
1.592
ANY XXX 1,5

veuanoia.cat

DIVENDRES, 22 de març de 2013

D
E

 L
’A

N
O

IA

Antifrau investiga Òdena
El Tribunal de Comptes vol saber si els regidors del PSC van cobrar sous irregulars

L'alcalde de Vilanova del Camí diu que “estic dolgut, 
travat, emprenyat, traït i abandonat pel PSC”

P08

L’alcalde actual d`Òdena, Carles Casanova (ERC), que en el seu dia va denunciar les presumptes irregularitats, el ple municipal de l’Ajuntament, i l’exalcalde Francisco Guisado (PSC). P21

Els Manel 
trien 
Igualada per 
al seu nou 
videoclip
La barra i el 
terrat de l'Hotel 
Amèrica han 
estat escenari 
del vídeo, que 
s'estrena dimarts 
vinent

“Trobo més suport en 
els nostres adversaris, 
que en el PSC”

Entrevista a Joan Vich, l'alcalde més veterà de l'Anoia i dels més antics del PSC a Catalunya
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L'Automercat, 
a l'Espai 
Carner fins 
dilluns

PROPERA EDICIÓ: 
Dijous 28 de març

P13 i Especial

Volen tornar 
a modificar el 
Pla Director de 
la Conca

P20

“La Passió segons St. Joan”, dimarts a Sta. Maria
P49
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El president de Fira d’Igualada, Pere Car-
les, ha anunciat aquesta setmana a la seva 
junta directiva la renúncia al càrrec, que a 
partir d’ara exercirà en funcions fins que 
no hi hagi relleu, perquè les persones amb 
les que s’ha contactat per assumir la pre-
sidència, han declinat l’oferiment. També 
hem conegut que el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Ramon Felip, pen-
sa abandonar el càrrec, per donar entrada 
a generacions més joves que, amb noves 
idees, endeguin nous camins en l’àmbit so-
cioeconòmic de la comarca. També s’han 
iniciat els primers treballs per dotar a la 
Conca d’Òdena d’una Agència de Desen-
volupament Local (ADL) que coordini les 
polítiques de promoció econòmica de tots 
els municipis, aprofitant les estructures 
existents i els recursos municipals. 

És també una bona notícia el nou servei 
que, a partir d’ara, oferirà l’Ajuntament 
d’Igualada per intentar, dins de la mesu-
ra del possible, la continuïtat de negocis 
viables gràcies al programa Reempresa, 
aprofitant l’empenta i l’actitud positiva que 
aportin els nous emprenedors. També és 
positiu que Igualada aculli, ben aviat, una 
nova edició del postgrau en Emprenedoria, 
únic del seu gènere que es fa al país.
Sembla que, definitivament, s’opta per ini-
ciar un nou camí, reiteradament demandat 
per molts estudis estratègics realitzats de 
de fa anys, com el de Conca Futur, o l’im-
pulsat pel Consell Econòmic i Social de 
l’Anoia (Cesca). El relleu que s’endevinava 
necessari en alguns sectors esdevé ara ja 
una condició sine qua non per tenir algu-
na garantia d’èxit en el futur.  El problema, 
talment com succeeix en moltes entitats 
de la societat civil arreu del país, és trobar 
ara qui s’atreveixi a recollir el relleu i tirar 
endavant enmig de la tempesta econòmica 
que pateix el nostre territori. Vivim en un 
període on el temps és or, i a les empre-
ses cada minut és necessari. Cedir temps 
i diners no és a l’abast de tothom, i potser 
ara es busquen opcions que haurien d’ha-
ver escomès fa molt temps. Però hi ha el 
que hi ha.
Esperem que no sigui massa tard, pel bé 
del territori, per optar a aquell futur que tots 
desitgem i per gaudir les oportunitats que 
sempre s’ha dit que ens mereixem. 

Relleu 
generacional

Joan Pinyol
L’escriptor capelladí ha participat aquesta setmana en un repor-
tatge destacat de TV3, en la seva lluita particular per treure les 
restes mortals del seu avi del Valle de los Caídos de Madrid, l’úni-
ca estructura pública que acull les restes d’un dictador a Europa. 
Una vivència colpidora, profundament sentimental, per defensar 
i ajudar a la memòria històrica col·lectiva i fer públiques històries 
silenciades, i una actitud que honora aquest capelladí i la seva 
família.

Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, sense en-
trar en detalls, va etzibar al Congrés de Diputats que a 
Catalunya “hi ha massa corrupció. Les enquestes po-
sen de manifest que hi ha massa corrupció, no parlo de 
corrupció en particular de ningú. Estan aflorant massa 
casos”. Tots crèiem que era Ministre del Interior i que 
tenia la policia per evitar delictes. Però es veu que tre-
balla amb enquestes. Per trobar les filtracions del seu 
ministeri no serveixen.

Mònica Terribas no entén que un ministre de l’interior 
pugui dir que no sap què passa en el seu ministeri i ad-
met públicament que no és capaç de determinar, qua-
tre mesos després, qui és el responsable d’un informe 
que duia el segell de la UDEF, la Unitat de Delinqüència 
Econòmica i Fiscal. No és ella sola que no ho entén.

La Policia Nacional ja té el “control” del cas de l’agèn-
cia d’espionatge Método 3 –on hi ha quatre persones 
detingudes i hi ha un jutge instruint el cas- i no els Mos-
sos d’Esquadra. Respirem tranquils perquè el control 
de les empreses de detectius no han deixat mai d’estar 
supervisades per aquest cos (els Mossos d’Esquadra 
no ho han fet mai) i ara “ja ho faran bé”.

María de los Llanos de Luna Tobarra, delegada del 
govern a Barcelona, que quan era diputada al Parla-
ment de Catalunya sempre va fer servir el castellà en 
les seves intervencions, ha rebut el primer premi d’en-
guany per “la defensa de les llibertats i drets individu-
als, del compliment de la legalitat i de l’estat de dret”. 
L’atorga l’entitat Temps de Dones, que és una associ-
ació de dones propera al PP català. Segurament s’han 
fixat  en el segon cognom per trobar-li els mèrits.

També ha votat demanar que es canviï a la delegada 
del govern  en no veure la cerca de la concòrdia en les 
seves actuacions. Però no en faran cap cas. Precisa-
ment hi és per fer aquest paper. En aquest cas repre-
senta perfectament el tarannà de qui l’han posat en el 
càrrec.

L’accés a les jubilacions es complica. Ara caldrà una 
carrera mínima de 35 anys de cotització per accedir a 
la jubilació anticipada voluntària i 33 anys en el cas de 
les jubilacions anticipades forçoses (és a dir, mitjançant 
l’acomiadament) i parcials. També ha elevat l’edat per 
accedir a aquestes modalitats (fins als 63 anys en el 
cas de rescissió obligatòria), en consonància amb la 
reforma de pensions del 2011 que va elevar l’edat de 

jubilació legal dels 65 als 67 anys. Amb les dificultats 
per trobar feina això de cobrar pensió de jubilació serà 
un luxe.

A Teredo Oils Limited, experts en la controvertida tèc-
nica del “fracking”, se li ha iniciat el procediment admi-
nistratiu per retirar-li el permís d’investigació d’hidrocar-
burs a l’empresa concedit el mes d’octubre passat per 
buscar gas i petroli a la Garrotxa, Osona i el Ripollès, 
en una àrea de 51.200 hectàrees. 

La família d’una model, presumptament violada a Eivis-
sa el 2008 per un xeic saudita molt amic de Joan Car-
les, ha sol·licitat al jutjat d’instrucció 44 de Madrid que 
reobri la causa iniciada el juny del 2012 contra Corinna 
zu Sayn Wittgenstein per si hi hagués un delicte penal 
pel seu suport al xeic. Fonamenta la denúncia en què 
“l’amiga entranyable” del rei hauria usurpat les funcions 
que la Constitució reserva a la reina Sofia. La manta és 
curta i quan es tapa el cap es destapen els peus.

El govern espanyol considera que el rescat europeu a 
Xipre és resultat d’un “bon acord” que “no és extrapo-
lable a cap altre país”. Segur que es volen curar en 
salut i que els impositors no creguin que els bancs d’ací 
poden fer ací el mateix “corralito” i quedar-se el 10% 
dels seus dipòsits. 

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
Govern, ha avançat que es crearà una “comissió de 
treball” per detectar clàusules abusives en les hipote-
ques per  adaptar a la normativa espanyola la sentèn-
cia del Tribunal de Justícia de la UE. No tenen massa 
en compte la iniciativa legislativa popular sobre desno-
naments i tampoc els interessos abusius que es solen 
cobrar en cas de demora en els pagaments. 

Artur Mas, president de la Generalitat, es va reunir 
al Palau de Pedralbes amb els seus consellers, a qui 
va demanar que obrissin totes les vies de diàleg amb 
el Govern, sense renunciar al dret a decidir i el mante-
niment de l’Estat del benestar. Potser és els micròfons.

Andreu Mas Colell, responsable de l’Hisenda catala-
na ha enviat al seu homònim estatal, Cristóbal Monto-
ro, uns pressupostos a “l’ombra” amb la pròrroga dels 
comptes del 2012 que compleixen amb l’objectiu de 
dèficit del 0,7% del PIB, una xifra que tant el president 
Mas com Oriol Junqueras, el seu soci parlamentari, 
han reclamat repetidament que es modifiqui a l’alça. 

Sembla que, definitivament, s’opta 
per iniciar un nou camí, d’altra ban-
da ja apuntat per molts estudis es-
tratègics realitzats fa alguns anys, 
com el de Conca Futur, o l’impulsat 
pel Consell Econòmic i Social de 
l’Anoia (Cesca).
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Editorial

El personatge de la setmana
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Per a molts polítics espanyols, el mot dimitir els 
sembla un nom propi rus i no pas la conseqüència 
de l’assumpció de responsabilitats institucionals. 
Per això no veiem mai que cap responsable dimi-
teixi, encara que li trobin comptes injustificables 
a Suïssa o que l’hagin pescat literalment amb les 
mans al calaix.
Aquesta actitud contrasta amb la que veiem en al-
tres països. Sense anar més lluny acaba de dimitir 
un ministre francès perquè té un compte corrent a 
Suïssa i no fa gaire va dimitir un ministre europeu 
perquè al cap dels anys es va descobrir que ha-
via copiat una part de la seva tesi doctoral. Això, 
evidentment no passarà pas a l’Estat Espanyol 
perquè els ministres no és que no tinguin docto-
rats sinó que la majoria ni tan sols parlen idiomes, 
començant pels presidents.
Que els administradors públics poden abusar del 
seu poder és una cosa gairebé assumida en els 
països llatins, però amb la proliferació d’estructu-
res de govern que tenim, aquest defecte de princi-
pi s’ha convertit en un autentic càncer per a l’eco-
nomia i la societat actual. Fins ara tendíem a fer 
conya de les corrupteles. Hem fet acudits sobre 
Millet o sobre els costums del Borbó, però quan 
comencem a veure que la crisi és filla de la cor-
rupció i que les retallades provoquen morts, ja no 
podem seguint fent bromes.
Els partits porten dècades dient que cal reglamen-
tar la funció pública per garantir que no hi hagi 
corrupteles i proposen un gran acord nacional. Fa-
lòrnies! Els partits no faran res de res. Els partits 
en general, són el problema d’Espanya. Fa anys, 
per tapar la boca a les reivindicacions nacionals de 
Catalunya, es va dissenyar allò del café para todos 
i avui no és que no hi hagi cafè, és que no hi ha ni 
aigua. Els polítics l’han corromput tota.
Acabem de veure la reacció d’Oriol Pujol Ferrusola 
que da deixat els seus càrrecs a partir que ha estat 
imputat pel cas de les ITV. En qualsevol país més 
normal, aquesta hauria estat una mesura insufici-
ent, però a l’Estat Espanyol i també a Catalunya, 
és més del que ha fet mai un polític en actiu. No 
tinc dubte que estem davant d’una presumpta ir-
regularitat menor, ja que no es va adjudicar cap 
servei d’ITV a través de la pretesa trama, però crec 
que amb el camí de sobirania que estem intentant 
transitar, seria molt bo que ho féssim amb la ban-
dera de l’honradesa ben neta.
Entre les corrupteles borbòniques, les comissions 
escandaloses de la trama Gürtel, les desenes 
d’imputats, d’indultats, de consellers sense cap ti-
tulació, de l’ús abusiu de les estructures policials, 
de l’ús sistemàtic de la mentida o dels projectes 
megalòmans i faraònics del govern central i algu-
nes de les acusacions que cauen damunt dels po-
lítics catalans, hi ha una distància abismal. Però 
això només és un petit consol. El que necessitem 
és que els dirigents catalans siguin un exemple. 

Dimitir

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Litúrgia
Mai s’hauria de confondre el fons amb la forma. L’es-
sència i la presència. Perquè l’embolcall no substi-
tueix el valor del que embolica. Però hi ha gent que 
sols veu la realitat que vol. Critica els llocs de culte  
dels altres, sense entendre què representen. Només 
veuen la capsa. I els que no s’estan disposats a do-
nar res, la creuen massa valuosa i voldrien que fos 
gestionada diferent. Obliden que dignificar el que és 
d’un col·lectiu, sigui un carrer, un ajuntament, un par-
lament, un ateneu, un club o una església, és una 
voluntat compartida, perquè són bens de tots i es-
pais on no s’exclou a ningú, però que són d’algú. 
Però la verdadera riquesa és la que es porta a dins. 
Aquella que es pot trobar en una habitació blanca i 
sense mobles. La pròpia consciència. No tothom va 
a les missions, ni cuida avis, malalts o a gestiona 
ONG’s. Ni donen tot el que tenen, fins a donar-se 
ells mateixos. La majoria fa una vida corrent, sempre 
criticable als ulls dels altres. Tant si creen empre-
ses que possibiliten llocs de treball dignes, com si 
fan estructures socials més justes i més lliures, o les 
defensen amb el seu quefer diari. En un món divers 
i plural s’hauria de criticar menys i respectar més, 
pensant més en el que es pot fer, en lloc d’esperar 
a que siguin els altres qui resolguin els problemes 
de tots.
Ara s’acaba d’elegir un nou Papa i ja li plouen les 
crítiques. Uns perquè diuen que hauria de ser més 
jove, i altres perquè hauria de permetre l’avortament 
i el matrimoni gai. També hi ha els que s’escandalit-
zen pel luxe i la tradició. No s’adonen que ells també 
se senten més còmodes en el territori de les coses 
“espirituals”. És a dir amb els símbols, com les es-
sències eternes d’una pàtria, d’una religió o d’un ide-
al per viure. Volen alliberar-se de la litúrgia de les 
tradicions i en creen una de nova, perquè segueixen 
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utilitzant els vells paradigmes. Així criden consignes 
en un estadi ple de banderes, on es juga el ser o no 
ser d’una desraó vital, o fan seguidisme de un líder 
que promet la solidaritat alliberadora.
Per endegar qualsevol projectes es necessita habi-
litat i coneixement, però per no fer res i tenir colla, 
sols s’ha de criticar. Ser d’un grup que segueix les 
directrius. Seguir una moda, vestir-se o pentinar-se 
de manera uniformitzada, anar als locals del grup 
a escoltar la mateixa música, i a comprar les ide-
es que els identifiquen. Cerquen càrrecs, despatxos 
i honors i gaudeixen de les recepcions en aquells 
temples, teatres o palaus, on hi viu el poder que ac-
cepten o rebutgen. 
Però sovint no són qui treballa per solucionar els 
problemes. Són els qui s’amaguen, els que s’om-
plen la boca de grans paraules, els que es revestei-
xen de democràcia, quan en realitat sols aspiren a 
ser membres de l’eterna plutocràcia. No ens podem 
confondre. Avui, en aquella Grècia del pensament 
filosòfic, s’hi ha instal·lat la gregària pobresa i en la 
pacífica i culta Holanda floreixen tulipes i líders xe-
nòfobs. I ací, mentre uns segueixen amb la sagra-
da unitat d’Espanya, els altres aixequen la mà amb 
els quatre dits l’escut de Guifré el Pilós. Emocions i 
litúrgia. Formes d’embolcallar el fons, que enlluer-
nen i que ens reforcen la condició de persones. I així 
els símbols petits creixen fins a convertir-se en cau-
ses enormes. Cada dia bastint un teixit social més 
fort, més valent i més actiu, que posa en valor el fons 
de les coses. I així es va aixecant la veu per impedir 
que les formes l’enterboleixin i que la fugacitat de 
l’instant no esborri segles de lluita i progrés. Desitjos 
de naturalitat i transparència per diferenciar la sim-
bologia i la realitat.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@angelescura.com

ANGEL ESCURA
60 Anys al seu servei
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LOTTO 6/49
· Dissabte 16/03/2013

2-12-15-29-32-34
Complementari: 39
Reintegrament: 1

· Dimecres 20/03/2013
8-15-23-31-39-43
Complementari: 7
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 14                  270  
· Divendres 15          235
· Dissabte 16     750
· Diumenge 17          343
· Dilluns 18               825
· Dimarts 19       831
· Dimecres 20      173

ONCE
· Dijous 14              52203
· Divendres 15       29206
· Dissabte 16    64332
· Diumenge 17       16202
· Dilluns 18             99958
· Dimarts 19    52064
· Dimecres 20    65277

· Dijous 14   10-15-24-30-39-45   C: 17  R: 0
· Dissabte 16   1-7-12-13-15-17  C: 31   R: 1

· Diumenge 17   2-8-21-24-40  Núm. clau: 9 

· Dimarts 19   19-32-35-37-44  Estrellas: 1/9

MARÇ
22: Zacaries; Octavià; Deogràcies; Lea. 
23: Josep Oriol ; Toribi de Mogrojevo.
24: Agapit; Simó; Caterina de Suècia.
25: Ireneu; Humbert; Dula.  
26: Brauli; Màxima.
27: Alexandre; Rupert; Lídia 
28: Guntram; Sixt III, papa; Doroteu.

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.

Prioritats equivocades
•• CDC STA. M. DE MONTBUI

Sorprenent el resultat, segons un set-
manari de la nostra comarca, la quarta 
posició de Santa Margarida de Montbui 
en deute viu, és a dir el que es deu als 
bancs, amb més de 4 MILIONS d’eu-
ros i en augment, situant-nos dins dels 
1000 ajuntaments més endeutats d’Es-
panya, mentre també tenim el “honor” 
de ser el municipi de Catalunya amb 
més atur.
Dotzenes de ciutadans que no arriben 
a final de mes, que malviuen del que 
la seva família els i pot donar, que vi-
uen a casa dels seus pares, dels seus 
avis , sense casa perquè el banc els ha 
desnonat. Però mentre això succeeix el 
nostre ajuntament en plena crisi a se-
guit endeutant-se. Perquè?.
Entre d’altres per a la realització de la 
MEGA estructura de MONT-AGORA. 
Ens preguntem, és necessari tenir un 
centre cultural, una escola de música, 
un teatre.
Però no passa res, segons ens diuen 
des de l’Ajuntament, paguem més rà-
pid que ningú, som els menys endeu-
tats de la comarca, els que millor hem 
gestionat la crisi, però pel que es veu i 
segons diverses fonts el deute, segueix 
creixent i desconeixem quantes altres 
deutes poden haver-hi, fora de les da-
des oficials.
En el mateix diari una senyora agraeix 
a la policia local i al centre d’atenció 
primària la rapidesa i bon fer en haver 
caigut en la Travessia la Tossa pel mal 
estat de la vorera. Això no es pas tot 
ja que també tenim desperfectes en la 
plaça Patrocio Sevilla, una barana en 
mal estat a la sortida del col·legi Antoni 
Gaudí i el carrer de la Mercè, barana 
en mal estat trencada al pàrquing del 
carrer del Pont, parcs abandonats, els 
camps de futbol a l’exterior de MONT-
AQUA plens de males herbes, i apart 
del Nucli urbà una llarga llista que de 
ben segur ens ajudaria a fer els veïns 

del Nucli Antic, de la Mallola, del Saió…
El problema no és fer construccions 
d’aquest tipus, que moltes vegades 
ciutats més grans no disposen, és molt 
més senzill. Un cop fet, cal mantenir-
los, calefacció, aire condicionat, llum, 
gas. Després passa el que passa que 
ho deixarem com Can Passanals, on la 
neteja i el manteniment fins ara brillava 
per la seva absència.
En aquest moment, el nostre municipi 
està rebent les subvencions de SOC i 
gràcies a això podem tornar a veure els 
nostres carrers una mica més netes, 
però fins quan durarà.
Ho diem en l’encapçalament, per a 
molts dels nostres veïns que estan 
passant necessitats reals, segurament 
veurien molt millor prioritzar inversions 
en un menjador social, en l’arranjament 
dels nostres carrers, sobretot amb la 
contractació de les persones necessi-
tades del nostre poble, creant llocs de 
treball pels nostres aturats.
Hi ha tant per fer, abans de tantes obres 
de gran magnitud que son un monu-
ment a la vergonya per la mala gestió 
d’un equip de govern que es diu socia-
lista i que no prioritza polítiques socials.

Joan Rey ens ha deixat
•• JOSEP ELIAS FARRÉ

Ha mort Joan Rey Alemany, home in-
cardinat a la vida ciutadana, amb no-
table activitat i, amb un entusiasme 
engrescador. Una persona nonagenà-
ria que lliurà la seva vida al treball i a 
l’acció associativa. Va saber compagi-
nar el seu ofici de guarnicioner, amb di-
verses iniciatives gremials, comercials 
i socials.
Fou membre actiu de l’Antic Gremi de 
Traginers, arribant-ne a ser el Presi-
dent, càrrec des del qual va procurar 
donar un impuls a la festa dels Tonis. 
Acompanyat per la junta, assolí fer 
dels Tres Tombs una mostra d’identitat 
igualadina i la promocionà fins a fer-los 
reconèixer més enllà de casa nostra, 

Dia 22: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 23: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 24: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 25: ADZET./ Av. Barcelona, 9
Dia 26: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 27: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 28: BAUSILI/ Born, 23

cartes al director

a nivells d’organismes oficials, que els 
distingiren amb honroses qualificaci-
ons. Per raons d’edat passà a ser el 
President d’Honor.
En altre camp, participà en la promoció 
comercial igualadina essent un desta-
cat component de Fires i Mercats, l’en-
titat  que endegà la Fira Industrial i Co-
mercial d’Igualada.
També s’involucrà en les festes del Bar-
ri de Sant Agustí, Sant Ferran i traves-
sies, sempre de forma altruista i parti-
cipativa.
Va integrar-se també a la vida muni-
cipal, essent regidor de la Corporació 
igualadina.
Així, doncs, ara podrà gaudir del des-
cans dels justos, després de la seva 
perllongada aportació a les coses ciu-
tadanes. S’haurà reunit amb la seva 
benvolguda esposa, que no fa gaire el 

precedí en el traspàs a la vida eterna. 
Rebin el nostre consol tots els seus fills 
i néts i els demés familiars i amics que 
ara ploren la seva absència.

En record al nostre pre-
sident honorífic Sr. Joan 
Rey
•• M. TERESA COSTA (*)

Des de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada volem donar el més sentit 
condol a la família del nostre president 
honorífic Sr. Joan Rey. 
Joan des d’allà on siguis et volem agrair 
el teu suport incondicional que al llarg 
del teu camí has mostrat cap el gremi i 
la festa. Moltes gràcies!
(*) Secretària i cap de premsa de 
l’A.G.T.I

Josep Elias i Farré.- El passat 13 
de març, va morir a Mataró la Marina 
Tomàs Jorba, mare dels germans Ra-
luy, propietaris del circ-museu, que 
porta el nom del seu pare. La Marina 
nasqué a Igualada del 25 de maig de 
1920. Tenia, doncs, 92 anys.Donat 
que els seus pares - Agustí, de 25 
anys, blanquer i Maria, de 24 - vivien 
al carrer Caritat, núm., 65, fou bateja-
da a la parròquia de la Soledat.
Va contraure matrimoni amb Lluís 
Raluy Iglesias, de qui va enamorar-
se, sense reparar en les recomana-
cions contràries de la seva família. El 
casament va tenir lloc a l’església de 
Sant Pere Ermengol, de Sant Adrià 
del Besós, on residien, i a l’any 1962 
les terribles rierades els deixaren 
sense pertinences. Foren acollits per 
Jaume Sardà “Gepes”, artista de circ, 
natural de Carme. Va seguir al seu 
marit i junts formaren el famós nú-
mero de “L’home bala”, amb el qual 
actuaren , entre d’altres, en el Cirque 

d’Hiver”, de París.
Trametem el nostre sentit condol als 
seus fills Lluís, Carlos, Francis i Edu-
ard, néts i besnéts, que continuen la 
nissaga Raluy.
Recordem que l’Ajuntament d’Iguala-
da els feu un homenatge l’any 2011, 
en què es commemorava el Centena-
ri del naixement del fundador i marit 
de la igualadina. 
Ara, la Marina ha donat el seu darrer 
i més autèntic salt mortal. Reposi en 
pau!

Ha mort la mare dels Raluy
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El 1989 el Parlament de Catalunya aprova una moció 
d’ERC segons la qual “Catalunya no renuncia al dret a 
l’autodeterminació”, al mateix temps que aquest par-
tit no para de sumar persones provinents de diverses 
procedències: des de cent nou militants procedents de 
l’Assemblea d’Unitat Popular, hereva del Moviment de 
Defensa de la Terra, fins a fundadors de  Nacionalistes 
d’Esquerra com Jordi Carbonell o l’escriptor Avel.lí Ar-
tís (Tísner) i també tot un bloc provinent de Catalunya 
Lliure.

Són els anys de la campanya Freedom for Catalonia, 
coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona de 
1992, que van comportar la detenció indiscriminada 
d’independentistes catalans durant les setmanes prè-
vies (més de 50 persones, la majoria de seguida van 
ser posades en llibertat sense acusació). Ben poc des-
prés, el 1995, la Plataforma per la Llengua i el 1996, la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua, agafen el 
relleu de la Crida a la Solidaritat com a moviment cívic 
de l’independentisme. ERC pateix una crisi de creixe-
ment, que es resol amb la sortida de l’Àngel Colom i la 
Pilar Rahola, emergint aleshores el nou lideratge d’en 
Josep Lluís Carod Rovira i d’en Joan Puigcercòs, que 
portaran a aquest partit als seus millors resultats. 
El 2003, amb 23 diputats, ERC fa possible el primer 
govern catalanista i d’esquerres en la democràcia ca-
talana des de 1979. Aquest govern català impulsarà el 
nou Estatut d’Autonomia de Catalunya que s’aprova-
rà el 2006. És una proposta que s’apropa a un Estat 
federal, però serà triturada políticament per les Corts 
Espanyoles (2006) i pel Tribunal Constitucional (2010).
La societat civil catalana és mobilitza a favor del dret 

25 anys d’independentisme 
d’esquerres al Parlament de 
Catalunya 1988-2013 (2a part)

JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

de decidir: 300.000 persones el 18 de febrer del 2006, 
450.00 persones l’1 de desembre del 2007, 1,1 milions 
de persones el 10 de juliol del 2010 i 1,5 milions de per-
sones l’11 de setembre del 2012. Impulsen aquestes 
manifestacions la Plataforma pel Dret de Decidir pri-
mer i després l’Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional 
Catalana i l’Associació de Municipis per a la Indepen-
dència. 
A partir de les eleccions al Parlament del 2012, hi ha un 
acord per portar a terme la transició nacional i per a ga-
rantir l’estabilitat parlamentària, que inclou la sol.licitud 
formal (maig 2013) a l’Estat espanyol d’autorització per 
a la realització d’una consulta sobre la independència, 
l’aprovació d’uns pressupostos (juny 2013) d’economia 
de supervivència fins el 2014, i finalment l’intent de por-
tar a terme la consulta durant el primer semestre del 
2014, que amb tota seguretat tindrà l’oposició de l’Es-
tat espanyol. Això pot evolucionar cap a una legítima 
declaració unilateral d’independència de Catalunya o 
unes noves eleccions constituents, sota l’empara del 
dret i la comunitat internacional.

Recordem-ho: 1) cada exercici pressupostari se’n van 
16.000 milions d’euros de Catalunya que no tornen, 2) 
per evitar que això continuï passant i per poder assolir 
un estat del benestar capdavanter que destini el 30% 
del PIB a despeses socials i per reduir l’atur, hem en-
gegat un procés per exercir el dret a decidir i constituir 
un Estat propi, i 3) per assolir-ho cal la implicació del 
màxim de forces polítiques, d’entitats de la societat 
civil, i de persones, en un amplíssim pacte nacional 
pel dret de decidir, que mobilitzi la ciutadania a favor 
d’aquesta causa.

Les primeres actuacions del papa Bergoglio han 
generat una gran expectació en el món catòlic i 
han obert un bri d’esperança en molts creients. 
Fins ara són només anècdotes simpàtiques, que 
mostren un tarannà menys encarcarat del que 
estàvem acostumats. S’han fet moltes referènci-
es a Joan XXIII, aquell que va dir que l’Església 
havia d’obrir les finestres al món per tal que hi en-
trés aire fresc i renovador. Un aire que va entrar 
principalment amb el Concili Vaticà II, però que 
després va ser a poc a poc limitat i bandejat, fins 
a convertir-lo en l’aire resclosit de secrets i males 
pràctiques que hem viscut en els darrers temps. 
Tornarà a obrir finestres el papa Francesc?
El mateix nom escollit (el del poverello d’Assís) 
i les referències a la pobresa que ha fet en el 
discurs de presa de possessió -davant de més 
d’un centenar de polítics i caps d’Estat assistents- 
mostren el seu interès per una societat més jus-
ta en un món on encara impera un capitalisme 
desbocat, que és una de les causes principals de 
moltes desigualtats.
Ara, però, caldrà, predicar amb l’exemple. Pas-
sar de les paraules als fets. El papa Francesc, de 
moment, mostra un rostre humà i afable, proper 
a la gent, interessat per les persones; i això és 
d’agrair, però no n’hi ha prou. L’Església predi-
ca una doctrina social basada en l’Evangeli, però 
d’altra banda se sent lligada als organismes de 
poder, començant pel fet que el papa és un cap 
d’Estat. Fins ara hem estat acostumats a una 
mena de culte a la personalitat –la paraula del 
papa és indiscutible-, a la veneració a la persona 
i a una religiositat superficial lligada sovint a actes 
multitudinaris i a normes imposades. Per això no 
hauríem de confondre la popularitat amb el po-
pulisme. És evident que el papa és un líder espi-
ritual, però no hauria de ser intocable i les seves 
paraules i actituds haurien de ser creïbles, no pas 
indiscutibles. En una Església plural hi hauria de 
cabre tothom mentre respectés els principis fona-
mentals de l’Evangeli, que en el pla humà són de 
solidaritat i respecte. Fins ara, però, s’ha primat el 
compliment de la llei abans que la pràctica ètica 
o la consciència personal. La llei és per a l’home 
i no l’home per a la llei. 
Per tant, a més del tarannà proper que mostra el 
papa, caldrà veure com es posiciona davant les 
injustícies socials, la pobresa creixent per l’agres-
sivitat del diner, la manca de llibertat, les agres-
sions a tantes persones que pateixen persecució 
pel sol fet de pensar de manera diferent. Voldrí-
em una Església més plural i menys dogmàtica, 
que donés resposta a la complexitat de la proble-
màtica del segle XXI.
L’acció contra la pobresa i la injustícia vol dir sovint 
la denúncia i l’Església hauria de donar exemple, 
oblidant-se de les opulències de temps passats i 
posant en pràctica l’austeritat que comporta viure 
en una actitud de servei al més necessitats. De 
molts segles ençà ha estat al costat dels pode-
rosos i ella mateixa ha estat un signe de poder. 
Potser ha arribat l’hora de l’Església dels pobres 
(i dels pobles) i per això cal tornar a les fonts.  
Finalment, caldrà veure, si el nou papa és capaç 
de reconduir en aquest sentit la poderosa maqui-
nària de la Cúria vaticana, infestada d’escàndols 
i intrigues de tota mena. Hi ha el perill que ar-
rossegui o anul·li la bona voluntat d’un home que 
vol fer-li canviar el rumb. S’ha encès el llum de 
l’stand by. Ara caldrà prémer els botons perquè 
l’aparell funcioni.

Francesc, papa

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Hem arribat al 2013 amb una clara majoria 
electoral a favor del dret a decidir (72,9%), i 
també a favor de la independència (57,6%). 
És l’hora d’exercir aquest dret.

Hi ha persones que s’esforcen a alleujar la crisi moral 
i econòmica. Són una llum enmig de l’ombra. Es tracta 
de la gent que té un somriure quan els necessites, els 
que et saluden quan t’hi creues anant per la munta-
nya, els amics que et fan costat els mals moments…
Potser el riure, plorar, somiar, meditar ens han estat 
massa negats, tant que ho hem oblidat moltes vega-
des “perquè no queda bé”.
L’infant que tots portem dintre, aquell pallasso petit 
que érem ha desaparegut de la nostra vida, capficats 
com estem amb la feina. De fet, per a nosaltres, les 
banalitats i foteses mundanes haurien de ser secun-
dàries i potser caldria tenir més fe i relativitzar les 
coses,viure amb senzillesa.
És l’hora de l’espiritualitat interior, de la creença ori-
entada al proïsme. Vull dir que preferiria que tothom 
cregués, però la qualitat de la persona és anterior al 
seu credo. Tots sabem casos de comportaments sec-
taris o malèvols  de gent falsament creient o d’algunes 
autoritats eclesials.
Des del poder encara no s’han adonat que la societat  
no vol més corrupció ni estafes, ni tampoc basar-se 
sols en el domini de les noves tecnologies, per sot-
metre als que no les dominen, fer publicitat barroera 

i fomentar falses amistats a la xarxa. Ull també amb 
la manipulació informàtica i televisiva dels menors i 
joves, amb la tele-escombraria.
La cobdícia sense límits, el materialisme i la manca 
d’escrúpols que ens han trasbalsat haurien de formar 
part ja de les ombres d’un passat per oblidar. La llum 
de la llibertat ha de tornar a brillar, llibertat pel poble, 
benestar de la gent, transcendència dels petits actes 
personals cap als altres, incorporació de la dona a les 
decisions globals.
La  llum enmig de l’ombra és també la de les perso-
nes que tenen cura dels altres; sanitaris, voluntaris 
socials, emprenedors, sindicalistes, metges…
Si la societat ha generat foscor i malaltia, la mateixa 
comunitat ha de  regenerar-se i recolzar sense fre als 
perjudicats per la desídia dels governants. Una justí-
cia eficaç i ràpida hi ajudarà… I la nostra societat no 
oblidarà els avis que han forjat la nació. Creieu-me; hi 
ha un munt de gent bona que lluita de forma callada 
per canviar el món; són més necessaris que mai i cal 
estimular-los, no se’ls pot marginar. Són els capda-
vanters d’una revolució civil pacífica que ha esclatat 
arreu del món i no s’aturarà fins a assolir el retorn de 
la dignitat als éssers humans.    

Hi ha llum enmig de l’ombra

JORDI BADIA ENRICH ·    
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No sé si el Sr. Mariano Rajoy utilitza amb molta fre-
qüència el subterfugi de la mitja mentida, però el cert 
és que últimament li hem pogut escoltar en dues oca-
sions, com a mínim, i parlant sobre la independència 
de Catalunya.
La primera vegada va ser a Brussel·les quan un perio-
dista estranger li preguntà si Catalunya es mantindria 
dintre de l’estat espanyol o bé s’independitzaria. Rajoy 
li va contestar que Catalunya continuaria dins d’Espa-
nya perquè això volien la majoria de catalans.
Aquesta resposta és una mica més de mitja mentida 
pel resultat de les últimes eleccions catalanes, perquè 
alguna enquesta ha donat l’independentisme com a 
guanyador i perquè fins ara no s’ha fet cap consulta o 
referèndum sobre aquesta qüestió.
I la segona ocasió en què l’hem tornat a escoltar mit-
ja mentida o potser una de sencera va ser uns dies 
després, al Parlament espanyol, quan un diputat cata-
là l’interpel·là també sobre la possible independència 
de Catalunya. Mariano Rajoy li va contestar que ell no 
l’acceptaria mai perquè no podia permetre que ciuta-
dans catalans es veiessin impedits de ser espanyols 
i europeus.
Gràcies als convenis entre l’Estat espanyol i altres pa-
ïsos, a Espanya hi ha actualment força ciutadans amb 
doble nacionalitat i això és un fet completament nor-
mal.
Per lògica, doncs, amb una Catalunya independent no 
hi hauria d’haver obstacles, el govern de la Generali-
tat segur que no n’hi posaria cap perquè els catalans 
que volguessin tinguessin dos DNI, el d’Espanya i el 
de Catalunya, o bé un del sol, el que més els agradés. 
Per tant, cap ciutadà quedaria impedit de ser espanyol, 
que segons va dir el Sr. Rajoy, era el que li preocupava.
Quant a la impossibilitat de ser europeus, o millor dit, 
estar dintre de la Unió Europea, penso que de moment 
no caldria rumiar-hi massa. D’una part no està clar què 
és el que passaria i per altra banda, tal com estan les 
coses, tal volta a Catalunya li interessaria més estar 

fora que a dins de la Unió Europea.
Fa més de cent anys que un gran polític català, un 
home extremadament amable i senzill i molt íntegre, 
deia que Catalunya era per a ell i hauria de ser per a 
tots els catalans la seva única pàtria que una vegada 
reconstruïda s’associaria amb al resta de nacionalitats 
ibèriques. Aquest home era Enric Prat de la Riba, cre-
ador i primer president de la Mancomunitat de Catalu-
nya, i uns anys després, altres dos grans personatges 
de la nostra història, Francesc Macià i Lluís Companys, 
es varen expressar amb paraules molt semblants i tots 
dos van arribar a proclamar, com ja sabem, la inde-
pendència de Catalunya. És a dir, l’independentisme 
no és una dèria del Sr. Artur Mas o de l’actual ERC 
sinó que té unes arrels molt fondes i si s’ha revifat amb 
força durant aquests últims anys ha sigut per una sèrie 
de fets i desacords que s’han produït, com tothom ha 
pogut veure i que encara segueixen produint-se. I per 
descomptat que alguns greuges econòmics que pateix 
Catalunya també han ajudat a fer créixer l’independen-
tisme.
Per tots aquests motius molts catalans creiem que ha 
arribat l’hora de fer realitat l’anhel de Prat de la Riba, de 
Francesc Macià, de Lluís Companys i també d’altres 
polítics i de molts de nosaltres, és a dir: ha arribat l’hora 
d’intentar aconseguir la nostra independència. Ara bé, 
tal com no desitjaven aquests tres grans personatges 
que acabo d’esmentar tampoc ara es vol trencar amb 
Espanya. Volem estar al seu costat, geogràficament ja 
hi som, però a més voldríem seguir mantenint-hi molt 
bones relacions i coŀlaborant-hi amb tot el que fos pos-
sible, però està clar, amb igualtat de condicions. La 
nostra història i els nostres sentiments crec que ens 
ho avalen.
I la nostra independència la voldríem obtenir, per des-
comptat, de forma democràtica, si fos possible fent un 
referèndum tal com han pactat els governs d’Anglater-
ra i d’Escòcia. Si al Regne Unit han arribat a aquest 
acord per què no podem arribar-hi aquí, al regne espa-

JOAN MARSAL

Mitges mentides i altres coses
nyol, o és que és veritat allò que algú va dir que l’Africa 
començava als Pirineus? (amb perdó per aquells paï-
sos d’aquest continent que siguin democràtics).
Penso que al Sr. Rajoy, més que alguns catalans no 
poguessin ser espanyols (fet que hem vist es pot solu-
cionar fàcilment), el que de veritat li preocupa són els 
diners que li deixarien d’arribar si Catalunya s’indepen-
ditzés.
Però si el primer té una solució molt senzilla, per al se-
gon -tot i que una mica més complicat-, també hi ha 
alguns remeis. Un, per exemple i que algunes perso-
nes ja l’han explicat, seria posar peatge als diversos 
milers de quilòmetres d’autovies o autopista gratuïtes 
que hi ha a Espanya. A Catalunya ja fa molts anys que 
en tenim bastants, de peatges i si el govern espanyol 
apliqués aquesta mesura, a més de recaptar diners, es 
crearien llocs de treball i s’acabaria amb aquest greu-
ge comparatiu que pateix Catalunya des de fa molt de 
temps.
Abans he dit que amb una Catalunya independent res 
no canviaria de la vida quotidiana dels seus ciutadans, 
però en realitat sí que crec, o millor dit, sí que espero i 
confio que algunes coses canviïn. Amb un govern amb 
més recursos econòmics espero i confio que no hi hagi 
més retallades, que es pugui ajudar millor a les empre-
ses a fi que es creïn llocs de treball i espero i confio 
que es millorin les prestacions socials, entre elles les 
pensions dels jubilats.
Catalunya és una de les comunitats autònomes d’Es-
panya on la vida és més cara. No seria lògic doncs 
que, amb cotitzacions iguals les pensions dels jubilats 
catalans fossin una mica més altes que les dels jubilats 
d’Extremadura, per exemple?
I ara, per acabar, una petita pregunta, i que cadascú 
se la respongui: qui creieu que fora més fàcil que fes 
aquesta diferència a les pensions -cosa que en aquest 
cas no seria cap greuge comparatiu, sinó més aviat 
tot el contrari- el govern d’Espanya o el govern d’una 
Catalunya independent?.

Aquesta vegada no ha calgut esperar gaire per co-
nèixer el nom de qui ha estat escollit el 266è suc-
cessor de Pere. Val a dir també, que els motius i les 
circumstàncies pels quals es va convocar el darrer 
conclave no van ser els habituals. Ja fa temps que 
els moderns profetes auguraven canvis significatius, 
en el si de l’església catòlica. Haver de triar un nou 
Papa quan el vigent és encara viu i no està malalt,  
pot ser-ne el primer. En els poc més de 1.600 anys 
d’història d’aquesta església, cal remuntar-se al 
1294 per trobar un precedent de la decisió presa per 
Joseph Ratzinger. Fins que això no ha succeït, està-
vem acostumats a què el Bisbe de Roma romangués 
al seu lloc fins que se li exhaurís el darrer fil de vida, 
passant per alt el seu estat de salut. La imatge que 
ens van deixar les darreres aparicions de Joan Pau 
II, en són un bon exemple. 
L’església ha sigut un d’aquells estaments on les ac-
cions i el comportament d’alguns dels seus membres, 
han passat per alt o millor dit, s’han tapat. Sigui quin 
sigui el grau que ocupin dins de la jerarquia eclesiàs-
tica, tan els capellans com els bisbes i els cardenals 
continuen essent persones de carn i ossos, la qual 
cosa vol dir que no estan exempts d’obrar de mane-
ra errònia. La seva condició d’humans fa que puguin 
cedir davant de certs anhels. Només centrant-nos en 
el segle en què vivim, hi ha hagut multitud escàn-

Les sandàlies del pescador
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

dols en què hi han estat involucrades persones que 
formen part de la comunitat secular. Accions a part, 
el pitjor ha sigut que els seus superiors han fet la 
vista grossa i han posat terra pel mig. Tot i així, no 
hi ha gairebé res que es pugui mantenir ocult per 
sempre, de la mateixa manera que quan un fet surt 
a la llum provoca un efecte dominó que n’arrossega 
a d’altres. Només en els darrers 2 anys, en Benet 
XVI va haver de reconèixer i demanar disculpes per 
diversos abusos a menors comesos per clergues. Va 
haver d’afrontar un cas d’espionatge dins del mateix 
Vaticà, que va esquitxar al seu secretari particular. 
Fer de mediador en les friccions entre membres de 
la cúria... Una bola que s’ha anat fent cada vegada 
més gran, i més feixuga. No es doncs d’estranyar 
que l’ara “Papa emèrit” decidís dir prou, i deixar que 
un altre n’agafés el relleu. 
El procés per elegir un nou pontífex ha sofert poques 
variacions. Els resultats, però, sí que s’han alterat. 
Quan a l’any 1968 el film Les sandàlies del pesca-
dor  situava en el trono pontifici a un cardenal ucra-
ïnès, res hagués fet pesar que la pel·lícula era un 
presagi del que succeiria deu anys més tard, quan 
l’arquebisbe polonès, Karol Wojtyła va ser  l’elegit 
per succeir a Joan Pau I. La condició de jesuïta del 
nou Papa, Francesc fa que se’l relacioni directament 
amb la profecia del “papa negre”, augurada per Nos-

tradamus.  Personalment, no parlaria de casualitats 
sinó d’evident signes de canvi. És encara massa 
aviat per albirar si, tal com apunten d’altres vatici-
nis, Jorge Mario Bergoglio serà el darrer Papa de 
l’església catòlica. El que sí que s’assevera és que 
li caldrà treballar de valent,  per retornar a l’església 
catòlica el paper que vertaderament li correspon. El 
que partir d’ara lluirà l’anell i portarà les sandàlies  o 
millor dit, els mocassins vermells del pescador haurà 
de fer front al poderosa, inamovible i sempre arcai-
ca organització de l’Opus Dei, contrària a qualsevol 
símptoma de progrés. Reconsiderar si malgrat re-
presentar al màxim òrgan religiós, l’església catòlica 
s’ha de regir per una estructura política idèntica a 
la de la resta de nacions laiques i, sobre tot, apri-
mar la greixosa opulència que han acumulat, i un 
millor repartiment de les seves riqueses. El Papa 
Francesc ja ha donat mostres de ser una persona 
accessible i propera. Ara cal esperar que els que 
l’envolten entenguin i acceptin aquesta bonhomia, 
i que no vulguin novament desviar-lo cap a la dis-
tància i els interessos propis. Tal com ja va fer un 
dels seus predecessors, Jorge Mario Bergoglio ha 
començat el seu pontificat amb un somriure, i amb 
aires de reforma. Que la finestra per on entra aques-
ta brisa,  romangui  oberta durant més de temps que 
ho estigué l’anterior.



Joan Vich: “Trobo més suport en els 
nostres adversaris que en el PSC”
JORDI PUIGGRÒS.-
La situació política a Vilanova 
del Camí és gairebé notícia 
cada setmana. La proliferació 
de forces polítiques al consis-
tori -és un dels ajuntaments 
amb més representació diver-
sa de tot Catalunya-, el “cas 
Palacios”, la ruptura del pacte 
de govern municipal PSC-VA, 
els problemes interns del soci-
alisme vilanoví i la rumorologia 
insistent de moció de censura, 
han provocat una mediatit-
zació política de Vilanova del 
Camí des de les darreres elec-
cions municipals. 
Després d’haver publicat di-
ferents entrevistes amb els 
responsables de les forces 
polítiques amb més represen-
tativitat en el municipi, la dar-
rera de les quals amb el líder 
de Vilanova Alternativa Fran-
cesc Palacios després de l’ar-
xivament judicial del seu cas, 
parlem aquesta setmana amb 
l’alcalde Joan Vich, el més ve-
terà de l’Anoia. Nou mandats 
municipals consecutius gua-
nyant les eleccions i essent el 
màxim representant dels vila-
novins, i un referent històric 
del socialisme a l’Anoia.

“He brindat tot el meu 
suport, tot, a Igualada 
com a capital de la 
comarca que és. 
Els he demanat que 
exerceixin el lideratge 
imprescindible que fa 
falta”
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Joan Vich, en el seu despatx de l’Ajuntament.

Entrevista a l’alcalde més veterà de l’Anoia, Joan Vich de Vilanova del Camí

Fa uns mesos vostè dema-
nava a través de La Veu, la 
creació d’un municipi únic 
a la Conca d’Òdena. Dels al-
caldes, només ho va recollir 
Teo Romero. Per què creu 
que no hi ha més adeptes?
Vaig llençar clarament una 
provocació. Era un debat que 
no existia, i pensava que calia 
fer-se. La veritat és que no va 
tenir èxit, més aviat vaig trobar, 
en el cas d’Igualada, una res-
posta a la defensiva... El que 
volia és que aquesta opció es 
debatés, precisament en un 
moment on es parla molt de 
racionalitzar l’administració. 
Sorprenentment, la local, de 
la de l’Estat, o la Generalitat, 
poc se’n parla. La reforma que 
vol fer l’Estat no crec que sigui 
la necessària per a Catalunya. 

