socials... i segons sembla fins 
i tot ajuda a les persones a tro-
bar-se elles mateixes. 
Com moltes de les conside-
rades noves professions, ser 
mediadora fa que en aquest 
moment, demà mateix, dirigeixi 
la filmació de Romeo i Julieta 
amb el final que va escriure 
Shakespeare i un de nou que 
seria si en la immortal histò-
ria d’amor i de mort hi hagués 
intervingut un mediador. També 
ha coordinat l’escriptura d’un 
conte per part de persones 
amb disminució psíquica.
Què és la mediació?.
Nosaltres som una associa-
ció que es diu Diversitat i Ciu-
tadania que neix a Montbui i 
que tenim la seu a Igualada. 
Fem mediació i resolució de 
conflictes. És un procés on les 
parts accedeixen voluntària-
ment amb intenció de resoldre 
el seu conflicte. La mediadora 
és imparcial i no proposa sinó 
que ajuda a que les parts trobin 
la solució. El nostre treball és 
absolutament confidencial.
En quins conflictes?
De parella, entre veïns, labo-
rals, d’herencies... Si hi ha un 

acord el transcrivim i les parts 
el poden portar al jutjat per 
validar-lo. El valor de la reso-
lució final serà el mateix però 
les parts hi hauran actuat de 
manera activa i no pas pas-
siva com passa quan portem 
un conflicte al jutjat. També 
mediem en mesures socials 
que prenen els ajuntaments, 
per preveure l’aparició de con-
flictes.
Com us financeu?
La gent paga pels nostres ser-
veis i també es pot accedir com 
a part integrant del concepte 
de justícia gratuïta. 
Feu assessorament legal?.
No, perquè som neutrals. Es 
tracta de facilitar la comuni-
cació entre les parts perquè 
moltes vegades el problema 
és una falta de comunicació. 
Moltes vegades el problema ve 
per petites causes que vénen 
de molt enrere.
La situació de crisi econò-
mica, aguditza conflictes?
Hi ha moltes parelles que no 
es poden separar perquè no es 
poden permetre una hipoteca i 
un lloguer. També hi ha empre-
ses familiars que no troben la 
viabilitat i uns volen tancar i els 
altres continuar. El que fem és 
donar les eines per fer possi-
ble la convivència en l’actual 
situació. A banda de la medi-

ació de parella o comunitària, 
també fem mediació personal. 
A vegades tenim conflicte amb 
nosaltres mateixos. Amb tècni-
ques de comunicació empàtica 
ajudem a les persones a resol-
dre els seus conflictes interiors.
També feu cursets.
De formació i comunicació amb 
l’objecte de prevenir conflictes. 
Per què ens costa tant de 
prendre decisions?
Perquè tenim moltes veus inte-
riors que ens diuen coses dife-
rents. Es tracta de donar eines 
que facilitin les decisions. 
Dirigir la gravació de Romeo 
i Julieta és mediació?.
Es tracta de donar a conèixer 
una forma diferent de resol-
dre els conflictes. La idea és 
fer les quatre idees principals 

Hi ha persones a qui els agrada fer 
el ridícul. Més o menys ens fa gràcia, 
però si el protagonista és un excon-
seller de la Generalitat, pot arribar a 
ser indignant i de vergonya aliena.
L’exconseller Josep Miró i Ardèvol, 
president de l’associació E-Cristians, 
ha enviat una carta als responsa-
bles de la pàgina web adolescents.
cat, que depèn del govern català, 
presentant una enèrgica queixa per 
fer-se ressò d’una iniciativa que es 
fa a Igualada i que porta per nom.... 
“La Gran Follada”, que, naturalment, 
com sabem els igualadins i anoiencs, 
no té res que veure amb el sexe... És 
una cursa esportiva que es fa amb 
parella i això de “follada” té a veure 
amb “follia”, és a dir, bogeria i amb 
el nom del grup organitzador, Indis 
Folls. Però l’exconseller no ho sap.
L’home, purità fins a la medul.la, fins 
i tot ha elaborat un model de correu 
electrònic per presentar un munt de 
queixes al president de la Generali-
tat expressant la seva “repulsa pel 
fet que la Generalitat recolzi coses 
tan impresentables. Vergonya hau-
ríem de sentir per actuar d’aquesta 
manera amb tantes necessitats com 
hi ha”.  Ens consta que els organit-
zadors de “la Gran Follada”, a punt 
per fer la quarta edició, ho veuen i no 
s’ho creuen. 
Ningú no pot agafar el telèfon i 
explicar-li al Sr. Miró i Ardèvol?

de Romeo i Julieta i després 
posar-hi un final diferent si 
hi hagués hagut un media-
dor. Les solucions poden ser 
diferents però les necessitats 
humanes són estàndards per 
a tothom. El 23 d’abril la mos-
trarem al Teatre de l’Aurora 
amb una performance al balcó 
a Cal Font. Hem d’agrair la 
coŀlaboració del grup de teatre 
Espontani d’Òdena, l’Associa-
ció Unesco, Mary Kay que ens 
maquilla, l’Escola Pia que ens 
pentinarà....
Quants finals hi ha?.
Molts, però nosaltres només 
en posem un. Es tracta de 
veure quines necessitats té la 
família Montesco i quines la 
família Capuleto i quan la gent 
escolta les necessitats de l’al-
tre, les entén millor. 
On hi ha conflictes?
El conflicte és inherent a la per-
sona. On hi ha persones hi ha 
conflictes perquè hi ha opini-
ons diferents. No gestionar els 
conflictes provoca dolor. Si es 
gestiona provoca creixement. 
La justícia no sempre és justa, 
la pau sí i nosaltres busquem 
la pau entre les persones.
Com es fa per arribar a 
vosaltres?
Estem al carrer Pujades 64  
d’Igualada i ens poden contac-
tar per la web www.adic.cat.

4 paraules amb... Núria Sánchez