Però vaja, el cert és que la 
proposta que vaig fer no va te-
nir gaire resposta. Perquè no 
interessa, suposo. 
Des de les últimes eleccions 
municipals hi ha hagut un tan-
cament de les fronteres muni-
cipals, més que no una ober-
tura, que és el que demanen 
els temps actuals. Segueixo 
insistint que, en un moment 
delicat, en què sembla que 
prevalen més les grans xifres, 
de població, d’activitat econò-
mica, aquí anem en direcció 
contrària. En aquest moment 
compten els territoris i les uni-
tats econòmiques, tant com 
les grans ciutats. Seríem més 
grans, tindríem més pes de-
mogràfic, econòmic i polític, 
en el conjunt de Catalunya, 
segur. Aquí, en canvi, hi ha un 
tancament.

Vol dir paràlisi?
Han passat dos anys des de 
les últimes eleccions munici-
pals, i just ara estem comen-
çant a parlar de l’Agència de 
Dinamització Econòmica del 
territori. Ara.  

El tema de la promoció eco-
nòmica de la Conca té res-
ponsabilitats compartides. 
No és nou.
Sí, té raó, jo també en sóc 
corresponsable, i per això 
no en vull fer confrontació. 
Miri, jo mateix he brindat tot 
el meu suport, tot, a la ciutat 
d’Igualada com a capital de la 

comarca que és. Els he dema-
nat que exerceixin el lideratge 
necessari, absolut i imprescin-
dible que fa falta en aquests 
moments.

Però que ho exerceixin.
Jo els ho he demanat. Li he dit 
a l’alcalde Marc Castells que 
no l’hem escollit en la nova 
Mancomunitat per ser un figu-
rant, sinó un impulsor. El cert, 
però, és que la Mancomunitat 
és avui el que és... Els ins-
truments que teníem de coo-
peració, de coordinació, han 
desaparescut del mapa. Ara, 
dos anys després, estem in-
tentant recompondre el mapa. 
Benvingut sigui, és clar, però 
és el que vaig dir en una re-
unió, anem de pressa, perquè 
pot ser no hi serem a temps...

L’Agència de Desenvolupa-
ment Local és una oportu-
nitat?
Home, gràcies a la Diputació 
s’estan activant coses. 

Aquesta agència ja era una 
de les conclusions del Pla 
Estratègic que es va fer fa 
tres anys...
De plans i de treballs se n’han 
fet molts, i dormen el son dels 
justos... Hauríem de saber el 
que hem de fer. Està clar que 
una unitat econòmica més 
gran té més pes que una de 
petita. Fan falta indicadors 
econòmics que incorporin 
sensibilitats i aportacions di-

ferents. Nosaltres hem signat 
un acord a l’entorn del Cen-
tre d’Innovació i Serveis de 
la Conca, amb el CTO Mas-
quefa, i Ig-Nova d’Igualada, 
perquè entenem que aquests 
centres han de treballar en 
xarxa. També treballem amb 
Òdena i la Pobla per fer un 
polígon d’activitat econòmica 
únic amb els polígons Plans 
d’Arau, Pla de les Gavarreres, 
Riera de Castellolí i Pla de Ri-
gat... Vull dir que sumar esfor-
ços és una de les necessitats 
que té el nostre territori. Això 
és una premissa bàsica per 
trobar noves oportunitats. Aquí 
ningú no ens vindrà a rescatar. 
Les grans infraestructures que 
reclamem tardaran molt temps 
a ser una realitat. Ens hem de 
valdre de les nostres pròpies 
forces, actius i capacitats.

Des de l’Ajuntament d’Igua-
lada es parla molt que ara 
no cal vendre sòl industrial, 
sinó coneixement. 
Sí, sí, jo estic d’acord amb el 
projecte del 4D Health de si-
mulació mèdica, o el de Ca-
pital Europea del Cuir, però 
penso que hi pot haver més 
iniciatives, que no necessà-
riament han d’estar a Iguala-
da, i que per força han d’estar 
connectades. Hem fet ja les 
primeres reunions per a la cre-
ació de l’Agència de Desenvo-
lupament, que es fa sense es-
tructura, perquè crear-ne una 
de nova seria absurd. 



“Si Palacios hagués 
fet el que se li va 
aconsellar, potser 
aviat seria alcalde. 
El que és cert és que 
la imatge que ara 
està donant és falsa 
i interessada.  Per 
nosaltres aquest tema 
també està arxivat”
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I he pogut constatar que molts 
fem el mateix. En el seu mo-
ment hi havia el Pacte Territo-
rial, hi havia el Cesca, que va 
complir la seva funció, eren 
elements de posta en comú. 
Ara que comencem de nou 
a treballar plegats, és neces-
sari que venguem junts el sòl 
industrial, venguem junts les 
idees. Per això m’he ofert a 
l’alcalde d’Igualada. En el dar-
rer ple vam aprovar una mo-
ció demanant que els estudis 
universitaris no marxin d’Igua-
lada, perquè això és positiu 
per al territori. Estem per su-
mar, i en el tema de promoció 
econòmica no hauríem de fer 
sang, però sí fer coses junts 
d’una vegada per totes. 

S’ha parlat molt de la man-
ca de lideratge en aquest 
territori. Ara el president de 
Fira d’Igualada plega, el de 
la UEA diu que vol plegar, 
ningú sembla voler posar-
se al davant en els grans 
reptes del territori, falten re-
ferents..
Hi ha una situació de disper-
sió, sí. És cert que necessitem 
referents, i lideratges. No es 
tracta que ningú faci el paper 
que no li toca, però nosaltres 
creiem que, honesta i lleial-
ment, per pes demogràfic i 
econòmic, això li toca a Iguala-
da. Això no vol dir que no s’es-
tiguin fent coses, que se’n fan 
i de positives. La UEA ha fet 
i fa un paper molt important, 
hem arribat a acords, però jo 
crec que el lideratge no l’ha de 
fer la patronal de la comarca. I 
no voldria que se’m mal inter-
pretés, no és la meva intenció. 
Prefereixo fer propostes.

Parlem de Vilanova. Hi ha 
un ajuntament de tots els 
colors polítics, que el fan di-
fícil de gestionar. 
És el que van decidir els vi-
lanovins en unes eleccions 
municipals. Malgrat aquesta 
situació atomitzada que hi ha 
al consistori, crec de debò que 
Vilanova té una situació polí-
tica molt estable. Pot semblar 

una paradoxa, però és així. Si 
ens fixem en la darrera apro-
vació del pressupost muni-
cipal, s’ha fet per una àmplia 
majoria. Això significa que hi 
ha hagut diàleg, acord i res-
ponsabilitat dels grups que 
han permès que aquest pres-
supost tirés endavant. S’ha 
posat per davant Vilanova, de 
la legítima i necessària con-
frontació política. Això ha per-
mès que el govern de la ciutat 
no s’hagi aturat. Els projectes 
tiren endavant, evidentment 
amb les dificultats econòmi-
ques del moment. Ens n’es-
tem sortint bé. Estem fent el 
que podem, i més, per paŀliar 
els efectes més perversos de 
la crisi econòmica. Estic rao-
nablement tranquil i satisfet, 
des d’aquest punt de vista.

Doncs alguns partits de 
l’oposició han parlat de mo-
ció de censura. Hi ha qui so-
vint feia travesses.
El govern té un programa, i un 
rumb, que són ferms. És evi-
dent que des de l’oposició hi 
ha hagut intents, converses 
per plantejar seriosament una 
moció de censura. La diver-
sitat de programes, i d’inte-
ressos personals i polítics, ho 
van fer inviable. Ara crec que 
ja no és possible. De tota ma-
nera, si hagués prosperat la 
moció, no crec jo que hagués 
suposat una major estabilitat 
de govern, amb partits tan 
antagònics. Crec que l’efecte 
hagués estat  contrari, certa-
ment. Penso que la situació 
que tenim ara és molt, però 
molt més estable que la que 
s’hagués produït d’avançar la 
moció de censura.

El cas Palacios ha acabat, 
de moment, amb l’arxiva-
ment del cas. Vostè va ces-
sar Francisco Palacios. Què 
en pensa?
Quan va sortir tot a la llum, 
jo personalment li vaig de-

sitjar sort al Sr. Palacios. De 
moment, sembla que la sort 
l’acompanya. No em sembla 
un cas de persecució ni con-
fabulació política contra ell, 
com diu. No és víctima d’ai-
xò, és una visió absolutament 
interessada. El que passa és 
fruit de la seva pròpia actua-
ció. Jo no he sentit mai ningú 
a l’Ajuntament, en tot aquest 
temps, que digués que el Sr. 
Palacios fos culpable. En el 
seu moment li vaig demanar 
que ocupés un segon lloc fins 
que tot s’aclarís, i no ho va vo-
ler fer, fins i tot va reptar als 
companys del PSC. Això va 
ser el motiu del cessament, 
cap altre més. Si hagués fet el 
que se li va aconsellar, potser 
ara aviat seria alcalde, no ho 
sé... El que és cert és que la 
imatge que ara està donant és 
falsa i interessada. Per nosal-
tres aquest tema també està 
arxivat.  

Recentment s’ha jubilat la-
boralment, tot i que conti-
nuï dedicant-se a l’alcaldia. 
Això significa que també es 
jubilarà de la política?
Ja he dit en alguna ocasió que 
era la darrera vegada que em 
presentava en unes eleccions 
municipals, però això no vol 
dir que em jubili de la política. 
És més, no espero gens aca-
bar la meva activitat política. 
Però pensi que el que estem 
fent té molt mèrit.

Ho diu pel què passa al PSC 
de Vilanova?
Vostè sap, i ho sap molta 
gent a Vilanova, que des de 
les últimes eleccions munici-

pals hi ha un divorci clar entre 
l’agrupació local de Vilanova 
del Camí, i el grup municipal 
socialista. Per ser clar, això es 
produeix just en el moment en 
què un sector de l’executiva 
local qüestiona l’ordre de la 
llista que presenta el candidat, 
per a les eleccions municipals, 
i intenta tombar-la. A partir 
d’aquell moment, les coses 
han anat de mal en pitjor. Hi 
ha un trencament total, abso-
lut, entre la majoria de l’agru-
pació local del PSC i el grup 
municipal.
Miri, estem governant en una 
situació molt complicada des 
del punt de vista polític. No 
hem tingut ni tenim el suport 
del PSC. A nivell local, per 
descomptat que no. És més, 
hi ha estranyes coincidències 
amb els nostres adversaris. 
Després de les últimes elec-
cions, hi havia membres de 
l’executiva local que es van 
vanagloriar, en una reunió in-
terna, que no havien votat la 
llista... I segueixen allà.

I el PSC, més amunt, què en 
diu, d’això?
Bé, el PSC, mentrestant, ho 
dic referint-me a la Federació 
de l’Anoia, mira cap a una altra 
banda i no pren cap mesura. 
Ens sentim abandonats, i, fins 
a cert punt, traïts pel PSC de 
l’Anoia. En aquests moments 
de dificultat, trobem més su-
port en els nostres adversa-
ris que en els nostres propis 
companys. Així mateix li dic, 
sé que és fort, però és així.

Em consta que, fins i tot da-
vant del Primer Secretari, 

Pere Navarro, en una visita 
recent a l’Anoia, vostè es va 
mostrar molt crític.
Sí, molt, és cert. Li vaig ex-
pressar la meva estupefacció 
davant la situació que pateix 
Vilanova del Camí, i que el 
PSC miri cap a un altre costat.  
A la primera tinent d’alcalde, 
Vanessa González, que pen-
so pot ser una exceŀlent can-
didata en unes primàries que 
reclamarem siguin obertes a 
Vilanova, se la va acusar quan 
la vaig presentar de número 2 
a la llista que no era militant 
del PSC. Fa un any que està 
intentant entrar en el partit, i 
no hi ha manera.
Sí que tenen cua d’espera...
En un partit que està en una 
situació complicada, es veu 
que li sobra gent jove i noves 
aportacions...
Això ho diu algú que és el 
càrrec públic del PSC més 
veterà de l’Anoia...
Suposo que ningú pot dubtar 
de la meva lleialtat i fidelitat al 
projecte que he encapçalat a 
Vilanova. I ho dic dolgut, molt 
dolgut.
I tot això, per què?
No ho sé.. Miri, hem intentat 
incorporar gent de la nostra 
llista, però tampoc li han donat 
entrada. Hi ha una situació de 
paràlisi, però escolti, jo defen-
so el projecte socialista de Vi-
lanova dels darrers 35 anys, i 
el que no vull és que em posin 
al costat dels que no ens do-
nen suport.
Com veu el partit, a nivell 
comarcal?
Jo veig una activitat nuŀla, tant 
a nivell local com comarcal. 
El partit a la comarca està 
off-side, absent, perdut, mut, 
diria. Desaparegut en com-
bat... No es permet que les 
coses agafin la dinàmica de 
la realitat. S’atura tot... I a una 
persona que és la primera ti-
nent d’alcalde de Vilanova, no 
se li dóna entrada al partit, i 
el pitjor, ni tan sols se li dóna 
resposta. En dos anys, no hi 
ha hagut resposta del PSC. 
I això li diu una persona que 
ningú li pot dubtar la seva lle-
ialtat al PSC, des de la seva 
fundació. Estic dolgut, travat, 
emprenyat, traït, i abandonat 
pel PSC.

“Estic dolgut, travat, emprenyat, 
traït, i abandonat pel PSC”

Vich, amb Vanessa González, la 1a tinent d’alcalde de l’Ajuntament, del grup del PSC.

“Malgrat la situació 
atomitzada que hi ha, 
crec que l’Ajuntament 
té una situació molt 
estable. Pot semblar 
una paradoxa, però és 
així”
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A partir d’aquest mes de març, 
Igualada disposarà d’un Cen-
tre Reempresa dins de l’àrea 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament, a l’edifici d’Ig-
nova Tecnoespai, on s’oferirà 
assessorament tant als em-
presaris que volen vendre la 
seva empresa  com a les per-
sones reemprenedores dispo-
sades a donar-los-hi continuï-
tat. 
L’objectiu és, doncs, impulsar 
i estructurar la transmissió 
d’empreses com a via de crei-
xement d’activitat econòmica, 
evitant així el tancament de 
negocis econòmicament via-
bles i la destrucció d’ocupació 
a la ciutat. 
Així ho va expressar dimarts al 
matí l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells en l’acte de presen-
tació. A l’acte van participar 
també el vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació, Ferran 
Civil i el president de la patro-
nal Cecot i del Centre de Re-
empresa de Catalunya, Antoni 
Abad, entre d’altres.
L’alcalde Castells afirmava 
que “la nostra prioritat, a banda 
de poder atraure noves inver-
sions i generar nova ocupació, 
passa per donar continuïtat a 
aquelles empreses que ja fun-
cionen i els llocs de treball que 
en depenen; aquesta iniciativa 
va en aquesta línia i per això 
ens hi sumem”. 

Objectiu: 212 reempreses 
a Barcelona
De la seva banda, Ferran Ci-
vil, va destacar la importàn-
cia del projecte a la província 
de Barcelona on s’espera en 
els propers anys “aconseguir 
212 Reempreses, el manteni-
ment de 730 llocs de treball i 
16 milions d’euros d’inversió 
induïda després d’haver atès 
3.500 emprenedors i cedents. 
Els propers anys, al voltant 
de 90.000 empreses i més 
de 190.000 treballadors de la 
província de Barcelona es po-
drien trobar involucrats en pro-
cessos de reempresa”. 
Antoni Abad va agrair la bona 
acceptació del projecte a la 
capital de l’Anoia, ja que el 
Reempresa serà possible grà-
cies a la implicació dels tèc-
nics i tècniques dels serveis 
de promoció econòmica dels 
diferents Ajuntaments de la 

Nou servei municipal per a afavorir la continuïtat de 
negocis que vulguin assumir nous emprenedors

Les autoritats presents a la presentació del Reempresa es passen el “relleu” simbòlic de les empreses per afavorir la seva continuïtat. 

Província de Barcelona. “El 
Reempresa comença a ser el 
mercat català de la compra-
venda de negocis petits que 
és un dels objectius que ens 
havíem marcat, i això s’ha 
vist accelerat gràcies a Fons 
Europeus i, en especial, als 
fons aportats per la Diputació 
de Barcelona en aquesta fase 
d’expansió del Reempresa a 
Barcelona. La ràtio d’èxit és 
d’un 10%, sensiblement supe-
rior a projectes similars en al-
tres països europeus i això és 
possible gràcies a una àmplia 

col·laboració entre entitats, 
institucions i empreses”.
El president de la Unió Empre-
sarial de l’Anoia, Ramon Felip, 
explicava que la iniciativa “en-
caixa perfectament amb l’eix 
d’acció que impulsem i desen-
volupen des de la UEA”. 
El director del Centre Reem-
presa de Catalunya, Albert 
Colomer va insistir que cal in-
tentar mantenir les empreses 
que estan en funcionament 
tot i que el seu emprenedor 
hagi o vulgui marxar. “I és im-
portant que els empresaris/es 

siguin capaços de veure que 
una empresa no és per tota la 
vida, no té perquè ser-ho. Pot 
ser, perfectament, una etapa 
de la vida. Al Centre de Reem-
presa de Catalunya ens estem 
trobant que persones que van 
iniciar un negoci i l’han mantin-
gut fins al punt de la jubilació 
no s’havien plantejat en cap 
moment cedir o vendre aquest 
negoci que funciona a un ter-
cer. A vegades, el propi en-
carregat o alguns dels treba-
lladors se’n podria fer càrrec. 
Les idiosincràsies són moltes 

i Reempresa té molt sentit en 
un context com l’actual en el 
que no ens podem permetre 
que tanqui cap empresa”. 
 
Acord de la CECOT 
amb la Diputació
El passat mes de setembre 
la Diputació de Barcelona i 
la patronal Cecot van signar 
un acord de col·laboració per 
difondre i estendre la Reem-
presa per aconseguir crear a 
Catalunya un mercat únic per 
la compravenda d’empreses. 
La Diputació desenvolupa 
el treball en xarxa amb els 
ajuntaments i la incorporació 
de l’Ajuntament d’Igualada al 
Centre de Reempresa s’em-
marca en l’eix de treballar 
junts per consolidar el teixit 
empresarial existent i reforçar 
la seva competitivitat. 

Igualada

El servei Reempresa, 
que està tenint èxit en 
altres indrets del país, 
s’ubicarà a Ig-Nova 
i oferirà consells als 
empresaris que vo-
len vendre el negoci, 
i a emprenedors que 
vulguin assumir-lo
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El Centre de Reempresa de 
Catalunya ha aconseguit 
tancar des de finals de l’any 
2011 un total de 85 casos de 
reempreses que han supo-
sat una inversió total de prop 
més de 4.500.000€ i que es 
distribueixen, per sectors de 
la manera següent: 33% de 
reempre-ses d’èxit en el sec-
tor comerç; 11% a reempre-
ses d’indústria; 31% pertany 
al sec-tor serveis i un 25% de 
la inversió de les reempreses 
d’èxit pertany al sector de 
l´hostaleria. 
La distribució territorial 
d’aquestes reempreses amb 
èxit és un 76% de la provín-
cia de Barcelona, un 10% de 
la província de Lleida, un 8% 
pertanyen a la província de 
Gi-rona i un 6% a la província 
de Tarragona. 
És evident que tota economia 
dinàmica i innovadora provo-

ca una mortaldat corrent i ha-
bitual d’empreses per gestió 
deficient, pèrdua de mercats, 
problemes personals, discre-
pàncies societàries, obsoles-
cències diverses o per no tenir 
successió. Moltes empreses 
fracassen en la seva trajec-
tòria, no per falta de viabilitat 
econòmica, sinó perquè no es 
pensa en la seva transmissió 
com una alternativa de con-
tinuïtat. I així ho demostra el 
24% dels casos d’empreses 
cedents que s’han adreçat 
al Centre de Reempresa de 
Catalunya, que ho han fet 
per jubilació del cedent. En el 
31% dels casos el motiu és el 
canvi de negoci del cedent i 
en el 11% el canvi de domicili. 
Altres motius per cedir l’em-
presa són la impossibilitat de 
portar el negoci (19%), la ma-
laltia (10%) o les desavinen-
ces amb els socis (2%).  

Durant el 2011, la principal 
tasca va ser aixecar un mercat 
per a la Reempresa a Catalu-
nya, ordenant i consolidant 
un procés que per produir-se 
ha de tenir, per descomptat, 
un nivell d’oferta i de deman-
da elevat per tal de generar 
el màxim de trobades entre 
empre-ses cedents i reempre-
nedors, la qual cosa augmen-
ta la possibilitat de tancar pro-
cessos de reempresa. 
El període 2012-2015 és el 
de l’expansió i la potenciació 

de punts Reempresa al ter-
ritori català en col·laboració 
amb entitats i organismes 
preocupats per la reac-ti-
vació econòmica, que han 
de permetre augmentar el 
màxim nombre de cedents 
i reemprenedors per assolir 
una xifra final de processos 
tancats el més alta possible. 
“Això voldria dir que s’ha evi-
tat el tancament d’empreses 
i s’ha aconseguit mantenir 
llocs de treball”, afirma Abad.  

Des de finals del 2011, 85 “reempreses”
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El grup Manel va rodar el pas-
sat cap de setmana a l’Hotel 
Amèrica el videoclip del pri-
mer single que promocionarà 
el seu nou disc, que portarà 
per nom “Teresa Rampell”. 
El rodatge es va fer durant 
dos dies, i les imatges es van 
efectuar bàsicament al terrat 
de l’edifici, i a la cafeteria, tal 
i com ja s’ha fet en molts al-
tres anuncis publicitaris i en 
peŀlícules. La productora au-
diovisual i el mateix grup van 
portar completament en secret 
els detalls del rodatge, doncs 
es vol mantenir en misteri el 
contingut musical del nou tre-
ball dels Manel fins que no es 
presenti públicament, el pro-
per mes de maig.
El nou disc dels Manel -el grup  
amb més vendes a Espanya 
el 2011- portarà per nom At-
letes, baixin de l’escenari, i  
es publicarà el 16 d’abril. En-
registrat durant els mesos de 
febrer i març de 2013 a Can 
Sons (Barcelona), conté tretze 
cançons que Guillem Gisbert, 
Martí Maymó, Roger Padilla 

Els components de Manel, dissabte passat a la barra del bar de l’Hotel Amèrica. Foto: Hotel Amèrica.

El cantautor i actor 
Andreu Rifé, de 
“Polseres Vermelles”, 
actuarà a la plaça de 
Cal Font l’1 de juny

Els Manel graven el videoclip de promoció 
del seu nou disc a l’Hotel Amèrica

i Arnau Vallvé han compost, 
gravat i produït sense músics 
addicionals ni col·laboradors 
externs. El tercer disc de la 
banda s’estrenarà en directe 
el 23 de maig dins la progra-
mació del festival Primavera 
Sound al Parc del Fòrum de 
Barcelona. 
El disc es podrà reservar a Itu-

nes a partir del 26 de març, el 
mateix dia que presentaran el 
que serà el seu primer single, 
Teresa Rampell, amb el vide-
oclip que s’ha rodat a l’Hotel 
Amèrica d’Igualada.
El nou disc de Manel, que ha 
despertat molta expectació, 
està compost per tretze can-
çons. Per aquest ordre, es ti-

tulen Ai, Yoko; Vés bruixot!; Ja 
era fort; Banda de rock; Dei-
xar-te un dia; Mort d’un heroi 
romàntic; Imagina’t un nen; 
Teresa Rampell; A veure què 
en fem; Desapareixíem lenta-
ment; Quin dia feia, amics...; 
Fes-me petons; i Un directiu 
em va acomiadar. 

JP / LA VEU

El cantautor català i actor 
Andreu Rifé, autor del tema 
musical de la banda sonora 
de la  popular sèrie “Polseres 
Vermelles” de TV3, on també 
fa el paper del personatge del 
Dr. Josep, actuarà a Iguala-
da el proper 1 de juny, en un 
concert a la plaça de Cal Font. 
L’agenda de concerts del 
cantant ja contempla aquest 
“bolo” a Igualada a la seva pà-
gina web.
L’actuació coincidirà amb la 2a 
edició de l’Urban Running Nig-
ht Show, que organitzen con-
juntament l’Ajuntament, Igua-
lada Comerç i Ocisport, i que 
va ser tot un èxit l’any passat.
El darrer àlbum de Rifé, Ping 
Pong, ha estat tot un èxit, es-
pecialment per la cançó Fil de 
Llum, que ha servit de banda 
sonora de la popular sèrie 
Polseres Vermelles, i que pre-
cisament aquesta setmana ha 
arribat al primer lloc de la llista 
musical “Flaixbac”, la més im-
portant de Catalunya.
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El Centre Cívic de Fàtima 
d’Igualada celebra aquest any 
2013 el divuitè aniversari de la 
seva posada en marxa, l’any 
1995. Per això, els responsa-
bles del centre i les entitats i 
col·lectius que hi estan impli-
cats, han preparat un seguit 
d’activitats per aquest dissab-
te, 23 de març, obertes al bar-
ri, però també al conjunt de la 
ciutat. 
El tinent d’alcalde d’Acció So-
cial de l’Ajuntament, el repu-
blicà Joan Torras, ha detallat 
aquest dimecres les propostes 
que hi haurà. Al matí, de les 
10:30h a les 13h, tindrà lloc 
una xocolatada, jocs gegants, 
inflables i diferents tallers i 
activitats obertes a totes les 
edats, especialment pensades 
per a gaudir en família i per la 
canalla. Hi haurà, per exem-
ple, un taller de maquillatge, 
un de mòbils i un de tattoos. 
Aquestes activitats les organit-
zen el Centre Cívic, el Casal 
d’Avis de Fàtima i l’Associació 
de Veïns de Fàtima, amb la 
col·laboració també dels clubs 
de futbol i petanca i de la con-
fraria del barri. 
A les 17h es durà a terme, un 
any més, la iniciativa De colli-
ta pròpia, amb actuacions de 

Centre Cívic de Fàtima.

Detinguts a Igualada 
dos falsos operaris 
de gas que ja havien 
estat denunciats

El Centre Cívic de Fàtima celebra 
demà dissabte el seu 18è aniversari

REDACCIÓ / LA VEU

La Policia Local d’Igualada va 
identificar el passat divendres, 
15 de març, dues persones 
que es feien passar per fal-
sos operaris de gas quan es 
trobaven a l’avinguda d’An-
dorra. Un cop comprovada la 
seva identitat i el vehicle que 
conduïen, i malgrat no tenir 
antecedents policials, el Cos 
de Mossos d’Esquadra (CME) 
va comunicar que ambdós ha-
vien estat denunciats dos dies 
enrere per una falta d’estafa 
al municipi de Solsona i des 
d’aleshores estaven en recer-
ca. Les dues persones van ser 
posades en custòdia del CME 
perquè instruïssin les corres-
ponents diligències. 

Consells
Des de l’Ajuntament d’Igua-
lada es recorda extremar al 
màxim les precaucions quan 
es rebin visites inesperades 
de revisors o operaris de gas, 
electricitat i telèfon. 
Es recomana no deixar acce-
dir persones al domicili sense 
comprovar-ne la identitat amb 
la companyia amb qui es té 
contractat el servei. Habitu-
alment, aquestes empreses 
avisen sempre de les seves 
visites amb antelació i mai 
requereixen pagaments en 
efectiu. L’Ajuntament recor-
da igualment que en cap cas 
acredita ni recomana cap em-
presa per a dur a terme revi-
sions ni reparacions en nom 
seu. 
En cas de tenir qualsevol dub-
te o sospita s’aconsella con-
tactar amb la Policia Local al 
telèfon 93 804 81 81 o amb els 
Mossos d’Esquadra al 112. 

PxC vota contra 
els ajuts a nous 
comerços del barri de 
St. Agustí perquè el 
considera un gueto
REDACCIÓ / LA VEU

Plataforma per Catalunya va 
votar dimarts, en el ple ordi-
nari del mes de març, contra 
les bases per l’atorgament 
de subvencions a obertures 
de nous comerços al barri de 
St. Agustí perquè aquesta for-
mació política el considera un 
gueto. Els ajuts poden arribar 
a ser de 15.000 euros, i s’em-
marquen dins dels projectes 
de la Llei de Barris.
El regidor de PxC a l’Ajunta-
ment, Robert Hernando,  va 
explicar que “tots sabem que 
el barri de Sant Agustí és un 
dels guetos que tenim a la 
nostra ciutat, la majoria de 
comerços són d’immigrants, 
locutoris, carnisseries àrabs, 
badulaques i el comerç de 
casa està en perill d’extinció, 
entenem que aquestes bases 
que vostès aproven no ajuden 
a millorar la situació, ja que 
són universals, creiem que 
s’hauria de donar preferència 
total a la gent de casa”. PxC 
recorda que veïns del barri de 
Montserrat, van presentar sig-
natures al consistori “per mos-
trar el seu malestar davant la 
creixent inseguretat ciutadana 
que ha coincidit amb la proli-
feració de comerços regentats 
per immigrants a la zona”. 

Incivisme al Xipreret
Hernando també va denun-
ciar en el ple “l’incivisme que 
s’ha instaŀlat al parc del Xipe-
ret on és habitual que certs 
coŀlectius d’immigrants co-
accionin als joves autòctons 
per no poder jugar amb tota 
tranquil·litat, fins i tot alguns 
veïns s’han queixat que a les 
nits es beu alcohol amb total 
impunitat i s’han arribat a fer 
barbacoes”, i va demanar més 
presència policial al parc.
Hernando va afegir que “sor-
prèn que últimament al Xipre-
ret s’hagi prohibit l’accés dels 
gossos, segons el testimoni de 
diversos veïns això és perquè 
els immigrants d’origen magri-
bí s’han queixat en repetides 
ocasions de les molèsties que 
els causen les mascotes”. 
En el mateix ple es va aprovar 
una moció en contra de la su-
pressió de la paga als funcio-
naris de la Generalitat aquest 
2013, una altra a favor de que  
Igualada organitzi els actes 
per la renovació de la Flama 
de la Llengua, i una per la qual 
es reclama a la Generalitat el  
pagament immediat dels deu-
tes acumulats al tercer Sector, 
a les administracions locals i 
en matèria de serveis socials i 
atenció a la dependència.

ses, com ara dansa i balls, 
cant, música, gimnàstica o 
conversa en català, entre al-
tres. Per a finalitzar la celebra-
ció, hi haurà pastís per a tots 
els assistents i s’inaugurarà 
una exposició de treballs ela-
borats pels mateixos alumnes 
del Centre Cívic. 
Torras felicita i agraeix “la 
bona feina que fan dia a dia 
tot el personal, veïns, entitats 
i col·lectius, que permeten que 
el barri de Fàtima gaudeixi 
d’un centre d’activitats amb 
molt bona salut i que, amb el 
pas dels anys, hagi esdevin-
gut un referent indiscutible de 
la vida social del barri”.  
 

l’alumnat que al llarg de l’any 
hi duu a terme diferents clas-

Mètode inèdit per foragitar els estornells
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada posa-
rà en pràctica a partir d’aquest 
2013 un nou mètode per a fo-
ragitar els estols d’estornells. 
Segons explica el regidor de 
Sanitat i Salut Pública, Fermí 
Capdevila, existeixen dues 
variants d’aquesta espècie 
d’ocells que afecten Iguala-
da i altres ciutats catalanes. 
Es tracta de l’estornell negre 
(Sturnus unicolor) i de l’estor-
nell comú (Sturnus vulgaris); 
el primer és característic de 
les zones mediterrànies i el 
segon del centre i l’est d’Euro-
pa, però a la tardor migra cap 
al sud del continent i l’Àfrica. 
Capdevila recorda que “els es-
tornells es concentren en ar-
bres de places i passeigs per 
passar-hi les nits, de vegades 
en concentracions de desenes 
de milers d’ocells, provocant 
importants molèsties amb el 
seu cant i amb grans acumu-
lacions d’excrements, que són 
oliosos i pudents per la seva 
dieta basada sobretot en oli-
ves”.  
El consistori ha preparat 
aquest any mesures per a evi-
tar la concentració d’aquestes 
aus en zones de la ciutat es-

pecialment afectades en de-
terminades èpoques de l’any, 
com ara Les Comes. A través 
d’una empresa especialitzada 
en el control de plagues d’aus, 
quan es detecti l’arribada dels 
estornells, bàsicament en èpo-
ques de migració, es posarà 
en pràctica un mètode inèdit 
fins ara a Igualada, però utilit-
zat amb èxit des de fa anys en 
d’altres ciutats catalanes.  
S’emetran uns senyals acús-
tics que ja han demostrat ser 
efectius. Concretament, es 
tracta del crit d’alarma de l’es-
tornell, un crit que fa quan de-
tecta un perill i comunica a la 
resta de l’estol que la zona no 
és segura i cal emprendre el 

vol. Segons detalla Capdevila, 
“amb un sistema d’altaveus 
es reprodueix aquest so amb 
prou fidelitat a la seva oïda 
com per fer-los fora dels dor-
mitoris”. El sistema s’alimen-
ta amb energia solar i emet 
els sons en el mateix rang de 
freqüències en què es comu-
niquen els ocells, molt més alt 
que l’humà. El senyal només 
s’emet durant un màxim de 
deu minuts cada dia i, en ge-
neral, “en pocs dies els estor-
nells abandonen el dormitori i 
ja no tornen”.  
Aquest nou mètode de control 
s’afegeix als que també es 
duen a terme pel que fa a co-
loms i cotorretes. 

“Núvol” d’estornells, en ple període de migració.

Acord dels 
ajuntaments de la 
Conca per la millora 
de la llera de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

El ple municipal d’Igualada va 
aprovar dimarts afegir-se a un 
acord dels ajuntaments de la 
Conca d’Òdena amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua, depenent 
de la Generalitat, per regular 
les actuacions de manteni-
ment, conservació i millora de 
les lleres del riu Anoia.
Gràcies a aquest acord, es 
farà una aportació dels mu-
nicipis de 31.800 euros per a 
realitzar diferents actuacions a 
les lleres del riu. Igualada n’hi 
invertirà 23.993, la Pobla de 
Claramunt un total de 6.434, 
Montbui 542 euros, i finalment 
Vilanova del Camí 883 euros.
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Des d’avui divendres i fins el 
proper dilluns -per primera 
vegada, quatre dies consecu-
tius- es podrà veure a l’Espai 
Firal Carner la fira Automer-
cat, destinada a l’automòbil 
d’ocasió, i que arriba enguany 
a la 12a edició. En total, hi par-
ticipen 23 expositors, tres més 
que l’any passat, que ocupen 
13.500 metres quadrats de 
superfície oferint fins a 300 
vehicles d’ocasió a uns preus 
realment competitius. 
També hi seran 16 empreses 
coŀlaboradores, destinades a 
la reparació de vehicles, as-
segurances, recanvis... La fira 
té un pressupost de 12.000 
euros, dels quals un 95% ja 
està cobert pels mateixos ex-
positors. Els visitants podran 
passar-se per la fira mercat 
cada dia de 10 a 2 del migdia, 
i de 4 a 8 del vespre, amb en-
trada lliure. Com cada any, hi 
haurà un sorteig de 1.000 eu-
ros entre tots els compradors 
d’un cotxe. 
En aquesta edició, com a ex-
positors, hi participen AM Ano-

L’Automercat, cita amb el vehicle d’ocasió a l’espai firal Carner.

Fins dilluns, l’Automercat, fira de 
l’automòbil d’ocasió, a l’Espai Carner

ia, Anoia Caravanes, Anoia 
Motor, Auto Anoia, Automòbils 
Gaudí, Automoviles Victor, 
Balmes Intermotor, Dabsa, 
Energy Cars, Garatge Mont-
serrat, Glassdrive, Ibericar 
Cadí, JM Caravanning, Moto-
morfosi, Penedescar, Ramon 
Solsona, Remm Guitart, Roc-
kett 88, Rosich Motors, Sa-
rauto, Servisimó i Toy Planet 
Faro. 

També motos i caravanes
A més, no només es podran 
veure interessants ofertes de 

cotxes, sinó també motocicle-
tes i caravanes. El president 
de Fira d’Igualada, Pere Car-
les, va explicar que les vendes 
s’han mantingut en els darrers 
anys. Així, l’any 2008 es van 
vendre a l’Automercat 37 ve-
hicles, per passar a 32 l’any 
2009, i arribar a la millor xifra 
el 2010, amb 55 vehicles. El 
2011 es van vendre 41 vehi-
cles, i 38 l’any passat. A cada 
edició hi passen entre 2.500 i 
3.000 visitants.
Pàgines sobre l’Automercat 
al quadern central

Pere Carles.

Pere Carles ja és president “en 
funcions” de Fira d’Igualada
Pere Carles ja és el president 
“en funcions” de Fira d’Igua-
lada després de que la junta 
de l’entitat, aquesta setmana, 
hagi decidit fer el relleu pre-
vist de renovació, i que ja va 
ser explicat fa unes setmanes. 
La renovació ha consistit, de 
moment, en la renovació de la 
meitat de la junta directiva, tot 
i que s’ha de completar amb 
un nou president. 
Carles ha explicat que el re-
lleu presidencial s’està tornant 
“més complicat del què em 
pensava. Personalment pre-
feria que m’hagués substitu-

ït una dona, però s’ha parlat 
amb dues candidates i, des-
prés de pensar-s’ho molt, la 
resposta ha estat negativa. 
Amb el cor haguessin dit que 
sí, però amb el cap, és dife-
rent”. Carles espera, però, que 
aquest tema de la nova presi-
dència “es desencalli molt avi-
at, no em perpetuaré com a 
president en funcions”.
En les darreres setmanes 
s’han produït fins a quatre re-
unions, en les que s’han ela-
borat unes conclusions que 
marcaran la nova estratègia 
de Fira d’Igualada.  

El Club 
del Subscriptor                                                      

Subscriu-te a La Veu 
i gaudeix dels avantatges. 

Fantàstics descomptes 
en tot tipus d’establiments 
de la comarca de l’Anoia.

Més informació a: 
www.veuanoia.cat
Més informació a: 
www.veuanoia.catwww.veuanoia.catwww.veuanoia.catwww.veuanoia.catwww.veuanoia.cat
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Eusebi Alonso continuarà sent 
el President d’ICV Anoia. L’As-
semblea Comarcal l’ha reele-
git per quatre anys més, des-
prés d’aprovar per unanimitat 
la gestió de la seva direcció 
fins el moment així com la pro-
posta de treball per al futur. 
Alonso estarà acompanyat per 
nou persones més, escollides 
per criteris de representativitat 
territorial.
ICV Anoia va celebrar l’As-
semblea anual el passat dis-
sabte 16 de març, amb la pre-
sentació de l’Informe Polític, 
que incloïa el balanç de gestió 
de la direcció sortint, tant en 
aspectes polítics com orga-
nitzatius, i un document amb 
les línies de treball futures. 
Després de ser debatuts entre 
les persones militants que van 
assistir a l’Assemblea, van ser 
aprovats per unanimitat.
L’Assemblea comarcal d’ICV 
va comptar  amb la presència 
de la Diputada Dolors Camats, 
portaveu de la formació al Par-
lament de Catalunya, que op-
tarà amb Joan Herrera, a la 
copresidència del partit, en la 
propera Assemblea Nacional 
que es celebrarà a Viladecans 
els propers  dies 19, 20 i 21 

Eusebi Alonso, durant l’assemblea.

Detingut un home 
acusat de furtar un 
mòbil a l’interior d’un 
cotxe a les Comes

Eusebi Alonso, reescollit president 
d’Iniciativa-Verds a l’Anoia

d’abril.
La dirigent ecosocialista es va 
adreçar a les persones assis-
tents i va exposar els objectius 
de la propera Assemblea “que 
passen per repensar la polí-
tica, pactar de nou unes ins-
titucions i una economia que 
sí que responguin a les ne-
cessitats de la gent”. Camats 
va afirmar que per fer això “ni 
som prous ni som prou forts, 
per això cal enfortir-nos, però 
sobretot ser capaços d’inte-
grar la política i la societat”. 

En aquest sentit, va afegir que 
“cal plantejar noves formes de 
fer, sabem el què però ara cal 
canviar el com”.
En el transcurs de l’Assemblea 
va reiterar-se la necessitat de 
canviar la forma de fer atenent 
el que ens marquen els nous 
temps: exigència i transparèn-
cia. També es va constatar la 
voluntat d’acostar-se més als 
moviments socials i a les per-
sones que més afectades es-
tan per la crisi. 

El dia 30 d’agost de 2012 a 
mig matí, es va produir el furt 
d’un telèfon mòbil de l’interior 
d’un vehicle, a l’av. Europa 
d’Igualada, han informat els 
Mossos d’Esquadra. Els in-
vestigadors després de fer di-
verses gestions per identificar 
el presumpte autor del furt el 
van poder detenir el dia 18 de 
març a Igualada. Es tracta de 
Cornel Andrei B, de 26 anys, 
nacionalitat romanesa, sense 
antecedents i veí d’Igualada.
Un cop se li va agafar decla-
ració i es va recuperar el telè-
fon es va deixar sense efecte 
la detenció, ja que dóna fian-
ça que es presentarà davant 
el jutge quan se’l requereixi a 
fer-ho. 

Un alumne de l’Escola 
Pia, premi de Recerca 
Jove de Catalunya 
amb un treball sobre 
el blanquer Jaume 
Raich

Jaume Singla.- Una igualadi-
na, Georgina Serarols, acaba 
d’iniciar una campanya per-
què la ciutat d’Igualada dedi-
qui un carrer o una plaça al 
musicòleg igualadí Jordi Sa-
vall i Bernadet.
Serarols ha presentat una ins-
tància a l’ajuntament d’Igua-
lada en aquest sentit, però la 
normativa de concessió d’ho-
nors de la ciutat no contempla 
dedicar carrers a ciutadans 
vius. En el cas de Jordi Savall, 
però aquest extrem pot ser 
perfectament obviat ja que es 
indubtable la vàlua i l’obra de 
recuperació musical, direcció 
i interpretació realitzada per 
aquest igualadí d’origen humil 
que va haver de treballar de 
valent per arribar on es actu-
alment.
Jordi Savall i Bernadet va viu-
re els primers anys de la seva 
vida al carrer de Santa Maria 
i des dels 6 anys a la rambla 
Sant Ferran d’Igualada. Alum-
ne del mestre Just, va pagar-
se els seus estudis musicals 
al Copnservatori de Barcelona 
treballant. Posteriorment va 
perfeccionar estudis musicals 
a Suissa. Va recuperar la viola 
de gamba, instrument del qual 
n’es el millor especialista mu-
sical i també ha fet una tasca 
de recerca i recuperació de 
partitures musicals antigues 
que, en molts casos, es consi-
deraven desaparegudes. 
Jordi Savall té entre altres re-
coneixements la Creu de Sant 
Jordi, l’ordre del mèrit de la 
República Francesa i ha rebut 
un premi cinematogràfic Cè-
sar per la música de la peŀlícu-
la Tous les matins du monde.
Jordi Savall i la seva desa-
pareguda esposa Montserrat 
Figueras varen ser nomenats 
per la Unesco ambaixadors de 
bona voluntat per a tot el món. 
Georgina Serarols ha iniciat 
una recollida de signatures 
per donar suport a la seva pe-
tició. A través de diverses enti-
tats igualadines es pot aportar 
la signatura. Si voleu rebre 
més informació de la campa-
nya podeu demanar-ho a tra-
vés del e-mail ginaserarolsi@
gmail.com  

Iniciativa ciutadana 
per dedicar un carrer 
d’Igualada a Jordi 
Savall i Bernadet

L’alumne de l’Escola Pia 
d’Igualada Eloi Dávila López, 
amb el treball Jaume Raïch, 
d’ofici blanquer. Retrat soci-
al d’Igualada i de la seva in-
dústria adobera. Del 1900 al 
1941, ha guanyat el Premi de 
Recerca Jove de la Generali-
tat, juntament amb un total 84 
alumnes i 11 centres d’ense-
nyament secundari. 
L’acte de lliurament, que tin-
drà lloc a l’Auditori demà dis-
sabte a les 12h, el presidirà 
el conseller d’Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-
Colell, acompanyat del secre-
tari d’Universitats i Recerca, 
Antoni Castellà. El director 
del programa d’Epigenètica i 
Biologia del Càncer de l’Ins-
titut d’Investigació Biomèdica 
de Bellvitge (IDIBELL) també 
participarà en l’acte amb un 
discurs adreçat als estudiants.
Als Premis de Recerca Jove 
s’han presentat 244 treballs 
realitzats per 311 alumnes. 
Els Premis de Recerca Jove, 
que enguany han arribat a 
la 31 edició , volen fomentar 
l’esperit científic entre el jo-
vent. Els treballs els elaboren 
estudiants de 3er i 4rt d’ESO, 
Batxillerat o cicles formatius 
de grau superior i mitjà con-
juntament amb el professorat. 
La recerca és de tipus expe-
rimental o teòric i està relaci-
onada amb qualsevol matèria 
o àrea científica. A banda de 
premiar l’esforç dels alumnes i 
el treball en equip, els premis 
reconeixen també el foment 
de les vocacions científiques.

REDACCIÓ / LA VEU

Hi ha moltes dones al capda-
vant dels moviments socials 
que arreu s’organitzen per de-
fensar drets civils i serveis pú-
blics contra les polítiques de 
dretes. Un referent femení que 
també es dóna a la comarca 
de l’Anoia i que Dones amb 
Iniciativa ha volgut visibilitzar 
amb un acte dedicat a les “ac-
tivistes de casa”. En les seves 
reflexions de gènere alerten 
que sota el pretext de la crisi 
la dona està perdent els drets, 
les llibertats i els espais que 
ha guanyat amb tant d’esforç.
L’acte de Dones amb Iniciati-
va Anoia va consistir en una 
taula rodona, el dimecres 13 
de març, en commemoració 
del Dia de les Dones. Sota el 
títol “Les dones en les mobilit-
zacions socials”, va comptar 
amb la participació de Patrí-
cia Marimon, de la Platafor-
ma Sanitat Anoia, i M. Àngels 
Gabarró, de la Plataforma per 
una Escola Pública i de Qua-
litat de l’Anoia. Dues dones 
amb una llarga trajectòria en 
la lluita pels drets laborals i els 
serveis públics, des de sectors 
professionals i camins perso-

Les dones activistes criden 
a intensificar la lluita social

nals molt diferents.
Patrícia Marimon és met-
ge traumatòloga a l’Hospital 
d’Igualada. De família conser-
vadora, Marimon ha desenvo-
lupat la seva tasca professio-
nal en un entorn masculí i en 
general advers precisament 
per la seva condició de dona. 
Sempre s’ha hagut de fer val-
dre més. M. Àngels Gabarró 

en canvi es va educar en la 
igualtat, en un entorn familiar 
progressista i estimulant per 
ocupar espais de responsabi-
litat. És mestra de Primària al 
CEIP Garcia Fossas d’Iguala-
da i, a excepció de l’etapa de 
regidora de Promoció Econò-
mica a l’Ajuntament, sempre 
s’ha mogut en un entorn labo-
ral de dones. 

L’acte de Dones amb Iniciativa Anoia va tenir lloc el passat dia 13 de març.
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L’empresa igualadina Tallers 
Ribacar SL, formada per tres 
socis molt joves, ha guanyat el 
primer premi a la Innovació en 
el transcurs de la Fira de Mo-
llerussa (Lleida). L’empresa 
ha dissenyat i fabricat a Igua-
lada un innovadora màquina 
de sembra directa. És la pri-
mera màquina que fabriquen 
i sembla que està despertant 
molt interès. Tallers Ribacar 
ja té experiència en la repa-
ració de maquinària agrícola i 
industrial. Fins i tot van fer un 
estudi dels problemes que hi 
havia amb les màquines d’al-
tres fabricants. 
Després de proves i moltes 
hores desenvolupant el dis-

Els tres socis de Tallers Ribacar, amb el premi aconseguit a la Fira de Mollerussa.

Una empresa igualadina, premiada per 
crear una innovadora màquina de sembrar

Es debat de forma aferris-
sada què passaria si Cata-
lunya s’independitzés d’Es-
panya. Les apreciacions són 
diferents segons la tirada de 
cada expert. Tots fan càl-
culs i valoren projeccions 
obtingudes en apreciacions 
personals i en dades més o 
menys fiables. Però, malgrat 
les discrepàncies, coincidei-
xen en què l’escissió seria 
una catàstrofe per a l’estat 
espanyol. D’ací la pressió 
política. 
Els que defensen la unitat 
d’Espanya parlen de la bona 
gestió. Posen com exemple 
la Comunitat de Madrid i 
magnifiquen el desastre ca-
talà dient que és l’autonomia 
més endeutada. Però també 
on hi ha la major pressió fis-
cal mentre que la capital és 
de les més baixes. Allà tenen 
un tipus màxim de l’IRPF del 
51,9%, el 100% de bonifica-
ció del Patrimoni i Successi-
ons i un impost de Transmis-
sions Patrimonials i d’Actes 
Jurídics Documentats al 1%. 
Els catalans són qui més pa-
guen. Per l’impost de Patri-
moni (el mínim exempt és de 
500.000 euros, pels 700.000 
de la resta d’Espanya) i tam-
bé en  l’IRPF, amb un tipus 
marginal del 56%. Tornen a 
pagar-se Successions -que 
s’havia retirat- i els Actes Ju-
rídics Documentats estan ta-
xats al 1,5%, que torna a ser 
el tipus més elevat de l’estat. 
A més hi ha els tributs propis 
-aquells que són de compe-
tència exclusiva de cada co-
munitat i que en la majoria 
no existeixen- com el cànon 
de l’aigua (gairebé un punt 
percentual més que en la 
resta d’autonomies) i s’està 
pensant en gravar els gasos 
contaminants dels avions, 
les begudes refrescants, el 
transport per carretera, els 
dipòsits bancaris, les recep-
tes i el que la imaginació els 
permeti. 
Malgrat aquest diferencial, 
els polítics de l’estat diuen 
que la Comunitat de Madrid 
és la que més recapta i la 
més solidària. Però allà es 
concentren els ingressos de 
les grans empreses que hi 
tenen la seu, com El Corte 
Inglés, Telefónica, Repsol i 
totes les empreses que s’hi 
han traslladat per les avan-
tatges fiscals que ofereixen.  
Segons les dades objectives 
del Ministeri d’Hisenda del 
2010 -l’últim exercici amb 
dades liquidades perquè el 
de 2011 es liquidarà aquest 
estiu- Madrid recapta un 

PERE PRAT

43% més del que genera 
el seu territori. Així pot pre-
sumir de recaptar 66.502 
milions contra el 26.506 de 
Catalunya. Però si sols es 
compten els impostos ver-
daderament generats en 
cada comunitat, Catalunya 
hauria recaptat 28.529 mi-
lions d’euros, i Madrid sols 
27.864 milions. Ja veiem 
que el concepte de “soli-
daritat” no és el mateix si 
s’agafa una dada o l’altra. 
I sigui quin sigui el mètode 
per calcular les balances 
fiscals, Catalunya sempre 
paga molt més que el que 
rep. No així Madrid. I si 
l’espoliació no fos tan exa-
gerada, en molt poc temps 
es podria fer desaparèixer 
el dèficit que s’arrossega. 
Uns diuen que 16.000 mili-
ons (hi ha qui creu que són 
22.000) que es recapten ací 
se’n van “solidàriament” a la 
resta de l’estat.
I no es pot oblidar l’efecte 
crida. Paguen significativa-
ment molt menys els que 
gaudeixen d’ingressos ele-
vats o patrimonis importants 
i tenen el domicili fiscal a 
la capital de l’estat. Només 
per patrimoni, un contribu-
ent que tingui bens per un 
valor de 4 milions d’euros i 
no tingui limitacions per la 
renda, pagaria a Catalunya 
uns 41.984 euros i a Madrid 
res. Però si fossin de 15 mili-
ons, ací en pagaria 297.000 
euros i a Madrid continuaria 
sent res. Però considerant 
tots els altres impostos les 
diferències són escandalo-
ses. 
Alguns es pregunten com 
s’aguanten aquests dese-
quilibris. Uns ho fan apeŀlant 
al patriotisme. Altres, da-
vant l’espoliació exigeixen 
ja la independència. Uns es 
pregunten d’on sortirien els 
diners per pagar els funcio-
naris, l’endemà de separar-
se, que l’atur creixeria més 
i la misèria es menjaria els 
catalans. No sé què passa-
ria aleshores, però està clar 
el que passa ara no pot con-
tinuar. I la manipulació de 
les dades no es pot conver-
tir en argument polític. So-
bren amenaces. Per seguir 
junts cal tenir un projecte 
compartit i engrescador. De 
sabem que ací és on més 
es paga, on hi ha més deute 
i no hi ha els millors serveis. 
I no tot s’acaba en l’econo-
mia. El burro català ja està 
fart de ser l’ase dels cops 
amb qui tothom s’hi veu en 
cor.

Tractament 
fiscal

seny, els igualadins es van 
decidir a crear la marca Virkar, 
i el primer producte, l’esmen-

tada màquina, el model de la 
qual porta el nom d’Ocean.

Més de 2.000 persones han participat 
dels projectes d’Anoia Activa
REDACCIÓ / LA VEU

La quarta edició del projecte 
Anoia Activa, liderat per l’Ajun-
tament d’Igualada i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, ha seguit 
treballant per aportar dinamit-
zació, augmentar la competi-
tivitat i tenir expectatives a la 
nostra comarca. 
Durant l’any 2012, 2.000 usu-
aris i usuàries han participat 
en els projectes impulsats 
per Anoia Activa. En concret, 
1.085 persones han estat ate-
ses pel servei Co- operativa, 

que dóna suport als Serveis 
Locals d’Ocupació (SLO). 
Aquest servei ha assolit un 
20% d’inserció laboral. A tra-
vés del programa Atenea, que 
pretén fomentar l’ocupació en-
tre dones amb perfils forma-
tius i/o laborals alts amb difi-
cultats de trobar feines, s’han 
format i orientat 34 dones, se 
n’han inserit un 38’24% i s’ha 
treballat amb 100 empreses 
de la comarca.
Anoia Activa també ha orga-
nitzat accions per als empre-
saris i emprenedors, com els 

seminaris de Gestió del Ta-
lent, que ha comptat amb 446 
participants al llarg de les 14 
sessions, o la Setmana de la 
Innovació, que va acollir 150 
persones en les 8 activitats 
organitzades. Per altra ban-
da, les accions formatives han 
comptat amb una participació 
de 151 usuaris i d’aquests 44 
han trobat feina. En total, des 
d’Anoia Activa s’han realitzat 
12 cursos en els àmbits de la 
logística i transport, les noves 
tecnologies de la informació i 
la comunicació, energies re-
novables, automoció i el sec-
tor de serveis a les persones.
En aquesta edició, s’han in-
corporat al projecte d’Anoia 
Activa dues noves actuacions. 
D’una banda s’ha realitzat un 
estudi de desenvolupament 
local, un mapping de mini- 
clústers de l’Anoia que ha 
permès identificar els micro- 
clústers amb major potencial 
de generació d’ocupació i di-
namisme econòmic a la nostra 
comarca: el sociosanitari o de 
salut i benestar, el del motor i 
el de les energies renovables i 
medi ambient. 
D’altra banda, Anoia Activa ha 
comptat amb la incorporació 
de dos tècnics que han tre-
ballat per impulsar actuacions 
per tal d’afavorir la dinamitza-
ció, promoció i execució dels 
programes, generar noves si-
nergies entre els agents privat 
i públics, entre altres. 
El projecte “Treball a les 7 
comarques” a l’Anoia, Anoia 
Activa, ha estat dotat d’una 
subvenció de 479.534,76 € 
per part del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Social 
Europeu per tal de finançar el 
90% de les actuacions.

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

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

Núm. Subscriptor: ..........................................................................

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

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

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

de l’11 al 14 d’abril

SORTEIG DE 4 ENTRADES
(només per a subscriptors de La Veu)
SORTEIG DE 4 ENTRADES
(només per a subscriptors de La Veu)
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La Jove Cambra Internacional 
d’Igualada, el passat  dissabte 
dia 16, va celebrar la “Nit”. La 
Nit és un sopar que JCI Igua-
lada organitza  anualment per 
celebrar l’aniversari de la re-
fundació de l’entitat. Enguany 
es va fer al Kubb del restau-
rant Sesoliveres. Es van aple-
gar gairebé una cinquantena 
de persones membres de JCI 
d’Igualada i de la resta de JCI 
de Catalunya, gent que va ve-
nir a conèixer l’entitat, autori-
tats locals i patrocinadors.
La Nit és un punt de troba-
da que ja fa anys que és un 
clàssic entre els membres de 
l’entitat i  serveix per a donar 
el tret de sortida a totes les 
activitats i programes que es 
realitzaran durant l’any, es do-
nen a conèixer i es presenten 
a tots els reunits.
Un dels programes on es va 
posar l’accent és al esde-
veniment més rellevant de 
tot l’any:  la celebració del 
Congres Nacional de les Jo-
ves Cambres de Catalunya. 
Aquest es portarà a terme a 

La presidenta de JCI, Xènia Castelltort, amb senadors igualadins, un dels quals és la diputada Maria Senserrich.

Nou servei 
d’assessorament 
d’impagats per als 
socis de la UEA

Emotiu record amb 
que fou membre de 
Jove Cambra, Jordi 
Pedragosa, mort 
sobtadament fa poc 
més d’un any, que 
tindrà el seu nom en 
el premi al millor 
júnior de l’entitat

Jove Cambra d’Igualada dóna a conèixer els 
seus nous programes per aquest any

Igualada el 17, 18 i 19 d’oc-
tubre. Aquest congres suposa 
donar acollida als membres de 
les diferents OLM de Catalu-
nya per celebrar entre d’altres; 
formació, ponències, Festes 
Locals , visites culturals i per 
sobre de tot donar a conèixer  
Igualada i tota la comarca.
Com cada any  es va premiar 
al millor júnior de l’any anteri-
or, en aquest cas el premi  va 

REDACCIÓ / LA VEU

Davant el greu problema de 
morositat i impagament que 
pateixen les nostres empre-
ses com a conseqüència de 
la crisi econòmica, la UEA ha 
posat en marxa un nou servei 
d’assessorament d’impagats 
exclusiu per a les empreses 
associades.
L’últim dijous de cada mes un 
dels millors advocats i expert 
en morositat atendrà les con-
sultes de les persones interes-
sades. 
La primera reunió, per qües-
tions d’agenda de l’advocat, 
va ser el passat dimecres dia 
20 de març a la tarda,  la pro-
pera serà a finals d’abril. Per 
demanar hora cal trucar a la 
UEA tel. 938052292. La pri-
mera consulta serà totalment 
gratuïta pels socis de la Unió 
Empresarial de l’Anoia.
Amb aquest nou servei la 
UEA amplia la seva xarxa de 
col·laboradors que ofereixen 
assessorament i orientació a 
les empreses associades en 
temàtiques ben diverses. 

ser  per en Xavi Andrés per la 
seva implicació i dedicació  a 
tots els programes del 2012. 
També es va premiar al millor 
programa de 2012, que va re-
caure en el sopar de la Nit, per 
ser un acte molt treballat i es-
pecialment emotiu en el qual 
es va posar nom al premi al 
millor junior, Jordi Pedragosa,  
en honor a aquest membre 
tant estimat a la JCI Igualada.
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REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns, 18 de març, les coo·
peratives Coopelàpies i Coo·
nine, de les Escolàpies, i Tot 
per Reciclar i True Work, dels 
Maristes, han visitat l’Ajunta·
ment d’Igualada, i han estat 
rebudes per l’alcalde, Marc 
Castells. Aquestes quatre co·
operatives han estat creades 
pels alumnes del curs de cin·
què de primària, en el marc 
del programa Cultura empre·
nedora a l’escola, impulsat 
per la Diputació de Barcelona 
i coordinat, a nivell local, pels 
departaments d’Ensenyament 
i Universitats i de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Els responsables d’aques·
tes cooperatives han exposat 
al Saló de Plens el procés 
que han seguit fins ara per a 
la constitució de cadascuna 
d’elles, l’elecció del nom i de 
l’equip directiu, així com el 
producte que han decidit ela·
borat i que posaran a la ven·
da més endavant. L’alcalde 
ha assenyalat “la importància 
que tenen aquestes iniciatives 
de foment de l’emprenedoria 
en temps com els actuals” i ha 
animat els joves a tirar enda·
vant el seu projecte i treure’n 
bones conclusions de cara al 
futur. 
Amb aquesta visita al consis·
tori, els nois i noies han sol·
licitat a l’alcalde el permís per 
a la ubicació de les parades 

Els alumnes “cooperativistes” dels Maristes i les Escolàpies, dilluns a l’Ajuntament, amb l’alcalde Marc Castells.

Escolàpies i Maristes fan cooperatives 
per fomentar la cultura emprenedora

on vendran el productes que 
hauran elaborat, i que tindrà 
lloc el dissabte, 11 de maig, a 
la plaça de l’Ajuntament. 
La metodologia del programa 
Cultura emprenedora a l’es·
cola consisteix a simular la 
creació, gestió i organització 
de cooperatives a l’aula En el 

procés, els alumnes  desen·
volupen capacitats emprene·
dores mitjançant un aprenen·
tatge transversal que reforça 
l’adquisició de competències 
bàsiques, a la vegada que es 
treballa la connexió entre l’es·
cola i el món del treball. Per a 
fer-ho, es compta amb l’asses·

sorament de Valnalón, entitat 
que es dedica a la promoció 
de l’emprenedoria a l’escola, i 
que té una notable trajectòria 
a nivell de l’Estat espanyol. 
Aquest és el segon any de de·
senvolupament del projecte, 
després de l’experiència pilot 
realitzada l’any passat. Durant 

aquest curs, a Catalunya hi 
participen 27 escoles, 51 au·
les i 1.247 alumnes, que cre·
aran 51 cooperatives. A Igua·
lada, aquest curs hi participen 
les escoles dels Maristes, per 
segon any, i les Escolàpies, 
per primer cop. 
 
 

Jornada per a millorar la 
comunicació de la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia amb el suport del Con·
sell Comarcal organitza una 
formació gratuïta adreçada a 
persones grans titulada “Co·
municar-se bé per entendre’ns 
millor”.
Els objectius principals de 
la formació són conèixer els 
principis de la comunicació 
interpersonal, aprendre ei·
nes per establir una comu·
nicació eficaç amb el nostre 
interlocutor/a, adquirir habili·
tats de comunicació per a par·
lar en públic, així com conèi·

xer i practicar tècniques de 
resolució de conflictes inter·
personals. 
La formació es durà a terme 
els dies 9, 16 i 30 d’abril de 
10 a 12h del matí a la seu del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
(plaça Sant Miquel, 5). La for·
madora serà Elena Castella·
no, mediadora i formadora en 
PNL. Les inscripcions estan 
obertes a totes les persones 
grans interessades a realit·
zar la formació. Es poden fer 
enviant un correu electrònic a 
gentgran@anoia.cat o bé per 
telèfon 938051585.

Nova junta de l’AAVV del barri dels Set Camins

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 15 de març es va 
celebrar la primera assemblea 
del barrí de Set Camins, per 
retornar a activar la associa·
ció. Es va ratificar per unani·
mitat la nova junta compos·
ta per: Presidenta (Cristina 
Abad), Vicepresidenta (Anna 
Armengol), Secretaria (Veroni·
ca Vela), Subsecretària (Kha·
oula Arab), Tresorer (Inocen·
cio Montes), i els vocals Marta 
Maximiano, Yolanda Tirado i 
Nuria Borràs. Més informació 
a www.facebook.com/SetCa·
mins i al correu setcamins.
igl@gmail.com. La nova junta de l’Associació de Veïns dels Set Camins.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



19
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 de març de 2013Igualada

Ja es coneix la guanyadora 
del darrer sorteig del Forn Ale-
many. El sorteig es va fer el 
dissabte 16 de març i el premi 
és un cap de setmana a Ma-
drid. La guanyadora va ser la 
clienta núm. 4518, Maria José 
Benítez Sánchez. 

Carnaval infantil, aquest any, a la Masuca.M. José Benítez, guanyadora 
del sorteig de Forn Alemany

Moltes activitats en ocasió del Dia 
Mundial de l’Activitat Física
REDACCIÓ / LA VEU

En ocasió del Dia Mundial de 
l’Activitat Física, que serà el 
proper 6 d’abril, s’han prepa-
rat un seguit d’activitats sota el 
lema “Mou-te; és Salut!”, des 
del 4 al 14 d’abril. L’objectiu és 
promoure l’activitat física com 
a hàbit saludable en la nostra 
vida diària. Aquestes són les 
activitats previstes:
Dijous 4 d’abril 
Anem a caminar amb la UEC 
Anoia. “Veterans”. Excursió: 
Santuari de la Bovera. Poble i 
Castell de Ciutadella. Guimerà 
Sortida a les 7.30 h. del matí 
de la Pl. de Catalunya (Esta-
ció Vella d’Igualada). Temps 
de camí: 3 h. i 30’ minuts. 
Coordinadors: Josep M. 
Compte, Joan Mollà i Benigne 
Andrés.
Divendres 5 d’abril 
“La Píndola”, amb Ràdio Igua-
lada” . Explicarem totes les ac-
tivitats que hem preparat.
Hora: 8.45 - 103.2 FM 
A partir del 6 d’abril 
Exposició: Mou-te; és salut! 
Mural elaborat conjuntament 
pel Centre de Dia de Salut 
Mental, ABS Igualada Nord i 
els alumnes de primària de les 
escoles d’Igualada. Lloc: Ves-
tíbul de l’Hospital d’Igualada. 
Del 8 al 12 d’abril 
Programa PIDCES - Punt d’in-
formació Juvenil d’Igualada, 
informarà als alumnes de dife-
rents IES, a l’hora del pati, so-
bre el Dia Mundial de l’Activitat 
Física. La Kaserna. 
Dia 8: Acadèmia Igualada de 
10.45 a 11.15 h. 

Dia 9: Joan Mercader d’11 a 
11.30 h. 
Dia 10: Institut Milà i Fontanals 
d’11 a 11.30 h. 
Dia 11: Escola Anoia de 10.50 
a 11.10 h. 
Dia 12: Pere Vives Vich de 
10.55 a 11.25 h. 
Dimarts 9 d’abril 
Ruta del Rec. Dins de les 
caminades setmanals que 
organitza el CAP Igualada 
Urbà per als seus usuaris, el 
dimarts 9 d’abril especial ruta 
oberta a tothom. Estrenem 
ruta: “El Rec”. Sortida des de 
l’ABS Igualada Urbà, Pg. Ver-
daguer, 170 - Igualada. Hora 
de sortida: les 9.30 h. del matí 
Temps previst de durada: 1 h. 
i 30 minuts
Dijous 11 d’abril 
Anem a caminar amb la UEC 
Anoia. “Veterans”. Passeja-
des: Les Tres Creus. Torre 
de Sta. Caterina. La Guia. El 
Gorb dels Esparvers. El Gorg 
de les Escaletes. Bages. 

Sortida a les 8.00 del matí de 
la Pl. de Catalunya (Estació 
Vella d’Igualada). Coordina-
dors: Ramon Domingo i Pere 
Victori.
Dijous 11 d’abril 
Xerrada amb Pol Makuri, que 
tot i patir una hemiparèsia de 
naixement, és un exemple de 
superació que l’ha portat a 
proves de competició espor-
tives, posicionant-se com un 
dels millors esportistes actu-
als. Lloc: Espai Cívic Centre. 
c/Trinitat, 12 d’Igualada.
Hora: 19 h. 
Divendres 12 d’abril 
Tallers de gimnàstica abdomi-
nal hipopressiva.
Primer Taller: de 12 a 13 h. 
Segon Taller: de 13 a 14 h. 
Lloc: Poliesportiu Les Comes 
(aula de gimnàstica). A càrrec 
de la Sara Torres i la Gemma 
Piñol, fisioterapeutes del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia. 
És necessari fer preinscripció 
mitjançant correu electrònic 
a: tallerhipopressio@csa.cat 
o bé al tel. 938 075 500 ext. 
7009. 
Diumenge 14 d’abril 
Anem a caminar amb la UEC 
Anoia. “Matinals”. Excursió al 
Cogulló de Can Torre i Puig de 
les Tres Creus. Sortida a les 
8.00 del matí de la Pl. de Ca-
talunya (Estació Vella d’Igua-
lada). Coordinadors: Antoni 
Brugués i Joan Sellarès 
Temps de Camí: 3 hores i mit-
ja. Nivell de dificultat: Baix 
Material que cal dur: Calçat de 
tresc, esmorzar i aigua.

Dimecres, xerrada al Consell 
sobre l’organització de festes
REDACCIÓ / LA VEU

El dimecres 27 de març  tindrà 
lloc al Consell Comarcal de 
l’Anoia una xerrada sobre l’Efi-
ciència a la festa: propostes 
de millora en l’organització i la 
seguretat d’esdeveniments. 
L’acte, organitzat pel Servei 
Comarcal de Joventut del Con-
sell i fes-ta la festa, s’adreça a 
regidors i tècnics de joventut 
i cultura i altres agents com 
entitats i comissions de festes 
que organitzin esdeveniments 
al municipi, que hi estiguin in-
teressats. 
La xerrada pretén exposar la 
normativa en matèria d’espec-
tacles, ajudar i orientar perquè 
les contractacions de proveï-
dors i serveis compleixin amb 
totes les garanties legals i pro-
fessionals, oferir informació 
teòrica - practica i presentar 
noves eines i aplicacions. 
La sessió tindrà lloc de 18h a 
20:30h i s’estructurarà en qua-

tre blocs. El primer bloc tracta-
rà sobre els principals aspec-
tes legals en la contractació 
i organització d’espectacles 
(Llei d’espectacles públics i 
l’obligatorietat dels PAU, Llei 
de Propietat Intel·lectual i la 
contractació dels músics). El 
segon bloc com escollir les 
empreses i els equips que 
necessitem; prevenció de ris-
cos laborals. La sessió conti-
nuarà amb un tercer bloc en 
què s’exposaran les aplicaci-
ons eficients que milloren la 
informació, la seguretat i la 
velocitat en les produccions, i 
es tancarà amb una ronda de 
preguntes  i anàlisi de proble-
màtiques.
Les persones interessades 
s’hi poden inscriure escrivint a 
joventut@anoia.cat. Cal indi-
car el nom i cognoms, el lloc 
de treball, la institució i el mu-
nicipi, i una adreça electrònica 
o un telèfon de contacte.

Actes per a la quitxalla les 
properes setmanes a la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

La Ludoteca del Mercat de 
la Masuca ha programat per 
aquestes properes setmanes 
un seguit d’activitats per a tots 
els nens i nenes que s’acostin 
al Masuca. Hi haurà concur-
sos, lectures de contes i actu-
acions musicals des d’aquesta 
setmana i fins a finals d’abril. 
Les activitats començaran 
aquest mateix dissabte, amb 
un concurs de creació de 
punts de llibres. 
La primera d’aquestes activi-
tats serà aquest concurs per 
a crear un punt de llibre per 
a Sant Jordi. Hi podran parti-
cipar tots els nens de 3 a 10 
anys que s’acostin al Mercat 
de la Masuca, aquest dissab-
te al matí, de 10.30 a 12.30h. 
Hi haurà 3 categories i premis 
per als millors punts de llibre. 
L’entrega dels trofeus serà a la 

una del migdia.  
Els contes i la música també 
seran protagonistes d’aques-
tes activitats. El 30 de març i 
el 27 d’abril, hi hauran diver-
ses recitacions de contes po-
pulars per als més petits del 
Mercat (d’11.30h a 12.30h), 
mentre que el 6 i 13 d’abril hi 
hauran actuacions musicals. 
La primera d’aquestes sessi-
ons musicals estarà protago-

nitzada pel grup Drum&Keys, 
que oferiran improvisacions 
que passen pel Jazz, el Blues, 
el Rock modern i clàssic. Serà 
a partir de les 11.30 i fins a 
12.30h. A més, per Sant Jordi 
s’ha programat un altre con-
curs, aquest de dibuix. Hi hau-
rà tres categories i premis per 
a cadascun dels guanyadors. 
Hi podran participar nens i ne-
nes de 3 a 10 anys.   

Instal.lacions Parera obre un 
nou establiment a Valls

REDACCIÓ / LA VEU

Divendres 15 de març es va 
inaugurar el nou establiment 
comercial de l’empresa ano-
ienca Instal.lacions Parera i 
punt de Servei Endesa a Valls. 
Es tracta de l’obertura d’una 
oficina més amplia per refor-
çar l’atenció al client i oferir 
un millor servei al municipi de 
Valls i les comarques de l’Alt 
Camp i Conca de Barberà. 
Aquest nou establiment a 
Valls, juntament amb el d’Igua-
lada, que es va obrir fa un any, 
el de Vilafranca, Cervera i Tàr-
rega ja són 5 els establiments 
amb els que compta Instal.la-
cions Parera, per donar servei 

a les comarques de l’Alt Pe-
nedès, Garraf, Anoia, Bages, 
l’Alt Camp, la Segarra, el Sol-
sonès, el Segrià, la Noguera, 
l’Urgell i l’Alt Urgell. 
Instal.lacions Parera és una 
empresa anoienca amb una 
llarga trajectòria dins el sector 
i en continua expansió. Per 
fer‐ho, Instal.lacions Parera 
compta amb més de 100 pro-
fessionals directes i 20 indi-
rectes. A l’acte de Valls hi va 
assistir, a més de les autoritats 
locals, el conseller d’Empresa 
i Ocupació, Felip Puig, i el di-
rector general d’Endesa a Ca-
talunya, Josep M. Rovira.
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Municipis de la Conca treballen per a la 
modificació d’alguns aspectes del Pla Director

El plànol del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena que va ser aprovat al desembre del 2008.

MARIA SAYAVERA / LA VEU

L’any 2008 s’aprovava un Pla 
Director Urbanístic de la Con-
ca d’Òdena (PDUCO) que 
havia generat molt rebombori 
i moltes queixes entre alguns 
dels veïns de zones com l’Es-
pelt, a causa d’unes previsi-
ons de creixement urbanístic i 
de sòl industrial que es creien 
desmesurades i que no eren 
en consonància amb el mo-
del de poble que desitjaven. 
Aquest Pla incloïa els muni-
cipis d’Igualada, Montbui, Vi-
lanova, Òdena, Castellolí, la 
Torre, Jorba, la Pobla, Cape-
llades, Carme i Orpí.
A mitjans del 2006 es va apro-
var inicialment el PDUCO, 
que proposava un increment 
de 28.000 nous habitatges en 
prop de 500 noves hectàrees 
d’ús residencial i 340 hectà-
rees d’ús industrial. Davant 
d’aquest document, es va cre-
ar doncs la Plataforma per la 
Retirada del Pla Director, que 
considerava que proposava 
un creixement en desacord 
amb les necessitats internes 
de la Conca. Unió de Pagesos 
i la Plataforma Salvem l’Anoia 
es van afegir també a la pro-
testa contra el Pla. Pel que 
fa als alcaldes en aquell mo-
ment dels municipis afectats, 
el de la Pobla de Claramunt, 
el de la Torre de Claramunt, el 
de Jorba i el de Castellolí s’hi 
van mostrar contraris, ja sigui 
per algunes de les propostes 
o per la no inclusió de pro-
jectes estratègics municipals. 
Altres, com el d’Igualada, el 
de Santa Margarida de Mont-
bui, el de Vilanova del Camí 
i el d’Òdena, van coincidir en 
la necessitat de la redacció 
d’un Pla i s’hi van mostrar par-
tidaris, tot i que amb matisos 
que van quedar plasmats en 
forma d’al·legacions. Davant 
d’això, la Plataforma contrària 
al PDUCO va organitzar di-
versos actes de protesta que 
congregaren centenars de 
persones, i el document va in-
cloure algunes modificacions, 
pel que va tornar a ser exposat 

al públic i va rebre noves al·
legacions. Finalment, després 
de dues aprovacions inicials, 
al desembre del 2008, la Co-
missió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, que 
ja havia aprovat el Pla Terri-
torial Parcial de la Catalunya 
Central, va aprovar definitiva-
ment el PDUCO. Els canvis 
produïts en la última proposta 
portaven a una rebaixa en el 
creixement permès, de mane-
ra que la nova superfície resi-
dencial passava a ser de 400 
ha, capaces d’acollir 33.000 
nous habitants distribuïts en 
18.700 nous habitatges. Pel 
que fa a la superfície d’activi-
tats, aquesta passava a ser de 
300 ha, per cobrir les necessi-
tats de 19.000 llocs de treball.

Consens entre ajuntaments
Tot i la rebaixa de nous ha-
bitatges, molts ajuntaments 
segueixen pensant que el Pla 
contempla un creixement des-
mesurat i la creació de nous 
polígons industrials, mentre 
que encara n’hi ha de buits. 
D’altra banda, alguns dels 
ajuntaments que llavors li van 
donar suport, ara han canviat 
de govern i els consistoris ac-
tuals creuen necessari poder·
lo modificar. En aquest sentit, 
i tal i com ens explica l’alcal-
de de la Pobla de Claramunt, 
Santi Broch, “els ajuntaments 
de la Conca ens vam reunir 
per informar que qui vulgui mo-
dificar el Pla ho pugui fer”. La 
Pobla de Claramunt, a l’igual 
que la Torre i Òdena, és un 
dels municipis que segons el 
Pla espera un creixement po-
blacional més important, amb 
la previsió del Nou Claramunt, 
un seguit de nous habitatges 

entre la Torre de Claramunt i 
contempla un creixement des-
mesurat i la creació de nous 
polígons industrials, mentre 
que encara n’hi ha de buits. 
D’altra banda, alguns dels 
ajuntaments que llavors li van 
donar suport, ara han canvi-
at de govern i els consistoris 
actuals creuen en les seves 
modificacions i també s’oferirà 
aquest servei als ajuntaments 
que fins ara no havien mostrat 
el seu interès en modificar el 
PDUCO. 

Modificació, no revisió
D’altra banda, el què volen la 
majoria dels ajuntaments de la 
Conca d’Òdena és una modi-
ficació d’alguns aspectes “que 
no ens semblen lògics”, apun-
ta Broch. En aquest sentit, no 
serà una revisió del Pla i tam-
poc es tornarà a obrir, ja que 
això comportaria reiniciar tot 
el procediment fins a l’aprova-
ció inicial. Així, la modificació 
del Pla es podria allargar en-
tre mig any i un any, comptant 
que a finals del 2013 ja pugui 
estar resolta.

D’altra banda, aquesta modi-
ficació es farà amb consens 
amb les administracions que 
hi prenen part, i per aquest 
motiu, els ajuntaments ja 
s’han reunit amb el director 
general d’Urbanisme, Agustí 
Serra, i han demanat poder·ho 
fer amb el conseller de Territo-
ri, Santi Vila. 

El PDUCO preveu el 
creixement poblacio-
nal d’algunes zones 
de la Conca d’Òdena, 
el qual alguns ajunta-
ments creuen que és 
desmesurat

Les modificacions 
de cada municipi es 
faran amb consens 
del director general 
d’Urbanisme, Agustí 
Serra, i el conseller 
de Territori, Santi Vila

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.



El Tribunal de Comptes investiga si els regidors de l’anterior 
govern del PSC a Òdena van cobrar sous de forma irregular
JORDI PUIGGRÒS / ÒDENA

El Tribunal de Comptes, amb 
seu a Madrid, ha donat nou 
dies a l’anterior alcalde d’Òde-
na, el socialista Francesc Gui-
sado, i als cinc regidors res-
tants del PSC, que formaven 
el govern municipal -Jaume 
Xaus, Ana M. Garcia, Emilio 
Ortega, Victor Salas i Andrés 
Aguilera- perquè es defensin 
de l’acusació que en el seu dia 
va formular el regidor d’ERC a 
l’oposició, l’avui alcalde Carles 
Casanova, que havien cobrat 
assignacions econòmiques de 
forma irregular per assistèn-
cia a reunions que no estan 
registrades oficialment en els 
llibres de l’Ajuntament. Segons 
va denunciar en el seu dia Ca-
sanova a l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, es destinaven men-
sualment 6.000 euros  a pagar 
sous per aquestes reunions 
-una cada setmana-, amb una 
despesa total que arribaria als 
240.000 euros.
El passat dijous, va sortir pu-
blicat al Boletín Oficial del 
Estado (BOE) un edicte en el 
que la consellera del Departa-
mento Primero de la Sección 
de Enjuiciamiento del Tribunal 
de Cuentas, Maria Antonia 
Lozano Alvarez, explica que 
l’esmentat tribunal, en el pro-
cediment A21/13, es segueix 
“judici comptable” amb motiu 
del “presunto alcance” (no es 
pot parlar de delicte en aquest 
àmbit judicial) “com a conse-
qüència d’irregularitats en les 
indemnitzacions abonades a 
membres de l’equip de govern 
municipal per assistència a re-
unions entre el 16 de juny de 
2007 i el 31 de juliol de 2009”. 
S’ha de recalcar que, en el cas 
de trobar “alcance” en aques-
tes presumptes irregularitats, 
la sentència no suposaria altra 
càstig que tornar els diners, ja 
que el Tribunal de Comptes 
té més aviat caràcter admi-
nistratiu, no és un jutjat ordi-
nari. Existeix un cas similar a 
l’Anoia, el de l’antic tresorer de 
l’Ajuntament de Santa M. de 
Montbui, jutjat al Tribunal de 
Comptes inicialment, que el va 
declarar culpable d’haver sos-
tret diners de l’erari públic, però 
també per la justícia ordinària 

Taula que va facilitar ERC Òdena l’any 2009 a la premsa.
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penal al mateix temps, que va 
dictar condemna de presó. No 
és el cas d’Òdena, tot i que, si 
hi ha culpables, la Fiscalia An-
ticorrupció podria actuar d’ofici 
o a instàncies del mateix Tribu-
nal de Comptes.

Sense indicis el gener
Es dóna el cas que el passat 
gener, la consellera del Tribu-
nal de Comptes va comunicar 
a l’Ajuntament d’Òdena que 
s’havia estudiat el tema “y pudi-
endo hallarse el presente caso 
en causa de no haber lugar a 
la incoación de juicio contable” 
donava 10 dies a les parts per 
presentar aŀlegacions. Així es 
va fer. Posteriorment, el 4 de 
març hi ha una altra notificació 
de la consellera, en el que ex-
plica que ha rebut les aŀlegaci-
ons oportunes, i a partir d’aquí 
es quant ja s’inicia el procés 
amb l’anunci al BOE i altres di-
aris oficials. La resolució defini-
tiva, han apuntat algunes fonts, 
serà molt ràpida.

ERC Òdena va denunciar-ho 
el maig del 2009
La polèmica va esclatar en el 
ple municipal de 12 de maig 
de 2009, en un saló de plens 
molt concorregut doncs es 
parlava també de la revisió del 
cadastre a Òdena. En aquell 
moment, Casanova va explicar 
que ERC havia fet una petició 
d’informació sobre les indem-
nitzacions que els regidors del 
govern cobraven per les reuni-
ons. 
El grup municipal a l’oposició 
va calcular que els regidors co-
braven entre 15.000 i 20.000 € 
anuals. ERC va demanar al ple 
que es rectifiquessin les retri-
bucions de les reunions o que 
els regidors passessin a temps 
parcial a l’ajuntament amb un 
sou de 850 euros al mes, cosa 
que finalment el govern va fer 
l’octubre del mateix any. 
Carles Casanova reconeixia 
que en el seu moment, tots els 
grups, també ERC, van votar a 
favor de les retribucions per a 
les reunions, entenent que les 
úniques que s’havien de co-
brar, tal i com marca la llei, són 
les d’organismes col·legiats, 
com el ple i la comissió infor-
mativa del ple. 

Casanova: “No és la meva 
funció jutjar ningú”
L’alcalde Carles Casanova, i 
denunciant del cas, ha explicat 
que “no és la meva funció com 
alcalde ni abans com a regidor 
de l’oposició jutjar ningú, qui ho 
decidirà serà l’Oficina Antifrau i 
el Tribunal de Comptes. Volem 
ser cautelosos, prudents”. Amb 
tot, recorda que, quan va de-
nunciar el cas el maig de 2009, 
“ho vaig fer després de rebre 
un mail en què se’m comunica-
va que no podia tenir les actes 
d’aquestes reunions, perquè 
era com si em demanessin ells 
a mi les actes de les reunions 
d’ERC. La nostra queixa és 
que una cosa són reunions de 
partit, i una altra les de l’Ajun-
tament, i les de partit no poden 
estar retribuïdes amb els diners 
de tots. I, curiosament, aques-
tes reunions eren les més ben 
pagades, quan no hi havia cap 
fedatari públic present ni s’ai-
xecava acta”. ERC va portar 
el tema al Síndic de Greuges, 
i posteriorment a l’Oficina Anti-
frau, el gener del 2011. 
Aquest organisme, després 
d’un temps de silenci, provo-
cat, en part, per la mort sobta-
da del seu director, va dema-
nar a l’Ajuntament d`Òdena el 
10 novembre del 2011 -quan 
ja era alcalde Casanova- di-
versa informació sobre aquest 
assumpte, a través dels ser-
veis jurídics municipals. L’1 de 
juny de 2012 Antifrau va eme-
tre un informe que demanava 
a l’alcalde que investigués el 
tema i n’informés al Tribunal de 
Comptes. “Seguint les seves 
instruccions, vaig posar tota la 
informació en mans del Tribu-
nal aquell mateix mes, i pos-
teriorment va demanar més 
informació, que es va haver de 
traduir al castellà”. Casanova 
diu estar “molt tranquil d’haver 

La polèmica va esclatar el maig de 2009.

Francesc Guisado (PSC) i Carles Casanova (ERC).

Guisado: “Estic molt 
tranquil, la nostra 
gestió va ser bona i 
transparent”

Casanova: “Volem ser 
cautelosos, hem col·-
laborat amb tot el que 
ens han demanat”

coŀlaborat amb aquests orga-
nismes amb tot el què ens han 
demanat, a través de la secre-
taria i els serveis jurídics de 
l’Ajuntament”.

Guisado: “L’Ajuntament 
d’Òdena no es mereix això”
Per la seva banda, l’exalcalde 
Francesc Guisado (PSC) ex-
plica que “l’Ajuntament d’Òde-
na no mereix un tractament 
d’aquest tipus, i menys pel seu 

alcalde. El nostre és un ajunta-
ment que s’ha portat amb rigor, 
que està econòmicament sa-
nejat, els comptes s’han donat 
sempre amb transparència. En 
el seu moment es va prendre 
un acord que es va aprovar per 
unanimitat, també amb el vot 
del que avui és alcalde. Fins i 
tot després vàrem corregir-ho 
perquè no volíem que el tema 
de les retribucions es polititzés.  
Òbviament, no ha estat així, és 
una llàstima”.
Guisado afegeix que “el que jo 
sé del Tribunal de Comptes és 
que resol que no hi ha causa, 
i que donava uns dies per fer 
unes aŀlegacions, que jo no 
conec. Jo esperaria a que es 
resolgui el cas, estic convençut 
que tot es va fer amb transpa-
rència i en base al pressupost 
que hi havia. No es van gastar 
més diners, sinó molts menys”. 
L’exalcalde explica que està 
patint “una política de gairebé 
persecució”, i afirma que “em 
defensaré amb els recursos 
meus i del meu grup, i defen-
saré una gestió que s’ha de-
mostrat que va ser molt bona 
i va suposar la transformació 
per millor d’Òdena. Estic molt 
tranquil”.

POLLASTRERIA MONTSERRAT

Productes Elaborats

- Pollastre
- Pollastre de pagès
- Pollastre pota blava
- Pollastre pota negra
- Gallina
- Perdiu
- Pintada
- Gall dindi
- Filets estruç
- Conill
- Ànec
- Pit i cuixa de gall dindi
- Picantons
- Guatlles

- Hamburgueses:
      Normals - all i julivert
      Formatge - Bacon
      Ceba
- Salsitxes
- Mandonguilles:
       Carn picada
       Carn picada all
       i julibert
- Farcits grans i petits:
        Xampinyons - Llagostions
        Formatge - Fruits secs
        Ou dur
- Pa ratllat
        Llibrets amb formatge
        Llibrets amb pernil dolç
        Pit de pollastre arrebossat

- Croquetes de pollastre
- Canelons
- Canelons beixamel 3u
- Canelons beixamel 6u
- Canelons 3u espinacs
- Canelons 6u espinacs
- Fetge ànec
- Micuit
- Pernil ànec
- Melmelades:
        Figues
        Poma
        Pètals de rosa

C/ Santa Joaquima Veruna, 17 Parades 4 - 5
Mercat Municipal “La Masuca” 08700 Igualada (BCN)
E-mail: chickenworls@movistar.es     Telèfon Botiga: 93 904 04 01

ELS NOSTRES ELABORATS SÓN FETS
EXCLUSIVAMENT DE POLLASTRE
DE PRIMERA SENSE BARREGES
LI PORTEM LA COMANDA A DOMICILI
SI HO DESITJA

VAL DESCOMPTE
5 EUROS

Compres superiors a 30 euros
Val per compres a la botiga i 

comandes a domicili

Oferta vàlida fins el 11 de maig

Envasats
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Cinc municipis s’incorporen a la Taula 
Estratègica d’impuls de l’aeròdrom

El Pla Director de l’aeròdrom Igualada - Òdena consta de tres fases de creixement.

IGUALADA - ÒDENA / REDACCIÓ

El Ple de la Taula Estratègica 
per a l’impuls de l’aeròdrom 
d’Igualada - Òdena va repren-
dre la setmana passada les 
seves actuacions, amb l’ob-
jectiu d’afavorir la participació 
i la concertació del territori en 
el desenvolupament sostingut 
i eficient d’aquesta infraes-
tructura. Per aquest motiu, de 
conformitat amb una resolució 
del Parlament de Catalunya i 
a proposta del delegat del Go-
vern, s’ha acordat incorporar 
com a membres de la taula 
estratègica als representants 
dels ajuntaments de Vilanova 
del Camí, de Santa Margari-
da de Montbui, de la Pobla de 
Claramunt, de la Torre de Cla-
ramunt i de Castellolí.
La reunió de la taula estratègi-
ca, que va comptar amb l’as-
sistència del secretari de Terri-
tori i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Ricard Font, va 
servir per fer un balanç de les 
activitats portades a terme du-
rant l’any 2012, en què desta-

ca el desenvolupament del Pla 
Director Urbanístic Aeroportu-
ari (PDUA) de l’aeròdrom. 
El Pla Director, que ha estat 
elaborat amb la participació 
dels operadors i del consorci 
de l’aeròdrom d’Igualada - 
Òdena, estableix tres fases de 
creixement: actuacions de mi-
llora sobre l’estat actual; adap-
tació a ús públic; i hipòtesi de 
màxim creixement. Per tant, 

perfila un desenvolupament 
sostenible de l’aeròdrom, amb 
l’opció de poder arribar a ser 
un aeròdrom comercial apte 
per a aeronaus corporatives, 
amb la mínima afectació per 
al territori, sempre que la de-
manda ho requereixi i que les 
inversions vagin acompanya-
des d’un pla de negoci realista 
i un retorn econòmic per al ter-
ritori afectat.

Òdena s’adhereix al conveni 
pel Fons Social d’Habitatges
ÒDENA / REDACCIÓ

La Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) va analitzar 
recentment el conveni per a 
la creació d’un Fons Social 
d’Habitatges, que forma part 
de les mesures urgents per 
reforçar la protecció dels deu-
tors hipotecaris. Un Reial De-
cret llei establia que s’hauria 
de promoure un fons social 
d’habitatges de les entitats de 
crèdit i amb aquest objectiu, 
diverses administracions pú-
bliques i privades van signar 
el conveni.
Les entitats creditícies ubica-
des a Òdena s’han adherit al 
conveni amb la finalitat d’apro-
fitar totes les mesures que pu-
guin atenuar les conseqüènci-
es dels desnonaments i, per 
aquest motiu, l’ajuntament del 
municipi també s’hi afegeix, 
mitjançant el protocol d’alcal-
dia establert per la FMC. Per 
ara, 33 entitats creditícies de 
Catalunya han signat el con-
veni, que inclou 5.891 habitat-
ges. A més, queda obert per a 
què les entitats puguin adhe-
rir-s’hi i ampliar així el nombre 

d’habitatges.

Pal·liar algunes situacions
El fons s’adreça a aquelles 
famílies que han estat desa-
llotjades del seu habitatge 
després de l’1 de gener de 
2008 i que es troben en les si-
tuacions de vulnerabilitat i risc 
social que es concreten en el 
conveni. Per tant, aquest té un 
abast molt limitat, atesos els 
exhaustius requisits que s’han 
de complir, econòmics i de 
càrregues familiars: exclou la 
majoria de famílies i no dóna 
solució a aquelles persones 
que han estat desnonades 
per l’impagament d’un lloguer, 
o als casos en què un tercer 
que no sigui el banc es queda 
amb la casa. Amb tot, encara 
que el conveni presenti man-
cances i deficiències i pugui 
generar falses expectatives 
en els ciutadans, l’ajuntament 
d’Òdena s’ha adherit al conve-
ni  per aprofitar totes les me-
sures possibles  per pal·liar el 
drama social dels desnona-
ments, tot i que aquestes no 
siguin les més òptimes.

ÒDENA / REDACCIÓ

Des de la regidoria de joven-
tut de l’ajuntament d’Òdena i 
a través de l’Espai jove s’han 
programat diferents activitats 
pels dies de Setmana Santa. 
El dijous 28 de març, s’ha or-
ganitzat una sortida a l’escola 
d’escalada i aventura Ingravi-
ta d’Igualada. En el taller, que 
tindrà lloc d’onze del matí a la 
una del migdia, es podrà fer un 
tast de boulder, rocòdrom, tiro-
lina, slackline, bloc... i és farà 
amb monitors especialitzats. 
La sortida serà de tres zones 
del municipi, a les deu del matí 
del poliesportiu Mestre Vila 
Vell, a 1/4 d’onze del Centre 
Cívic del barri de Sant Pere i a 
2/4 d’onze de les antigues Es-
coles de l’Espelt. La tornada 
està prevista a les cinc de la 

tarda. L’activitat està adreçada 
a joves d’11 a 17 anys. El preu 
de la sortida és de 7 euros. 

Diversos tallers
A més, aquests dies de Set-
mana Santa s’ha programat 
un taller d’elaboració de sa-
bons naturals que es realitza-
rà dilluns 25 de març a l’Es-
pai jove, dimarts 26 al Centre 
Cívic del barri de Sant Pere i 
dimecres 27 a les antigues es-
coles de l’Espelt, de deu a dot-
ze del matí. El dimecres 27 de 
març, de sis a 2/4 de vuit de 
la tarda s’ha organitzat el con-
curs el Gran Dictat a l’Espai 
Jove. Aquestes activitats es-
tan obertes a joves d’entre 11 
i 17 anys i són gratuïtes, però 
cal fer una inscripció prèvia al 
mateix Espai Jove. 

Dijous 28 es farà una sortida a l’escola d’escalada Ingravita d’Igualada.

El 3r Canicròs de l’Anoia, 
última prova puntuable 

El recorregut va ser de 10km amb força duresa però amb paisatges esplèndids.

ÒDENA / REDACCIÓ

El passat diumenge 10 de 
març es va celebrar el 3r Ca-
nicròs de l’Anoia, l’última pro-
va puntuable per a la Lliga 
Catalana. El recorregut cir-
cular de 10km  sortia de les 
instal·lacions del Club Amics 
del Gos (CAG) i després d’un 
km per carretera, tombava 
cap a Can Macià, enfilant-se 
per pendents i trialeres fins a 
Puig Aguilera, on els partici-
pants disposaven del primer 
punt d’avituallament. Ja de 
baixada, i després de passar 
per tots els punts de control 
i segon avituallament, el tra-
jecte finalitzava de nou a les 
instal·lacions del CAG, on els 
corredors rebien un obsequi 
per la seva participació.
Aquest any la sortida es va fer 
a les nou pels corredors fede-
rats i un minut més tard pels 

no federats. Tots van destacar 
la duresa de la prova així com 
la seva bellesa. Després de 
l’entrega de premis la direc-
tiva va organitzar un divertit 
sorteig d’obsequis donats per 
alguns dels patrocinadors del 
Club Amics del Gos. 
Agrair la inestimable ajuda de 
Ramon Mir i Jaume Basas, del 
Club Atletic Igualada i de Vi-
cenç Junyent, director mèdic 
de l’Hospital Veterinari d’Igua-
lada, sense els quals la prova 
no s’hauria pogut dur a terme. 
Els guanyadors van ser, Da-
niel Martinez i “Sancho” amb 
45’40’’, en categoria mascu-
lina absoluta, i Miriam Galis-
teo i “Bruna” amb 48’55’’ en 
categoria femenina. En la ca-
tegoria de veterans A es va 
imposar Andreu Padró i “Boi-
ra” amb 48’37’’, i en vetrans B, 
Toni Farre i “Chocolate”.

L’Espai jove d’Òdena organitza 
activitats per Setmana Santa

Un taller de mones 
de Pasqua i un 
campionat de billar, 
propostes per als 
joves de la Pobla 
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La regidoria de Joventut de 
l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través del Cau 
Jove, organitza per aquest 
final de mes de març dues 
propostes, un taller de mones 
de Pasqua i un campionat de 
billar. La primera activitat es 
farà el divendres 22 i la sego-
na, del 25 al 28. El taller de 
mones de Pasqua es farà, de 
les sis de la tarda a les vuit del 
vespre, a la sala polivalent del 
Cau Jove. Quant al campionat 
de billar s’han inscrit una de-
sena de joves. Les partides es 
jugaran a partir de les quatre 
de la tarda i el preu serà d’un 
euro. 

L’equip d’escacs se 
situa en el vuitè lloc 
del campionat
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’equip d’escacs del CT la 
Pobla se situa, després de la 
setena jornada en el vuitè lloc 
del Campionat de Catalunya 
per Equips. En el darrer par-
tit que van disputar davant el 
Calaf B, l’equip de la Pobla va 
obtenir un meritori empat a 3. 
Va ser un enfrontament molt 
igualat i que els poblatans van 
estar a punt de guanyar.
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L’ajuntament de la Pobla aprova una 
moció de suport per al dret a decidir
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va aprovar, en el 
Ple ordinari del passat dijous 
14 de març, una moció de su-
port a la declaració de sobira-
nia i el dret a decidir del poble 
de Catalunya. El text, presen-
tat per Esquerra Republicana 
de Catalunya, va rebre el vot a 
favor de tots els grups munici-
pals, CiU, PSC i ERC.
La moció es va aprovar amb 
un afegit que va aportar el 
grup municipal Socialista 
en el punt primer en què es 
diu: “Manifestar l’adhesió de 
l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt a la declaració de 
sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya”. El PSC 
va aclarir al final d’aquesta 
frase, “de forma acordada i 
legal”. En el punt segon es 
recollia fer arribar l’acord al 
Parlament de Catalunya. La 
Cambra catalana va aprovar 
aquesta declaració el 23 de 
gener de 2013.
A més d’aquest tema, en 
aquesta sessió es acordar, 
per unanimitat, l’acceptació 

de la subvenció de la Gene-
ralitat concedida per les des-
peses de funcionament de la 
Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet per al curs 2011-2012. 
Aquesta ajuda econòmica és 
de 55.900 euros, que suposa 
1.300 euros per alumne, amb 
un total de 43 nens i nenes. 
Una altra de les qüestions 
que es va tractar va ser la 
incorporació de la Pobla de 
Claramunt a la Mancomunitat 
per a l’atenció dels minusvà-
lids psíquics de la comarca 
de l’Anoia, APINAS. Aquesta 
adhesió suposarà l’aportació 
de 13.500 euros a l’any per a 
aquesta entitat. El punt es va 
aprovar per unanimitat. 

En l’apartat d’informes i pro-

postes d’alcaldia, l’alcalde po-
blatà, Santi Broch, va informar 
sobre diversos temes, com la 
concessió d’una subvenció 
de 228.000 euros de la Xarxa 
Barcelona-Municipis de Quali-
tat, de la Diputació de Barce-
lona, per a la construcció de 
dues passarel·les sobre el riu 
Anoia; a més d’informar sobre 
l’estudi elaborat pel departa-
ment de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Cata-
lunya sobre les mesures que 
es poden realitzar per reduir la 
velocitat a la carretera C-244; 
o la incorporació de la Pobla a 
la Taula Estratègica de l’Aerò-
drom Igualada-Òdena.
En el punt de precs, preguntes 
i mocions, per part de l’oposi-
ció es van plantejar diverses 
qüestions, com la neteja d’un 
terreny de can Ribalta; uns 
talls de llum que hi hagut al 
barri de les Garrigues; o quei-
xes de la gent del poble per la 
festa de carnaval que va or-
ganitzar l’entitat local Barrufet 
Roig. L’alcalde i l’equip de go-
vern van respondre les diver-
ses qüestions.

També es va informar 
de la concessió d’una 
subvenció de 228.000 
euros de la Xarxa 
Barcelona-Municipis 
de Qualitat de la Di-
putació de Barcelona

S’instal·len uns equips per a 
reduir el consum d’electricitat

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha instal·lat uns 
equips nous per tal de re-
duir el consum d’electricitat. 
Aquests aparells s’han ubicat 
al comptador que subministra 
energia al camp de futbol mu-
nicipal del Pas Blau i les instal-
lacions del tennis, i al de l’en-
llumenat públic que comprèn 
des d’una part de l’avinguda 
de Catalunya fins al carrer de 
Sant Procopi.
Els equips d’eficiència ener-
gètica s’han col·locat en 
aquests dos punts perquè és 
on s’ha detectat que hi ha més 
consum i, per tant, on l’estalvi 

pot ser major. Es calcula que 
la reducció en la facturació pot 
estar entre un 8 i un 15%. Per 
certificar aquesta disminució 
també s’han aplicat uns con-
trols per conèixer el consum 
que hi havia abans d’instal·lar 
els aparells i l’actual.
A més de la reducció en la fac-
turació, aquests equips tenen 
altres avantatges, com l’aug-
ment de la seguretat perquè 
disminueixen els microtalls 
de llum i, per tant, els aparells 
elèctrics tindran més vida útil 
i menys avaries, la reducció 
dels excessos de potència 
o l’optimització del consum 
d’energia.  

Els nous aparells s’han col·locat en dos punts de referència del municipi.
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Promoció Econòmica guia als 
alumnes que acaben l’ESO
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El jovent de secundària que 
està a punt d’acabar l’ESO 
es veurà molt aviat empès a 
prendre una decisió sobre el 
futur professional i decidir l’iti-
nerari a seguir un cop acaba-
da aquesta etapa. Per tal de 
facilitar la presa de decisions, 
des del servei de Promoció 
Econòmica de Vilanova del 
Camí s’ha editat un any més 
el quadríptic “I després de 
l’ESO?” i s’han organitzat ses-
sions d’informació i orientació 
professional per a l’alumnat de 
4t ESO de l’Institut Pla de les 
Moreres i  l’IB Balmes - UEC. 
El jovent haurà de triar l’opció 
formativa en funció dels propis 
interessos o habilitats i és per 
això que en aquest moment, 

és més necessària encara la 
informació i reflexió al voltant 
de l’itinerari que s’escollirà, 
per a dedicar-s’hi professio-
nalment. Des de Promoció 
Econòmica es treballa per la 
orientació i la formació per tal 
de dotar d’eines per a la de-
cisió professional del jovent 
vilanoví. En aquesta línia, a 
banda de l’edició del fulletó 
informatiu, s’ha previst la re-
alització de diferents sessions 
formatives els dies 5, 17 i 26 
d’abril. En el quadríptic  que 
presentaran al jovent figura 
tot l’itinerari formatiu que es 
pot cursar al sistema educatiu 
a partir de l’ESO i els centres 
més propers a Vilanova del 
Camí  de Batxillerat, CFGM, 
CFGS i altres opcions.

L’institut vilanoví participa a la 
trobada Comenius a Polònia

Els alumnes de l’institut vilanoví amb els companys polacs del Comenius.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Institut Pla de les Moreres de 
Vilanova del Camí ha viscut la 
tercera trobada internacional 
dins del projecte Comenius 
TUN-Y a Blachownia, Polònia, 
els dies 12, 13 i 14 de març. 
Una oportunitat única per a 
continuar millorant l’anglès i 
una experiència inoblidable  
per als quatre representants 
de l’institut vilanoví que han 
participat en aquest intercanvi.
En aquesta trobada s’ha tre-
ballat el món del cinema i 
cada escola ha aportat un 
curtmetratge d’uns cinc minuts 
de durada per valorar les ap-
tituds cinematogràfiques dels 
alumnes i reflexionar conjun-
tament sobre els aspectes que 
s’han de tenir en compte dins 
aquesta disciplina artística. 
Per a fer la feina més diverti-
da, l’alumnat  polac va organit-

zar un simulacre de cerimònia 
d’entrega dels Òscars. Cada 
escola es va emportar un dels 
set premis: a la millor músi-
ca, als millors actors, a la mi-
llor edició... El més important 
sempre ha estat el repte de 
compartir objectius i millorar 
les aptituds i els coneixements 
dels alumnes.
A part d’això, els alumnes van 
poder gaudir de tota una jor-
nada realitzant un taller de ci-
nema a la ciutat de Katowice. 
En aquest taller els van expli-
car els orígens del cinema de 
la mà dels germans Lumière i 
Georges Méliès, així com un 
repàs pels diferents gèneres 
i les seves característiques. 
La part pràctica d’aquest taller 
va consistir en la filmació de 
tres petites històries per part 
de tots els alumnes dividits en 
tres grups diferents.

L’OMIC atendrà avui divendres 
les consultes sobre consum 
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Oficina Mòbil d’Informació al 
Consumidor (OMIC) farà para-
da a Vilanova del Camí aquest 
divendres. Com és habitual, la 
visita mensual dels tècnics de 
la Diputació de Barcelona co-
incidirà amb un divendres de 
mercat. La unitat mòbil s’ubi-
carà a la plaça del Mercat, en-
tre 2/4 d’onze i la una del mig-
dia. L’equip tècnic de l’Àrea de 
Salut Pública i Consum dona-
rà resposta a les consultes i 
reclamacions vilanovines de 
manera personal i gratuïta.
Alguns dels exemples sobre 
les temàtiques que atenen els 
tècnics de l’OMIC són l’etique-
tatge i garantia de productes, 
la compra i lloguer d’habitat-
ges, els serveis bancaris, les 
assegurances, la compraven-
da de vehicles o serveis turís-
tics, entre altres. 
D’altra banda, el passat diven-
dres, 15 de març es va com-

memorar el “Dia Mundial dels 
Drets del Consumidor”, espe-
cialment dedicat a promoure 
la seguretat de productes i 
serveis i a incentivar la vigilàn-
cia i control del mercat. En un 
moment de crisi com l’actual, 
l’acció de les administracions 
públiques és imprescindible 
per garantir els drets de les 
persones consumidores i per 
estimular actituds de consum 
responsable.
En aquest marc, la Diputació 
de Barcelona va presentar la 
Campanya de Foment de la 
Inspecció , impulsada  des de 
la Xarxa Local de Consum, 
que té com a objectiu difondre 
el missatge “Amb la inspec-
ció,  tots hi sortim guanyant”, 
i conscienciar el sector empre-
sarial que les inspeccions de 
consum que es duen a terme 
ajuden a millorar la qualitat, 
estimulen la competència i 
promouen el comerç local.

Detenen un home 
per un robatori i la 
víctima acaba sent 
denunciada per un 
delicte d’estafa

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra de la 
Unitat d’Invetigació de l’Anoia 
van detenir a Sergio OP, de 
35 anys, sense antecedents, 
de nacionalitat espanyola i veí 
de Vilanova del Camí, com a 
presumpte autor d’un robatori 
amb força a l’interior d’un do-
micili. Els mossos van rebre 
un avís quan s’acabava de 
produir un robatori en un pis 
de Vilanova.  La policia es va 
dirigir ràpidament al domicili 
de la víctima i després de fer 
diverses comprovacions es va 
obrir una investigació. En la 
denúncia el propietari va ma-
nifestar que li havien sostret 
1470 euros. Els investigadors 
van poder identificar i detenir 
el presumpte autor del robatori 
que va admetre que havia co-
mès el delicte però va insistir 
que la quantitat de diners que 
havia robat eren 170 euros. 
Després de la declaració del 
detingut, els mossos van dei-
xar la detenció sense efec-
te, ja que els donava fiança 
que es presentarà davant el 
jutge, però els investigadors 
van voler aclarir si els diners 
robats eren els que s’havien 
denunciat, i van agafar de nou 
declaració al denunciant, qui 
es va ratificar en la quantitat 
de diners que li havien robat. 
Posteriorment, però, va fer-se 
enrere en la declaració, ad-
metent que havia augmentat 
la quantitat dels diners robats 
per cobrar-los de l’asseguran-
ça, circumstància que ja s’ha-
via produït. Els mossos van 
denunciar a l’home per un de-
licte d’estafa i en van informar 
a l’asseguradora per tal que 
interposés la denúncia corres-
ponent.

La Unió Cultural 
Extremeña celebra la 
Romería de la Virgen 
de los Hitos 2013
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Aquesta setmana continuaran 
els actes de la Unió Cultural 
Extremeña en l’edició d’en-
guany de la Romería Virgen 
de los Hitos. Avui 22 de març 
a les sis de la tarda seguirà el 
tridu a la Parròquia de Sant Hi-
lari, que es va iniciar ahir i fina-
litzaran el diumenge 24 amb 
la sortida de l’església amb 
la imatge en processó fins al 
parc fluvial on tindran lloc vàri-
es activitats fins 2/4 de set de 
la tarda que es tornarà amb la 
imatge cap a l’església. 

Els pagesos d’Òdena podran 
sol·licitar a l’ajuntament fer foc

El consistori odenenc podrà autoritzar als pagesos realitzar les seves cremes.

ÒDENA / REDACCIÓ

El  passat  15 de març es va 
iniciar el període de prohibició 
d’encendre foc  en terrenys 
forestals i en la franja de 500 
metres que els envolta. No 
obstant es poden concedir 
autoritzacions per a la realit-
zar diversos tipus d’activitats 
relacionades principalment 
amb treballs agrícoles, treballs 
forestals o focs d’esbarjo. En-
guany com a novetat, el  de-
partament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, ha obert la pos-
sibilitat a que els ajuntaments 
de l’Anoia puguin sol·licitar 
la modalitat d’autorització de 

crema col·lectiva, només per a 
cremes de restes procedents 
de treballs agrícoles.  
Així, l’ajuntament d’Òdena 
s’ha adherit aquesta modalitat 
amb  l’objectiu de simplificar 
els tràmits administratius i agi-
litzar el procés d’autorització 
per a l’eliminació de restes 
vegetals i restes de poda pro-
cedents de treballs agrícoles, 
(brancatge d’olivera, amet-
llers, vinya i les restes vege-
tals procedents dels horts...), 
la resta de sol·licituds d’activi-
tats amb risc d’incendi han de 
seguir un tràmit administratiu 
individual, tal com es venia 
fent fins ara.

Comença de nou la campanya 
d’hàbits alimentaris a l’escola
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La campanya “Bon dia, es-
morzem?” adreçada a les es-
coles vilanovines, tornarà a 
fomentar a partir del 9 d’abril 
els bons hàbits d’alimentació 
entre els més petits, en un 
àpat tant important com és 
el de l’esmorzar. Aquest any, 
dos grups d’alumnes de P4 de 
l’Escola Pompeu Fabra par-

ticiparan en les dues prime-
res jornades, el 9 i 10 d’abril. 
També prendran part en el 
programa de visites tres grups 
de P4 i de 1r de l’Escola Joan 
Maragall i dos grups de P4 i 
P5 de l’Escola Marta Mata. 
Com ve sent habitual, els més 
petits s’endinsaran en el món 
de l’alimentació saludable a 
partir d’un conte.
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L’ajuntament de Montbui lliura als 
veïns els nous ajuts de Llei de Barris

Teo Romero, amb els representants de les comunitats durant l’entrega de xecs.

MONTBUI / REDACCIÓ

Divendres passat va tenir lloc 
a la Sala de Juntes de l’ajun-
tament de Montbui l’acte de 
lliurament de dos xecs a dues 
comunitats de propietaris de 
Montbui, les del carrer Santa 
Anna, 17 i les del “Bloc dels 
Cures”, al carrer Sant Barto-
meu. Aquests ajuts, que cor-
responen al 40% de l’actuació 
realitzada, s’emmarquen en 
el programa de millora d’ele-
ments comuns dels edificis, 
dins el Projecte de Rehabilita-
ció Integral del Barri de Sant 
Maure, de la Llei de Barris. 
L’alcalde de Santa Margarida 
de Montbui, Teo Romero, va 
fer el lliurament dels respec-
tius xecs als representants de 
les comunitats de propietaris. 
Amb el lliurament d’aquests 
ajuts econòmics, l’ajuntament 
ha concedit, des del  2008, 
més de 240.000 euros per a 
l’impuls  de les obres de re-
habilitació en els edificis del 
barri. Les principals actua-
cions realitzades han estat 
l’arranjament de façanes, la 
instal·lació d’ascensors, millo-
res estructurals en edifcis i la 
substitució d’uralita a les teu-
lades. L’aportació de l’ajunta-
ment, gràcies a la subvenció 

de Llei de Barris, pot ajudar en 
molts casos a posar en mar-
xa el projecte, en finançar un 
40% del total de la despesa 
que tinguin els veïns.
L’alcalde Teo Romero va co-
mentar durant aquest acte 
que possiblement, serien els 
darrers ajuts que es lliurarien 
a les comunitats. L’explicació 
és la manca de pagament per 
part de la Generalitat  vers 
l’ajuntament. Teo Romero va 
denunciar que “la Generalitat 
ens deu més de dos milions 
d’euros que no ens ha pagat 
i en poc temps aquesta xifra 
pot pujar als quatre milions 
d’euros. Exigim i demanem a 
la Generalitat que ens pagui 
allò que ens deu. L’Ajunta-
ment de Montbui està fent de 

finançador de la Generalitat i 
això no pot ser”. El batlle va 
recordar que “contínuament 
hem d’anar avançant diners 
i tot té un límit. L’ajuntament 
de Montbui paga a 30 dies, i 
tenim un nivell d’endeutament 
correcte, però si continua la 
situació així acabarem tenint 
problemes”. Romero va afegir 
que hi ha altres ajuntaments 
que pateixen els mateixos 
problemes i va recordar que 
la Generalitat “ens deu diners 
de Llei de Barris, del PUOSC i 
també del servei de Llars d’In-
fants”. L’alcalde de Montbui va 
destacar que “nosaltres no po-
dem deixar les obres a mitges, 
quan ja estaven concedides 
les subvencions, i quan tenim 
terminis que complir”. 

Lliurament dels premis del 
Concurs de Fotografia

Es posa en marxa el projecte 
de l’ABS, “Pacient Expert”

Montbui ofereix la opció de 
gestionar un quiosc municipal 

Els Mossos detenen 
el presumpte autor 
d’un robatori en dues 
naus industrials
MONTBUI / REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir a Oscar RR, de 31 
anys, de nacionalitat espa-
nyola i veí de l’Anoia, com a 
presumpte autor de dos roba-
toris amb força en dues naus 
industrials de Santa Margarida 
de Montbui en què es va en-
dur el coure de la instal·lació 
elèctrica i material divers.

MONTBUI / REDACCIÓ

Demà dissabte a partir de les 
set de la tarda tindrà lloc l’ac-
te de lliurament de premis de 
l’onzè Concurs de Fotografia 
“Com ens veiem les dones?”, 
proposta organitzada per Do-
nes amb Empenta i emmar-
cada en les activitats realitza-
des per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones. 
Enguany la temàtica d’aquest 
certamen ha estat “Nosaltres i 

el compromís”. S’ha establert 
tres categories, el primer pre-
mi de 100 euros; el segon de 
75 i també hi haurà un premi 
del públic que aconseguirà 50 
euros i que correspondrà a la 
fotografia més votada a Face-
book. El lliurament de premis 
coincidirà amb la inauguració 
d’una exposició de les obres 
finalistes. L’exposició es podrà 
veure al vestíbul de l’ajunta-
ment fins al 7 d’abril.

El quiosc es troba situat al Parc de la Solidaritat, una de les zones lúdiques més importants.

MONTBUI / REDACCIÓ

L’ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui informa que 
fins el 27 de març es poden 
presentar ofertes per tal de 
gestionar el quiosc municipal 
ubicat al Parc de la Solidari-
tat de Montbui. Els interessats 
a optar a la gestió d’aquest 
equipament no hauran de fer 
cap inversió important i no-
més hauran d’aportar un ca-
non mensual de 200 euros. La 
concessió tindrà una durada 
inicial d’un any, que podrà ser 
prorrogada de mutu acord. 
D’altra banda, el concessiona-
ri haurà de vetllar pel bon ús 
de les instal·lacions i garantir 
el civisme.
Les propostes per gestionar 

aquest equipament municipal 
es poden presentar al Regis-
tre General de l’ajuntament de 
Montbui, de dilluns a diven-
dres, des de les vuit del matí 
i fins 2/4 de tres de la tarda i 
també els dissabtes des de les 
nou i fins a les dues del mig-
dia. Trobareu tota la informa-
ció sobre aquesta convocatò-
ria al “Perfil del contractant” 
del web de l’ajuntament  o 
bé a les mateixes oficines del 
consistori. 
El quiosc del Parc de la Soli-
daritat es troba en una de les 
zones lúdiques i d’oci més im-
portants del municipi, en un 
parc de més de 8.000 metres 
quadrats que és lloc de refe-
rència per a grans i petits.

La Vínicola va acollir aquesta iniciativa per a facilitar la vida als malalts crònics.

MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest passat dimarts ha tin-
gut lloc a la Sala Polivalent del 
Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola una sessió informativa 
del projecte “Pacient expert”, 
a càrrec de professionals de 
l’ABS Montbui. 
El projecte “Pacient expert” 
es vol desenvolupar en dife-
rents sessions amb persones 
de Montbui que pateixen dia-
betes. La iniciativa es realitza 
amb persones que pateixen 
malalties cròniques, en aquest 
cas malalties com la diabetes 
mellitus, i que són capaces de 
responsabilitzar-se de la prò-
pia malaltia i autocuidar-se, 
sabent identificar els símpto-

mes, responent davant d’ells 
i adquirint eines que els aju-
den a gestionar l’impacte físic, 
emocional i social de la pa-
tologia, millorant així la seva 
qualitat de vida, sempre i quan 
visitin el metge periòdicament, 
però per a què no hi hagin de 
fer tan sovint. 
L’objectiu és crear un grup de 
treball, i durant nou sessions 
de 90 minuts, ajudar a aquests 
pacients en el coneixement i 
el control de la seva malaltia. 
Les sessions es duran a ter-
me de forma setmanal, fins el 
proper mes de juny i qualsevol 
persona que la pateixi o tingui 
un familiar amb aquesta ma-
laltia hi podrà assistir-hi.
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Es retira la creu del monument 
pierenc per a ser renovada

Moment de la retirada de la creu esquerdada de la plaça.

PIERA / REDACCIÓ

El passat divendres 15 de 
març es va retirar la creu del 
monument de la plaça del ma-
teix nom a Piera, que estava 
esquerdada, perquè se’n pu-
gui fer una reproducció. 
Ja fa un temps que es va de-
tectar un deteriorament del 
símbol de la plaça de la Creu, 
una qüestió de la qual els ve-
ïns ja havien alertat l’ajunta-
ment. Després de consultar 
amb diversos especialistes, 
incloent-hi l’autor dels dos 
plafons de la creu, el mestre 
ceramista Josep Mata, s’ha 
procedit a tallar i retirar la creu 
per fer-ne una reproducció.

Als anys vuitanta, la creu ori-
ginal va caure i el veïnat, per 
iniciativa popular, va demanar 
que se’n fes una de nova. En 
aquell moment es va buscar 
un picapedrer per a aquesta 
tasca i es van encarregar els 
motlles a l’esgrafiador Ferran 
Serra, que un cop enllestits, 
els va donar al mestre Mata 
perquè fes les imatges de les 
dues plaques de què consta 
la creu, una amb una mare-
dedéu i l’altra amb una imatge 
del Sant Crist de Piera.
En breu s’encarregarà la re-
producció de la creu perquè 
pugui ser reposada al més 
aviat possible.

Molt bona acceptació al primer 
encontre de joves a escena

Tots els joves participants a la trobada, satisfets amb la iniciativa.

PIERA / REDACCIÓ

El cap de setmana del 9 i 10 
de març va tenir lloc La Trama, 
el primer encontre de joves a 
escena, una iniciativa de l’Es-
cola de Teatre de Piera amb 
col·laboració d’Arsènic, espai 
de creació de Granollers. 
L’objectiu de l’encontre, que 
es va fer en diferents espais, 
Ca la Mestra, el Foment, Font 
del Prat i plaça del Tricen-
tenari, va ser que joves de 
les dues escoles, en total 45 
alumnes entre 13 i 19 anys, 
compartissin un cap de set-
mana treballant conjuntament, 
per tal de créixer en la forma-
ció teatral i personal. Durant 
la jornada es van fer tallers 
de dansa i teatre, amb la ba-
llarina i coreògrafa Carmen 
Nàjera; interpretació, impartit 
per l’actor i director Dusan To-
misch, i clown, amb el guiatge 
de l’actor i clown Ton Munta-
ner. Per altra banda, cada un 
dels grups va mostrar part 

de la feina que estan fent en 
les seves respectives escoles 
amb l’objectiu de compartir 
i establir un debat sobre les 
diferents formes de treballar. 
L’encontre es va cloure amb 
la preparació i representació 
per part d’alumnes d’ambdu-
es escoles, d’escenes de “Tot 
esperant Godot”, de Samuel 
Beckett, i un dinar de cloenda 
a la Font del Prat.
L’experiència va ser intensa i 
gratificant. Tant per part dels 
joves participants com de la 
direcció de les escoles que vol 
donar continuïtat a aquesta 
iniciativa i fer-la créixer, ja que 
compartir experiències i treba-
llar conjuntament ajuda a ma-
durar al voltant d’un art com 
és el teatre. L’Escola de Tea-
tre de Piera, que es va abocar 
en l’organització d’aquest en-
contre, va comptar amb la col-
laboració de molts voluntaris 
per fer agradable l’estada dels 
joves a Piera.

Els alumnes de l’escola de 
Flandes visiten Piera Televisió

La classe de 4t de primària va poder veure com és per dins la televisió.

PIERA / REDACCIÓ

Els alumnes de 4t de primària 
de l’escola Les Flandes van 
visitar els estudis de Piera 
Televisió per veure i aprendre 
com és el món de la televisió 
per dins. 
El passat 14 març, Piera Te-
levisió va rebre la visita dels 
alumnes de 4t de primària de 
l’escola Les Flandes. Els vo-
luntaris d’aquest mitjà els van 
preparar unes sèrie activitats 
relacionades amb la tele, com 
portar una càmera de televi-
sió. També van poder veure i 
aprendre què era un chroma, 
una tècnica audiovisual utilit-
zada en televisió i que consis-
teix a extraure un color de la 
imatge i substituir l’àrea que 

ocupava aquest color per una 
altra imatge. És el que fan, 
per exemple, els meteoròlegs 
de la televisió. Els nens van 
gaudir molt simulant que eren 
presentadors o homes i dones 
del temps.

L’arxiu de programes
Un altre espai que els va inte-
ressar molt va ser la sala d’ar-
xiu de programació, on estan 
tots els reportatges de Piera 
TV, del primer a l’últim enre-
gistrats, i van visitar la sala 
d’edició de vídeo i la de rea-
lització. Els alumnes van mar-
xar molt contents de Piera TV, 
perquè era la primera vegada 
que veien i vivien una televisió 
per dins.

Engega la temporada de trial 
amb bons resultats pierencs

Els pilots del Moto Club Piera Scan Team va iniciar la temporada amb molt bons resultats.

PIERA / REDACCIÓ

El passat diumenge 10 de 
març va iniciar-se a Sant Car-
les de la Ràpita la Copa Cata-
lana de Trial de nens d’aques-
ta temporada. El Trial de nens 
dels Alfacs, amb l’organització 
del Moto Club Sant Carles, ha 
servit per començar en terres 
de l’Ebre aquest campionat, 
que reuneix la base del tri-
al català, amb la participació 
dels pilots del Moto Club Piera 
Scan Team. La debutant Mire-
ia Lozano va ser segona clas-

sificada a categoria Oberta, 
Arnau Carreras tercer classifi-
cat a Promo 80 i Pol Mediñá, 
quart a la classificació en la 
disputada categoria Base 80.
La propera prova del calenda-
ri on participaran els pilots de 
Piera serà la cursa d’aquest 
diumenge 24 de març al cam-
pionat d’Espanya de Trial a 
Bocairent (València). També 
pendrà part en aquesta pro-
va el pilot del Moto Club Piera 
Scan Team, Adrià Mansergas, 
competint en la categoria TR3.

Ja estan a la venda 
les entrades per a 
l’espectacle de màgia 
del Mag Lari

PIERA / REDACCIÓ

Des del passat 15 de març 
que ja són a la venda, al Bar 
Nou Foment, les entrades per 
a l’espectacle “La Màgia del 
Mag Lari”, que es representa-
rà al Teatre Foment de Piera, 
el proper dissabte 30 de març, 
a les sis de la tarda. Els preus 
de les entrades són de dotze 
euros les anticipades i quinze 
euros a taquilla, el mateix dia 
de l’espectacle.
La representació és per a tots 
els públics i promet sorpren-
dre tothom. A més, el Mag Lari 
barreja els seus ingredients 
preferits amb elegància, ironia 
i presència escènica, perquè 
la vetllada sigui inoblidable. 
Una hora farcida d’aparicions i 
desaparicions, participació de 
públic i grans il·lusions, com-
plementada amb un disseny 
de llums espectacular i una 
selecció musical acurada.

El casal de la Gent 
Gran de la Llacuna 
gaudeix d’una 
calçotada a Taradell
LA LLACUNA / REDACCIÓ

Aquest mes, el casal de la 
Gent Gran de la Llacuna ha 
organitzat una sortida per 
disfrutar d’una calçotada. 
Com altres vegades la Jun-
ta ha preparat una sorpresa i 
aquesta vegada ha portat als 
participants a la comarca de 
Vic, a la població de Taradell.
En arribar, un bon esmorzar i 
després ruta amb el trenet tu-
rístic per les rodalies del poble 
i primera parada per visitar un 
obrador d’embotits, que fins 
l’any 1940 havia estat un ca-
sino. Segona parada, passeig 
comentat per un guia local per 
contemplar els edificis i monu-
ments històrics del nucli antic 
del poble, incloent-hi un pla-
taner centenari catalogat com 
un dels arbres monumentals 
de Catalunya. El mateix trenet 
els va portar fins a l’entrada 
del restaurant La Masia de 
Taradell on vam gaudir d’una 
magnífica calçotada, que no 
desmereix en res a les que es 
fan a les terres de Valls.
Per acabar el dia van anar fins 
a Vic on van visitar la població.
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La Policia Local inicia una 
campanya de seguretat vial
CAPELLADES / REDACCIÓ

La Policia Local de Capellades 
fa des del 18 de març fins al 
15 d’abril, una campanya so-
bre seguretat als vehicles. La 
campanya s’emmarca dins les 
accions de vigilància i control 
contemplades en el Pla Estra-
tègic de Seguretat Vial 2010-
2014, que té com a objectiu 
bàsic garantir la seguretat vial 
reduint la sinistralitat i la lesivi-
tat associada a la mateixa en 
les vies públiques de Capella-
des. Els objectius específics 
de la campanya se centren a 
comprovar que els vehicles 
circulin amb les necessàries 
condicions tècniques i també 
a verificar que han passat les 
preceptives inspeccions tèc-
niques de vehicles i circulen 
amb l’assegurança obligatò-
ria. Cal recordar que tots els 
vehicles matriculats han d’ob-
tenir l’assegurança obligatòria 
i si no en disposen seran re-

tirats de la via, amb sancions 
greus.
També es corregiran les in-
fraccions que s’observin en 
aquesta matèria, retirant, si 
escau, de les vies urbanes 
aquells vehicles que presentin 
alteracions tècniques greus o 
que per les seves caracterís-
tiques suposin un evident risc 
per a la resta de la ciutadania. 
També es verificarà el correc-
te funcionament i la utilització 
de l’enllumenat concorde a les 
condicions de visibilitat.
Tal i com recorda el caporal 
de la Policia Local, Miguel 
Hernández, “a Capellades es 
disposa d’un servei de retira-
da i gestió de vehicles vells, 
retirem tots els vehicles que 
estan en desús i realitzem 
gratuïtament la baixa i resta 
de tràmits, amb l’objectiu que 
no sigui una carrega mantenir 
un vehicle que no s’utilitza o 
està avariat”.

Els Falcons de Capellades es 
desplacen a actuar fins la Garrotxa

Els Falcons van fer vàries figures, com aquest Avet, al municipi de Sant Jaume de Llierca.  

CAPELLADES / REDACCIÓ

El passat cap de setmana els 
Falcons de Capellades es van 
desplaçar fins la comarca de 
la Garrotxa, amb un gran nom-
bre de falcons.
Diumenge a les onze del matí, 
els Falcons de Capellades van 
actuar a la població de Sant 
Jaume de Llierca en motiu 
de la XXa Fira de Sant Josep 
amb un públic bastant encuri-
osit per ser el primer cop que 
actuava una colla falconera.
Van començar des de l’ajunta-
ment amb uns pilars caminats 
acompanyats per la Geganta 
Talena fins a la plaça Major; 
un cop van arribar a la plaça 
van construir tres Avions de 3, 
unes Planxes rodades amb un 
Pilar de 3 al mig, una Pira 4x3 
molt quieta, una Serra de 10 
puntes amb un Pilar al mig, La 
Sardana, un Avet i per acabar 
un Pilar de 4, estrenant moltes 
noves posicions, ja que al ser 

una colla falconera tan jove 
obliga a estar en constants 
canvis pels seus membres.
Després, van acabar la festa 
amb una arrossada popular 
al Centre Cívic de la mateixa 
localitat.
Els Falcons de Capellades 
valoren molt positivament 
aquesta primera sortida fora 
de la seva comarca, i estan 

molt satisfets dels seus mem-
bres, superant-se en cada ac-
tuació i animant-los a seguir 
treballant de valent per créixer 
més i millor.

La propera, a Capellades
La pròxima actuació dels Fal-
cons serà el proper dissabte 
27 d’abril a la seva població 
natal, Capellades.

Capellades fa una nova edició 
solidària d’acapta de sang
CAPELLADES / REDACCIÓ

El passat dimarts va tenir lloc 
a Capellades una nova edi-
ció  de la solidària campanya 
de donació de sang. Com en 
els darrers anys l’acapta es va 
fer al Teatre La Lliga, durant el 
matí de deu a dues i la tarda 
de quatre a nou.
Tant al matí com a la tarda, 
hi va haver força afluència de 

donants, com els regidors del 
Ple de l’ajuntament de Cape-
llades, solidaris amb la dona-
ció de sang.

Un nou eslògan
Sigues solidari, “Objectiu 200” 
serà l’eslògan d’una campa-
nya que té com a objectiu ar-
ribar a les 200 donacions de 
sang.

La Biblioteca del Bruc posa 
nom a la seva nova mascota

Tots els alumnes de l’escola i la llar d’infants durant la festa de benvinguda a la mascota Tirqui.

EL BRUC / REDACCIÓ

Els dimecres al matí la Bibli-
oteca Municipal “Verge de 
Montserrat” XBM obre de nou 
a una perquè els nens de l’Es-
cola Bressol “La Cadireta” i els 
alumnes de l’escola pública 
puguin anar a cercar els llibres 
que necessiten per fer els tre-
balls escolars, a llegir una es-
tona o a treballar un tema en 
concret.
Aquest curs 2012-13 els alum-
nes des de P-2 i fins a 3r de 
Primària varen trobar a faltar 
una mascota i van decidir que 
fos un follet entremaliat.
La Dolors Canudes, directora 
de l’escola de dibuix i pintu-
ra “Sant Miquel”, va dibuixar 
doncs la mascota i els nens la 
van pintar. Un cop pintat i en-
llestit l’havien de batejar i fer 
una festa de benvinguda.
Així, el passat dimarts dia 19 
de març, a  les deu del matí, 
l’educacora Anna Garcia, amb 
el seu acordió, va anar a la 
biblioteca a explicar contes i 

a participar de la festa de la 
mascota. També hi van ser 
presents, l’hereu del Bruc, 
Marçal Rovira, l’alcalde del 
municipi, Carles Castro, la re-
gidora de Cultura, Núria Bine-
fa, el director de l’escola, Pep 
Torras, i l’Anna Carro, directo-
ra de l’escola bressol.
Els infants, prèviament i per 
cursos, havien escollit el nom 
que ells volien posar-li a la 
mascota,  i per escollir el de-
finitiu van posar els noms a la 
barretina de l’hereu i en Marça 
va treure el nom que havien 
escollit els alumnes de 1r de 
Primària, Triqui. 
A aquesta activitat la van 
acompanyar dues exposici-
ons, una les fotografies de 
quan els nens pintaven el fo-
llet, i una del dibuix que havia 
fet cada un d’ells imaginant-se 
la mascota.
Així, la biblioteca municipal 
“Verge de Montserrat” XBM 
del Bruc té una nova mascol-
ta, el follet Triqui.

Orpí celebra la 
matança del porc tot 
i les inclemències 
meteorològiques

ORPÍ / REDACCIÓ

El passat diumenge 17 de 
març, tot i les inclemències del 
temps, es va poder celebrar la 
matança del porc a Orpí.
Ja des de bon matí  va comen-
çar la festa, amb la preparació 
de la carn per elaborar les bo-
tifarres, tant blanques com ne-
gres, es van fer els costellams 
a la brasa, es van preparar els 
tastets..., amb la col·laboració 
de la Comissió de festes i de 
veïns del municipi i voltants. 
Així, cap a quarts d’onze del 
matí va tenir lloc l’esmorzar,  
amb sardines a la brasa, ama-
nida i pa amb tomàquet, sota 
la carpa que s’havia habilitat a 
la plaça Sant Jordi, preveient 
la possilbe pluja. En el dinar 
que va tenir lloc al garatge que 
cedeix el veí Josep Valls, en 
casos de mal temps, es van 
poder degustar les botifarres, 
el costellam i els cigronets de 
l’Anoia, acompanyat tot amb 
amanida i pa amb tomàquet, i 
finalment de postres, un dels 
plats més típics d’aquestes 
dates properes a la Setmana 
Santa, bunyols de vent, amb 
café i gotes. 

Sorteig de tres paneres
Per finalitzar la festa, va tenir 
lloc el sorteig de tres paneres 
que contenien cava i botifarra, 
tant crua com blanca i negre 
que s’havia elaborat durant 
aquell mateix  matí.

ANUNCI
Concurs públic per a l’arrendament de la vivenda denomi-
nada “Casa del Mestre”, situada al paratge de Santa Fe de 
Calonge de Segarra

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Calonge de Segarra

Objecte del contracte: Adjudicació, mitjançant procedi-
ment obert amb diversos criteris d'adjudicació, del 
contracte d'arrendament de la vivenda denominada “Casa 
del Mestre”, com a vivenda / alberg – casa de colònies: 
edi�ci de dues plantes, amb una superfície útil de 128 m2, 
situat al paratge de Santa Fe de Calonge de Segarra

Termini de l’arrendament: 5 anys prorrogables

Cànon inicial de l’arrendament: 240 € mensuals

Termini de presentació d’ofertes: �ns al 14 d’abril de 2013

El plec de clàusules administratives particulars està publi-
cat al web www.calongesegarra.cat. Per a més informació, 
adreceu-vos a l’Ajuntament de Calonge de Segarra.

Calonge de Segarra, 20 de març de 2013

L’alcalde,
Xavier Nadal Masana

Ajuntament de Calonge de Segarra
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L’atur a Hostalets de Pierola, 
per sota la mitjana catalana

Durant el 2012 i aquest 2013 s’han portat a terme diferents cursos i tallers.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Tot i l’augment de la desocu-
pació a Catalunya, l’atur als 
Hostalets de Pierola se situa 
per sota de la mitjana catala-
na. En el cas concret de Hos-
talets, l’atur ha passat de les 
235 persones (dades del mes 
de desembre de 2011) fins a 
les 241 (corresponents al mes 
de desembre de 2012), el que 
representa un 15,20% de la 
població. Tot i això, el percen-
tatge és lleugerament més 
baix que la mitjana comar-
cal, ja que l’Anoia té una taxa 
d’atur del 20,23% al desembre 
de 2012.
Pel que fa al funcionament del 
propi Servei d’Ocupació Local 
cal destacar que s’han incor-
porat a la borsa de treball un 
total de 214 usuaris, i s’han 
fet un total de 202 entrevistes 
ocupacionals, d’orientació la-
boral i formativa, amb les per-
sones que així ho han requerit 

durant l’exercici. 
Pel que fa a aquest any 2013, 
s’ha posat en marxa el Club de 
Feina, que el mes de gener ja 
van utilitzar 15 persones. A to-
tes aquestes dades cal afegir-
hi les diferents activitats for-
matives que s’han fet durant 
aquests mesos, cursos per a 
persones emprenedores, amb 
l’assistència de 71 persones, i 
el Programa de Formació per 
a persones aturades, amb 41 
persones, i les 35 insercions 
laborals que s’han gestionat.
També cal destacar que en el 
portal web agafat.cat, 217 per-
sones són usuàries del butlletí 
informatiu d’ofertes de treball 
i ofertes formatives de la co-
marca i rodalies.
Des del mateix servei s’ofe-
reix a totes les persones que 
puguin tenir alguna consul-
ta o qüestió a resoldre sobre 
aspectes laborals o formatius, 
que no dubti en visitar-los.

L’equip d’Escacs dels Hostalets 
ascendeix a primera divisió

El Club d’Escacs d’Hostalets es va enfrontar amb el cuer de la categoria, el Joviat.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

La jornada del passat cap de 
setmana va ser la cirereta del 
gran torneig que ha fet en-
guany l’equip d’escacs dels 
Hostalets. Un matx trepidant 
que ha mantingut la tensió fins 
al final per decantar la balan-
ça cap al bàndol hostaletenc. 
La jornada va donar a l’equip 
7 punts dels 9 possibles i que-
dant segon, empatat amb el 
Súria, però amb el desempat 
favorable. El campió de la lliga 
ha estat l’Estany.
El passat cap de setmana, els 
hostaletencs s’enfrontaven 
amb el cuer de la categoria, 
el Joviat. El rival manresenc 
estava format per un equip 
molt jove que van demostrar 
un gran nivell per la seva curta 
edat. La jornada va començar 
amb un 1-0 local abans d’ini-
ciar-se, ja que l’equip visitant 
anava amb 5 jugadors. La 
jornada es va igualar amb un 
resultat negatiu, amb la derro-
ta del Jaume al cinquè taulell. 
Com va sent costum, l’Oriol 
Casals va adquirir avantatge 
però una mala jugada va do-
nar ales al seu rival. Mentre 
patia per aguantar la posició, 
el Samuel, en una partida on 
havia arribat a una pitjor po-
sició, va obtenir les taules en 
el sisè taulell. Així, el resultat 
era 1,5-1,5 i quedaven els tres 
taulells restants. El Miguel Án-
gel va arribar a un final amb al-
fil, dama i molts peons on les 
perspectives de taules eren 
clares, excepte un possible 
sacrifici que hagués donat joc 
però molt complicat de gua-
nyar. En Joan Vilella tenia un 
peó de més, però guanyar no 
es veia fàcil. L’Oriol, al quart 

taulell, jugant força fi aconse-
guí revertir la posició i en un 
final molt favorable el seu rival 
es va rendir. En aquell mo-
ment i després de dubtes, el 
Joan va cedir les taules al seu 
rival davant la complexitat de 
la posició i el Miguel Ángel va 
acordar el mateix resultat amb 
el seu rival. Així, el resultat va 
acabar 3,5 a 2,5 i l’equip es va 
apuntar la balsàmica victòria.

Felicitacions a tots
La temporada per l’equip s’ha 
acabat i toca fer balanç. Felici-
tacions especials als jugadors 
més novells que en partides 
on els primers han flaquejat, 
els seus punts han aguantat 
l’equip. Felicitats al Luis que, 
malgrat no haver fet cap punt, 
ha animat l’equip des del seu 
rol de president honorífic i ha 
aportat ànims i humor als al-
tres. Felicitats al Samuel que, 
sent el seu primer any en els 
escacs federats, mostra molt 
interès en el joc i vol millorar 
dia a dia. La seva victòria a 

la tercera jornada contra el 
campió va ser molt important. 
Felicitats al Gerard, que no-
més la seva presència ja dóna 
a l’equip un bon humor clau 
per la pinya de l’equip. Felici-
tats al Xavi Casals, que dues 
victòries seves van ser claus 
per impulsar l’equip en dues 
rondes. Felicitats al Jaume, 
treballador incansable que ha 
donat a l’equip les millors con-
dicions logístiques per jugar i 
on el seu punt a Calaf va ser 
molt important. Felicitats al 
Manolo, que gràcies tan a la 
gosadia al taulell com al volant 
va aguantar l’equip en jorna-
des complicades. Felicitats al 
Joan, que excepte en les últi-
mes rondes ho ha guanyat tot 
i ha estat un puntal en l’equip. 
Felicitats al Francesc, presi-
dent i veritable pal de paller de 
l’equip. I finalment, felicitats al 
Miguel Ángel, que tot i haver 
anat de més a menys, ha do-
nat molts punts i ha aportat la 
visió acadèmica de professor 
de l’equip.

Comencen els actes 
de la Primavera 
Cultural 2013 en 
suport a la cultura
TOUS / REDACCIÓ

Demà dissabte tindrà lloc a 
Tous, l’acte inaugural de la 
Primavera Cultural 2013. Amb 
el lema “Fem cultura, suport a 
la cultura catalana”, comença 
aquest cicle d’activitats pro-
gramades per a la Primavera, 
on les entitats que treballen 
per la cultura organitzen una 
activitat per aquest cicle cul-
tural, amb exposicions, dansa, 
recital de poemes, presenta-
ció de llibre, teatre, música i 
tradició. Així, demà a partir de 
2/4 de deu del vespre, al Ca-
sal de Tous, hi haurà l’actuació 
de l’esbart dansaire de Vilano-
va del Camí, amb records de 
dansa catalana.

Més de 80 persones a la 
xerrada de Pere Tapias 

Tapias va parlar davant del públic de Santa Maria de Miralles.

STA MARIA DE MIRALLES / LA VEU

El local social de les Antigues 
Escoles de Miralles estava ple 
de gom a gom per poder es-
coltar els consells i indicacions 
sobre cuina que va fer el poli-
facètic i conegut gastrònom 
Pere Tapias. Va parlar sobre 
com ha estat la cuina catalana 
i com va evolucionant adap-

tant-se als nous temps, a nous 
productes vinguts d’arreu del 
planeta i a les noves cultures. 
Segons Tapias “quan un mar-
xa del seu país s’emporta tres 
coses, la llengua, la religió i la 
manera de cuinar” . Tot i la glo-
balització actual la cuina cata-
lana manté les seves arrels, 
sent la base per cuinar. 

Obertes les inscripcions per a 
la 3a caminada de Penyes 

CARME / REDACCIÓ

La Penya Blaugrana de Car-
me, juntament amb l’ajun-
tament de Carme i la col-
laboració del FC Barcelona, 
organitzen la 3a Caminada 
Popular de Penyes blaugrana 
pels paisatges de l’entorn del 
municipi, el proper 7 d’abril. La 
Caminada Popular és la terce-
ra i tindrà 15 km i un desnivell 
de 438 metres positius. Tot i 

La samarreta 2013, amb el president de la secció i el responsable de la Comissió Social.

que no està previst, l’organit-
zació es reserva el dret d’ac-
ceptar inscripcions el mateix 
dia de la cursa amb un cost 
de 18 euros, si ho considera 
necessari. Les inscripcions es 
formalitzaran fent un ingrès 
bancari al número indicant el 
nom i cognoms i omplint el 
formulari d’incripció de la web. 
Per a més informació, al web 
www.carme.cat/penya/bg
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C/ Gaspar Camps, 31
Tel. 93 803 21 98
Fax. 93 803 74 12

08700 Igualada ( Barcelona )

www.planxisteriagelabert.com Ens dediquem a la reparació de planxa i 
pintura ecològica de vehicles. 
Restauració de cotxes clàssics.
Treballem per totes les companyies 
d'assegurances, per la cual cosa una vegada 
que la seva companyia autoritzi la reparació, 
nosaltres gestionem el cobrament d'aquesta.

Vehicle de cortesia.

pgelabertsl@gmail.com

Aprofita aquest any amb 
descomptes! Sol·licita’ns 

un pressupost sense 
compromís

D E  L ’ A N O I A

Especial
Outlet del
vehicle d’ocasió
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c/ Alemanya, 58, nau 8- Polígon Industrial “les Comes”
Tel. 93 804 50 95- 08700 Igualada 

Bancada de medició universal

CAR - O- LINER ®
Servei de pintura al forn

Tallers Fermí Valls, S.L.

Bosch Car Service

Mecànica . Electricitat. Electrònica

c/ Alemanya, 33 nau 3. Igualada. 
Tel. 93 803 10 78 - Fax. 93 804 02 38. fermivalls@telefonica.net

Ctra. N-II, Km 557,5 - Bloc 3, nau 3 i 4 - Pol. Ind. Les Gavarres - 08711 ÒDENA ·Tel. 93 806 04 28 - 93 806 04 31
 - tdi@expertosentacografo.com . www.turbodiesel-dtcoplus.com

. Mecànica en general: Dièsel i Gasolina

. Especialistes en reparació d’equips d’injecció Dièsel

. Turbocompressors

. Vehicles 4x4

. Electromecànica de l’automòbil

. Servei oficial Tacògrafs i Limitadors

. Hidràulica

El manteniment del nostre ve-
hicle és un aspecte clau per-
què aquest es conservi en bon 
estat durant molt de temps, 
però també per a evitar acci-
dents i avaries. Per això, val la 
pena que ens preocupem pel 
manteniment del nostre cotxe 
tot l’any, però parant-hi una 
atenció especial abans d’em-
prendre un viatge de llarga dis-
tància.

Aspectes bàsics per a garan-
tir el bon estat del vehicle
Fer les revisions que indica el 
fabricant: Normalment la reco-
manació és cada 15.000 km. 
aproximadament, però serà 
l’ordinador de bord del mateix 
vehicle el que ens indiqui quan 
fer les revisions oportunes.
- Comprovar si el vehicle té 
fuites: Mirar regularment si el 
nostre cotxe deixa taques al 
terra on està estacionat.
- Controlar el consum periòdi-
cament: Un increment anòmal 
pot ser símptoma d’una ava-

ria greu de motor o pèrdua de 
combustible.

Els principals elements del 
vehicle que cal revisar:
- Els pneumàtics: Comprovar 
que la pressió dels pneumàtics 
sigui la correcta. El dibuix ha 
de ser de com a mínim 1,6mm, 
però és recomanable un mínim 
de 3 mm. També cal compro-
var que no tinguin talls ni cap 
anomalia.
- La bateria: Els borns de con-
tacte han d’estar nets, prote-
gits amb vaselina o greix i ben 
cargolats. Les bateries que 
superen els quatre anys pre-
senten un major risc d’avaries. 
En els casos de les bateries 
més antigues cal verificar els 
nivells dels vasos de la bateria 
i afegir-hi aigua destil·lada, si 
convé.
- L’oli: Verificar el nivell periò-
dicament, sobretot si es fan 
molts quilòmetres o el cotxe 
és vell (per tant el motor con-
sumeix més oli). Alguns dels 

vehicles que es comercialitzen 
porten indicador de nivell al 
quadre d’instruments.
- Els frens: Fer revisar per un 

professional l’estat de les pas-
tilles o dels discs. Revisar un 
cop l’any.
- Els amortidors: Cal compro-

var-los periòdicament. Fer cas 
de les recomanacions dels 
professionals quan portem el 
vehicle a revisió periòdica o a 
la ITV.
- Els llums i intermitents: Revi-
sar freqüentment el seu correc-
te funcionament.
- Els filtres: Controlar i substitu-
ir els filtres quan toca. El de l’oli 
s’ha de canviar quan es canvia 
el lubricant. Els de l’aire es re-
visen a cada visita al taller. El 
de combustible es substitueix 
segons el pla de manteniment 
de cada vehicle.
- L’aire condicionat: Es pot 
comprovar la seva eficàcia po-
sant un termòmetre a la sortida 
d’aire. Si està per sobre de vuit 
graus Celsius vol dir que no re-
freda prou. Es recomana portar 
el climatitzador sempre en bon 
estat.

Cal fer un bon manteniment del vehicle per evitar les 
avaries mecàniques durant un viatge
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Audi A1 1.6 TDI Ambition 90CV
Quilòmetres: 100 Km
PVP nou 22.334 €
PREU OFERTA 17.500 €

Audi A4 2.0 TDI 143CV
Quilòmetres: 23.000 Km
PVP nou 33.385 €
PREU OFERTA 25.000 €

Volkswagen Caddy 1.6 TDI 
Trendline 5pl 102CV
Quilòmetres: 100 km       PVP nou 23.255 €
PREU OFERTA 18.430 €

Volkswagen Golf 1.6 TDI Advan-
ce BMT 105CV
Quilòmetres: 40.000 km    PVP nou 20.875 €
PREU OFERTA 13.480 €

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 
Advance 140CV
Quilòmetres: 135.000 km  PVP nou 29.090 €
PREU OFERTA 17.430 €

Audi A3 2.0 TDI AMBITION 150CV
Quilòmetres: 5.400 Km
PVP nou 32.588 €
PREU OFERTA 26.430 €

Audi A5 Sportback 2.0 TDI 177CV
Quilòmetres: 0 Km
PVP nou: 47.448 €
PREU OFERTA 39.800€

Volkswagen Caddy 1.9 TDI 
Kombi 75CV
Quilòmetres: 23.000 km   PVP nou 19.438 €
PREU OFERTA 11.000 €

Volkswagen Passat 1.6 TDI 
Advance BMT 105CV
Quilòmetres: 7.500 km   PVP nou 26.830 €
PREU OFERTA 20.500 €

Volkswagen Touran 1.6 TDI 
Advance 105CV
Quilòmetres: 26.000 km    PVP nou 25.240 €
PREU OFERTA 18.900 €

Audi A4 2.0 TDI 143CV
Quilòmetres: 56 km
PVP nou: 44.000€
PREU OFERTA 31.000€

Volkswagen Amarok 2.0 TDI 
Basico 4M Con 163CV
Quilòmetres: 205 km      PVP nou 29.223 €
PREU OFERTA 22.970 €

Skoda Fabia Combi 1.2 Young 
70CV
Quilòmetres: 27.000 km   PVP nou 13.190 €
PREU OFERTA 7.600 €

Volkswagen Passat Variant 2.0 
TDI Advance 140CV
Quilòmetres: 21.150 km PVP nou en 30.560 €
PREU OFERTA 21.900 €

Skoda Yeti 2.0 TDI Ambition
 4x2 110CV
Quilòmetres: 1.500 km     PVP nou: 23.970 €
PREU OFERTA 19.500 €

Pr
eu

s l
lig

at
s a

 c
on

di
ci

on
s d

e 
fi n

an
ci

ac
ió

 a
m

b 
V

W
FS

 S
A

.

Servisimó, S.L.
Vehicles

Comercials

www.servisimo.es
Igualada
08700 Igualada
Alemanya,17
Tel. 93 805 21 17
Fax 93 805 42 31

Tàrrega
25300 Tàrrega
Av. Barcelona, 19
Tel. 973 31 34 06
Fax 973 31 34 10

Mollerussa
25241 Golmés
Polígon Golpark
Tel. 973 60 29 63
Fax 973 60 25 51
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El dibuix del pneumàtic deter-
mina l’adherència, l’estabilitat, 
el confort, la resistència i la 
capacitat d’evacuació d’aigua. 
Un pneumàtic excessivament 
gastat suposa un risc molt im-
portant a l’hora de circular so-
bre superfícies mullades.
Quan pot considerar- se que 
un pneumàtic està massa gas-
tat?
La profunditat del dibuix del 
pneumàtic és especialment 
important a l’hivern o sobre 
superfícies mullades. 
Per exemple, un dibuix poc 
profund augmenta el risc 
d’aquaplanning, una situa-
ció que es produeix quan el 
vehicle circula sobre una su-
perfície amb molta aigua i els 
pneumàtics no són capaços 
d’evacuar-la. En aquest cas, 
el vehicle perd adherència i 
“flota” sobre l’aigua, de ma-
nera que el conductor en pot 
perdre fàcilment el control.

Per prevenir un desgast ex-
cessiu dels pneumàtics:
- Substituïu el pneumàtic quan 
el desgast sigui inferior als 3 
mm: el límit legal és 1,6 mm, 
però es recomana un mínim 
de 3 mm per a més seguretat i 
adherència.
- La “prova de l’euro”: introdu-
ïu una moneda d’1 euro a les 
ranures de la banda. Si la pro-
funditat és inferior a la banda 
exterior daurada de la mone-
da, el pneumàtic no ofereix 
la seguretat necessària per 
circular, especialment sobre 
paviments lliscants (amb neu 
o gel).
- En funció del desgast, realit-
zar una permuta de pneumà-
tics: de davanters a posteriors, 
i de drets a esquerres.
- Posar els pneumàtics nous 
o menys usats a les rodes 
del darrere: en cas de pèrdua 
d’adherència són més difícils 
de controlar.

Quan s’han de canviar els pneumàtics per desgast?
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Comprova sovint la pressió 
dels pneumàtics
Un pneumàtic ben inflat redu-
eix la resistència al rodament 
i, en conseqüència, n’aug-
menta el rendiment.
Conduir amb uns pneumàtics 
que tenen una pressió de 50 
kPa (0,5 kg/cm²) menys que el 
valor correcte, redueix el ren-
diment del combustible un 2 o 
un 4 per cent, en àrees urba-
nes i suburbanes, respectiva-
ment.
Considereu la possibilitat de 
comprar cotxes que duguin in-
corporats indicadors de pres-
sió dels pneumàtics. Aquests 
sistemes marquen quan cal 
inflar els pneumàtics.
Un pneumàtic inflat correcta-
ment fa que augmenti l’adhe-
rència a la carretera.

Evita accelerar i frenar brus-
cament
Una conducció suau gasta 
menys combustible, és més 
segura i permet que vosaltres i
els vostres passatgers arribeu 
a la destinació més còmoda-
ment.
Comença a conduir lentament 
(20 km/h en 5 segons per es-
talviar un 11 per cent de com-
bustible) i evita accelerar brus-
cament mentre condueixis.
Mantingues una distància pru-
dencial amb l’automòbil del 
davant per evitar acceleraci-
ons/desacceleracions inne-
cessàries que comporten una 
reducció del rendiment del 
combustible del 2 o el 6 per 
cent, en àrees urbanes i sub-
urbanes, respectivament.
Fes servir sempre les marxes 
més llargues possibles.

Redueix al màxim la càrrega 
que portis en el cotxe
El pes addicional, així com la 
resistència a l’aire, incrementa 
el consum de combustible.
Conduir amb 100 kg de pes 
innecessaris a bord ocasiona 
una reducció del rendiment 
del carburant d’aproximada-
ment el 6% en un cotxe de 
grandària mitjana. 
Comprova si duus objectes 
innecessaris en el maleter del 

cotxe, com cadenes per a la 
neu a l’estiu o recipients de 
recanvi de combustible massa 
grans o pesats.
Els cotxes moderns es fabri-
quen pensant en l’aerodinàmi-
ca; un portaesquís en el sos-
tre del cotxe pot incrementar 
el consum de combustible en 
un 20%.

Fes servir el fre motor
L’ús de la capacitat natural de 
frenada estalvia combustible.
Si deixes anar l’accelerador 
quan t’adones que has de fre-
nar s’atura el  subministrament 
de combustible, així s’aconse-
gueix que el seu rendiment  
s’incrementi en un 2$%
A més, l’ús del fre motor redu-
eix el desgast del frens.

Compra verd
A l’hora de comprar un cotxe, 
heu de tenir sempre en comp-
te l’eficiència mediambiental.

Compra un cotxe que tingui 
les dimensions adequades se-
gons les teves necessitats.
La despesa d’un cotxe més 
verd i eficient és més baixa.

Planifica el viatge
Un viatge ben planificat et per-
met d’arribar abans d’una ma-
nera més ràpida i fàcil i evita 
emissions contaminants inne-
cessàries.
Has de tenir en compte que 
deu minuts de conducció in-
necessària en un viatge d’una 
hora provoquen que el rendi-
ment del combustible es redu-
eixi un 14 per cent.
Per als desplaçament curts, 
valora si es pot fer el recorre-
gut amb bicicleta, amb trans-
port públic o a peu.
La instal·lació de sistemes 
electrònics (GPS) et permet 
de saber per endavant la ruta 
més fàcil a l’hora de fer un vi-
atge determinat.

No escalfis el motor del cot-
xe abans de començar a 
conduir
Als cotxes moderns, ja no els 
cal un escalfament previ, tret 
que sigui en condicions de 
fred extrem. 
Pot ser que calgui una con-
ducció lenta després d’enge-
gar el motor. Aquest tipus de 
conducció també millora el 

rendiment del combustible.
Per als cotxes moderns fabri-
cats amb motor d’injecció ja 
no cal pitjar l’accelerador quan 
s’engeguen. Fer-ho afecta els 
sistemes de bord i augmenta 
el consum de combustible.

Fes servir l’aire condicionat 
només quan calgui
Evita graduar l’aire condicio-
nat a una temperatura massa 
baixa, perquè fa servir una 
gran quantitat d’energia del 
cotxe.
Quan la temperatura exterior 

Consells per a una conducció més ecològica

és de 25 ºC, l’aire condicionat 
redueix el rendiment del com-
bustible un 12 per cent.
En una àrea urbana, abaixar 
les finestres (quan sigui segur 
de fer-ho) és més eficient que 
utilitzar l’aire condicionat. Tan-
mateix, quan conduïm a gran 
velocitat passa just el contrari, 
a causa del fet que hi ha més 
resistència de l’aire.

Altres dispositius interiors, 
com els sistemes de so, tam-
bé fan augmentar el consum 
d’energia.

La pressió dels pneu-
màtics, l’ús de l’aire 
condicionat, la cà-
rrega, la manera de 
conduir, són factors 
que influeixen en la 
contaminació produï-
da pels vehicles



 

Outlet del vehicle d’ocasió                        
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 de març de 20136

En termes de seguretat vià-
ria, el problema no són els 
navegadors GPS sinó la seva 
incorrecta utilització. Van ser 
concebuts per ajudar el con-
ductor i guiar-lo respecte a la 
ruta a seguir; però, perquè no 
es converteixin en un perill, 
cal saber com usar-los amb 
seguretat. De fet, a mesura 
que se n’ha generalitzat l’ús 
s’ha incrementat la preocupa-
ció respecte el possible efecte 
distractor que poden ocasio-
nar, sobretot si el conductor 
programa o manipula el seu 
GPS un cop iniciat el trajecte.

El truc és l’anticipació
En paraules del pilot de Fór-
mula 1 Marc Gené, citat en un 
estudi de 2008 del RACC so-
bre les distraccions al volant: 
“Hi ha multitud de factors que 
poden provocar que la teva 
conducció no sigui tan efecti-
va com hauria. Pots distreure’t 
utilitzant el GPS, la ràdio, el 
mòbil o parlant amb el mans 
lliures perquè no estàs con-
centrat en la carretera. Tota 
la tecnologia s’ha d’activar 
abans de començar a condu-
ir”. Aquí es troba el truc, en 
l’anticipació.

Vegem com cal utilitzar el na-
vegador perquè sigui, simple-
ment, uns dels nostres aliats a 
la carretera:
- Llegir les instruccions. Obvi 
però bàsic. L’ús del navegador 
requereix un aprenentatge. I 
per això ens hem d’estudiar 
les explicacions del manual 
d’instruccions que, a més de 
mostrar com funciona el dis-

positiu, ens recomana també 
com utilitzar-lo amb la màxima 
seguretat.
- Les dades s’introdueixen 
amb el fre de mà posat. Tam-
bé convé deixar-ho clar: les 
dades, és millor introduir-les 
sempre amb el vehicle aturat. 
De fet és preferible (alguns 
dispositius ho fan) que el na-
vegador incorpori un meca-
nisme que impedeixi introduir 
dades quan el cotxe està en 
marxa. Solem passar per alt 
aquesta norma bàsica quan 

se’ns ha oblidat o no vam tenir 
temps de programar-lo abans 
d’iniciar la marxa, quan inten-
tem rectificar una ruta progra-
mada erròniament, o quan 
modifiquem el destí programat 
inicialment. Però no hi ha ex-
cusa.
- Millor les instruccions 
orals. En cas d’haver de mo-
dificar la ruta o manipular el 
navegador en marxa, sempre 
és preferible donar instrucci-
ons via veu que introduir-les 
manualment. Introduir a mà 

Ús del navegador GPS, com utilitzar-lo sense que 
suposi una distracció

la ruta en un navegador re-
quereix molt més temps que 
marcar un número de telèfon. 
El temps mínim necessari per 
seleccionar una ruta d’interès 
és superior a un minut, tres 
vegades més gran que el que 
s’empra per realitzar una co-
municació telefònica. Massa 
distracció.
- El GPS s’alinea amb els 
nostres ulls i la carretera. El 
contrari seria complicar-nos la 
vida innecessàriament. El més 
aconsellable, a l’hora de col-

locar el navegador a l’interior 
del vehicle (al parabrisa o al 
quadre de comandament), és 
fer-ho situant la pantalla en un 
lloc de fàcil accés per a la vis-
ta, que, a més, no suposi ha-
ver de desviar-la de la carre-
tera. Així evitarem perdre uns 
segons que ens poden costar 
la vida.
- No convé tapar la carrete-
ra. La vista sobre la carretera 
ha de quedar lliure: cal col-
locar el dispositiu en un lloc 
còmode, alineat amb la nostra 
vista, sense que això comporti 
que perdem capacitat de veu-
re tot el que tenim davant.
- No tapar ni entorpir el sistema 
de coixí de seguretat. A l’hora 
de col·locar el navegador, cal 
deixar lliures els espais del co-
ixí de seguretat. En podem mi-
rar les instruccions per saber 
cap on es despleguen en cas 
de xoc, i així podrem deixar-
los l’espai necessari.
- No molestar-nos a nosaltres 
mateixos. El suport del nave-
gador no ha de quedar a prop 
del volant ni de la palanca de 
canvi. Així evitarem entorpir 
la nostra pròpia conducció, 
colpejar el GPS o quedar-nos 
atrapats entre els cables.

Hi ha multitud de 
factors que poden 
provocar distraccions 
en la conducció. Tota 
la tecnologia s’ha 
d’activar abans de 
començar a conduir
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Juntament amb les innegoci-
ables mesures de seguretat 
passiva específiques per a la 
seva edat i característiques fí-
siques, abans de començar un 
viatge amb nens petits també 
cal tenir en compte altres as-
pectes per assegurar la seva 
comoditat durant el desplaça-
ment i, amb això, garantir la 
seguretat de tots els usuaris.
L’aspecte més important 
abans d’iniciar qualsevol viat-
ge amb cotxe, especialment 
de llarga distància, és com-
provar que es disposa dels 
dispositius adequats perquè 
tots els usuaris viatgin amb la 
màxima seguretat. En el cas 
dels menors d’edat, cal com-
provar que els sistemes de 
retenció infantil (SRI) es trobin 
en bon estat i assegurar-se 
que siguin els adequats per a 
la seva edat, pes i altura.
Durant el viatge, cal recordar 
l’obligatorietat d’utilitzar els 
SRI, així com els cinturons de 
seguretat en el cas de menors 

de més edat. En tots els ca-
sos, cal ajustar els sistemes 
de retenció a la roba de cada 
època de l’any, per garantir 
que compleixen amb la seva 
funció. 
Juntament amb els punts re-
lacionats directament amb la 
seguretat, l’Associació Espa-
nyola de Pediatria d’Atenció 
Primària (AEPap) recomana 
tenir en compte d’altres as-
pectes que ajuden a què els 
menors viatgin còmodes i 
tranquils. Per aquesta raó, re-
comana que la persona que 
no condueixi s’encarregui de 
vigilar i atendre els nens, per 
evitar que molestin el con-
ductor. A més, ofereix els se-
güents consells: 

- Aliments: aliments fàcils de 
portar però que embrutin poc, 
com pa, formatge, fruita, gale-
tes… Aneu amb compte amb 
els aliments durs que poden 
provocar ennuegades (fruita 
seca, caramels, …).

- Líquids: es recomana portar 
sempre aigua embotellada o 
un termo. Evitar la llet (es pot 
tallar si fa calor) i els refrescs i 
begudes dolces.
- Neteja: bolquers de recanvi• 

Consells per viatjar amb nens

tovalloletes humides, una to-
vallola petita, tovallons de cel-
lulosa, bosses de plàstic, …
- Entreteniment: un peluix o 
el ninot favorit del nen; ninots 
i joguines de plàstic, tela o 

cartró; llapis de colors i paper, 
etc. També es poden proposar 
jocs com el clàssic “veo-veo” o 
animar als nens a cantar.



Aquesta primavera, posa color a la teva llar
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El PSC de Masquefa rep la 
diputada Martínez-Sampere

Rocío Martínez-Sampere durant la seva intervenció a la seu del PSC de Masquefa.

MASQUEFA / REDACCIÓ

Una vintena de persones van 
apropar-se el passat dissab-
te al matí a la 1a Trobada de 
Militants i Simpatitzants del 
PSC de Masquefa que es va 
celebrar al local de l’agrupa-
ció. L’acte, que va contar amb 
la presència de la diputada 
al parlament de Catalunya, 
Rocío Martínez-Sampere, va 
esdevenir un punt de trobada 
d’antics i nous militants i sim-
patitzants.
La primera intervenció va venir 
de la mà de la diputada Martí-
nez-Sampere, que va dibuixar 
quin és l’escenari actual del 
sistema educatiu a Catalunya. 
Va mostrar un panorama molt 
difícil per a moltes famílies. La 
diputada va denunciar que la 
Generalitat està traspassant 
totes les línies vermelles en 
educació i va llençar una pre-
gunta: “Per què es tanquen 
escoles públiques i es conti-
nua pagant els concerts amb 

escoles privades?” La respos-
ta és clara, l’austericidi no és 
un exercici polític, és l’elecció 
ideològica de CiU.
L’acte va continuar amb la 
rendició de comptes de l’exe-
cutiva de l’agrupació cap als 
militants i simpatitzants. Es va 
explicar quina està sent l’acció 
de l’oposició a l’ajuntament, 
que es basa en la demanda 
de transparència i planificació 
al govern local. També es va 
explicar quines seran les líni-
es d’actuació i el discurs de 
l’agrupació durant els propers 
mesos i les accions que es de-
senvoluparan properament.
Per finalitzar els assistents 
van demanar la veu i es va 
generar un intens debat en 
relació a les polítiques locals 
que va aportar interessants 
propostes que l’executiva de 
l’agrupació va recollir per es-
tudiar i desenvolupar en àm-
bits com l’educació, la sanitat, 
l’economia o la cultura.

L’associació Tatanka 
prepara activitats per 
a la Setmana Santa
LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Els propers dies 25, 26, 27 i 
28 de març Tatanka, amb col-
laboració amb l’ajuntament 
de la Torre de Claramunt, ha 
preparat per segon any conse-
cutiu una setmna plena d’ac-
tivitats, jocs, diversió i valors. 
S’han fet diferents grups per 
edats i això fa que els tallers 
siguin adequats amb l’edat de 
cada infant i nivell maduratiu, 
obtenint un millor enriquiment 
de coneixements i satistacció.  
Les activitats estaran relacio-
nades, com es fa sempre des 
d’aquesta associació, amb els 
animals i el medi ambient. A 
més, el infants podran endur-
se a casa cada dia les coses 
que faran als tallers. L’hora-
ri serà de nou a dotze, amb 
l’opció de poder ampliar fins 
la una amb un suplement de 
2 euros. El preu de tota la set-
mana és només de 9 euros i  8 
pels germans.

Aidina Park obre un 
nou espai amb una 
granja d’animals
LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El parc de lleure Aidina Park, 
complementa la seva oferta 
lúdico-esportiva de pícnic, hí-
pica i Pony club amb un nou 
espai de lleure i didàtic, format 
per una granja d’animals, sent 
una opció lúdico-turística  per 
a excursions didàctiques de 
les escoles així com per a la  
gent gran.

Carme continua amb el cicle 
de xerrades amb un nou taller

Una nutrcionista i una psicòloga va parlar sobre el maneig de les emocions en l’alimentació.

CARME / REDACCIÓ

El passat dissabte 16 de març 
per la tarda, es va continuar 
amb el cicle de xerrades sobre 
la salut pública iniciat a prin-
cipis d’aquest hivern i adreça-
des a tota la població. Aquesta 
va anar a càrrec de la dietista 
i nutricionista Núria Rosich i 
la psicòloga Vanessa Cortí, 
que conduïren el taller “Com 
mengem: el maneig de les 
emocions entorn a l’alimenta-
ció infantil”. La sessió va ser 
totalment interactiva amb el 
públic assistent, destacant-
se la participació d’un grup 
d’adolescents amb els que es 
va poder debatre els seus hà-
bits alimentaris. El taller va ser 
molt interessant per les dife-
rents pautes alimentàries que 
s’exposaren. 
En finalitzar el taller, el pú-
blic assistent va aprofitar per 
exposar els seus dubtes, els 
quals van tenir resposta per 
part de les ponents. El taller 
s’integra dins un cicle de xer-

rades sobre  la salut, subven-
cionades per de la Diputació 
de Barcelona i gestionades 
per la Fundació per al Foment 
de la Salut (FUFOSA). 

Taller de capgrossos
Demà dissabte 23 de març als 
locals de la rectoria de Carme 
s’iniciarà el darrer taller per la 
festa: “Fem un capgròs i arre-
glem els què tenim”. Aquest 
taller també va ser aprovat 
pel Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional 
Catalana del departament de 
Cultura de la Generalitat dins 
del programa, Tallers per la 
festa, activitat promoguda i co-
ordinada per l’associació cul-
tural SOLC. El tallerista serà el 
Txema Rico i s’hi podran ins-
criure totes les persones que 
ho desitgin a partir de 10 anys. 
L’objectiu del taller és arranjar 
els capgrossos i fer-ne un de 
nou. Es realitzarà els dissab-
tes de quatre a set de la tarda, 
fins el 4 de maig. 

Es tornen a posar en marxa 
els tallers de la festa de Carme

Les participants al taller de banderoles d’enguany.

CARME / REDACCIÓ

A finals de l’any 2011, Carme 
es va acollir al programa “Ta-
llers per la festa”, una activi-
tat promoguda pel Centre de 
Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana del 
departament de Cultura de la 
Generalitat i coordinada per 
l’associació cultural SOLC. 
Així, des del mes de maig fins 
l’octubre de 2012 es van rea-
litzar diferents tallers que es 
van poder visualitzar l’11 de 
novembre, durant Sant Martí, 

patró del poble, amb una gran 
resposta per part de la gent 
assistent als diferents actes. 
Enguany el taller de bandero-
les ha tornat a començar amb 
les mateixes participants que 
van col·laborar per Sant Mar-
tí 2012, fent dos tipus nous 
de banderoles del municipi, 
una és la font urbana de l’any 
1929, de trets molt caracterís-
tics, i l’altra és el paratge de 
Les Fonts de Carme, també 
amb un tipus de fonts i una 
taula de pedra de l’entorn.

Masquefa celebra 
una nova edició de 
la Fira Futur per als 
estudiants
MASQUEFA / REDACCIÓ

Ahir dijous va tenir lloc una 
nova edició de Fira Futur Mas-
quefa, el certamen que s’adre-
ça tant als joves, per ajudar-
los a l’hora de prendre una 
decisió important en les seves 
vides com és el seu futur aca-
dèmic o professional, com a 
totes aquelles persones que, 
independentment de la seva 
edat, i de si es troben en actiu 
o a l’atur, aposten per formar-
se de manera continuada per 
ampliar el seu currículum i te-
nir més possibilitats de trobar 
feina o millorar l’actual lloc de 
treball. Fira Futur es va con-
centrar en una única jornada, 
ahir dijous, que es va iniciar 
amb la presentació de la sete-
na edició de la fira, dels resul-
tats assolits per la Xarxa TET 
Anoia Sud entre els anys 2008 
i 2012, i de la nova pàgina web 
de la xarxa.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2

VS

c.p. Vilanova
per al dissabte 6 d’abril de  2013

a les 20:30 del migdia 
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Calaf rep el diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, Marc Castells
CALAF / REDACCIÓ

Aquesta setmana han comen-
çat les tasques de millora i de 
reducció de la velocitat al tram 
urbà de la N-141 B, més co-
neguda com la carretera de 
Manresa. Les obres contem-
plen la introducció de diversos 
elements que ajudin a reduir la 
velocitat en aquesta via, i que 
alhora millorin la seguretat de 
tots els seus usuaris —tant 
vehicles com vianants. Aques-
ta primera fase durarà un mes 
aproximadament, i actuarà 
sobre el tram que comprèn 
l’encreuament amb el passeig 
de Santa Calamanda fins a 
l’alçada del barri de la Pine-
da. Després, en una segona 
fase, s’actuarà específicament 
sobre la cruïlla del davant de 
l’estació de tren. Les obres a 
la carretera de Manresa seran 
possibles gràcies a un conve-
ni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’ajuntament de 
Calaf, pel qual l’ens provincial 

assumeix el cost de les inter-
vencions sobre la via, mentre 
que el municipi es farà càrrec 
de les obres d’arranjament de 
l’entorn de la carretera.
Aquest assumpte va ser un 
dels que es va tractar en la re-
unió que divendres passat va 
mantenir el nou diputat d’In-
fraestructures, i Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació, 
Marc Castells, amb l’alcaldes-
sa, Maria Antònia Trullàs, i el 

primer tinent d’alcalde, Joan 
Caballol. A banda d’aques-
tes importants actuacions, el 
diputat va voler conèixer de 
primera mà les necessitats del 
municipi en matèria de les se-
ves competències així com del 
notable patrimoni arquitectò-
nic de Calaf, per poder valorar 
possibles col·laboracions en-
tre la Diputació i l’ajuntament, 
en la mesura del possible, atès 
l’advers context econòmic.

L’alcaldessa de Calaf, presidint la reunió, amb el primer tinent d’alcalde i el diputat igualadí.

L’autor Lluís Oliván parla de la 
seva obra al Club de lectura
CALAF / REDACCIÓ

Dimarts 13 de març, en una de 
les sessions habituals del Club 
de lectura de la Biblioteca Mu-
nicipal i dins de les activitats 
organitzades per la comunitat 
educativa de l’Institut Alexan-
dre de Riquer de Calaf, ober-
ta a tot el poble, van comptar 
amb l’entusiasta presencia de 
l’autor Lluís Oliván.
Oliván va comentar com un 
més del Club, el seu llibre de 
contes publicat per Columna 
l’any 2006, “Parcel·les habita-
des”. La presentació a càrrec 
de Joan Carles Estrella, des-
prés de versar l’obra premiada 
d’en Lluís, es va centrar en la 
història fragmentada en set 
relats entrelligats,  una peti-
ta gran novel·la que a banda 
d’estar magníficament ben 
escrita, i fer un retrat divertit 
però no edulcorat d’un passat 
compartit, ensenya a través 
dels seus protagonistes  un 
aprenentatge de vida a partir 
d’experiències punyents. Ja 
en el títol, l’autor juga amb el 

mot parcel·les, en primer lloc, 
per l’espai geogràfic en què 
s’ubica, Lliçà de Munt, que 
destaca pel creixement desor-
denat tan característic de les 
zones extra metropolitanes de 
tantes ciutats catalanes dels 
anys 60, amb la immigració in-
terior. En segon lloc la parcel-
la vital que ocupa l’espai de 
creixement personal des de 
l’adolescència que ens forma 
com a persones i en tercer 
lloc la parcel·la literària. No es 
tracta doncs d’un mer llibre de 
relats sinó que està molt ben 
travat literàriament amb una 
referència final a Borges i amb 
un tancament rodó de la histò-
ria que partint de la premissa 
de set contes centrats en set 
objectes, sap trobar un final en 
què es tanca el cercle i l’objec-
te més emblemàtic torna a al 
seu lloc. Sens dubte, un llibre 
que deixa ganes de continuar 
llegint l’obra d’un autor que es 
fa tan proper com el Lluís  Oli-
ván, i d’iniciar-se per aquells 
que no ho han fet.

La Biblioteca de Calaf va acollir la visita de l’escriptor, autor de l’obra “Parcel·les habitades”.

CALAF / REDACCIÓ

Avui divendres 22 de març 
obrirà portes a la Sala Felip 
l’exposició “Reflexions des del 
2008”, de l’artista calafí Ra-
mon Puigpelat. Es tracta d’una 
selecció de la seva obra més 
recent, amb clares referències 
a la crisi, als canvis socials i 
a la convulsió dels darrers 
temps. 
Una mostra que val la pena no 
perdre’s, i que es podrà visitar 
des d’avui i fins el Dilluns de 
Pasqua, 1 d’abril. L’horari de 
visita serà, pels dies feiners, 
de set de la tarda a nou del 
vespre, i els dissabtes i festius 
de dotze a dues del migdia i 
de set a nou del vespre. La in-
auguració tindrà lloc aquesta 
tarda a partir de les set.

Els alumnes de Prats recorden 
el temps dels seus avis

PRATS DE REI / REDACCIÓ

“En el temps dels nostres avis” 
és el títol del projecte interdis-
ciplinari que els nens i nenes 
de l’escola Mare de Déu del 
Portal, dels Prats de Rei, han 
treballat aquest segon trimes-
tre. En el transcurs del trimes-
tre s’ha fet tot tipus d’activitats 
orals i escrites per apropar els 
nens i nenes a la infantesa 
dels seus avis, als seus cos-
tums i al dia a dia a casa, a 
l’escola i al carrer. Començant 
per unes enquestes, elabora-
des amb l’alumnat de les dife-
rents classes, a través de les 
quals els avis i àvies han po-
gut col·laborar activament en 
el treball. També s’han recollit 
eines, estris i aparells antics, 
amb els quals s’ha muntat una 
interessant exposició a cada 
classe —la mostra es traslla-
darà per Sant Jordi a la Sala 
Polivalent, perquè tothom pu-
gui veure-la. A banda d’això, 

una altra activitat molt interes-
sant va ser la visita a l’escola 
d’un avi i dues àvies, que van 
respondre totes les curioses 
preguntes dels infants. Per la 
seva banda, els alumnes d’In-
fantil i de primer van comptar 
amb les explicacions de dues 
àvies voluntàries que els ex-
pliquen contes cada dijous, i 
que també els van aportar les 
seves vivències de quan eren 
petites. En una altra ocasió, es 
va visitar el Museu Municipal, 
on un membre del Patronat va 
fer als infants i mestres una vi-
sita guiada i comentada de la 
secció d’estris de casa i eines 
del camp. 
Tot aquest interessant projec-
te, que es valora d’una mane-
ra totalment satisfactòria per 
part dels participants (alum-
nes, mestres i avis), serà l’eix 
principal de la propera edició 
de la revista escolar Estel, que 
es publicarà el mes de maig.

Els infants varen preparar una exposició que es traslladarà a la Sala Polivalent per Sant Jordi.

Veciana viu una participada 
festa de Sant Gabriel

VECIANA / REDACCIÓ

Les quatre gotes que van cau-
re a primera hora del matí de 
diumenge passat no van es-
pantar el bon nombre d’assis-
tents que unes hores més tard 
van assistir a la festa de Sant 
Gabriel de Veciana.
La missa, que tingué lloc a 
l’església parroquial de San-
ta Maria de Veciana, va es-
tar oficiada per mossèn Enric 

Garcia, qui durant el sermó va 
dedicar uns minuts a la recent 
elecció de nou papa de Roma.  
L’acte fou acompanyat per les 
veus de la Coral de Veciana, 
que el va cloure entonant els 
goigs en honor a l’arcàngel.
A la sortida del temple es va 
obsequiar als assistents amb 
un panet beneït gentilesa de la 
família Palmés-Parera de Cal 
Sala de Miralles.

A la sortida de missa es va obsequiar amb als assistents amb un panet beneït.

Avui s’inaugura 
l’exposició de l’artista 
Ramon Puigpelat a la 
Sala Felip

Aquest diumenge, la 
festa de Rams a Sant 
Pere del Vim
VECIANA / REDACCIÓ

Aquest diumenge el municipi 
de Veciana celebrarà la festi-
vitat de rams amb una missa 
a l’església de Sant Pere del 
Vim. L’acte litúrgic, que co-
mençarà a les deu del matí, 
serà oficiat per mossèn Carles 
Riera i estarà acompanyat per 
les veus de la Coral de Vecia-
na. A la sortida del temple es 
farà la típica benedicció de 
palmes, llorers i palmons dels 
assistents.



L’IHC es jugarà el passi a la final four de la 
Champions davant el Valdagno d’Itàlia
IGUALADA / IHC BLOCAT

El mataronià viatge a Cande-
lària, de tràmit perquè l’IHC ja 
estava classificat per als quarts 
de final de la Lliga Europea, va 
acabar amb derrota igualadina 
per 3-1. L’IHC va pagar una 
mala primera part davant d’un 
rival que va sortir extramotivat 
per aconseguir la primera vic-
tòria de la temporada a Euro-
pa. Els arlequinats van encai-
xar dos gols que van posar el 
partit molt costa amunt (pro-
bablement el viatge també va 
passar factura, igual que el 
parquet fosc difícil d’assimilar). 
A la segona meitat l’equip va 
sortir més tranquil, amb una 
defensa seriosa que va atu-
rar l’embranzida dels locals. 
D’aquesta manera el parcial de 
la segona part va ser d’empat a 
1. El més destacat del partit va 
ser el debut europeu de l’Albert 
Povedano que va signar una 
gran actuació.
Ara els igualadins tornaran 
a centrar-se en el gran i únic 

  Jornada 21
  Lloret  -  Lleida   _  :  _
  Alcoi  -  Sant Feliu   _  :  _
  Calafell  -  IGUALADA       demà, 20 h.
  Vilanova  -  FC Barcelona   _  :  _
  Reus Dep.  -  Blanes   _  :  _
  Vic  -  Noia   _  :  _
  Shum  -  Liceo   _  :  _
  Voltregà  -  Vendrell   _  :  _
         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

CERS, el que comporta que no 
sigui necessari alterar cap jor-
nada de l’OK Lliga ja que ja no 
hi havia jornada programada 
per a aquest cap de setmana. 
De la mateixa manera, recor-
dem que la Final 4 de la Lliga 
Europa ja va patir una modifi-
cació en el seu dia, programant 
per al cap de setmana de l’1 i 
2 de juny, de manera que la 
jornada 28 de l’OK Lliga es va 
avançar al cap de setmana del 
25 de maig.
El proper partit dels igualadins 
serà demà dissabte a la pista 
del Calafell, un dels candidats 
al descens.
CANDELÀRIA 3 (2/1) Ferreira, 
Resende, Rafael, Montivero, 
Suissas, equip inicial. Fernan-
dez, Dantas, Pereira, Alfonso. 
Jorge.
IGUALADA HC 1 (0/1) 
A.Povedano, Marçal, Baliu, 
Càceres i pla, equip inicial. Vi-
ves (1), Pove. Elagi.
GOLS: 1-0 Montivero (m 9.20), 
2-0 Suissas (m 14). SEGO-
NA PART. 3-0 Fernandez (m 
13.54) 3-1 Vives FD (m 25)
Més info a http://ihc.blog.cat

objectiu de la temporada, l’Ok 
Lliga, a l’espera d’afrontar l’eli-
minatòria de quarts de final 
contra el Valdagno de Pedro 
Gil i Carlos Nicolia el 20 d’abril 

L’IHC va perdre en el partit de tràmit de les illes Açores. Foto: D. Figueras (IHC).

Esports
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San Roque ocupa els primers llocs de la Copa Catalana de Rítmica
GIMNÀSTICA / LA VEU

Diumenge dia 17 de març es 
va celebrar  a Vilanova del 
Camí, al pavelló de Can Titó, la 
2a. fase de Copa Catalana in-
dividual de gimnàstica rítmica, 
en què Alba Bosch va quedar 
la guanyadora a la categoria 
aleví amb cèrcol, Irina Garcia 
amb mans lliures i categoria 
benjamí va assolir la segona 
posició, i Ainoa Crespo amb 
aparell maces i categoria in-
fantil va quedar guanyadora de 
la categoria. Totes tres passen  
a la final de aquest nivell. I va-
lorar el gran treball que estan 
fen les entrenadores, Sara Ji-
ménez i Sonia Gutiérrez.

Gràcies a tots els pares col-
laboradors de la U.D. San 
Roque que van assistir de-
sinteressadament per poder 
realitzar la competició a Can 
Tito i amb el suport del serveis 
d’esports de Vilanova i amb la 
coŀlaboració de la Federació 
Catalana de Gimnàstica, i que 
fos tot un èxit.
El proper cap de setmana, a 
Igualada se celebrarà la sego-
na fase dels jocs escolars de la 
comarca, i assisteixen repre-
sentants al club San Roque, 
Rut Vives, Julia Ainsua, Car-
lota Zamora, Estela Sanchez, 
Irune Munuera, Natasha Igle-
sias, Sofia Iglesias, Claudia 

Esteve, Tania Gabarri, Paula 
Mula i Berta Puig.
El mateix cap de setmana des 
de el  divendres, fins el diu-
menge se celebrà a Osca la 
fase final de gimnàstica estèti-
ca de grup en què hi participa-
ran els conjunts del San Roque 
infantil 8-10, inflantil 12-14, jú-
nior i sènior.
I el mateix diumenge a Andor-
ra se celebrarà la segona fase 
del nivell V-VI en què participa-
ran pel club San Roque, Carla 
Bosch, Paula Mensa, Carlota 
Miramunt, Berta Pons, Mar Ca-
sals.
Més informació de gimnàstica 
a la pàgina 43.

i 11 de maig (el primer partit a 
Les Comes). Els quarts de final 
han quedat així:
IHC-Valdagno (Ita)
Liceo-Barcelona

Noia-Benfica (Por)
Reus-Porto (Por)
Val a dir que Comitè Europeu 
d’Hoquei Sobre Patins (CERH) 
ha comunicat la modificació de 
les dates dels quarts de final 
de la Lliga Europea, que ara es 
disputaran els dies 20 d’abril 
(partits d’anada) i 11 de maig 
(partits de tornada). Aquesta 
modificació implica que tots els 
partits de la jornada 22 de l’OK 
Lliga es disputin el cap de set-
mana del 6 d’abril, en lloc d’en-
darrerir els partits dels equips 
implicats en la competició con-
tinental a dimarts 9 de abril.
El CERH ha fet coincidir els 
partits de tornada dels quarts 
de final de la Lliga Europea 
amb la Final-4 de la Copa de la 

Després de 1.000 quilòme-
tres i de 30 minuts de lluita 
aferrissada les igualadines 
van veure com un gol de Frigs 
a 10 segons pel final les dei-
xava sense el premi pel qual 
tant havien lluitat, perdent el 
partit a la pista del Noisy le 
Grand per 7-3. I això que el 
partit contra les parisenques 
va començar molt bé. Marta 
Soler i i Raquel Bernadas van 

L’IHC femení, eliminat d’Europa
posar l’IHC per davant en dues 
ocasions (0-1 i 1-2), Però pri-
mer Vanessa Daribo i després 
Tatiana Malart van aconseguir 
empatar.
A partir d’aquí les franceses 
van agafar el domini del mar-
cador. La mateixa Malart va 
avançar el Noisy abans del 
descans. I ja a la segona dos 
gols de Vanessa Daribo (l’au-
tèntica botxí de l’Igualada) van 

empatar l’eliminatòria. Laura 
Salvador va marcar el 5 a 3, 
el gol que tornava a fer en-
trar les arlequinades a la final 
Four. Però Tatiana Malart tor-
nava a igualar l’eliminatòria i 
finalment Frigs culminava el 
malson que tancava les por-
tes europees al Fontanellas i 
Martí IHC.
La final Four serà Girona-
Noisy i Voltregà-Biesca.
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El CF Igualada es deixa 
dos punts al Morell (1-1)

FUTBOL / ROGER MARÍ

L’Igualada només va poder su-
mar un punt en el seu despla-
çament al camp del Morell, el 
cuer de la categoria. Els d’Isi-
dre Tarrés van fer un pèssim 
inici de partit i el gol de Marí no-
més va servir per rescatar un 
punt. Els blaus són cinquens a 
la taula i veuen com el segon 
classificat s’allunya a 10 punts.
A l’inici de la primera meitat, 
l’Igualada es va veure superat 
per un Morell que únicament 
es limitava a pressionar els 
homes de creació igualadins i 
a interrompre el joc amb cons-
tants faltes a la zona ample del 
camp. Precisament, el conjunt 
local, va veure com Bachana 
cometia un clar i alhora inno-
cent penal a l’àrea igualadina. 
Yannick va aturar el penal, però 
Reyes (9’) va aprofitar el refús 
per inaugurar el marcador i po-
sar en avantatge al conjunt tar-
ragoní. Després d’aquest gol, 
els blaus no van reaccionar i 
van seguir amb molts proble-
mes per treure la pilota jugada 
des del darrere i amb una falta 
d’intensitat a l’hora de disputar 

L’Igualada no va poder treure una victòria de terres tarragonines. Foto arxiu Toni Marí.

El San Mauro segueix líder de Tercera

  Jornada 24
  Amposta  -  Viladecans   1  :  3
  Sants  -  V. Alegre   2  :  4
  Tecnofutbol  -  Torredembarra   2  :  4
  Reddis  -  Santfeliuenc   1  :  5
  Valls  -  Cervera   0  :  1
  Morell  -  IGUALADA   1  :  1
  Torreforta  -  Ascó   2  :  3
  Tàrrega  -  Martinenc   0  :  3
  Vilanova G.  -  Andorra   1  :  2
   Jornada 25
   Santfeliuenc  -  Amposta   _  :  _
   Viladecans  -  Valls   _  :  _
   Cervera  -  Sants   _  :  _
   Ascó  -  Reddis   _  :  _
   Andorra  -  Torreforta   _  :  _
   Torredembarra  -  Morell   _  :  _
   IGUALADA  -  Tàrrega   _  :  _
   Martinenc  -  Vilanova G.   _  :  _
   V. Alegre  -  Tecnofutbol   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   24   54     58:22     36
2   Santfeliuenc   24   53     42:18     24
3   Viladecans   23   51     44:17     27
4   Martinenc   23   43     45:21     24
5   IGUALADA   23   43     46:25     21
6   Amposta   24   39     39:29     10
7   V. Alegre   23   33     37:37     0
8   Vilanova G.   24   30     33:33     0
9   Tàrrega   24   30     31:38     -7
10   Reddis   24   29     27:50     -23
11   Andorra   22   27     27:34     -7
12   Torreforta   23   26     28:39     -11
13   Sants   23   25     35:46     -11
14   Torredembarra   24   23     33:38     -5
15   Cervera   24   23     25:42     -17
16   Tecnofutbol   24   23     22:43     -21
17   Valls   24   22     21:37     -16
18   Morell   24   22     18:42     -24

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 24
  ÒDENA  -  Suburense   2  :  0
  Ribes  -  La Granada   5  :  2
  Jove Roquetes  -  Riudebitlles   6  :  2
  Vilafranca Atl.  -  Hortonenc   0  :  0
  St. Cugat Ses.  -  Les Roquetes   4  :  0
  Sitges  -  ANOIA   4  :  1
  FÀTIMA  -  Base Vilanova   2  :  1
  SAN MAURO  -  CAPELLADES   2  :  2
  MONTSERRAT  -  St. Sadurní At.   4  :  0

  Jornada 25
   Hortonenc  -  ÒDENA   _  :  _
   Suburense  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   Les Roquetes  -  Ribes   _  :  _
   Base Vilanova  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  FÀTIMA   _  :  _
   Riudebitlles  -  Sitges   _  :  _
   ANOIA  -  SAN MAURO   _  :  _
   CAPELLADES  -  MONTSERRAT   _  :  _
   La Granada  -  Jove Roquetes   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   24   57     81:30     51
2   Sitges   24   54     63:34     29
3   ÒDENA   24   50     60:35     25
4   Vilafranca Atl.   24   49     47:26     21
5   Les Roquetes   24   44     51:42     9
6   Base Vilanova   24   40     52:40     12
7   Suburense   24   38     41:37     4
8   Jove Roquetes   24   35     58:40     18
9   St. Cugat Ses.   23   28     46:45     1
10   La Granada   24   28     44:54     -10
11   Riudebitlles   23   28     44:60     -16
12   CAPELLADES   24   25     49:61     -12
13   Ribes   24   24     45:45     0
14   Hortonenc   24   23     29:55     -26
15   St. Sadurní At.   23   22     35:59     -24
16   FÀTIMA   24   20     36:64     -28
17   MONTSERRAT   23   20     34:63     -29
18   ANOIA   24   16     37:62     -25

  Jornada 22
  Piràmides  -  Vista Alegre   1  :  4
  Tous  -  Jorba   0  :  4
  Montbui  -  Carme   0  :  4
  La Paz  -  Pobla Clar.   2  :  6
  PM Tossa  -  Ateneu Ig.   4  :  2
  Torre Clar.  -  Rebrot   2  :  1
  Vilanoveta  -  Garcia Montbui   0  :  2

   Jornada 23
   Calaf  -  La Paz   _  :  _
   Carme  -  Piràmides   _  :  _
   Garcia Montbui  -  Montbui   _  :  _
   Jorba  -  PM Tossa   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Torre Clar.   _  :  _
   Rebrot  -  Vilanoveta   _  :  _
   Pobla Clar.  -  Tous   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   20   50     85:24     61
2   Pobla Clar.   20   44     74:40     34
3   Garcia Montbui   21   44     49:28     21
4   PM Tossa   20   41     67:37     30
5   Vista Alegre   21   39     46:40     6
6   Vilanoveta   19   38     47:29     18
7   Calaf   19   37     69:31     38
8   Rebrot   21   37     70:54     16
9   Ateneu Ig.   21   31     63:46     17
10   Jorba   21   23     62:67     -5
11   Torre Clar.   20   16     18:66     -48
12   Tous   21   15     26:41     -15
13   Montbui   20   13     35:62     -27
14   La Paz   20   6     23:83     -60
15   Piràmides   20   4     20:106     -86

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 22
  HOSTALETS P.  -  Puigdàlber   7  :  2
  Ràpit Català  -  LA LLACUNA   3  :  0
  Ind. Garraf  -  Can Cartró   1  :  1
  St. Sadurní  -  Espirall   1  :  4
  Fontrubí  -  Real Unión   1  :  1
  CABRERA ANOIA  -  Plana Rodona   4  :  2
  Torrellenc  -  Martinenca   1  :  5
  VALLBONA  -  Mediona                      sus

  Jornada 23
   Puigdàlber  -  Ràpit Català   _  :  _
   LA LLACUNA  -  Fontrubí   _  :  _
   Espirall  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   Mediona  -  St. Sadurní   _  :  _
   Can Cartró  -  CABRERA ANOIA   _  :  _
   Plana Rodona  -  Torrellenc   _  :  _
   Martinenca  -  VALLBONA   _  :  _
   Real Unión  -  Ind. Garraf   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   22   50     78:31     47
2   Ràpit Català   22   49     77:28     49
3   HOSTALETS P.   21   48     76:24     52
4   Can Cartró   22   41     60:38     22
5   Mediona   20   39     56:33     23
6   Ind. Garraf   22   39     41:27     14
7   Martinenca   22   38     53:39     14
8   Torrellenc   22   34     53:42     11
9   St. Sadurní   21   33     48:41     7
10   Plana Rodona   22   32     68:40     28
11   CABRERA ANOIA   22   27     49:59     -10
12   LA LLACUNA   21   24     29:46     -17
13   Real Unión   20   17     39:43     -4
14   VALLBONA   20   10     33:81     -48
15   Fontrubí   21   7     17:86     -69
16   Puigdàlber   22   1     11:130     -119

futbol 4A CATALANA G10

les segones jugades. A partir 
del minut 25, l’Igualada va co-
mençar a poder trenar alguna 
jugada i a crear perill en algu-
na acció a pilota parada. Fran, 
a la sortida d’una falta lateral, 
va aconseguir marcar, però el 
gol va ser anuŀlat per un fora 
de joc inexistent i que supo-
saria un dels molt errors del 
nefast arbitratge. Uns minuts 
més tard, una bona jugada de 
Gerard per banda esquerra 
va ser molt ben aprofitada per 
Marí (32’) que va establir l’em-
pat en el marcador. A partir del 
gol, l’Igualada va dominar fins 
al descans i Fran va tornar a 
marcar, però el seu gol va ser 
novament anuŀlat per un fora 
de joc molt dubtós.
A l’inici de la represa les coses 
no van poder començar pit-
jor pel conjunt igualadí. Marí, 
d’una forma molt rigorosa, va 
veure la segona targeta gro-
ga per simular una caiguda 
a l’interior de l’àrea i per tant 
els blaus havien de disputar 
gairebé 40 minuts amb inferi-
oritat numèrica. Aquest fet el 
va intentar aprofitar el conjunt 

local, però únicament va crear 
cert perill a pilota parada. Per 
la seva banda, els de Tarrés, 
van buscar el gol de la victòria 
i en els últims minuts, on tots 
dos conjunts jugaven amb 10 
homes, van disposar d’alguna 
ocasió per endur-se el partit, 
però malauradament no van 
estar encertats. 
L’Igualada buscarà retrobar 
novament el camí de la victòria 
el proper diumenge a Les Co-
mes davant el Tàrrega, un con-
junt que arriba en un moment 
complicat ja que ha perdut els 
6 últims partits que ha disputat.

CD Morell: Clavé, Garrido, Ci-
vit, Palanca (Fàbregas, 65’), 
Pérez (Da Costa. J, 80’), Na-
ranjo, Ruiz (Haro, 73’), Lucha 
(Da Costa. W), Giralte, Reyes 
i Tomé.
CF Igualada: Yannick, Mari-
món, Pagés, Bachana, Ton, 
Díez, Enric, Jony, Fran, Gerard 
(Solé, 73’) i Marí.
Gols: 1-0, Reyes (9’). 1-1, Marí 
(32’). 

Agustí Benedito diu que es tornarà a 
presentar a la presidència del Barça
ENTITATS / LA VEU

Agustí Benedito, el qui fou can-
didat en les darreres eleccions 
del FC Barcelona obtenint en 
segon lloc amb 8.044 vots, va 
compartir taula amb la Penya 
Blaugrana d’Igualada el passat 
dijous en un sopar tertúlia or-
ganitzat per la Penya Blaugra-
na d’Igualada.
Benedito va formar part de la 
candidatura d’Àngel Fernán-
dez l’any 1997, va ser mem-
bre fundador de l’Elefant Blau 
i membre de les comissions 
social i esportiva del FCB entre 

del FCBarcelona, la contracta-
ció d’en Neymar,...
Per cloure l’acte, passada la 
mitja nit, el president de la Pe-

nya Blaugrana d’Igualada va 
fer entrega d’un detall a Bene-
dito tot agraint-li la seva dispo-
nibilitat.

el 2003 i 2009.
En una amena sobretaula, 
Benedito va fer un repàs dels 
principals temes de l’actualitat 
del Barça i els que van anar 
proposant la cinquantena de 
comensals que el van acom-
panyar. 
Benedito va voler deixar clar 
que el seu objectiu era presen-
tar-se novament a la presidèn-
cia del FC Barcelona en les 
properes eleccions (previstes 
pel 2016), tot assegurant que 
seria el nou president del Club. 
Va pronosticar però un avança-
ment electoral per l’any vinent, 

tot descartant cap tipus de mo-
ció de censura.
En el transcurs de l’acte es va 
fer un repàs de les tensions 
que van aflorar en la darrera 
campanya a la presidència del 
FCB, i la gestió de l’entitat que 
n’està fent l’actual Junta, pas-
sant per la sentència dels avals 
de membres de l’antiga Junta, 
els problemes amb la grada 
d’animació, la publicitat de la 
samarreta del primer equip de 
futbol, les seccions del Club, 
els projectes de futur pel Camp 
Nou i la resta d’instal·lacions 
esportives, el moment esportiu 

El San Mauro segueix líder de 
3a Catalana, amb tres punts 
d’avantatge sobre el Sitges, 
després de signar un empat 
diumenge passat a casa amb el 
Capellades (2-2). L’Òdena, per 
la seva banda, segueix tercer, 
a quatre punts de la promoció 

d’ascens. Fàtima, Montserrat 
i Anoia semblen cada vegada 
més sentenciats al descens. 
A Quarta, el Carme continua 
amb pas ferm cap a l’ascens 
directe. En altres grups, el Pi-
era i l’Hostalets també tenen 
moltes opcions d’ascens.



El CBI cau a la pista del líder
BÀSQUET / E.VARGAS/R. BORRÀS

Derrota a casa dels líders on 
la intensitat dels locals va ser 
la protagonista dels primers 
15 minuts i no van donar cap 
opció en el marcador al CB 
Igualada. La segona part va 
ser més igualada però la dife-
rència de 16 punts a la mitja 
part no es va poder recuperar 
en cap moment. Una pista on 
es podia perdre, sí, però potser 
no d’aquesta manera.
La primera part va ser un re-
cital anotador per part del 
Pardinyes. Van passar per 
damunt el CBI com si fossin 
una aplanadora, bàsquets en 
situacions després de pressió, 
tràilers que rebien molt fàcil 
i feien bàsquets sota anella 
pràcticament regalats. Van 
marcar la diferència des de el 
primer moment. El primer quart 
va acabar 28-12.
El segon període es va ajustar 
una mica, però només en els 
últims minuts perquè a l’inici 
va ser igual d’intens que el pri-
mer període. No va ser tant per 
l’encert de l’Igualada sinó per 
les 5-6 marxes per sobre del 
rival. 49-33.
La segona part va tenir un al-
tre color, la ratxa anotadora (i 
física) dels rivals va anar en 
drecrendo i l’Igualada va saber 
treure més profit del seu joc. 
Tot i així mai semblava sufici-
ent ja que per bàsquet anotat 
hi havia un bàsquet rebut. El 
més a prop que es va estar en 
el marcador van ser 12 punts 
de diferència. El tercer període 
va finalitzar 66-47.
L’últim període va ser el menys 
competit per part dels dos 
equips, ningú va acabar de tro-
bar l’anella en cap moment fins 
que no van transcórrer 5 mi-
nuts. A partir d’aquí els minuts 
van anar passant i la diferència 
va arribar als 25 punts, però al 
final es va poder retallar una 
mica en el marcador fins arri-
bar al resultat final.
Aquesta setmana es jugarà a 
casa contra el segon classificat 
a la taula, el CB Martorell, partit 
clàssic que pinta molt compe-
titiu. Diumenge a les 19:00, a 
Les Comes.
Parcials: 1r 28-12, 2n 49-33, 3r 
66-47 i 4t 82-64.
CBI: Q. Padrós (0), M. Sesé 
(9), J.M. Huertas (0), J. Torres 
(8) A. Roca (5), C. Fons (4), A. 
Gual (8), M. Roca (0), A. Fratila 
(3), E. Tejero (25), S. Laguarta 
(0), B. Martínez (lesionat).

El CBI femení pateix a la pis-
ta de Les Corts (81-67)
El primer període començava 
manant l’Igualada per 2 a 5, 
en els primers minuts de partit 
gràcies a l’encert en el llança-
ment i la bona defensa. Fins 
al minut 5 d’aquest període la 

Les noies del CBI van patir molt a Barcelona.
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igualtat manava en el marca-
dor amb gran encert per part 
dels dos equips. Les locals 
anotaven còmodament des del 
pal baix i les igualadines no po-
dien aturar-ho. Des del minut 5 
al 9, les barcelonines gràcies a 
la ràpides transicions i combi-
nacions ofensives aconsegui-
en un parcial de 13 a 2. Al final 
d’aquest període 27 a 20. To-
tes les cistelles del Joventut les 
Corts eren des de sota cistella 
exceptuant un triple.
En el segon període, les locals 
van seguir amb gran encert en 
el llançament, sobretot des de 
la línia de 6,25 (4 triples). Les 
igualadines havien aconseguit 
frenar l’encert local amb una 
defensa zonal però que poc 
a poc va anar perdent el seu 
efecte gràcies a l’encert exte-
rior. Al descans s’arribava amb 
una desavantatge de 10 punts, 
47 a 37.
En el tercer període, les bla-
ves van sortir convençudes de 
capgirar la situació, sabent que 
havien d’apretar molt més de-
fensivament i sobretot havien 
d’aturar les avantatges interi-
ors de les barcelonines. En el 
minut 7 d’aquest període, les 
locals aconseguien una màxi-
ma diferència de 16 punts, 63 a 
47. Però les noies del Depimés 
van reaccionar fent un parcial 
de 9 a 3 arribant al 66 a 56.
En el darrer període, les igua-
ladines els hi va mancar encert 

i precisió en el llançament. Les 
locals també van baixar el rit-
me de joc i es va veure un joc 
més calmat per part dels dos 
equips a nivell ofensiu. El partit 
fins al moment havia estat molt 
intens i amb molt bona qua-
litat per part dels dos equips. 
Al final, les igualadines no van 
poder acabar capgirant la situ-
ació però van estar lluitant fins 
al final per una victòria que va 
ser impossible.
El partit va acabar amb un 81 a 
67 pel Joventut les Corts.
El proper partit del Depimés 
Igualada serà el diumenge a 
les 19h de la tarda a Les Co-
mes enfront el Cerdanyola. Un 
partit que es podria considerar 
com una final per a les blaves 
ja que els dos equips junta-
ment amb el Sant Adrià seran 
els equips que es disputaran la 
quarta plaça que dóna excés a 
les semifinals de Copa Cata-
lunya. Importantíssim partit on 
les blaves necessitaran el re-
colzament de l’afecció, com el 
que s’estan trobant cada quin-
ze dies a Les Comes.
Parcials: 27-20, 20-17 (47-37), 
19-19 (66-56), 15-11 (81-67)
Depimés CB Igualada A: 
AC.Martínez (2), A.Acevedo 
(7), L.Icart (8), C.Carner (12), 
N.Minguet (17), cinc inicial-. 
M.Quintana (2), V.Júlvez (12), 
M.Pujol (5), X.Freixas (2), 
M.Torra.

Laura Orgué acaba tercera a la 
Copa d’Europa d’esquí de fons
ESQUÍ / LA VEU

La temporada de la Copa d’Eu-
ropa d’esquí de fons ha arribat 
a la seva fi i la igualadina Laura 
Orgué ha aconseguit la tercera 
plaça. Aquest gran resultat ha 
estat possible després de l’úl-
tima cursa del circuit, que s’ha 
celebrat a l’estació italiana de 
Toblach, on Orgué ha acabat 
15.
L’estació italiana de Toblach va 
acollir l’última cita de la Copa 
d’Europa d’esquí de fons de la 
temporada 2012-13. Era una 
de les carreres més importants 
de l’hivern, ja que d’aquests re-
sultats depenia la classificació 
final de l’any. Un cop celebra-
des les tres carreres, l’esquia-
dora de la RFEDI Laura Orgué 
(Fischer) va aconseguir acabar 
15a., de manera que aconse-
guia estar al podi de la Copa 
d’Europa 2013.
Es tractava del que es coneix 
com un mini tour, com el que 
ja es va disputar a Rogla (Es-
lovènia). És a dir, tres carreres 
en tres dies, on en categoria 
femenina, la primera jornada 
es realitza un pròleg de 2,5 km, 
en la segona es recorren 5 km 
en estil clàssic i l’últim dia són 
10km de persecució, en què 
les corredores surten per ordre 
de sortida segons el resultat 
de la cursa prèvia. D’aquesta 
manera, Laura Orgué va ser 
23a. en la primera cursa, un re-
sultat bo tenint en compte que 

les distàncies tan curtes no són 
l’especialitat de l’espanyola. El 
segon dia, a la prova de 5 km, 
la corredora catalana va finalit-
zar 14a. després de fer la cur-
sa en un temps de 15:20.7. En 
l’última i definitiva prova, Laura 
Orgué va arribar a la meta en 
el top-15, sumant els punts ne-
cessaris per acabar en la ter-
cera posició de la Copa d’Eu-
ropa 2012-13.
En el tour de Toblach, que era 
la final de la Copa d’Europa, 
van estar presents fins gaire-
bé 20 països, de manera que 
van ser unes carreres amb 
molt nivell i competitivitat. En-
tre les esquiadores hi havia 
Sandra Ringwald, principal ri-
val de Laura Orgué per la lluita 
en la segona plaça d’aquesta 
competició internacional. Final-
ment, després de la celebració 
de totes les carreres, la primera 
classificada de la Copa d’Eu-
ropa ha estat Monique Siegel 
(Alemanya) amb 836 punts, el 
segon lloc per a la compatrio-
ta de Siegel, Sandra Ringwald 
amb una puntuació de 723 i 
el tercer lloc per l’espanyola 
Laura Orgué (668). L’entrena-
dor de la corredora de la RFE-
DI, Joan Erola, comentava la 
gran satisfacció de tot l’equip 
després d’aquest podi: “hem 
d’estar més que contents amb 
aquest resultat global de Lau-
ra, que a nivell internacional és 
de gran prestigi”. 

Orgué, tercera del podi europeu.

Nova victòria de l’HC Montbui
HOQUEI / LA VEU

L’Hoquei Club Montbui va su-
mar una nova victòria a Can 
Passanals davant l’HC Piera 
(12-2) i continua a la zona alta 
de la classificació.
Els montbuiencs en els primers 
minuts de partit ja van agafar 
avantatge al marcador (2-0). 
Els visitants van plantejar una 
defensa zonal molt tancada 
però l’HC Montbui va saber en 
tot moment com superar-la. A 
mesura que passaven els mi-
nuts, els locals van seguir aug-
mentant la diferència al mar-
cador fins arribar al descans 

(7-0). La segona meitat va tenir 
menys ritme de joc i els mont-
buiencs van tenir possessions 
més llargues cosa que els va 
permetre tenir el partit contro-
lat en tot moment. Tot i això, 
les distàncies al marcador van 
seguir augmentant (12-2). Amb 
aquesta victòria l’HC Montbui 
segueix amb opcions d’ascens 
a manca de set jornades.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
teria), Oriol Mata (5), Pol Do-
mènech (2), Bernat Perelló (3), 
Joel Montiel -inicial- Pol Bosch 
(2), Pau Torras i Adrián Muñoz. 
Entrenador: Gabri Ramírez. 
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Ariadna Ramos (CAI), sotscampiona 
d’Espanya júnior de triple salt
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles Ariadna Ramos, es 
va proclamar el passat cap de 
setmana Sotscampiona d’Es-
panya Junior en triple salt, a 
més d’assolir una gran 4a. po-
sició en els 60 m.ll., en les pro-
ves corresponents als 40ens. 
Camp. d’Espanya Junior indo-
or que es van dur a terme a la 
ciutat andalusa d’Antequera, 
amb la participació dels atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 1994 i 1995.
Hi participaren tres atletes del 
CAI Petromiralles, amb una 
brillant actuació global, assolint 
1 medalla d’Argent, i 3 llocs de 
finalista en les proves respec-
tives.
Va sobresortir la vilanovina Ari-
adna Ramos, Sotscampiona 
estatal en el triple salt amb un 
millor intent de 12,44 m., se-
guida d’Evelyn Díaz (Gr. ISN 

Ariadna Ramos.

Navarra At.) Bronze amb 12,14 
m., en la prova dominada per 
Ana Peleteiro (At. Barbanza) 
amb 13,43 m., i amb 12 atletes 
participants. A més, Ariadna 
Ramos era 4a. a la final dels 60 
m. llisos, amb 7”94, a només 
5/100 del Bronze, en la prova 
guanyada per Julia Canet (Va-
lencia Terra i Mar) amb 7”62.           
Anteriorment, Ariadna Ramos 
era 3a. en la 1a. s/f. amb 7”91 i 
2a. amb 7”96 en la sèrie classi-
ficatòria corresponent.

Marc Sànchez assolia la 5a.  
posició exaequo en el salt d’al-
çada, amb un millor intent de 
2,01    m., quedant-se a només 
2 cm. de l’Argent i del Bronze, 
en la prova dominada per Igna-
cio Vigo (Hinaco Monzón ) amb 
2,05 m.
Cal ressaltar igualment l’actu-
ació de Santi Ramos, 6è. en 
l’Heptatló masc. amb 4.708         
punts, amb els següents par-
cials en les set proves de la 
Combinada:    60 m.ll.: 7”35 
(762 p.) - salt llargada: 6,59 m. 
(718 p.) - llanç. pes: 11,59 m. 
(582 p.) - salt alçada: 1,81 m. 
(636 p.) - 60 m.tanques: 8”56 
(846 p.) -salt de perxa: 3,70 
m. (535 p.) i 1.000 m.llisos:  
3’03”60   (629 p.), el que li va 
donar el 6è. lloc final, en una 
molt destacada actuació de 
l’igualadí. El campió estatal 
va ser Juan J. Alarcón (Playas 
Castellón) amb 5.313 punts, 
entre 13 participants en total. 

Atletes del CAI, a la marató de Barcelona
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge, es va 
disputar en un circuit urbà per 
la ciutat de Barcelona, la 35a. 
edició de la Zurich -Marató de 
Barcelona, que amb 18.500 at-
letes inscrits i prop de 15.000 
classificats, mantenia un any 
més el poder de convocatòria 
de  la prova barcelonina sobre 
els 42.195 m., i situant-se entre 
les maratons de major partici-
pació del continent.
Els guanyadors absoluts foren 
l’etíop Gezahegn Abera Hun-
de, amb 2.10.17, i la també 
etíop Lemelem Berha Yachem, 
21a.  general amb 2.34.39. 
Hi participaren 10 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
entre els que cal ressaltar la 
32a. posició absoluta de Ber-
nat Planas, amb un registre 
de  2.38.02, millor marca igua-

ladina M-40, entrant 14è. en 
Veterans M-35 en el seu debut 
en la distància, i la 23a. posició 
general fem. de Lola Brusau, 
i 10a. en categ. W-35, amb 
3.14.04.
Aquests foren els registres i 
classificacions  dels  10 atletes: 
32. Bernat Planas    2.38.02

516. Carles Riba 2.58.15
709. Aleix Carbonell 3.00.14
1.298. Ricard Solé 3.10.36
1.403 Rafael Laguna 3.11.56
1.606. Lola Brusau 3.14.04
5.134. Joan Llopart 3.39.11
6.210. Magí Senserrich 3.45.03
7.172. Santi Navarro 3.50.23
13.456. Dani Estalella  4.40.21 

Bernat Planas, durant la marató de Barcelona.

Derrota davant el líder de 
l’Igualada Vòlei Club
VÒLEI / LA VEU

Dissabte passat l’equip sènior 
masculí rebia la visita del líder 
de Primera Divisió Catalana, 
el CV Balàfia Lleida després 
d’encaixar dues derrotes con-
secutives i de perdre la segona 
plaça. Amb aquest partit se li 
presentava l’oportunitat de re-
cuperar la bona ratxa d’aques-
ta temporada i tornar-se a 
situar prop de l’actual segon 
classificat, el Prat. Tot i així, els 
igualadins no van poder fer res 
contra al líder, que va passar 
per sobre dels igualadins amb 
un voleibol d’altíssima quali-
tat. En aquest partit es va fer 
evident que a l’equip lleidetà 
la competició de Primera Di-
visió Catalana li va petita i els 
bons números fan pensar en 
l’ascens de l’equip a Nacional. 
Malgrat la gran qualitat del ri-
val, els igualadins no van fer 
un bon partit i això els va dei-
xar un mal regust, doncs hi ha 
poques ocasions per disputar 
partits com aquests i no va ser 
el seu dia. Els igualadins trac-
taven de tu a tu al rival en els 
inicis de set i semblava que la 
cosa estava igualada, però en 
cada set va arribar el moment 
en que els igualadins es que-
daven sense sortides i amb 
dubtes, amb dificultats per re-
bre un servei força complicat, 
esdevenint excessivament pre-
visibles pel bloqueig lleidetà. El 
segon set va ser quan els igua-
ladins van aprofitar el set més 
fluix del Lleida, i van estar for-
ça estona per davant del mar-
cador. Malauradament, però, 
van arribar les errades davant 
d’un servei molt potent dels vi-
sitants que alhora van anar afi-
nant l’atac. L’atac del lleida era 
molt difícil de defensar, doncs 
l’alçada dels jugadors i la rapi-
desa de les col·locacions feien 
que l’Igualada no estés ben po-
sicionat i quedessin forats per 
cobrir.

L’Igualada ha baixat a la 4a 
posició i hauria de retallar 6 
punts dels 15 que té per dis-
putar, amb la particularitat que 
haurà de jugar contra els rivals 
directes.

Sènior femení A
Diumenge passat el Sènior Fe-
mení “A” es va desplaçar fins 
a Martorell per jugar contra el 
Club Vòlei Martorell. L’Iguala-
da, segon a la classificació, i 
el Martorell, tercer, anaven em-
patats a punts així que aquest 
partit desfaria aquest empat.
Les igualadines no van comen-
çar bé el partit. Moltes errades 
davant d’un Martorell que ho 
defensava i ho lluitava tot va 
decantar ràpidament el marca-
dor a favor de les locals. L’Igua-
lada no estava bé en defensa i 
quan la defensa funcionava es 
cometien errades en atac. El 
joc igualadí no acabava de ser 
constant i el Martorell s’anava 
allunyant cada cop més al mar-
cador. El set va ser clarament 
per les locals.
Al segon set l’Igualada va recu-
perar el seu bon joc. Les erra-
des en defensa es van solucio-
nar i això va permetre construir 
jugades i sortir amb bons 
atacs. Al tercer set va continu-
ar el domini igualadí. Tot i que 
al principi el Martorell es va 
posar per davant al marcador, 
ràpidament, i gràcies a un bon 
sac, l’Igualada va fer un parcial 
de 10 a 0 a favor, va capgirar 
el marcador i va deixar quasi 
sentenciat el set. El quart set 
va estar més igualat. La bona 
defensa dels dos equips va fer 
que els punts duressin molt. 
Tot i el cansament es van veu-
re bons punts. Finalment va 
ser l’Igualada qui es va endur 
el set. Amb aquesta victòria 
l’Igualada continua segon a la 
classificació. Ara jugaran a les 
17h a Les Comes contra l’AEC 
Vallbona Granollers “B”.



Intens cap de setmana en 
competicions de gimnàstica

GIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest passat cap de setma-
na, el Club Gimnàstic Aula de 
Cultura Física, ha competit en 
les dues modalitats que ofe-
reix. Dissabte 16 es va cele-
brar al pavelló de la Mar Bella 
a Barcelona, la primera fase 
del Campionat de Catalunya 
en edat escolar de gimnàstica 
estètica de grup. Les encarre-
gades de representar al club 
igualadí van ser les gimnastes 
dels conjunts infantil i júnior. 
L’equip infantil va assolir la pri-
mera plaça i es van proclamar 
campiones de Catalunya en 
edat escolar i l’equip júnior van 
ser 3eres. i per tant medalla de 
bronze de la mateixa compe-
tició. Les integrants de l’equip 
infantil són: Marta Alonso, Abril 
Cots, Ivet Brugués, Judit Cer-
vera, Anna Ais, Nadine Ruiz, 
Maria Ibós i Rut Reymundi. 
D’altra banda les gimnastes 
que formen l’equip júnior són: 
Raquel Hornas, Paula i Dia-
na Stösslein, Marta Alonso de 
Jesús, Míriam Alomar, Carola 
Porta i Alba Tort, aquesta úl-
tima encara lesionada però 
sempre donant suport.
Per primera vegada també 
s’hi presentava el CE Montbui, 
amb el conjunt format per les 
gimnastes Marina Marfil, Ali-
cia Grados, Tamara San Juan, 
Aida Garcia, Maria Berrocal, 
Noelia Espinosa  i Jennifer Ca-
sado  que van aconseguir la 
4a. posició. 
Diumenge es va celebrar a 
Vilanova del Camí, la segona 

CE Montbui.
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fase de Copa Catalana nivell 
IV de gimnàstica rítmica on 4 
de les gimnastes del club i van 
prendre part, en categoria ale-
ví va estar l’Anna Ais malgrat 
no haver-se pogut classificar 
per a la final va fer el seu mi-
llor exercici, en categoria infan-
til l’encarregada va ser l’Abril 
Cots amb maces i aquesta si 
classificada per a la final, l’en-
horabona aquesta joveníssima 
gimnasta, i en categoria júnior 
van ser amb aparell de cinta, la 
Diana Stösslein i Raquel Hor-
nas també classificada per a 
la final. L’equip tècnic format 
per Marta Trenado, Laura Mar-
tínez, Maite Sànchez i Jenifer 
Casado, mostraven la seva 
satisfacció davant l’actuació de 
les seves gimnastes abans de 
conèixer els resultats.
Pel que fa a les gimnastes del 
CR Vilanova, Mireia Quintana 
Sènior IV i Gisela Fontalba Ale-
ví IV ens van fer gaudir i enca-

ra més important van gaudir a 
la pista amb els seus exercicis 
de Corda i Cèrcol respectiva-
ment. 
Les gimnastes del CE Mont-
bui que van competir, van ser 
en la categoria Aleví  nivell IV, 
cèrcol, Mireia Jiménez amb la  
10a. posició, sent aquest any 
el primer que competeix amb 
aparell; Julia Rubio cinquena, 
passant a la final en Infantil ni-
vell IV i pujant de nivell també 
la temporada vinent; en maces, 
Ivet Farriol era sisena; en Juni-
or IV Cinta, Judith Galan era 
novena i passa de nivell per la 
temporada següent i en Sèni-
or IV corda, Miriam Elvira 21a 
i Marta Cristobal 13a millorant 
les dues la seva posició res-
pecte de la 1a. fase. La pròxi-
ma competició serà a Andorra 
diumenge 24 on les gimnastes 
Mariona  Juvé Torres i Karina 
Dueñas competiran la seva 2a. 
fase.
Aquest proper cap de setma-
na les més petites de l’Aula 
de Cultura Física disputaran 
la segona fase del comarcal al 
Complex esportiu de Les Co-
mes, i l’entrenadora Marta Tre-
nado disputarà com a gimnas-
ta a Huesca, la segona fase de 
la Copa d’Espanya, amb el seu 
equip Inef Barcelona B, de ben 
segur totes assoliran bons re-
sultats. 

Aula de Cultura Física.

CR Vilanova.

Actualitat dels Jocs Escolars
JOCS ESCOLARS / LA VEU

El passat dissabte 16 de març 
es va celebrar el Campionat 
Comarcal d’Atletisme Benjamí 
Proves i la Jornada de Polis-
portiu. La prova es va disputar, 
durant el matí, a l’Estadi Atlètic 
d’Igualada. La participació va 
ser molt nombrosa i l’esdeve-
niment va ser molt lluït. Tot i 
la pluja en el tram final, es va 
poder desenvolupar la jornada 
sense problemes.
Els resultats varen ser els se-
güents:
60m.ll.
1r Jorge Fuentes (Mestral), 
Àlex Riera (R.Castelltort), 3r 
Lluc Farrés (C. D’Òdena)
1a Aina Poch (Ateneu), Míri-
am Pérez (R.Castelltort B), 3a 
Mariona Rodríguez (La Torre) i 
Carla Carbó (Apiària)
60m.t
1r Àlex Riera (R.Castelltort), 2n 
Àlex Garcia (Mestral), 3r Jordi 
Valldaura (Mowgli) 
1a Aina Poch (Ateneu), 2a Elsa 
Carnisser (J.Maria), 3a Lia Vi-
dal (Mowgli)
1000m
1r Àlex Riera (R.Castelltort), 
2n Jan Bisbal (G.Fossas), 3r 

Josep Domènech (C.Blanca)
1a Carla Llavall (Ateneu), 2a 
Lia Vidal (Mowgli), 3a Laura Ji-
ménez (R.Castelltort)
Llargada
1r Lucas Arruga (Apiària), 2n 
Guim Moreno (Mowgli), 3r Lluc 
Farrés (C.d’Òdena)
1a Karen Garcia (Apiària), 2a 
Marina Martí (Apiària), 3a Lola 
Valls (Mowgli).
Alçada
1r Àlex Garcia (Mestral), 2n 
Guim Moreno (Mowgli), 3r Se-
bastià Corral i Jorge Fuentes 
(Mestral).
1a Noral Budel (Montclar), 2a 
Núria Quílez (Mowgli), 3a Car-
la Carbó (Apiària).
Pilota
1r Àlex Pastor (Apiària), 2n Mi-
quel Gil (C.d’Òdena), 3r Jordi 
Gibert (Ateneu)
1a Marina Martí (Apiària), 2a 
Blanca Acevedo (Montclar), 3a 
Anna Font (M. dela Pobla)
Pes
1r Àlex Pastor (Apiària), 2n 
Carlos Andrés (Escolàpies), 3r 
Guim Moreno (Mowgli)
1a Andrea Càmara (J.Maria), 
2a Nora Gudel (Montclar), 3a 
Carla Baltà (J.Maria).

El CFI femení goleja el cuer
FUTBOL / LA VEU

Victòria àmplia de l’Igualada 
contra la Salle Premià (5-0) 
cuer de la classificació que ha 
inquietat poc la porteria igua-
ladina. El partit ha començat 
estrany, amb un Igualada poc 
concentrat i deixant-se portar 
pel joc destructiu de les rivals. 
Un penal als 5 minuts de joc 
feia presagiar el pitjor, però 
l’aturada de la Noelia ha posat 
les coses al seu lloc. De se-
guida s’ha avançat l’Igualada 
quan la Judit ha pujat per la 
banda per centrar-li a la Mari-
na la pilota que significaria el 
primer gol de la tarda. El joc 
ha continuat poc vistós i dur, 
però de mica en mica les locals 
han agafar el control del partit 
i abans de la mitja part ha es-
tat l’Ainoa qui ha corregut per 
la banda dreta per centrar-li a 
la Judit que ha fet el 2-0 de la 
tranquil·litat.
A la segona part ja només hi ha 
hagut un equip sobre el terreny 
de joc. Les del Maresme, infe-
riors tècnicament i numèrica-

ment per lesions, només s’han 
defensat tant bé com han sabut 
per encaixar el mínim de gols 
possibles. Tot i així, un Iguala-
da en creixement ha aconse-
guit ja en el minut 4 batre no-
vament la portera sallenca en 
la segona jugada d’un córner 
des de la frontal de l’àrea de 
les botes de la Marina.
Molts intents que no han entrat 
i han evitat un resultat més es-
candalós, i el quart que es feia 
esperar. Finalment a la sortida 
d’un dels molts córners que 
ha xutat l’Igualada, la pilota es 
passeja per dins l’àrea petita 
rebotant contra tot el que tro-
bava fins que l’Elena, sobre la 
línia de gol, l’envia al fons de la 
xarxa. I per tancar la tarda, la 
Marina ha aconseguit el cinquè 
d’un xut creuat i el seu hat-trick 
particular.
CFI: Noelia García, Elena Alert, Ja-
net Mendoza, Yaiza Moratilla (Est-
her 70′), Esther Soler (Carla Na-
varro 46′), Araceli Barroso (Ainoa 
Carrillo 25′), Laura Marcet, Núria 
Miquel, Mariona Marsal, Judit Pa-
blos (Yaiza 81′), Marina Salanova.
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Moto Club Igualada, ben representat 
als ral·lis Pacha i Canaries
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La primera prova del campio-
nat de Catalunya de raŀlis d’as-
falt es va disputar per carrete-
res tarragonines amb motiu del 
Raŀli Pacha amb participants 
anoiecs de Moto Club Iguala-
da.
L’equip de Moto Club Iguala-
da format per Marc Cañellas 
i Marc Sauleda amb Renault 
Clio Sport no es va poder clas-
sificar com tampoc l’equip de 
l’Escuderia Baix Empordà for-
mat per Víctor Gomez copilotat 
per l’anoienc Raimon Morato 
amb Fiat Punto HGT. L’anoienc 
Jaume Poch que copilotava a 
Juan Luis García amb Suzuki 
Swift de l’Escuderia Motor Ter-
rassa aconseguien classificar-

Porsche 911 GT3 de Xevi Pons i Àlex Haro

se primers de classe 5. El ral.
li fou guanyat pet Jordi Gaig i 
Alex Astudillo de l’Escuderia 
Motor Terrassa amb Porsche 
911 GT3.
Pel que fa al Raŀli Canàries hi 
participa l’odenenc Àlex Haro 
copilotant a l’osonenc Xevi 

Pons amb un Porsche 911 
GT3 de l’escuderia ACSM. 
Aquest raŀli canari que es dis-
puta durant avui divendres i 
demà dissabte és puntuable 
pel campionat europeu i per 
l’estatal de raŀlis.

Armand Monleón s’imposa en un Enduro 
de Salomó marcat per la duresa
MOTOR / LA VEU

La pluja va acompanyar la pri-
mera prova del Campionat de 
Catalunya d’Enduro que es va 
celebrar aquest diumenge a la 
població tarragonina de Salo-
mó. La prova va comptar amb 
la bona organització del Moto 
Club Salomó, que va saber 
respondre als inconvenients 
que va presentar la mala clima-
tologia al llarg de la prova. Amb 
una gran participació de 185 
pilots, la cursa es presentava 
molt dura i al mateix temps llar-
ga i atractiva pels practicants 
de l’enduro.
Armand Monleon del Moto 
Club Igualada va estar el gua-
nyador de la prova i primer 
classificat d’Enduro 2, mentre 
que la segona posició ha estat 
Jordi Quer, que va ser el primer 
de la categoria E125 2T/Junior 
Open. Darrere d’aquests dos 
pilots es van situar Dani Gibert 

i Rafael Garcia Campos, que 
van completar el podi d’E2.
La pluja va afectar les condici-
ons del terreny i va endurir una 
prova que va acumular un bon 
nombre d’abandonaments.
Pel que fa als altres pilots del 
Moto Club Igualada Jordi Bal-
cells fa fer el 7è a Enduro 2, a 
Sènior B 2T Ricard Martinez va 

quedar 15è i Pere Albet 16è. A 
Sènior  B 4T en Josep Marsal 
4t. En Sènior C 2T en Carlos 
Ferrer 7è. En Sènior C 4T en 
Pere Caro 4t. Finalment en 
Màster en Sergi Lasala va fer 
el 14è, desprès de patir una 
penalització de 5 minuts que 
l’hagués portat a la victòria.

Monleón, a Salomó.

Bon Trial dels Alfacs 
dels joves pilots anoiencs
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per les terres de l’Ebre va co-
mençar la temporada del Trial 
de Nens organitzat pel Moto 
Club Sant Carles de la Ràpita 
amb una participació de 24 pi-
lots en les diverses categories 
i entre els que hi havia varis 
pilots anoiencs de Moto Club 
Montbui, Moto Club Igualada i 
Moto Club Piera.
A la categoria Base 80, Lluc 
Miquel-GasGas- es classificà 
tercer, Pol Mediñá-GasGas- 
cinquè i Àlex Canales-GasGas- 
sisè. A la categoria Promo 80, 
tercer lloc per Arnau Carreras-
GasGas- i a la categoria oberta 
Mireia Lozano amb Beta acon-
seguia la segona posició.
Si a nivell mundialer la comar-
ca de l’Anoia està magnífica-
ment representada amb el pilot 

pierenc Toni Bou, sens dubte 
el futur està assegurat amb 
aquesta nova fornada de joves 
pilots trialers anoiencs.

Lluc Miquel en una zona del trial rapitenc.

Segueix el circuit de Pitch&Putt 
de l’Anoia Golf Club
GOLF / A. SAN JOSÉ/M. MARTÍ

El cap de setmana del 16 i 17 
de març es va celebrar al camp 
bonÀrea a Massoteres-Guis-
sona l’esperada segona prova 
del circuit. El desplaçament 
cap a terres lleidatanes va 
transcórrer envoltat de núvols 
tant dissabte com diumenge i 
amb temperatures agradables, 
tot i que, als darrers forats del 
dissabte, van caure quatre tí-
mides gotes.
El ja conegut i jugat camp per 
la major part dels socis perme-
tia tenir una idea general i una 
més detallada visió del terreny; 
el tipus de camp al que s’en-
frontaren en aquesta ocasió 
els nostres jugadors era favo-
rable a firmar bones targetes, 
ja que cal remarcar la inexis-
tència de bunkers, tot i això, els 
forats requerien concentració i 
respecte, sobretot pels remo-
guts greens.
Amb aquest panorama i havent 
jugat els 18 forats els resultats 
varen ser els següents: En 
Scratch Ramon Jardí amb una 
targeta de 51 cops va vèncer 
després d’una excel·lent actua-
ció de tres sota par. En primera 
categoria Handicap el guanya-
dor fou Àngel Martínez Chi-
co amb 37 punts seguit, amb 
els mateixos punts, per Enric 
Sánchez Urdangarin, i ja en el 
tercer esglaó Ricardo Gomez 
Ureña amb 36 punts. A segona 
categoria Handicap va vèncer 
Pere Subirana Freixas amb 
uns espectaculars 43 punts, ja 
més lluny Albert San José amb 
39 punts, i finalment en tercer 
lloc Josep Casas Corcelles 
amb 38. Pels més joves, en 
categoria Juvenil va guanyar 
Albert San José amb 39 punts, 

en segona posició Bernat Martí 
amb 37 punts, mentre que el 
tercer fou Manel Martí Rosich 
amb 33 punts. I per últim en fè-
mines la juvenil Clara Folgue-
ra Folguera s’imposà amb 31 
punts, segon lloc per Conxita 
Sala Cels i el darrer esglaó per 
Mercè Cornellana Torradeflot, 
totes dues amb 29 punts.
Els resultats aconseguits s’ani-
ran sumant en la general del 
XII Circuit i fins a l’última prova 
que es celebrarà a Portal del 
Roc, el 10 de novembre, en-
cara queden moltes jornades 
i moltes sorpreses, per gaudir 
d’aquest fantàstic esport 
La propera jornada de Pitch 
Putt no serà fins el 4 i 5 de 
maig on els jugadors disposa-
ran d’una revàlida en el mateix 
camp, al Pitch & Putt bonÀrea, 
es disputarà el VI Torneig Clíni-
ca Dental Anoia
La propera prova del club serà 
de Golf i es disputarà el dissab-
te 6 de març al camp més antic 
de Catalunya data del 1929, 
ubicat al Bolvir a 2 Km de Puig-
cerdà, el Real Club de Golf La 
Cerdanya. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Cara i creu dels equips 
Subaru de pàdel

PÀDEL / LA VEU

Cap de setmana pler de partits 
i alternatives dels equips SUB-
ARU amb doble victòria feme-
nina i doble derrota masculina.
L’equip federat femení va do-
minar 3-0 al CUBE de Manresa 
i el B ho va fer davant el CT Vi-
lafranca 2-1 en la lliga del Baix 
Llobregat.
El primer equip femení, va 
guanyar amb solvència a do-
micili davant les bagenques 
del Cube. Pili Pineda/Merxe 
Puertolas van sumar davant 
Laura Jardí/Montse Fernàndez 
per 6-4, 6-1. Anna Claramunt/
Mireia Homs també va sumar 
els seu punt davant Eva Agui-
lera/Pat Gonzalez per 6-4, 6-2 
i finalment Margot Gumà/Rosa 
Sanuy van resoldre en 3 sets 
el seu partit davant Emma So-
ler/Susanna Romacho per 7-7, 
6-3, 6-3.
En la lliga del baix Llobregat, 
partit molt disputat davant les 
del Penedès.
Merxe Puertolas/Pili Pineda 
van guanyar be ales vilafran-
quines Anna Ricart/Rosa Mª 
Aisas per 6-1, 6-0. Les nostre 
Cristina Pons/Pepi Morera van 
caure davant Nona Oliveras/
Elvira Masip per 0-6, 1-6. En 
el decisiu, Mireia Homs/Mer-
cè Muntané van donar el punt 
igualadí guanyant 6-2, 2-6, 7-5 
davant Alicia Roig/Fina Ruiz.
 
Derrota del B i dels veterans, 
en categoria masculina
A nivell masculí els resultats no 

Equip femeni de pàdel de l’Esquaix Igualada.

Massa rival de l’AVI a 
Badalona (2-0)
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van ser gaire bons amb 2 der-
rotes 1-2 davant l’Slam Pàdel 
de Collbató i Les Moreres de 
Montbui, respectivament.
El B, que juga la lliga catalana 
federada, va cedir amb l’Slam 
a costa de la derrotes de Llu-
ís Fernàndez/Josep Llorach 
3-6, 4-6 davant Pepe Pérez/F. 
Meneghello i David Aguilar/
Xavi Moreno caient amb Jau-
me Dinaret/Ander Mendiguren 
0-6, 1-6. Toni Valldaura/Bernat 
Solé, en canvi van salvar 1 
punt dominant el seu partit da-
vant Marcos Garatachea/Hèc-
tor Gallego 1-6, 6-2, 6-2.
El veterans que disputen la 
lliga comarcal, van caure 1-2 
davant Les Moreres i ara com-
parteixen el liderat empatats a 
punts amb el club veí.
El germans Homs, Albert i Jor-
di van guanyar 6-1, 6-2 la pare-
lla Xavi Linares/Jordi Muntané, 
però la parella Angel Solé/Da-
vid Sanuy va caure amb Lluís 
Piqué/Xavi Valls per 2-6, 2-6 i 
Joan Corcelles/Isidre Mensa 
també ho van fer 6-2, 1-6, 2-6 
davant Jordi de Belza/J.J. Pe-
nedès.
Trobada infantil amistosa amb 
el CUBE. Deixant la competi-
ciò i anant més a la part lúdi-
ca, dissabte, la escola infantil 
de pàdel del club, va fer debut. 
El lloc triat, va ser el CUBE 
de Manresa on també han 
començat a treballar amb la 
pedrera. La trobada va ser un 
èxit rotund amb molt ambient i 
bons partits.  

Lliga Catalana de natació per 
als més petits del CNI
NATACIÓ / LA VEU

El passat dissabte 16 de març 
es va disputar l’última jornada 
de lliga catalana de les cate-
gories prebenjamí i benjamí 
al Club Natació Manresa. Els 
prebenjamins van debutar en 
la prova de 50 mts. lliures, des-
tacar a la nedadora de l’any 
2005, Carla Perianes amb un 

temps de 45.52. Els benjamins 
de primer any van debutar en 
les proves de 100 mts. lliures, 
i els de segon any en 200 mts. 
lliures, on la nedadora Iona 
Zhen Maturana de l’any 2.004 
va fer 1:30.12 en 100 mts. lliu-
res, i la gran marca de l’Òscar 
Díez de l’any 2.002, 31.95 als 
50 mts. lliures i 2:48.04 als 200 
mts. Lliures. 

Victòria de Sònia Julià a la 
duatló de Banyoles

DUATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 17 de 
març, sis membres del CAI 
Triatló Petromiralles van dis-
putar el 23è duatló Olímpic 
de Banyoles, que constava de 
10km inicials de cursa a peu, 
40km de bicicleta de carretera 
amb un circuit exigent per aca-
bar amb 5km de cursa a peu. 
La guanyadora absoluta de la 
prova va ser l’atleta del CAI Tri-
atló Petromiralles Sònia Julià 
amb un temps de 2h 19min i 
17s a un minut de la 2a classi-

ficada, fent una brillant carrera 
i demostrant un molt bon estat 
de forma.
Els altres components de 
l’equip CAI Triatló Petromira-
lles van creuar la línia de meta 
en 28ª posició en Dani Baral-
dés, 39è Joan Riera, 45è Marc 
Codina, 52è Dani Segura, 
187a Sònia Julià i 241è Jordi 
José d’un total de 410 inscrits.
Pel que fa la classificació per 
equips, els nois van aconse-
guir una merescuda 8a posició 
de 40 equips.

L’Òdena-Tomàs Bellès, a la 
Copa Internacional de Banyoles
BTT / LA VEU

Es va disputar a Banyoles 
la primera prova de la Copa 
Catalana Internacional. El re-
corregut, molt semblant al de 
l’any passat, es feia dur i exi-
gent. La prova, organitzada per 
Ocisport, va reunir molts bikers 
d’elit mundial com ara Carlos 
Coloma, Maxime Marotte o St-
hephane Tempier. Pel què fa 
als resultats de l’Òdena-Tomàs 
Bellès, en fèmines elit Meritxell 

Obradors va quedar en 10a 
posició, i en fèmines sub-23 
Penélope Verdaguer va que-
dar cinquena. En màster 30, 
Albert Planas va fer una gran 
cursa i va pujar al tercer calaix 
del podi. Javi Jurado i David 
Pallarès, entraven 8è i 10è 
respectivament; Enric Forn era 
23è, Raúl Rubio 30è i José Ma-
llen 52è. En màster 40, David 
Verdaguer entrava a meta 17è.  

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Els blaus s’enfrontaren a un ri-
val situat als primers llocs, que 
sabé   possessionar-se, trian-
gular i lluità. Pocs rebots se’ls 
escaparen i que sols els man-
cà el remat final. Tingueren 
tres ocasions i n’aprofitaren 
dues. Els igualadins hi oposa-
ren un bon replegament i varis 
atacs, que no tingueren l’afec-
tivitat final.
El primer temps fou de domini 
local. El central Padró desvià 
de cap un córner molt tancat i 
el meta Domènech aturà un xut 
molt proper. Anotem una juga-
da dels visitants en que Padró 
passà a Segura i la seva cen-
trada fou rematada per Planell, 
desviant un defensor a córner. 
Al minut 38, en una jugada en 
que el davanter local s’habilità 
la pilota amb la mà, feu inútil la 
sortida del meta i de xut ras, 
marcà (1-0). L’àrbitre es feu 
l’orni. Reaccionà l’Igualada per 
mediació de Segura que col-
locà l’esfèrica a l’àrea, on Toro 
rematà ran del pal, però el por-
ter desvià a córner. 
Després del descans el domi-
ni fou altern, Corbella desvià a 
córner una centrada perillosa. 
Un fort xut d’Alfred posà el por-
ter en dificultats. Al 21, Padró 
evità un gol segur anticipant-se 
al remat del contrari. I, dos mi-
nuts després d’aquest avís, en 
el llançament d’un córner que 
anar al centre de l’àrea petita, 
en un engany perfecte l’ata-
cant local marcà de xut ras, 
prop del pal dret (2-0). Un bon 
gol. Seguí el domini local i Ro-
bert, dues vegades, aconseguí 
magistralment que el marcador 
no augmentés. Els de Les Co-
mes plantaren cara al bon joc 
local. Viles i Paradell, saberen 
fer front a les circumstancies 
adverses, sols tenien tretze 
jugadors i en canvi el contrari 
pogué disposar d’una amplia 
banqueta, jugaren: Domènech, 
Farré, Padró, Robert, Toro, 
Segura, Ivan, Planell, Jhony, 
Alfred, X. Moyes, Corbella i 
Salva. El proper dissabte ens 
visitarà el St. Andreu.   
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Equips del Centre d’Esports Òdena 2012-13

Primer Equip (3a Catalana) Juvenil
Ismael Barrantes Gonzalez, Iñaki Baz Montes, Ivan Berenguer Llamas, J. Alberto Ber-
nal Briñez, Raul Camacho Ramos, Ivan Copovi Robles, José Copovi Robles, Pere Do-
mènech Cañellas, Ivan Garcia Bermudez, Marc Gomez Raich, Joan Gumà Montserrat, 
Joan Lopez Salvador, Alex Macanaz Ceña, Francisco Macanaz Ceña, Albert Macarrilla 
Olivella, Roger Pajares Compte, Bogdan Ionut Pelepco, Ruben Sanchez Garcia. Entre-
nador: Martí Alavedra Arola. Preparador Físic: Pere Torrades. Delegat: José M. Claver 
Cervera. Fisioterapeuta: Jaume Raimi Poderos.

Ruben Amezcua Nuñez, Ismael Belouadnine Mañas, Angel Borrega Busque, Enrique 
Carrero Esteller, Joel Cierco Navarro, Sergi Duque Falco, Victor Escalante Alamo, Car-
los Espinar Martinez, Oriol Figueras Molins, Roc Figueras Molins, Jordi Font Masana, 
Ricard Galera Ferrer, Fermin Hernandez Losada, Simó Llobet Lladó, Dídac Lopez Es-
trada, Gerard Marquez Rodriguez, Adrià Moreno Gracia, Valentí Moreno López, Jaume 
Pregonas Graells, Antoni Pujadó Izquierdo, Pol Soriano Toribio, Marc Verriere Costa. 
Entrenador: David Ribera, Toni Hervilla. Delegat: Carles Planell Terron.

Cadet A Cadet B
Guillem Alabau Fernandez, Martius Bonastre Carneiro, Albert Borràs De La Cruz, Joan 
J. Borrega Gazquez, Aleix Caldarella Cuerva, Aleix, Albert Escolar Vives, Guillem Gra-
nado Valls, Dalmiro Malaisi Malaisi, David Malet Priego, Carles Marquilles Arauz, Quim 
Muntane Martin, Carles Muntane Somacarrera, Alejandro Peinado Escriche, Ignasi Pe-
rez Leon, Roger Riba Llopart, Aleix Rodriguez Ricart, Adrià Segura Dalmases, Pol Vi-
cente Garcia, Bryan J. Zarate Merina. Entrenador: Rafael Pajares. Del.: Joan Borrega.

Daniel Bueno Arevalo, Felipe Delgado Nuñez, Daniel Delgado Sanchez, Xavier Fons 
Codina, Adrià Font Maqueda, Mario Gasco Duran, Sergi Gonzalez Pons, Raul Lopez 
Exposito, Pep Miro Bergman, Samir Mohand Mohamedi, Albert Palacios Oliva, David 
Pique Albareda, Ivan Puey Borrego, Maxi Quiroga Bertoglio, Francesc Ruiz Garcia, 
José Serrano Cervera, Pau Vilajoana Morera, Rocco Vitale Pallas. Entrenador: Doroteo 
Borrega Cervera. Delegat: Joan Antoni Pajares Lopez.

Infantil 
Aidan Bisbal Binefa, 
Jan Boria Aguilera, 
Gerard Claver Fane-
ga, Xavier Comellas 
Alamillo, Marc Cuer-
va Medina, Carles 
Elvira Leon, Gerard 
Eroles Oriol, Arnau 
Gabriel Casals, 
Quim Llorca Homs, 
Arnau Marcé Mateu, 
David Martí Gomila, 
Ismael Negouri Gar-
cia, Izan Palomares 
Carné, Pau Planell 
Vera,  Pau Riba 
Llopart, Marc Serra 
Bringue, Roc Solé 
Singla. Entrenador: 
Carles Marti Pons.

Aleví A
Ricard Claramunt 
Gonzalez, Ramon 
Enrich Diez, Eric 
Estape Parramona, 
Oriol Figuerola Bo-
tet, Marc Gual Gra-
dos, Enric Llenas 
Cano, Marc Perez 
Leon, Sergi Planell 
Llorens, Albert Poch 
Lara, Eduard Segu-
ra Dalmases, Eric 
Trenado Barquilla. 
Entrenador: Gerard 
Jorba Mateos, Pol 
Jorba Mateos. 

Aleví B
Pep Atienza Vilase-
ca, Adam Benlaidi 
Rodriguez, Albert 
Comaposada Piñol, 
Pau Fontanellas 
Miserachs, Pol Gui-
llamon Cobos, Ivan 
Lobo Esteller, Aitor 
Nieves Ortiz, Jan 
Olalla Segura, Alex 
Parra Fuentes,  Ivan 
Salazar Montaña, 
Jordi Solé Biel, An-
dreu Vallès Soler. 
Entrenadors: Roger 
Pajares, Roc Figue-
ras. Delegat: Man-
ser Benlaidi Murc-
had.

Aleví C
Oscar Alabau Rius, 
Salva Cabello 
Miñarro, Adrià Cal-
darella Cuerva, Eu-
dald Escala Usan, 
German Franco Cal-
dito, Raimon Quilez 
Florensa, Marc Ro-
bles Canales, Joan 
Trullàs Domènech, 
Roc Vidal Padrisa.
Entrenadors: Ge-
rard Màrquez i Sergi 
Duque.
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Benjamí A
Ramses Agüero Re-
dón, Cesc Alemany 
Godó, Joel Berto-
meu Martin, Pau 
Caballe Ballesteros, 
Nil Camañes Ter-
mens, Bernat Ferrer 
Díaz, Ricard Havadi 
Stenczel, Pol Robert 
Vives, Victor Ruiz 
Gazquez, Josep 
Valls Gea. Entrena-
dors: Marc Pajares i 
Quique Carrero. De-
legat: José A. Martin 
Vizarro.

Benjamí B
Armand Brunet 
Muñoz, Aleix  Clara-
munt Campo, Edgar 
Corrons Alemany, 
Marc Hernando Her-
nández, Jan Morros 
Farré, Jan Prats 
Carner, Ernest Pu-
jadó Casadesús, 
Arnau Salat Tasias, 
Pau Yáñez Borràs, 
Ana Jamil Belouad-
nine Mañas. Entre-
nadors: Joel Cierco i 
Adrià Moreno.

Benjamí C
Noel Badia Hito, Pol 
Cos Marco, Eduard 
Cos Solé, Gerard 
Guisado Serrano, 
Roger Olalla Se-
gura, Albert Ortiz 
Mas, Toni Padrós 
Puig, Adrià Planell 
Llorens, Lluís Tor-
ras Punzano, Aaron 
Trenado Barquilla, 
Oriol Vives Cot. 
Entrenadors: Da-
vid Ribera i Miquel 
Codina. Delegada: 
Andreua Llorens 
Solanas.

Prebenjamí
Jesús Andreu Gabar-
ri, Victor Berzas Oro-
bitg, Tamirat  Borrega 
Busqué, Pau Cas-
tejon Avante, Adrià 
Claramunt Gonzalez, 
Mauro Garcés Valle-
depaz, Daniel Oliva 
Guillen, Joel Ortiz 
Mas, José Ramos Gil, 
Pol Roca Sánchez, 
Izan Ruiz Valle, Nil 
Salgado Amadors, 
Pol Torne Serrano, 
Ot Vilaró Espinago-
sa, Gerard Vives Cot. 
Entrenadors: Isaac 
Molas Valls, Rubén 
Amézcua, Ismael 
Beloudnine. Delegat: 
David Salgado.

Femení 
Carla Alvarez Espin, Manuela Alvarez Perales,Blanca Ardite Zambrana, Carla Basols 
Torra, Eva Cano Mallen, Montse Garcia Rodriguez, Montse Garcia Rosado, Cristina 
Garcia Varon, Silvia Grau Gonzalez, Aina Jorba Morros, Silvia Jorge Berrocal, Henar 
Muntane Morera, Judit Perez Perez, Berta Poch Lopez, Tania Quijano Cobo, Nuria Ruiz 
Fanega, Anna Tardà Solà, Anna Terron Romero, Ivet Valor Soteras. Entrenadors: José 
M. Garcia Carreño i Raul Alcantarilla Fresno.

Femení Juvenil Cadet
Raquel Fernandez Ochandorrena, Tamara González Rubio, Aitana Hornas Moliner, Gisela 
Lozano Ros, Ester Marti Gomilla, Alicia Muñoz Mena, Aida Palacios Testal, Nuria Puig Riera, 
Maria Gassó Plazas, Esther Alamillo Melero, Laura Batet Casaus de la Fuente, Ingrid Car-
rero Romera, Estela Compte Rabell, Olga Garcia Barrera, Èlia Jorba López, Yaiza Montans 
Coto, Maria Riera Borrega, Marta Segura Tomas, Marta Valor Soteras, Mariona Villanueva 
Vilarrubias. Entrenadors: José M. Garcia Carreño i Raúl Alcantarilla Fresno.

Promeses

Actualment, el C.E. Òdena compta amb més de 230 esportistes de futbol base i amateurs 
tant masculins com femenins, en un total de 15 equips. A l’entitat esportiva, ens expliquen, 
sobretot valoren la formació de persones, tot formant esportistes que respectin els companys 
i els adversaris i que s’ho passin bé practicant l’esport del futbol que a la vegada els farà 
millorar la salut. 
Agraeixen molt a les famílies perquè amb el seu esforç també ajuden als desplaçaments dels 
equips i també representen amb el seu esperit cívic al club en tots els camps que visiten.

230 jugadors en 15 equips

Cesc Molas Busqué, Noé Mora Juan, Guim Olalla Segura, Ser-
gio Abril Jornà, Agustín Juri Bayarres, David Belouadnine Mañas. 
Entrenadors: Rubén Amezcua i Ismael Belouadnine.
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TENNIS TAULA / LA VEU

El primer equip del CPP Igua-
lada CTAI està en un bon 
moment de forma tal com de-
mostren els darrers resultats. 
Després de l’ajustada victòria 
de la setmana passada a Les 
Comes davant de l’Olesa, els 
igualadins van superar dissab-
te passat el CTT Olot a la seva 
pista. El conjunt de l’Anoia es 
va endur la victòria de la capital 
de Garrotxa per un lluitat 4-2.
Els igualadins van començar 
adjudicant-se els dos primers 
punts de l’encontre gràcies a 
les victòries per 3-1 de Jordi 
Satorras i Daniel Luco davant 
de Jon Uribarri i Joan Toledo 
respectivament. Posterior-
ment, el palista local Jordi Ga-
vín va escurçar la distància en 
vèncer a l’anoienc Joan Masip 
per 0-3.
La primera partida de la se-
gona ronda va servir a l’Olot 
per fer l’empat per mitjà de 
Jon Uribarri, que va superar a 
Daniel Luco per 1-3. L’empat, 
però, va tornar a esperonar els 
igualadins i, seguidament, Jor-
di Satorras va guanyar a Jordi 
Gavín per un ajustat 3-2 per 
tornar a avançar el seu equip 
al marcador. Finalment, Joan 
Masip va sentenciar el matx en 
derrotar per 3-1 a Joan Toledo, 
fent així el 4-2 definitiu.

L’equip de Preferent 
segueix sumant
El partit de Preferent d’aquesta 
setmana no va ser tan còmo-
de com els darrers, però tot i 
així el CPP Igualada CTAI va 
aconseguir imposar-se per 4-2 
al CTT Ateneu 1882 a Les Co-
mes.
Els del Barcelonès van co-
mençar avançant-se quan 
Joan Díaz va superar per 1-3 
a l’igualadí Albert Kenji Mat-
suoka. De seguida, però, els 
igualadins van corregir el rumb 
sense deixar sorprendre’s per 
un rival complicat. Joan Ber-
tran es va encarregar de fer 
l’empat en guanyar per 3-0 a 
Raúl Hernández i Francesc 
Masip va fer el segon punt dels 
de l’Anoia en vèncer per un 
ajustat 3-2 a Josep Pamias.
Ja a la segona ronda, Joan 
Bertran va posar el partit molt 

1a territorial: Matías Blanco, Juan Carlos Ortiz, Joan Moriana i Miguel Moriana.

Camp de treball per 
a l’arranjament de 
camins de BTT a 
Copons

de cara pels igualadins en su-
perar per 3-0 a Joan Díaz. El 
CPP Igualada CTAI, però, no 
va poder sentenciar-lo a la pri-
mera oportunitat, ja que Albert 
Kenji Matsuoka va cedir per un 
ajustat 2-3 davant de Josep 
Pamias. La victòria sí que arri-
bar quan, a continuació, Fran-
cesc Masip va imposar-se per 
3-0 a Raúl Hernández per fer 
el 4-2 defintiu.

Victòria clau per la perma-
nència a 1a territorial
Partit clau el d’aquest cap de 
setmana a 1a territorial. El CPP 
Igualada CTAI es jugava bona 
part de les opcions de perma-
nència en aquest transcenden-
tal partit a Les Comes davant 
del Bellvitge B. Els barcelonins 
arribaven amb una victòria 
més que els de l’Anoia i havent 
guanyat en el partit d’anada 
per 2-4. Aquest cop els iguala-
dins no es van deixar sorpren-
dre i van imposar-se per 5-1, 
superant així el seu rival a la 
classificació i recuperant fins i 
tot la diferència de punts.
Joan Moriana va ser l’encar-
regat d’estrenar el marcador 
en superar per 3-0 a Andrés 
González. A continuació, el Be-
llvitge va fer el que seria el seu 
únic punt en el partit de la mà 
d’Antonio Cañete, que va im-
posar-se a Eloi Zaragoza per 
0-3. A partir d’aquest moment 
els igualadins no van donar 
cap més opció als visitants. 
Juan Carlos Ortiz va tornar a 
avançar els locals en derrotar 
per 3-1 a Julio Sanz.
A la segona ronda, les victò-
ries per 3-0 de Joan Moriana 
davant d’Antonio Cañete i de 
Juan Carlos Ortiz davant d’An-
drés González van sentenciar 
el matx. Amb la victòria al sarró, 
però, els igualadins encara van 
haver de disputar un últim punt 
rellevant per tenir a favor la di-
ferència de punts particular en 
cas de quedar empatats amb 
el Bellvitge al final de la lliga. 
Afortunadament pels interes-
sos igualadins, Eloi Zaragoza 
va acabar enduent-se per 3-2 
una partida trepidant davant 
de Julio Sanz, establint així el 
5-1 definitiu que dóna una mica 
d’aire al CPP Igualada CTAI.

El CPPI CTAI suma una 
nova victòria a Olot

Els germans Jaume, al PSA 
d’esquaix de Lloret de Mar
ESQUAIX / LA VEU

Els dos germans Jaume, Joel i 
Bernat, van estar en una prova 
PSA de Lloret de Mar.
El torneig, era puntuable pel 
circuit professional d’esquaix 
però amb un coeficient molt 
baix. És tracta d’un torneig 
tancat a jugadors espanyols i 
a estrangers residents a Espa-
nya.
Els nostres dos representants 
van tenir sort diversa en aques-
ta localitat costanera. El Bernat 
Jaume que té llicencia PSA 
junior que va quedar exempt 
a primera ronda, va guanyar 
el seu partit de vuitens davant 
l’irlandès Nick Stauton per un 
ajustat 3-2. A quarts de final va 
caure després d’un gran partit 
forçant el cinquè set davant el 
número 9 del rànquing espa-
nyol, Dani Pascual.
En canvi Joel Jaume no va 
sortir massa ben parat del seu 
partit davant Jesús Pablos ca-
ient per 3-2, així com tampoc 
en la consolació cedint davant 
el mallorquí Jaume Ramis.
 

BTT / LA VEU

Participa en el Camp de Treball 
per a l’arranjament de senders 
per a la pràctica del BTT, du-
rant aquesta Setmana Santa a 
Copons. 
T’agrada practicar mountainbi-
ke en bones condicions? Sen-
ders fluïts, divertits i segurs? 
Doncs apuntat com a voluntari 
en aquesta iniciativa per re-
cuperar alguns dels senders 
municipals de la vila i vall de 
Copons. Durant aquesta Set-
mana Santa, del diumenge 
24 de març fins al diumenge 
1 d’abril, a Copons t’hi espe-
rem. Aprendràs les tècniques 
d’arranjaments de senders tot 
gaudint d’una bona companyia 
i ambient. A més un cop aca-
bada la jornada, s’oferirà un 
curs gratuït de tècnica avança-
da de conducció sobre la BTT 
per part de Pau Reixachs a tots 
els voluntaris que coŀlaborin al-
menys 3 dies.
No esperis més, pre-inscriu-
te, i assabenta’t de les últimes 
novetats a la nostra pàgina del 
facebook (facebook: camp de 
treball BTT setmana santa) o 
per email (allridersagency@
gmail.com). Places limitades!

Tres punts d’or per 
l’equip de Primera
El primer equip d’esquaix que 
juga la lliga catalana de 1a va 
sumar 3 punts d’or en la seva 
carrera per salvar la categoria. 
A més, va ser davant un rival 
directe com és el Punt Groc de 
Girona.
El matx va començar amb el 
duel entre els dos germans 
Jaume amb victòria còmode 
del Bernat 11-2, 11-4, 11-6 
davant el Joel, que estudia i 
juga a Girona. Nasi Herms, va 
encarrilar la eliminatòria gua-
nyant 11-7, 11-8, 11-7 davant 
Manel Coronel. El punt foraster 
va venir a costa de David Mar-
tínez que va caure per un ajus-
tat 3-2, 11-9 en el cinquè amb 
Elias Solís.
Finalment, Joan Arnau Pallejà 
va dominar sense problemes 
Ramon Orellana per 11-9, 11-
4, 11-9. Aquest resultat allunya 
de moment, el nostre equip, 
dels llocs de perill. 

Mal partit del 
Natació Igualada 
de waterpolo
WATERPOLO / LA VEU

El passat dissabte 16 de març 
es va jugar el tercer partit de 
la fase d’ascens que disputa 
el CNI de waterpolo. A Olot 
es va veure un partit mal jugat 
per part dels nostres, amb un 
resultat final desfavorable de 
12-8. El primer quart l’equip 
olotí va treure més rendiment 
dels seus atacs i es van dis-
tanciar per 3-1, el segon quart 
però, els nostres van remuntar 
el marcador amb un parcial 
de 3-0. Durant el tercer i quart 
temps els igualadins no van 
aprofitar els avantatges dels 
homes de més i la sort se’ls va 
girar en contra al estavellar 8 
pilotes als pals. S’ha de dir que 
els igualadins van estar espes-
sos i el resultat  tot i haver algu-
na decisió arbitral equivocada 
és del tot just. Esperem que la 
propera setmana a les Comes 
torni a aparèixer una de les mi-
llors armes del CNI, el joc en 
equip. CNI: Gomez, Palomo 
(4), Noguera (1), Martinez (1), 
Sanchez (2), Torras, Subirana, 
Corral, Soler, Calaf.

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.
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Adreça: 

Localitat: 
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Núm. subscriptor
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PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI
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MÚSICA / LA VEU

Per tercer any consecutiu, la 
Coral Mixta porta a Igualada 
una gran obra per a cor i or-
questra. Aquesta vegada es 
tracta de la Passió segons 
Sant Joan de Johan Sebas-
tian Bach, una obra de grans 
dimensions amb moments be-
llíssims. 
Com en les ocasions anteri-
ors, la Mixta actuarà conjun-
tament amb altres formacions. 
En aquest cas són l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, el Cor 
de Cambra de l’Auditori Enric 
Granados, de Lleida, l’Orfeó 
Manresà i l’Orfeó Nova Solso-
na; en total, una trentena de 
músics i uns 150 cantaires a 
l’escenari del Teatre Municipal 
l’Ateneu. A més, hi actuaran 
els solistes Laia Frigolé, Eulà-

lia Fantova, Carles Prat i Eli-
as Benito i el recitant Andreu 
Banús. El director serà Xavier 

“La Passió segons Sant Joan” de J.S. Bach es podrà 
escoltar a Santa Maria
Una gran obra • Serà interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès i les corals Mixta d'Igualada, el Cor de Cambra 
Enric Granados de Lleida, l'Orfeó Manresà i l'Orfeó Nova Solsona

El concert serà el 
proper dimarts, a les 
9 del vespre a la basí-
lica de Santa Maria

Puig, que ja va dirigir el Rèqui-
em de Mozart fa dos anys i el 
de Fauré l’any passat. 
El concert se celebrarà el di-
marts, 26 de març a les 9 del 
vespre a la basílica de Santa 
Maria.
La versió que s’oferirà de la 
Passió és especial perquè 
vol acostar-se a l’esperit par-
ticipatiu i popular de la gènesi 
de l’obra. Les passions barro-
ques a Alemanya eren actes 
litúrgics participatius on els 
feligresos no només seguien 
el relat de la passió de Crist 
en la seva llengua materna 
sinó que hi participaven ac-
tivament, cantant els corals, 
que coneixien perfectament 
perquè eren cants que acom-

panyaven habitualment la li-
túrgia. Aquesta participació 
afavoreix una implicació emo-
cional diferent de la passivitat 
d’un concert actual i millora 
l’audició i la concentració en 
el fil argumental. En aquesta 
versió, les corals faran la fun-
ció de feligresos i cantaran les 
reflexions dels corals en cata-
là, i un recitant farà el paper 
d’Evangelista dient el text en 

L’Orquestra Simfònica del 
Vallès, en l’any del seu 25è 
aniversari, inicia un nou pro-
jecte, el Concert participatiu 
de Setmana Santa que va 
adreçat a cors de nivell mit-
jà, que hi participen a nivell 
musical i organitzatiu.
Els diferents cors preparen 
una obra important del re-
pertori simfònico-coral i l’in-
terpreten a les ciutats res-
pectives.
L’abril de 2012 va engegar 
el projecte amb el Rèquiem 
de Fauré a Igualada (Coral 
Mixta), Solsona (Orfeó Nova 
Solsona) i Manresa (Orfeó 

Manresà) i que va assolir un 
èxit considerable.
Els objectius del projecte es 
basen en interpretar obres 
cabdals del corpus sinfònico-
coral comptant amb la partici-
pació de cors amateurs locals.
També pretén oferir als cors i a 
les ciutats una producció pro-
fessional i de qualitat, potenci-
ant els cors locals i la implica-
ció musical del territori.
En aquests projectes es tre-
balla al més alt nivell, sota la 
direcció de Xavier Puig, gran 
coneixedor de la realitat coral 
catalanai d’aquesta manera 
es fa arribar les grans obres 

del repertori i la música de 
qualitat als diferents audito-
ris de Catalunya.
Un altre dels objectius es 
donar oportunitat a joves in-
tèrprets del panorama mu-
sical català, constituint-se 
d’aquesta manera en una 
plataforma per als nous va-
lors del nostre país.
Finalment es pretén crear 
públic amant de la música 
clàssica al territori, incre-
mentant el nombre d’assis-
tents a concerts, transmetent 
el valors de la música i de la 
cultura a través del contacte 
directe amb el públic.

El concert participatiu de Setmana Santa

català. 
Que sapiguem, aquesta obra 
només s’ha interpretat una 
vegada a Igualada, en un con-
cert organitzat per Joventuts 
Musicals. Va ser el 17 de ge-
ner de 1977, també a Santa 
Maria i aquella vegada la van 
interpretar el Cor Madrigal 
i l’Orquestra de Cambra de 
l’Ateneu Barcelonès, dirigits 
per Manuel Cabero. 
El concert es pot fer a Igualada 
gràcies al patrocini de l’Ajun-
tament, de la Clínica Dental 
Anoia i d’Inlingua i d’Unnim. 
Les entrades valen 20 euros i 
16 per a estudiants, jubilats i 
clients d’Unnim i es poden ad-
quirir a la Sala Municipal d’Ex-
posicions del carrer Garcia 
Fossas de dilluns a divendres 
de 7 a 9 i els caps de setmana 
d’11 a 2 i de 6 a 9.

Imatge del concert ofert la setmana passada a l’auditori Enric Granados de Lleida

Els solistes del concert

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 : .........................................................................................
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TEATRE / LA VEU

El proper dissabte, 23 de 
març, a les 10 del vespre, el 
Teatre Municipal l’Ateneu aco·
llirà l’exitosa versió d’El Nom 
que ha adaptat Jordi Galceran 
i dirigeix Joel Joan. Amb la po·
sada en escena que ofereix el 
Teatre Goya Codorniu, arriba 
a Igualada amb bones críti·
ques i èxit de públic. Per Joel 
Joan “El Nom és una comèdia 
magistralment escrita i traduï·
da que despulla uns personat·
ges de les seves disfresses i 
per uns instants ens els mos·
tra tal com són. Uns personat·
ges meravellosament febles, 
superbs i entranyables. Uns 
personatges que un cop t’atra·
pen ja no te’ls pots treure del 
cap i del cor”. L’acompanyen 
a l’escenari Lluís Villanueva, 
Xavi Mira, Sandra Monclús i 
Mireia Piferrer.
Le Prénom de Delaporte i De 
la Patellière va ser un èxit ro·
tund quan es va estrenar a 
París. El 2011 va ser nomina·
da als Premis Molière en sis 
categories, incloent les de mi·
llor comèdia, millor autor viu i 
millor director. L’any passat es 
va estrenar la versió cinema·
togràfica, que ja han vist més 
de dos milions d’espectadors.

En Vicenç és a punt de ser 
pare per primera vegada als 
quaranta anys. Quan és convi·
dat a sopar a casa de la Isabel 
i del Pere, la seva germana i 
el seu cunyat, es retroba amb 
en Claudi, un bon amic de la 
infància. Mentre esperen l’An·
na, la companya del Vicenç, 
que té el costum d’arribar tard, 
li fan tot un seguit de pregun·
tes sobre la seva paternitat i 

“El Nom”, adaptat per Jordi Galceran i dirigit per Joel Joan, 
arriba aquest dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu

el que això comporta sense 
mai perdre el sentit de l’hu·
mor. Però, quan sobtadament 
li pregunten si ja ha escollit un 
nom pel nen, la seva resposta 
els deixa bocabadats.
Per a Jordi Galceran “a El 
Nom, les relacions familiars, 
sentimentals i d’amistat es 
veuen sacsejades a partir 
d’un fet en principi tan inno·
cent com triar un nom pel fill. 

En la tradició de les millors 
comèdies contemporànies, 
l’efecte papallona desencade·
na la tempesta perfecta. Quan 
crèiem que les nostres vides 
havien arribat per fi a aigües 
tranquil·les ens adonem que 
sota els nostres peus el terra 
no és gens ferm. Les grans 
comèdies parlen sempre del 
dolor, del ressentiment, de la 
culpa, com els grans drames”

Les entrades es poden ad·
quirir de manera anticipada 
al Punt de Difusió Cultural 
(c/ Garcia Fossas, 2; telèfon 
93 802 91 16), a la taquilla 
del mateix teatre dues hores 
abans de la funció, i a www.
telentrada.com. Es poden 
consultar també els descomp·
tes especials per diferents col·
lectius i titulars d’abonaments 
i carnets.

CULTURA / LA VEU

Aquest passat dissabte 16 
de març, com ja porten orga·
nitzant cada tercer dissabte 
de mes imparell, la gent del 
Pati d’Igualada ens va oferir 
una nova edició de la Patitro·
bada.
Aquesta vegada, la valoració 
és més que positiva, ja que 
el vestíbul de l’Ateneu Igua·
ladí es va omplir de gent de 
totes les edats per gaudir de 
la gran i diversa proposta lú·
dica que ens oferia aquesta 
associació igualadina.
El tret de sortida, com cada 
Patitrobada, va ser a les 11 
del matí, iniciant·se les pri·
meres partides de jocs de 
taula i presentant al públic 
assistent les bases del 1r. 
Concurs de Relats del Pati, 
un concurs literari amb la 
col·laboració de la llibreria 
Aqualata.
Durant la tarda, van ser molts 
els que van passar per l’Ate·
neu i van gaudir dels jocs 
de taula i de les partides de 

rol. Aquestes últimes van ser 
traslladades a l’Auditori per 
manca d’espai... Vaja, un èxit 
de convocatòria!
Però el Pati no s’atura amb 
la Patitrobada. Tenim pre·
vist el Concurs literari abans 
esmentat, un taller de pintu·
ra de miniatures, visionats 
de pel·lícules... No ho us 

perdeu i seguiu les nostres 
passes pel blog (elpatidigua·
lada.blogspot.com.es) o pel 
nostre facebook (AC El Pati 
Igualada).

Nous cursos a l’Ateneu
A partir del mes d’abril l‘Ate·
neu Igualadí oferirà nous 
cursos, entre ells “Oh Bra·

Èxit de convocatòria en la Patitrobada d’aquest passat 
dissabte a l’Ateneu

sil! Classes i converses en 
portuguès en la seva variant 
brasilera”. Aquest curs està 
dedicat a les persones que 
volen aprendre un nou idio·
ma per plaer, per motius pro·
fessionals, per apropar·se a 
la cultura del Brasil... El que 
ofereixen són classes low 
cost i a la carta, individuals 
o en grup en funció de les 
necessitats de cadascú. Les 
classes aniran a càrrec de 
Cristina Lladó i el preu serà 
de 10 euros. 
Un altre dels cursos que 
oferiran a l’Ateneu serà “El 
cinema: unes imatges que 
ens parlen”. El cinema ha 
canviat les nostres vides. 
Qui no associa records amb 
pel·lícules? Qui no ha après 
coses en la foscor d’una 
sala? Com a “setè art” –així li 
diuen- el cinema s’expressa 
amb un llenguatge propi que 
el distingeix de la resta de les 
arts. Aquestes sessions vo·
len explicar –ens volem expli·
car, a nosaltres mateixos- els 

elements que componen una 
pel.lícula i com es combinen. 
I com el cinema se’ns fa, dia 
rere dia, indispensable.  es 
trcat d’un curs a càrrec de 
Ricard Fusté i Toni Cuadras 
que constarà de cinc sessi·
ons els dilluns del mes d’abril 
i el primer de maig. 
Programa:
Sessió I  - Les imatges a la 
pantalla. Els plans. La càme·
ra també mira
Sessió II - El muntatge dins 
el pla.                 
Sessió III - El color i el 
so. 
Sessió IV - El cinema: atra·
pat pel temps i per l’espai
Sessió V - Narrar sense pa·
raules: les metàfores visuals 
El preu del curs és de 45 eu·
ros (40 els socis de l’Ateneu).

Podeu demanar més informa·
ció o inscriure-us als cursos 
a la Secretaria de l’Ateneu 
(938030763 o mail ateneu@
ateneuigualadi.org).
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El passat diumenge 17 de 
març se celebrà a la Basílica 
de Santa Maria de la nostra 
ciutat el quart concert del XX 
Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada. Anà a càrrec 
de Gabriel Marghieri, orga-
nista titular del Sacré-Cœur 
Montmartre de París, de la 
catedral Saint-Jean de Lió i 
catedràtic d’anàlisi i improvi-
sació al Conservatori Nacio-
nal Superior de Lió.
Començà el concert amb 
composicions curtes de mú-
sics barrocs: Les cloches de 
N. Lebègue (1631-1702), la 
Toccata prima del Segon Lli-
bre de G. Frescobaldi (1583-
1643), la Sonata núm. 44 
en la menor de D. Scarlatti 
(1685-1757), el Cor de l’ora-
tori “Israel in Egypt” de  G. F. 
Händel (1685-1759), en una 
transcripció per a orgue del 
professor Marghieri, el  Trio 

JAUME PLANAS

Marghieri va saber treure unes sonoritats noves a l’orgue igualadí
en sol major (BWV 1027a) de 
J. S. Bach (1685-1750) i 6 Ver-
sets de J. J. Beauvarlet-Char-
pentier (1734-1794). 
Acabat aquest recull de mú-
sica barroca de compositors 
de diferents nacionalitats, feu 
la primera improvisació de 
les dues que tenia programa-
des. En un sobre tancat, que 
havia preparat Juan Paradell, 
director artístic del Festival, 
se li lliuraren les melodies de 
dues cançons populars catala-
nes: Margarideta i La filadora. 
Gabriel Marghieri escollí per 
aquesta primera improvisació 
Margarideta. La feu d’estil mo-
dern i atonal. Començà jugant 
amb les notes agudes dels 
dos teclats mentre el pedaler 
esbossava la melodia. Encara 
que fos atonal i amb dissonàn-
cies, de tant en tant es podien 
escoltar petits grupets de no-
tes de la cançó. Acabà aques-

ta improvisació amb gran pro-
fusió sonora mentre s’intuïa de 
nou l’esbós de la melodia al 
pedaler.  
Seguí el concert amb obres 
de dos compositors del segle 
XX. De D. Xostakòvitx (1906-
1975) interpretà Lullaby (de 
“Aphorisms”), una cançó de 
bressol per a piano i de B. Bar-
tok (1881-1945) escollí 7 pe-
ces entre les 153 per a piano 
del Mikrokosmos. En aquestes 
dues obres feu una transcrip-
ció fidel de la partitura del pi-
ano, sense afegir notes i sola-
ment introduint-ne algunes al 
pedaler. Cal dir que l’elecció 
d’aquestes peces fou un en-
cert ja que, mantenint la fide-
litat a la partitura i als ritmes, 
es veieren enriquides amb els 
timbres sonors que aconseguí 
de l’orgue.
Acabà el concert amb la sego-
na improvisació: La filadora. 

XX Festival Internacional d’Orgue

En aquesta, d’uns quinze mi-
nuts, canvià l’estil i dins d’un 
caire completament modern 
s’apropà més a l’impressio-
nisme musical donant gran 
importància als timbres sonors 
per mitjà de canvis constants 
de registres. 
El públic assistent quedà agra-
dablement sorprès, en espe-
cial per l’execució d’aquestes 
improvisacions. Al moment ja 
es va comprendre que no les 
enfocava com un tema amb 
variacions sinó que l’organista 
expressava al teclat tot el que 
li suggerien aquelles melodies. 
Fou llargament aplaudit i en 
agraïment interpretà com a bis 
una nova improvisació d’una 
melodia seva. L’estil d’aquesta 
no fou tan atonal com en les 
dues anteriors, però li donà el 
mateix segell interpretatiu.
Gabriel Marghieri ha portat a 
Igualada un concert ben dife-

rent dels que estem acostu-
mats. Després d’uns autors 
barrocs ha passat a autors 
moderns. Marghieri tingué 
l’habilitat de treure del nostre 
orgue unes sonoritats, treba-
llades a fons, com pocs or-
ganistes ho han aconseguit. 
Capítol a part mereixeria el 
seu estil. En cada improvisa-
ció ha treballat el virtuosisme 
i l’anàlisi de l’obra, ha cercat 
un estil propi amb tonalitats i 
atonalitats a més a més d’un 
minuciós estudi dels registres 
de l’orgue per arribar a la so-
noritat desitjada. És un gran 
organista i un excel·lent pro-
fessor. 
Els comentaris de les peces 
anaren a càrrec d’Antoni Mi-
randa. Jordi Balcells i Josep 
Aguilera feren la transmissió 
a través de la pantalla del 
presbiteri. 

MÚSICA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc el dar-
rer concert del Festival Inter-
nacional d’Orgue d’Igualada. 
Serà com sempre a les 6 de 
la tarda a la Basílica de San-
ta Maria i per aquesta ocasió 
es comptarà amb la presència 
de l’organista Bernhard Gfre-
rer acompanyat pels violins 
i violoncel d’Emilia Grajales, 
Bernat Prat i Oriol Prat i que 
oferiran un repertori d’obres 
en què es combinaran les in-
terpretacions per a orgue sol i 
d’altres per a orgue acompa-
nyats de dos violins i violoncel.

Bernhard Gfrerer
Nascut a Salzburg (Àustria) 
l’any 1951, es diploma en Or-
gue amb les màximes qua-
lificacions al Conservatori 
“Mozarteum”. A Viena és pre-
miat pel Ministeri de la Cièn-
cia i Investigació. Des de l’any 
1987 és Director de la Musica 
Sacra i Organista de la “Fran-
ziskanerkirche” de Salzburg. 
Professor de Cursos superiors 
d’Orgue als Estats Units i per 
els diplomats de l’Acadèmia 
Musical Musashino de Tokyo a 
Àustria. Com a Director ha in-
terpretat nombrosos Oratoris 
en diversos països europeus. 
La seva intensa activitat con-
certística l’ha portat a exhibir-
se en tot Europa, als Estats 
Units, a l’ex Unió Soviètica, 

Sudamèrica, Hong Kong i al 
Japó.
 
Emília Grajales
Comença els seus estudis de 
violí al 1990 al Conservatori 
d’Igualada amb Josep  Mas-
sana, amb qui estudia fins al 
1996. Al 1998 entra al Conser-
vatori Superior de Música del 
Liceu amb el mestre Gonçal 
Comellas. Al 1999 obté el títol 
professional i al 2003 finalitza 
la carrera.
Actualment treballa com a 
professora de violí a l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada. És membre del Quartet 
Quom i col·labora amb la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Ano-
ia, l’Orquestra “Grupo Enig-
ma”, Orquestra “Segle XXI”,  
JONC-Filarmonia, Orquestra 
Simfònica del Vallès i l’ Or-
questra de Cambra Terrassa 
48.
 

Bernat Prat
Nascut a Capellades l’any 
1992, inicià els estudis de violí 
a l’Escola de Música de Cape-
llades a l’edat de 3 anys amb 
el professor Sergi Bello, amb 
qui va estudiar fins al 2008.
Actualment és alumne de 
l’ESMUC, on rep classes de 
violí amb la reconeguda pro-
fessora Eva Graubin, i classes 
de cambra amb el prestigiós 
Quartet Casals i Kennedy Mo-
retti.
L’any 2006 i 2008 va ser guar-
donat amb el segon premi a 
la categoria instrumental del 
concurs Sant Anastasi de la 
ciutat de Lleida, i l’estiu del 
2010 va ser el guanyador del 
tercer Concurs per a solistes 
Felip Pedrell de Tortosa, on 
va tenir l’oportunitat de tocar 
de solista amb l’orquestra de 
cambra italiana “Ostia Cham-
ber Orchestra” dirigida per 
Marco Fiorini.
 

Oriol Prat
Comença estudiar violoncel a 
l’Escola de Música de Cape-
llades amb la professora de 
Suzuki Anna Toca. Continua 
amb el professor Iñaki Etxe-
pare i finalitza els estudis de 
Grau Mitjà al Conservatori 
de Música d’Igualada, amb 
el professor Roman Boyer. El 
juny de 2012 es gradua a l’ES-
MUC sota la tutela de Damián 
Martínez. Entre els seus mè-
rits artístics cal destacar el 1r 
Premi del Concurs d’interpre-
tació Musical l’Arjau (Barce-
lona, abril 2005), finalista del 
Concurs Fidah Illa de Menor-
ca (maig 2010),finalista de les 
Beques Pau Casals del Ven-
drell (maig de 2010), així com 
l’actuació de solista a l’Auditori 
de Barcelona amb la interpre-
tació de la Simfonia Concer-
tant de J. Haydn amb l’acom-
panyament de l’Orquestra 
Simfònica de l’ESMUC.

Darrer concert del XX Festival Internacional d’Orgue
Amb músics de la comarca • L'organista austríac Bernhard Gfrerer estarà acompanyat pels músics anoiencs Emilia 
Grajales, Bernat Prat i Oriol Prat

- Sonata en do major d’A. 
Corelli.
- 6 danses alemanyes KV 
509 de WA Mozart.
- Sonatensatz en mi major 
de CM con Weber.
- Sonata en si bemoll major 
de GF Händel.
- Hochzeitstag auf Trold-
haugen d’E. Grieg.
- Andante religioso de T. 
Dubois.
- Sonata d’església en do 
major (KV 328 i KV 336) de 
WA Mozart.
- Final de la Sonata núm 
1 op. 42 en re menor d’A. 
Guilmant.

PROGRAMA 
D’ACTES

Bernhard Gfrerer Emilia Grajales Bernat Prat Oriol Prat
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Susan B. Anthony va néixer el 15 de febrer de 
1820 a Adams, Massachusetts, en el sí d’una fa-
mília quàquera formada per un llarg llinatge d’ac-
tivistes; una circumstància que va determinar-la 
a desenvolupar un elevat sentit de la justícia i de 
la defensa de les causes socials. Ella era de les 
grans de set germans, fills d’un matrimoni de mo-
liners que, cap al 1826, van traslladar-se Batten-
ville, Nova York, facilitant als seus fills uns estudis 
en una escola quàquera prop de Filadèlfia. 
Arran de la depressió del 29, la davallada econò-
mica de casa seva va impulsar-la a retornar a la 
llar familiar de Battenville, des d’on va començar 
a fer de professora. Més endavant, un nou tras-
llat, ara a una granja de Rochester, Nova York, va 
possibilitar a mitjans de la dècada de 1840 que 
–ella. s’impliqués en la lluita contra l’esclavitud, 
atès que aquesta residència, la Granja Anthonys, 
va convertir-se en el punt de trobada de molts 
defensors de la causa abolicionista. En aquest 
entorn va convertir-se en cap de departament de 
les noies de la Canajoharie Academy; un càrrec 
que va encaminar-la, a partir de 1849, a dedicar 
bona part del seu temps a les qüestions socials. 
El 1851, arran de la coneixença de l’Elizabeth 
Cady Stanton, va considerar com a política la re-
ivindicació del dret al vot, especialment a partir 
d’un acte públic en què se li va negar la paraula 
pel fet de ser dona.  
Al costat de la seva amiga Elizabeth Cady Stan-

CARMEL·LA PLANELL

Susan B. Anthony. Una heroïna dels drets igualitaris
ton va crear el Comitè de Nova York Dona Estat 
Drets en defensa del dret al vot femení, un reclam 
que va fer públic en una multitud de campanyes i 
viatges fins els dies de la Guerra Civil; una  circum-
stància que a més va retornar-la a pronunciar-se 
per altres moltes causes justes. Amb tot, després 
de la guerra, amb Cady Stanton, a l’any 1866, va 
participar de la fundació de l’Associació America-
na d’igualtat de drets,  independentment de raça o 
sexe, una entitat regida per un lema com: ... “els 
homes els seus drets, i res més; i les dones dels 
seus drets, i ni més ni menys”, fet públic en una 
pàgina de la seva pròpia publicació, el Diari Re-
volució. Més endavant, al 1869, totes dues van 
fundar l’Associació Nacional del Sufragi Femení. 
Ella, una soltera quasi vocacional i un esperit molt 
sociable, va dur una vida imparable fent discursos 
per tot el país per a convèncer a tothom de la ne-
cessitat de donar suport al dret de la dona a votar; 
i d’acord amb les seves conviccions, fins i tot va 
fer-se seu el dret al vot, que va votar il.legalment 
en unes eleccions presidencials, essent detinguda 
i represaliada. 
A la dècada dels 80, va publicar el primer volum 
d’Història del Sufragi de la Dona, una edició de di-
versos volums en cooperació amb Stanton, Anada 
Husted Harper i Matilda Gage Joslin.  I, de la seva 
col.laboració amb Anthony Harper en va resultar  
el 1898 la publicació “La vida i obra de Susan B. 
Anthony: Una història de l’evolució de la Condi-

ció Jurídica i Social 
de la Dona”; un treball 
que va animar-la  fins 
als últims dies de la 
seva vida a no renun-
ciar ni un instant a la 
seva lluita pel sufragi 
femení. Després d’ha-
ver aconseguit que al 
1900, la Universitat 
de Rochester adme-
tés com a estudiants 
a les dones; el 1905, 
molt anciana, no va desestimar de reunir-se amb 
el president Theodore Roosevelt a Washington, 
DC, per a advocar per una esmena que concedís 
a les dones el dret al vot. L’any següent, el 13 de 
març de 1906, als 86 anys d’edat, va morir a la 
seva casa de Rochester, Nova York, sense poder 
veure realitat un dret al vot de les dones que es 
va concedir amb l’aprovació de la 19ª Esmena a 
la Constitució dels EUA, catorze anys després de 
la mort.
Moltes dècades després, en reconeixement a la 
seva labor, el Departament del Tresor dels EUA 
va fer-la mereixedora de l’honor de posar el seu 
retrat en les  monedes d’un dòlar de l’any 1979, 
convertint-se en la primera dona a rebre aquest 
honor.

Dones exemplars

MÚSICA / LA VEU

Dilluns 18 de març  a les 7 de 
la tarda va tenir lloc al Pavelló 
de hoquei de les Comes l’on-
zena edició de la Cantata es-
colar. Activitat organitzada per 
l’ajuntament d’Igualada amb 
la col·laboració de l’ajunta-
ment de Vilanova del Camí i el 
suport logístic de les escoles 
municipals d’art, música i tea-
tre d’Igualada.
Amb un pavelló ple de gom a 
gom, l’acte s’inicià amb breus 
parlaments de les directores 
de l’escola de música, l’escola 
d’art i de l’alcalde d’Igualada, 
Sr. Marc Castells, qui va re-
marcar la importància d’activi-
tats com la cantata per tal que 
les arts puguin arribar a tots 
els nens i nenes.
Seguidament Pepita Jorba va 
donar pas al conjunt de Folk 
de l’escola de música que, 
dirigit per Pep Massana, va 
interpretar Patum de Trons, 
Cants del Pirineu i Popurri 
Klezmer.
Després del petit concert 
s’inicià la segona part en què 
l’alumnat de 4t de Primària de 
les escoles d’Igualada: Aca-
dèmia Igualada, Ateneu, Àu-
ria, Dolors Martí, Emili Vallès, 

Escolàpies, Escola de música, 
Gabriel Castellà, Garcia Fos-
sas, Jesús Maria, Mare del 
Diví Pastor, Maristes Igualada, 
Mestral, Monalco, Montclar, 
Mowgli, Ramon Castelltort i 
Joan Maragall, Marta Mata, 
i Pompeu Fabra de les esco-
les de Vilanova del Camí -al 
voltant d’uns 700 cantaires-, 
acompanyats per professors 
de l’escola de música i per 
la narració de Maria Roca, 
alumna de l’Escola Municipal 
de Teatre, van interpretar la 
cantata Pessigolles, obra de 
Jesús Nieto i Ricard Gimeno, 
dirigits tots ells per Montserrat 
Roset.
Els pares i mares, a més de 
les cançons, van gaudir dels 
treballs plàstics que ambien-
taven el pavelló. Treballs rea-
litzats pels mateixos cantaires 
sota la direcció de David Obi-
ols.
En finalitzar la cantata, i des-
prés d’un llarg aplaudiment di-
rigit als mestres i als alumnes, 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada; Anna Bacardit, regidora 
d’ensenyament i universitats, 
i els directors de les escoles 
d’ensenyaments artístics, van 
obsequiar als col·laboradors 

680 escolars interpreten “Pessigolles” en l’onzena 
edició de la Cantata Escolar d’Igualada

i als mestres de música i de 
plàstica amb un petit detall 
floral. 
No està de més fer notar i 
agrair també la col·laboració 

potser no tan visible, de mes-
tres i tutors de les aules de 
4t que amb el seu treball han 
ajudat a la realització de la 
cantata així com la realització 

de la il·lustració del programa 
de mà, feta per Marta Ferrrer, 
alumna de l’Escola Municipal 
d’art.



53
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 de març de 2013Cultura

TEATRE / LA VEU

Teo va de putes és la prime-
ra obra del pallasso del Joel 
Grau Llucià com a dramaturg 
destinat per a adults. Sor-
git del teatre infantil, amb la 
companyia deParranda, crea 
la filial laParrandera per a les 
seves produccions per a pú-
blic que passin del metre i mig 
d’alçada.
Teo va de putes és l’enèsima 
versió de dos “ex” que es re-
troben... però amb uns punts 
particulars i determinants que 
la fan diferent a la resta.....
ELL i LA NOIA recorden, som-
riuen, es retreuen, s’exciten, 
es deceben, menteixen i es 
sinceren, en aquest text amb 
escenes explícitament verbals 
on es busca incomodar l’es-
pectador, que pot prendre par-
tit per un o per l’altra a partir 
de situacions que segurament 
reconeixerà.

Teo va de putes és una lectu-
ra dramatitzada, personifica-
da per la jove actriu debutant 
Anna Bertran Casas i l’actor 
de basta trajectòria professi-
onal Jordi Centellas Torres. 
La lectura es farà tot ubicant 
el públic de manera poc con-
vencional per crear més proxi-
mitat entre aquest i els actors.
Teo va de putes sorgeix a par-
tir del curs impartit per Jordi 
Galceran a l’Obrador de la 
Sala Beckett “Com millorar la 
teva obra”. En aquest curs, 

tant el professor com els com-
panys, llegien i valoraven les 
obres de la resta amb la volun-
tat de buscar millores i alterna-
tives als textos presentats. Els 
canvis efectuats al text va de-
sembocar a la idea de fer-ne 
una lectura dramatitzada.

Un nou tipus de mecenatge
Teo va de putes proposa un 
nou tipus de mecenatge: 
Padrins informatius: Podríem 
dir-ho com a “Verkami Social”. 
No es pretén sol·licitar ajuda 
econòmica, sinó que es reco-
lliran idees i propostes sobre el 
text. El mateix dia s’entregarà 
un qüestionari perquè tothom 
pugui enviar les seves valo-
racions (text, frases, accions, 
música, vestuari, llum, ubica-
ció, escenografia.....). A la web 
www.deparranda.cat també es 
penjarà la informació.
Segons les aportacions dra-
matúrgiques dels especta-
dors, es crearia l’obra teatral 
en un futur, i demanarem als 
padrins que utilitzin les seves 
xarxes socials per fer ressò de 
l’obra per arribar al màxim de 
gent possible.
Teo va de putes es farà durant 
45 minuts a la Sala de les Gol-
fes a les 7 de la tarda del dia 2 
d’abril, dimarts del Sant Crist... 
Muntarem un bon Cristo!!!
L’entrada és gratuïta si es de-
mana a l’adreça teo@depar-
randa.cat

Joel Grau fa una proposta de 
teatre per a adults: “Teo va de 
putes”

Joel Grau proposa un 
nou tipus de mece-
natge: el mecenatge 
informatiu, en què els 
padrins faran propos-
tes sobre l’obra i en 
faran ressò a través 
de les xarxes socials

EXPOSICIONS / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposici-
ons d’Igualada, a la Plaça de 
la Creu, acull entre el 27 de 
març i el 14 d’abril una expo-
sició d’olis d’Enric Basas i Tei-
xidó, una mostra monogràfica 
al voltant de la Serra del Cadí.
Després de la col·lecció d’ex-
posicions monogràfiques i 
historiades que ha dut a ter-
me, com El carrer del Rec 
(1995), La sèquia de Manresa 
(1997), La Fageda d’en Jor-
dà (1999), El nucli antic de 
Tarragona (2000), El Delta de 
l’Ebre (2002), La Riera (2003), 
La Tossa (2003) i Camí de 
Sant Jaume, de Montserrat a 
Igualada (2009), l’artista ha 
dedicat el seu darrer treball 
pictòric a la Serra del Cadí, 
model d’extraordinaris i sor-

prenents paisatges. Amb el 
cavallet plantat al seu davant, 
ha intentat traslladar a la tela 
aquelles singulars cingleres 
rocoses que predominen en 
el paisatge, de manera que 
pugin gaudir-ne, una vegada 

Exposició d’olis d’Enric Basas i Teixidó a 
Igualada al voltant de la Serra del Cadí

més, totes les persones que 
visitin l’exposició.
La inauguració de la mostra, 
organitzada per l’Institut Mu-
nicipal de Cultura, tindrà lloc 
dimecres, 27 de març, a les 
19:30h.

LLENGUA / LA VEU

Al CNL Montserrat estem orga-
nitzant la nova edició del Vo-
luntariat per la llengua, d’abril 
a juny de 2013. És per aquest 
motiu que cerquem voluntaris 
i aprenents disposats a com-
partir la llengua una hora a la 
setmana. A partir d’ara us hi 
podeu inscriure a través de Vo-
luntariat per la llengua i ja us 
començarem a buscar parella 
lingüística. Aquest voluntari-
at permet fer pràctica oral en 
català i afavoreix l’intercanvi 
cultural, alhora que permet fer 
noves coneixences amb per-
sones que viuen a la mateixa 
zona i tenen interessos co-
muns.
Per fer de voluntari només cal 
parlar habitualment català i dis-
posar d’una hora per setmana, 
durant unes deu setmanes.
Per fer d’aprenent només cal 

parlar una mica en català i vo-
ler millorar-lo. 
No dubteu a contactar amb no-
saltres al telèfon 938721707, 
escriure un correu a allobet@
cpnl.cat

Què és Voluntariat per la 
llengua?
Voluntariat per la llengua és 
un programa de foment de 
l’ús social del català que neix 
l’any 2002. L’objectiu general 
del programa Voluntariat per la 
llengua és facilitar a les perso-
nes que tenen coneixements 

bàsics de català la pràctica 
d’aquesta llengua en contextos 
reals de forma relaxada, per tal 
que es decideixin a parlar-la.  
A més es vol promoure entre 
el col·lectiu catalanoparlant la 
idea que no cal canviar de llen-
gua per acollir millor les perso-
nes que arriben a casa nostra.
Poden ser voluntaris totes les 
persones majors d’edat que 
parlin català habitualment i que 
puguin comprometre’s a dedi-
car 10 hores, una hora per set-
mana, a conversar en català 
amb la persona assignada.
I poden ser aprenents totes les 
persones majors d’edat que 
parlen mínimament en català, 
tot i que sigui amb dificultats, 
i que volen guanyar fluïdesa 
per poder usar aquesta llengua 
en les seves activitats quotidi-
anes, laborals o de relació so-
cial. 

Apunta’t a una nova edició del Voluntariat per la 
llengua

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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MÓN CASTELLER / LA VEU

Amb els habituals pilars de sa-
lutació, s’encetava aquest diu-
menge a Guissona la tempo-
rada 2013 dels Moixiganguers 
d’Igualada. Com a primer cas-
tell d’aquest any, els “moixis”  
van apostar per un 3de7 que 
va ser descarregat amb mol-
ta seguretat i va donar força 
i tranquil·litat per afrontar les 
següents rondes.
En segona ronda, els “moixis”  
van intentar el que havia de 
ser el seu millor castell del dia, 
un 4de7 amb agulla (pilar de 
5 al mig). El castell va pujar 
segur fins l’aleta del 4 però tot 
just emprendre el descens, va 
començar a patir. El pilar de 
5 no es va poder assolir i tot 
va quedar en un intent que va 
ser desmuntat sense cedir. La 
colla va tornar a plantejar-se 
l’objectiu en la ronda de repe-
tició. En aquesta ocasió es va 
tornar a carregar l’estructura 
del 4 i també el pilar de 5, el 
castell doncs ja estava carre-
gat. El pilar, que portava més 
pes que en altres ocasions va 
necessitar d’una bona defen-
sa per ser descarregat. Algun 
dels castellers destacava que 
ja en la primera actuació s’ha-
via hagut de treure una mica 
d’emoció i heroïcitat. 
Com a tercera ronda, un sol-

vent 4de7 confirmava una 
bona actuació de castells de 7 
que dóna confiança per seguir 
lluitant i així assolir els reptes 
que la colla es planteja per 
aquest 2013. 
Un pilar de 5, servia per aco-
miadar l’actuació.
Els igualadins van compartir 
plaça amb els locals Marge-

ners de Guissona amb 3d7 
4d7 5d6 i vano de 5 i Caste-
llers de Berga amb 3d6 4d6 
3d6a i dos pilars de 4

Propera actuació, a Terras-
sa
Els Moixiganguers seguiran 
amb els seus assajos cada 
dimecres de 20 a 21.30h. i 

Bon inici • A Guissona la colla igualadina va descarregar tres castells de set demostrant que 
mantenen el bon nivell assolit a final de la temporada passada. Els Margeners de Guissona i 
els Castellers de Berga van ser els companys de plaça.

Els Moixiganguers inicien la temporada en forma

els divendres de 22 a 24h. al 
seu local, cal Tabola (carrer 
Sant Antoni de Baix 106-108 
d’Igualada). La propera actua-
ció serà a Terrassa el proper 
dia 7 d’abril. El dia 21 d’abril ja 
tindrem la primera actuació a 
Igualada.  
Els “moixis”  van tornar a casa 
amb la sensació de feina ben 

feta i amb ganes de seguir tre-
ballant. Tenint en compte que 
tot just era la primera actuació 
de la temporada, cal destacar 
la presència de moltes cami-
ses morades que ocupaven 
una bona àrea de la plaça de 
Guissona.

EXPOSICIONS / LA VEU

Francesc Aloy Carné ens con-
vida a una nova mostra artísti-
ca a Capellades.
Per primera vegada i exclusi-
vament, aquesta mostra és de 
ceràmica, ja que al llarg dels 
anys d’exposicions realitzades, 
sempre predominava el dibuix, 
l’aquarel·la i l’oli.
En aquesta nova mostra, és 

important destacar el treball, 
l’estudi, la tècnica, els colors 
i la dimensió de la ceràmica 
dins el món artístic. L’exposició 
mostra l’evolució dels treballs 
fets darrerament al voltant de 
la ceràmica tradicional.
Les característiques d’aquesta 
exposició són per un costat, 
utilitzar dissenys més tradici-
onals com imatges religioses 

Exposició de ceràmica de Francesc Aloy 
Carne a les Voltes de Casa Bas

i d’oficis antics i, per un altre 
costat, la creació més artísti-
ca amb temes de Capellades i 
Barcelona.
Les rajoles unides formen part 
de diferents plafons, on són 
decorades artesanalment i es-
maltades a alta temperatura.
Sens dubte, amb aquesta ex-
posició, la ceràmica de Fran-
cesc Aloy, uneix segles d’histò-

ria i tradicions, on l’obra reflexa 
el pas del temps i la impressió 
que causa la visió de la varietat 
de les seves obres exposades.
Des de l’inici de la seva carre-
ra fins ara ha fet més de 150 
exposicions, entre individuals 
i col•lectives, a diferents llocs 
d’Espanya i de l’estranger com 
Capellades, la Pobla de Cla-
ramunt, Barcelona, Vilanova 
del Camí, Vilanova d’Espoia, 
Sant Joan de Mediona, Pie-
ra, Terrassa, Martorell, Calaf, 
Carme, la Torre de Claramunt 
i Vilafranca del Penedès (Bar-
celona); Girona, Roses i Cada-
quès (Girona); Tarragona; Llei-

da; Madrid; l’Alcora (Castelló); 
Medina del Campo, Peñafiel, 
Rueda i Valladolid (Valladolid); 
Carballo, Malpica, la Corunya i 
Buño (la Corunya); Salamanca 
i Terol; i, a l’estranger, Roma, 
San Ginesio, Castello Esten-
se de Mesola i Macerata (Ità-
lia); Lisboa (Portugal); Londres 
(Anglaterra); Bucarest (Ro-
mania); Canadà; Montevideo 
(Uruguai); Buenos Aires (Ar-
gentina) i París (França).
L’exposició es podrà visitar del 
23 de març al 7 d’abril a les 
Voltes de casa Bas de Cape-
llades.

Imatges del 3 de7 , el 4 de 7 amb agulla, l’agulla (pilar de cinc) i el 4 de 7

CENTRE MÈD  C CAPELLADES

Us ofereix els serveis de:

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

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

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

· Fisioteràpia
· Osteopatia
· Reiki
· Shiatseu
· Reflexoteràpia
· Entrenadora personal
· Gimnàstica d’esquena
· Gim. Manteniment
· Pilates
· Tai-txi
· Ioga
· Cursos i tallers
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El videoclip és un encàrrec 
que parteix de la producto-
ra francesa Arts Premiers a 
Gerard Freixes, que buscava 
realitzar el videoclip a partir 
de filmacions d’arxiu, en con-
sonància amb la imatge de 
l’ultim disc d’Abigoba. Gerard  
ja compta amb una dilatada 
experiència en l’àmbit del re-
ciclatge d’imatges d’arxiu gra-
cies a una sèrie de videos que 
parteixen de la manipulació 
de filmacions existents i que 
han estat reconeguts interna-
cionalment. Recentment, el 
seu treball The Homogenics  
ha obtingut un altre reconei-
xement amb el premi a mi-
llor videoart al festival Zoom 
Zbliżenia de Polonia.
La cançó del videoclip d’Abi-
goba es titula Even if I try i per-
tany al disc Mixed Up. La can-
çó, de jazz electrònic compta 
amb la coŀlaboració del re-
conegut trompetista de jazz 
Erik Truffaz i la veu d’Amanda 
Zamolo, l’antiga cantant de 
Morcheeba.

El videoclip s’ha estrenat re-
centment al programa Nuit 
Indé del canal D17 de Fran-

L’igualadí Gerard Freixes realitza el nou 
videoclip del grup francès de jazz Abigoba

ça i ja es pot consultar online 
a: http://www.youtube.com/
watch?v=w7hFoURwQys/.

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres, concert es-
pecial de bandes sonores 
de pel·lícules
Aquest divendres tindrà lloc 
l’actuació del jove pianista 
igualadí, Quim Font, a la Ta-
verna de Cal Font d’Igualada, 
dins l’espai “Escolta’ns So-
nar”, que aquest local ha po-
sat en marxa recentment amb 
una ambiciosa aposta per la 
música en directe, ja que tots 
els divendres i dissabtes es 
fan actuacions musicals en 
viu. L’actuació del divendres, 
dia 22 de març, porta per títol 
“Concert especial de bandes 
sonores de peŀlícules” i ofereix 
un muntatge en què es projec-
ten fragments de peŀlícules a 
la vegada que s’interpreten 
els temes principals de la seva 
banda sonora.
El Quin Font és un virtuós del 
piano, premi nacional d’Espa-
nya de joves pianistes, motiu 
pel qual la qualitat del concert 
queda suficientment garan-
tida. A més, l’ elecció de les 

peces musicals s’ha fet fus-
sionant tant la popularidat de 
les peŀlícules com la categoria 
dels seus temes, tot pensant 
en els amants del bon cinema 
i la bona música. L’actuació 
començarà a les 22:30 hores.

I demà dissabte, Música a la 
carta 
Aquest dissabte, dia 23 de 
març,  a les 22:30h Clau d’Art 
en format de Trio presentarà el 
nou concepte de cafè-concert 
“Música a la Carta” on cada 
taula del restaurant mentre 
sopa podrà triar la cançó que 
vol escoltar, d’aquesta mane-
ra, el concert d’aquella nit serà 
únic i totalment personalitzat 
pel públic d’aquella nit. Podeu 
consultar la carta de cançons 
a www.claudart.es/musica-a-
la-carta/
El Trio d’aquesta nit estarà 
format per: María Jesús Aren-
zana (veu i piano), Artur Martí-
nez (trompeta i ukelele), Car-
les Muñoz (saxo tenor i piano). 

Vespres de concert a la 
Taverna de Cal Font

En aquests confins de l’Atlàntic, l’Illa de de São 
Miguel, al costat dels reclams de Ponta Delgada, 
et convida a endinsar-te per les recòndites erup-
cions d’uns volcans submarins que havien tret el 
nas sobre la superfície de l’oceà fa milions d’anys 
i que han dibuixat un capritxós paisatge que ni 
en somnis ets capaç d’imaginar. Uns fantasma-
gòrics i pintorescos cràters, en uns encontorns 
lacustres d’atàviques herències i fabuloses lle-
gendes et brinden un apassionant estatge.

D’una banda, no desestimis algunes excursions 
que et proposen la ruta dels llacs més pintores-
cos i -si t’és possible- comença per un destí com 
el de La Caldeira das Sete Cidades. Aquest és -al 
meu parer- l’enclavament més insòlit i merave-
llós d’aquesta, la gran, de les Açores. Hom diu 
que el seu nom va prendre cos en uns dies de so-
vintejades càbales i fetilleries, uns sortilegis que 
veus certificats en la singular raresa i l’embruix 
d’un indret que et va segrestant tan bon punt 
albires els seus dos cràters inundats per dos llacs 
-un de verd i un altre de blau- que tenen per di-
visòria una paret formada per una bufassa vol-
cànica. Les vistes des dalt del Miradouro do Rei 
se’t proposen com a excepcionals, tot i que no 
passen de ser la imatge tòpica de les estampes 
lacustres d’aquest magnífic embolcall illenc. 
Tanmateix, t’avindràs amb mi amb què les pano-
ràmiques des del Miradouro da Grota -a quatre 
passes, en el proper Parc do Inferno- són deu ve-
gades superiors perquè et permeten d’abraçar 
d’un cop d’ull el sensacional contorn rodó dels 

llacs, amb la inclusió d’un tercer, el de Santiago... 
i a la llunyania, l’Oceà.

Per aquestes forasteries, en cap cas no has d’es-
quivar la descoberta de les “furnes” i fumaroles. 
Un camí feréstec i misteriós t’acompanya fins al 
cràter de Lagoa do Fogo, una posició summa-
ment temible i, si cap, apocalíptica. La pertor-
badora soledat i l’escruixidor silenci que envaeix 
aquest paratge no t’abandona fins que topes 
amb aquells altres agregats pantanosos de for-

macions ben originals anomenades “les 
furnes”; aquestes aparences incandescents 
i fumejants –llegades dels guèisers i fuma-
roles- que fillolegen de la terra, a la ribera 
dels llacs més folgats- t’obsequien amb unes 
seqüències de fumarades inversemblants, 
mentre apunten a ser un vistós incentiu per 
a unes gravitades escenes en què pots veri-
ficar el seu destí pràctic i domèstic de la típi-
ca “caldeira” per a la cocció d’alguns guisats 
típics.

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

Les entranyes de São Miguel dos AçoresArquitectures i veïnatges 
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MÚSICA I POESIA. “VERITATS 
EN COMPTAGOTES”
- Igualada 
Una combinació de música i 
poesia amb dotze cançons in-
terpretades al piano pel seu au-
tor, Albert Gamez.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

DISSABTE 23

TEATRE. “EL NOM”
- Igualada 
Teatre Goya Codorniu presenta 
aquesta obra dirigida i protago-
nitzada per Joel Joan.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
- Piera 
Trobada per comentar i debatre 
el llibre de la nord-americana 
Amanda Quick, “La amante”.
Dissabte, a les 5 de la tarda al 
local social de l’AV el Portell.

FEM CULTURA
- Sant Martí de Tous 
Acte inaugural de la Primavera 
Cultural amb l’actuació de l’es-
bart Dansaire de Vilanova del 
Camí.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Casal de Tous.

DIUMENGE 24

FESTIVAL INTERNACIONAL 
D’ORGUE
- Igualada 
Darrer concert del festival amb 
Bernhard Gfrerer, Emilia Graja-
les, Bernat Prat i Oriol Prat.
Diumenge, a les 6 de la tarda a 
la Basílica de Santa Maria.

JORNADA DE PORTES OBER-
TES

- Calaf 
Jornada de portes obertes a 
l’ermita de Sant Sebastià.
Diumenge, a partir de les 11 del 
matí a l’ermita de Sant Sebas-
tià.

BALL
- Calaf 
Ball amb l’Elisabet Majoral.
Diumenge, a les 7 de la tarda a 
la Unió Calafina.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de la pel.lícula per a 
tota la família “Madagascar 3. 
De marcha por Europa”.
Diumenge, a les 12 del migdia 
a l’espai polivalent de Can Pa-
passeit.

PRESENTACIÓ
- Capellades 
Presentació de l’exposició “Mar 
Arza. Llibre de revelacions...”, 
una selecció de les obres re-
cents de l’artista.
Diumenge, a les 12 del migdia 
al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.

DILLUNS 25

TALLER. FES UN OU DE PAS-
QUA
- Igualada
En el marc dels Dissabtes In-
fantils Abacus cooperativa us 
convida a l’activitat extraor-
dinària Fes un ou de Pasqua 
amb Magic Dough..
Dilluns a les 5 de la tarda a la 
botiga Abacus d’Igualada.

DIMARTS 26

MÚSICA
- Igualada
L’Orquestra Simfònica del Va-
llès presenta la “Passió segons 
Sant Joan” de JS Bach acom-

panyada de quatre corals, entre 
elles la Coral Mixta d’Igualada.
Dimarts a les 9 del vespre a la 
Basílica de Santa Maria.

XERRADA. “UN TEATRE NE-
CESSARI”
- Piera
En el Dia Mudial del Teatre, 
l’actriu pierenca Elisabet Vallès 
reflexionarà sobre l’actualitat 
teatral a partir de la seva rela-
ció i particular visió d’aquest art 
escènic.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 27

PRESENTACIÓ LITERÀRIA. 
“POC: ART I BIBLIOFÍLIES”
- Igualada
Presentació d’un document que 
és alhora un llibre i un objecte 
d’art de Gabriel Poch. Projecció 
d’un audiovisual i del QR musi-
cal electrònic realitzat per Adrià 
Domènech. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIA MUNDIAL DEL TEATRE
- Piera
Amb la celebració del Dia Mun-
dial del Teatre es reuneixen un 
seguit de propostes: l’exposició 
dels textos teatrals de la Bibli-
oteca, la representació d’una 
radionovel·la... 
Dimecres a les 6 de la tarda a 
Ca la Mestra.

DIJOUS 28

PROCESSÓ DE SETMANA 
SANTA
- Igualada
Processó de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Maria Santisi-
ma de los Dolores.
Dijous a les 10 de la nit a la par-
ròquia de Fàtima.

EXPOSICIONS

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

56
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 de març de 2013

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 Cen-
tral 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 realista 
modelades en fang.  
Del 19 de març al 18 de maig al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

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

Centre Cívic de Fàtima.

OLIS
Enric Basas Teixidó
Exposició monogràfica sobre 
la serra del Cadí.  
Del 27 de març al 14 d’abril a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

CERÀMIQUES
Francesc Aloy Carné
Exposició de ceràmiques.  
Del 23 de març al 7 d’abril a 
les Voltes de Casa Bas de Ca-
pellades.

MAR ARZA. LLIBRE DE 
REVELACIONS
Paper i objectes que es man-
tenen materialment entre l’es-
cultura, el dibuix conceptual i 
el poema visual.  
Del 24 de març al 26 de maig 
al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.

MÚSICA / LA VEU

Malgrat la nevada de la vigília, 
el temps va regalar el dijous 
14 de març a la Coral de San-
ta Maria una excursió esplèn-
dida i totalment assolellada. 
El primer destí fou el Monestir 
de Santa Maria de l’Estany, on 
es va arribar vorejant un bonic 
paisatge nevat que flanque-
java la carretera. La guia va 
explicar amb detall la història 
d’aquest monument medieval 
del que en resten l’església, 
les sales del museu i sobretot 
l’extraordinari claustre romà-
nic, una de les joies de l’escul-
tura religiosa internacional.
Tot seguit l’expedició es des-
plaçà al Museu de l’Art de la 
Pell de Vic, on fou amable-
ment atesa per a conèixer la 
col·lecció aplegada per An-
dreu Colomer: una tipologia 
de peces heterogènia de gran 
riquesa artística, procedents 
d’èpoques diverses que mos-
tra una gran varietat de tècni-
ques del treball de la pell.
Els igualadins van dinar a Cal 
Arumí de Santa Eugènia de 
Berga, on no hi mancaren els 
tradicionals cants del brindis. 
En acabar es dedicà la tarda 

al Món Màgic del Tren, del ma-
teix propietari. Hem de remar-
car en un i altre espai el tracte 
exquisit de que foren objecte 
en tot moment, pel propi Sr. 
Arumí i la seva esposa. Pel 
que fa al Món Màgic del Tren 
remarcar que es tracta d’una 
instal·lació nova al nostre 
país, per a donar a conèixer el 
món del tren en miniatura, que 
captivà extraordinàriament 
els visitants. Particularment 
atractiva i interessant resulta 
la primera planta, on s’hi ex-
hibeix una gran maqueta de 
250 metres quadrats en la que 
hi circulen sobre un miler de 
metres de via, prop d’una vui-
tantena de trens, enmig d’un 
paisatge plural que mostra el 
tarannà de la vida mateixa. 
Abans de marxar de Santa 
Eugènia de Berga els expedi-
cionaris varen ser rebuts pel 
rector de la parròquia d’aques-
ta localitat Mn. Manel Torrents, 
el qual els mostrà la magnífica 
església parroquial, d’estil ro-
mànic, bastida al segle XI. En 
acabar la Coral interpretà un 
motet polifònic a les escales 
del presbiteri, tot agraint les 
atencions rebudes.

La Coral de Santa Maria viatjà 
al Moianès i a Osona

L’expedició igualadina al vestíbul del Museu de l’Art de la Pell de Vic. (Foto: Alfons Ferrer).



Estrena a Igualada •  The Host

RAMON ROBERT.-

Nascuda a Hartford, Connecti-
cut, el 1973, Stephenie Meyer 
ha fet molts diners escrivint 
noveŀles i venent els drets dels 
seus llibres als productors de 
cinema. Finalitzada la multi-
milionària nissaga Crepuscle, 
Meyer s’ha estrenat ara amb 
The Host (La huésped), en 
la que ha canviat els vampirs 
i els homes llop per alieníge-
nes invasors de cossos hu-
mans. La primera peŀlícula de 
la nova nissaga (diu que serà 
una trilogia) arriba aquest cap 
de setmana als cinemes de 
mig món. La noveŀla es va pu-
blicar als Estats Units el maig 
de l’any passat, assolint el lloc 
més alt de vendes (la fiable 
llista del New York Times) al 
llarg de 26 setmanes. Caldrà 
veure si la peŀlícula -Meyer 
hi participa com a producto-
ra-  assoleix la quota de best 
seller de la noveŀla.
En aquesta peŀlícula, com en 
la noveŀla (publicada a Cata-

lunya per Editorial Suma amb 
el títol de L’hoste) la Terra ha 
estat envaïda per uns éssers 
que s’allotgen al cos dels 
homes i controlen les seves 
ments. Per a Wanderer, la 
criatura que habita el cos de 
Melanie, no és fàcil acostu-
mar-se a suportar emocions, 
sentiments i records massa 
intensos, però la principal difi-
cultat és que Melanie lluita per 
conservar el control de la seva 
ment, omplint-lo amb records 
de Jared, l’home que estima. 
La intensitat d’aquests senti-
ments domina fins a tal punt a 
Wanderer que acaba desitjant 
a un home a qui mai ha vist. 
Una sèrie de circumstàncies, 
fan que ambdues, molt al seu 
pesar, s’aliïn i parteixin a la re-
cerca de l’home estimat. Com 
ja succeïa a Crepusple, Meyer 
explica una història d’amor i 
de dificultats, encabida dins 
d’un àmbit de fantasia. Una 
fórmula de resultats contras-
tats i gairebé garantits.

Cinema
D E  L ’ A N O I A

57DIVENDRES
22 de març de 2013

Lladres de cossos
RAMON ROBERT.-

Cinc mesos després de la seva 
estrena, en territori espanyol 
Lo imposible ha estat vista per 
més de sis milions d’especta-
dors i acumula una taquilla de 
55 milions d’euros. O sigui, que 
amb la projecció en sales es-
panyoles, la pel·lícula ja ha ei-
xugat el seu cost de producció, 
xifrat en 30 milions. Pel que fa 
a la recaptació global, porta re-
captats gairebé 170 milions de 
dòlars. En països com Mèxic, 
Regne Unit, Itàlia, França i Es-
tats Units, ha estat un gran èxit 
comercial. Així, és la peŀlícula 
espanyola més taquillera de 
tots els temps.
Com ja tothom deu de saber,  
Lo imposible explica una histò-
ria real ambientada a les cos-

Es projecta a Tous •  Lo imposible

170 milions de dòlars

tes de Tailàndia el desembre 
de 2004, quan un tsunami va 
assolar aquells indrets cau-
sant pànic, destrucció i mort. 
Realitzada pel barceloní Juan 
Antonio Bayona i interpretada 
per un repartiment internacio-
nal (Naomi Watts, Ewan Mc-
Gregor, Marta Etura, Geraldine 

R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la coproducció 
de Xile, Estats Units i Mèxic 
de 2012 No, dirigida per Pa-
blo Larraín. L’any 1988, a 
causa de la pressió internaci-
onal, el dictador xilè Augusto 
Pinochet convoca un referèn-
dum per tal de reafirmar-se 
en el poder. L’oposició, que 
disposa d’escassos recursos, 
fitxa un jove publicista que 
estava exilat a Mèxic (inter-
pretat per Gael García Ber-
nal) perquè orquestri la cam-
panya a favor del “no”.
Pablo Larraín filma en el for-
mat U-matic, vigent l’any 88, 

El racó del Cineclub •  "No", de Pablo Larrain

Consulta popular

i borra les fronteres aparents 
entre ficció i documental en 
un film que té voluntat testi-
monial, per bé que s’estruc-
tura en clau de thriller. No és 
un títol que parla de com la 
intel·ligència i una estratègia 
publicitària basada en mis-
satges positius (malgrat de-

fensar una negativa) poden 
obrar miracles; un film sobre 
l’esperança que resulta molt 
oportú en un moment que 
també a casa nostra s’inten-
ta fer callar la veu del poble. 
No obstant això, la història 
revela certa ambigüitat en la 
transició democràtica xilena, 
ja que el canvi es va efectu-
ar d’acord amb els mecanis-
mes facilitats per la dictadura. 
Però amb això tampoc no es 
diferencia d’allò que va pas-
sar a Espanya. No és un títol 
magnífic que va ser nominat 
a l’Òscar a la millor pel·lícula 
de parla no anglesa i que va 
merèixer premis a Cannes i al 
Festival de La Havana.

Chaplin i altres), aquesta pel-
lícula mou les seves claus en-
tre el pur cinema catastrofista i 
el drama de caire familiar. Grà-
cies a l’èxit assolit, Bayona ha 
estat cridat per Hollywood (la 
Warner), iniciant la preproduc-
ció d’una peŀlícula de ciència-
ficció.

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

JACK EL CAZA GIGANTES
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. **

THE HOST (LA HUESPED)
Estats Units. Ciencia-ficció. D’Andrew Nicol. Saoirse Ronan, Jake Abel, 
Diane Kruger i William Hurt. La Terra ha estat envaïda per uns éssers que 
s’allotgen al cos dels homes i controlen les seves ments. Per Wanderer, la 
criatura que habita el cos de Melanie, no és fàcil acostumar-se a suportar 
emocions. Ella lluitarà per conservar el control de la seva ment, omplint-
la amb records de Jared, l’home que estima. Basada en una novel.la 
d’Stephanie Meyer. 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. ****

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. **

NO
Xile - Mexic. Drama polític. De Pablo Larrain. Amb Gael García Bernal, 
Alfredo Castro i Luis Gnecco. René Saavedra és un executiu de publicitat 
que torna a Xile després del seu exili a Mèxic i dissenya una brillant i 
optimista campanya que propugna el “no” al plebiscit xilè de 1988. El seu 
objectiu és posar fi a la dictadura militar i enderrocar Augusto Pinochet. 
ESTRENA

LO IMPOSIBLE
Espanya. Drama amb catastrofe. De Juan Antonio Bayona. Amb Naomi 
Watts, Tom Holland, Ewan McGregor i Marta Etura. Maria, Henry i els seus 
tres fills passen les seves vacances d’hivern a Tailàndia. Però un matí de 
desembre, un terrible rugit emergeix del centre de la terra. Mentre Maria 
es paralitza de por, un immens mur d’aigua fosca corre pels jardins de 
l’hotel cap a ella. Llargmetratge sobre el tsunami que va assotar el sud-est 
asiàtic el 2004. ****

BLANCANEU
Espanya. Melodrama paròdic. De Pablo Berger. Amb Macarena García, 
Maribel Verdú, Ángela Molina i Josep María Pou. Sevilla, anys 20. 
Carmecita, es filla d’un torero retirat  i d’una bailaora flamenca, morta el 
mateix dia en el que va néixer ella. La noia, però, ha sofert una infància  
turmentada per la seva terrible madrastra. Fugint del seu passat, Carmen 
empren un viatge acompanyada per una troupe de Nans Toreros. ***

LOS CROODS
Estats Units. Animació & comèdia prehistòrica. De Chris Sanders. En 
plena prehistòria, i després de la destrucció de la seva llar per un gran 
terratrèmol, Grug es veu obligat a emigrar amb la seva família. Mentre 
avancen per un món desconegut i aterridor, es troben amb un nòmada 
de ment oberta que els deixa a tots fascinats, sobretot a la filla de Grug. 
Plegats viuran increïbles aventures. ESTRENA

KURSAL 1 
LOS CROODS (apta)
Dies 22-26                         6:15/8:15
Dies 23-24                4:15/6:15/8:15

KURSAL 1
AMOR (12 anys)
Dies 22-23-24-26                   10:30

KURSAL 2
THE HOST (LA HUESPED) (12 
anys)
Dies 22-23-24-26     5:30/8:00/10:30

KURSAL 3
JACK CAZA GIGANTES (7 anys)
Dies 22-26                      6:15/8:15
Dies 23-24         4:00/6:15

KURSAL 3
LOS AMANTES PASAJEROS (16 
anys)
Dies 22-26                      10:30
Dies 23-24         8:15/10:30

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

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
NO
Divendres             22:30

CASAL 
BLANCANEU  (apta) 
(Guanyadora de 10 premis 
Goya)
Diumenge: 18:00
LO IMPOSIBLE (7 anys) 
(Guanyadora de 5 premis 
Goya i 6 premis Gaudí)
Diumenge: 19:50

1/ LOS CROODS (apta)
Dv.: 17:30/19:30/21:30
Ds Dll. i Dm: 15:30/ 17:30/19:30/21:30
Dg.:11:30/15:30/17:30/19:30/21:30

2/LOS CROODS (apta) 
Ds. Dll. i Dm: 16:30
Dg.: 12:15/16:30
2/ LOS CROODS 3D (apta)
Dv. a Dm.: 18:30/20:30/22:30

3/JACK CAZA GIGANTES (7 anys) 
Dv.: 18:20/20:40/22:55
Ds. Dll. i Dm: 16:00/18:20/20:40/22:55
Dg.:11:40/16:00/18:20/20:40/22:55

4/OZ (7 anys)  
Dv.: 19:20
Ds. a Dm: 16:40/19:20
4/OZ 3D (7 anys)  
Dv. a Dm: 22:40
4/EL ORIGEN GUARDIANES (7 
anys)  
Dv.: 17:30
4/JACK CAZA GIGANTES (7 anys)  
Dg: 12:20

5/THE HOST (12 anys)
Dv.: 18:00/20:20/22:50
Ds. Dll i Dm: 15.40/18:00/20:30/22:50
Dg.: 12:00/15:40/18:00/20:30/22:50

6/OZ (7  anys)
Dg.: 11:50
6/CAMPANILLA (apta) 
Ds. a Dm: 15:30
6/DANDO LA NOTA (12 anys) 
Dv: 17:30
Ds. a Dm: 17:00
6/ANNA KARENINA (apta) 
Dv. a Dm: 19:40/22:20

7/ROMPE RALPH (apta)
Ds. Dll. i Dm.: 15:50
Dg.: 12:00/15:50
7/LOS AMANTES PASAJEROS (16 
anys)  
Dv. a Dm: 17:50/20:00/22:00

8/ LA EXTRAÑA VIDA DE 
TIMOTHY (apta)
Dg.: 11:50
8/ HANSEL Y GRETEL (12 anys)
Dv: 18:10/20:10
Ds. a Dm: 16:10/18:10/20:10
8/ EL LADO BUENO DE LAS 
COSAS (12 anys)
Dv a Dm.: 22:10

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera58
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La Pasqua a Pastisseria Targarona
Mones de sara, fruita, gemes dobles, cremades, 

sacher, etc.
i molta varietat de figures de xocolata

C/ Roser, 17 • Tel. 93 803 07 05• 08700 Igualada
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Pepita Morera Casanovas
Vídua de Jaume Salat Bosch

En record de

Igualada, març de 2013

Ha mort cristianament a Igualada, a l’edat de 89 anys el dia 20 de març  de 2013, confortada 
amb els Sants Sacraments i la benedicció apostòlica.

                                                                                      A.C.S.

Els seus estimats: �lls, Maite i Jordi Ardanaz, Josep (+) i Teresa Miret, Montserrat i Anton Mª Prat, 
Joan i Rosa Mª Rojas; néts, Gemma i Alex, Roger i Imma, Maria i Alexis, Oriol i Anna, Daniel (+), 
Jaume i Imma, Nàtalia i Tomàs, Laia, Guillem i Anna; besnéts, Berta, Albert, Marc, Gerard, David, 
Mar, Abril, Biel, Queralt, Aleix, Jordi, Biel, Jep i Ot; nebots , cosins i família tota us preguem que 
vulgueu tenir-la en el vostre record i en les vostres oracions.  
La missa exequial de cos present es celebrarà avui  dia 22 de març a les 10 del matí a 
l’arxiprestal basílica de Santa Maria.
Funerària Anoia, S.L.

Joan Rey i Alemany
(Regidor 1979-1987)

Igualada, març de 2013

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal expressen el seu dol

Ajuntament d’Igualada

Sr. Joan Rey i Alemany
La junta de Fira d’Igualada, s’afegeix al dolor dels familiars i amics per la pèrdua del Sr. Joan Rey,  

soci de l’entitat i president des del 1983 al 1992

En record de

Igualada, març de 2013

Joaquim Solé i Llorach
que morí el dia 27 de març de 2003

Esposa i família demana a tots els qui el coneguéreu
una pregària en el record.

Els qui t’hem estimat mai t’oblidarem.

Igualada, març 2013

10è. aniversari de

ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest proper divendres dia 
22 de març, a partir de tres 
quarts de vuit del vespre tin-
drà lloc a l’església del San-
tuari de la Mare de Déu de la 
Pietat, el sisè dels Misereres i 
eucaristia presidida pel Pare 
Andreu Trilla, en l’escaiença 
de la commemoració de la di-
ada de la Mare de Déu de la 
Pietat, copatrona de la ciutat.
Com ve essent tradicional en 

aquesta data, l’Schola Canto-
rum, sota la direcció de Josep 
Miquel Mindán, tindrà cura 
dels cants, mentre que l’acom-
panyament a l’orgue el farà el 
Sr Lluís Victori.
Amb aquest acte, finalitzaran 
els Misereres dedicats al Sant 
Crist d’Igualada en aquest 
2013, enguany especialment 
dedicats a la commemoració 
de l’Any de la Fe. 

Divendres de pregària al Sant 
Crist d’Igualada

ESGLÉSIA / LA VEU

Parròquies de Centre de la 
Ciutat. 
- Soledat. A 2/4 de 12, en el 
pati de les Gnes- Escolàpies 
–entrada pel c. del Vidre-. 
- Santa Maria. A les 12, a la 
Pl. del Bruc, davant la Basí-
lica.
- Convent dels Frares Caput-
xins. A 2/4 de 12, Benedicció 
i Processó, del claustre a 
l’església.
- Sagrada Família. A les 12 
del migdia, a la plaça de l’es-
glésia, davant la rectoria, Be-
nedicció dels rams, processó 
cap a l’església i Missa. Aten-
ció al canvi d’emplaçament 

des del carrer Pierola on es 
feia la benedicció els altres 
anys, ara a aquest ampli 
espai interior on ens podem 
agrupar millor.
- Ntra. Sra. de Montserrat. A 
les 12 del migdia, en el Parc 
del davant de l’església.
- Verge de Fàtima.  A les 10 
del matí.
- Asil d’avis del Sant Crist. - A 
les 10 del matí.
- Monestir de Carmelites. - A 
les 9 del matí. Residència 
Pare Vilaseca. - A 2/4 de 6 
de la tarda.
- Santuari Mare de Déu de la 
Pietat. - A les 12 del migdia 
al claustre de l’Escola.

Horaris de les misses del 
Diumenge de Rams



              

Alimentant als nostres 
ídols:
Futbol Club Barcelona. 

En qüestió de dies, la gole-
jada a la porteria del Milan i 
del Rayo Vallecano posa fi 
a una temporada dura i di-
fícil del nostre gran equip. 
I quina és la clau de l’èxit 
es preguntaven els nostres 
aficionats? Sens dubte, un 
bon entrenament acompa-
nyat d’una bona nutrició! 
Va ser al 2008, amb l’arri-
bada de Pep Guardiola a la 
banqueta, quan realment 
tot l’equip es va conscien-
ciar a través de la cultura 
“Som el que mengem” so-
bre la importància d’ad-
quirir uns correctes hàbits 
alimentaris. Uns hàbits que 
perduren fins a dia d’avui. 
Els jugadors esmorzen i 
dinen junts gairebé tots els 
dies a la Ciutat Esportiva i 
en realitat és obligatori l’es-
morzar i el dinar del dia pre-
vi i del mateix dia del partit. 
La resta de dies és volun-
tari i el sopar molts cops 
és l’únic àpat del dia que 
comparteixen amb les se-
ves famílies.  Un equip mul-
tidisciplinari s’encarrega 
de confeccionar diversos 
menús adaptats a les ne-
cessitats de cadascun dels 
jugadors per controlar la 
seva ingesta per tal d’afa-
vorir el seu rendiment, la 
seva recuperació, així com 
disminuir el risc de lesiona-
ment. Sens dubte, la pasta, 
arròs, pa, cereals, llegums 
i patates són la seva gran 
benzina. Sense oblidar el 
paper dels làctics en el  
sistema osteoarticular, els 
5 àpats/dia i una correcta 
hidratació a través d’aigua 
o begudes isotòniques. 
Paral·lelament, potenciar 
el consum de peix, carns 
blanques, fruites i verdu-
res i per contra, limitar les 
begudes carbonatades, els 
fregits i salses. I són els 
complements multivitamí-
nics i suplements antioxi-
dants, de ferro, magnesi... 
els grans aliats, tots ells 
recomanats en funció dels 
resultats obtinguts en els 
controls periòdics d’orina 
i sang.

D E  L ’ A N O I A
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 



ES LLOGA PIS 
ZONA LA MESUCA

3 Habitacions, 
gran terrassa

360€/mes
Tel. 656 40 82 84

Classificats
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GRUP EMPRESARIAL 
EN EXPANSIÓ EN PROCÉS DE CREIXEMENT

SELECCIONA PERSONAL

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

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

INTERESSATS trucar i preguntar per coordinador:

649 859 358

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada . Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 53

www.marcelclaramunt.com

Es traspasa negoci familiar. 
Bones condicions.
Interessats trucar al:

637 81 01 88
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Hola, sóc la Laia Caziu
i aquest divendres 

dia 22 de març faré 8 anys.

Moltes felicitats!
de part de tota la família

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

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

ÀRIES

El dimecres dia 20, el Sol va entrar en el Signe d’Àries i s’estarà fins el dia 20 d’abril. Molts de vosal-
tres ja sabeu que coincideix amb l’equinocci de Primavera, o sigui que  és  aleshores quan comença 
aquesta estació. També se li diu el Punt Vernal i Esquerda Còsmica, perquè s’acaba i comença un cicle 
nou anual. 
Els Àries, (Sol de Naixement, ascendent, o qualsevol ubicació referent a aquest signe a la Carta Natal), 
fan honor en ser els primers en l’ horòscop. I així són: Intrèpids, lluitadors, valents, constants encara 
que la seva impaciència li pot derivà a fer un  altra cosa. Recordeu que el seu planeta regent és Mart 
i com ja vam veure, aquest planeta té que veure amb l’acció, la lluita i el conquerir tot allò que vol.
La part del cos que regeix és el cap, però també té que veure amb la sang. Les ferides, els cops al 
cap són una qüestió observable en ells sobre tot quan són petits, i de més grans potser alguns d’ells 
pateixen de mal de cap. 
En la parella són decidits i molts d’ells comencen les relacions molt aviat. Com són conqueridors 
poden atrevir-se a declarar-se molt aviat. El que passa és que si són rebutjats senten el fracàs de ma-
nera molt forta. Si s’enfaden són o poden ser molt rabiosos encara que se’ls passa molt aviat. 
Dins l’ apartat dels trànsits, Urà els hi passa pel seu signe el qual fomenta les sensacions de canvis i 
nous pensaments. Atenció que està conjunt al planeta Mart i l’acció potser encara molt més impul-
siva. Això afecta també a els signes de Cranc, Balança i Capricorn, sobre tot els del primers deu dies 
del seu naixement.

Horòscops

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

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

ÀRIES...    Projectes, canvis i prosperitat a casa teva. Viuràs molt bé. TREBALL:    Gran intuïció per 
als negocis.  DINERS:    Excés de despeses. AMOR: La teva parella tindrà molts problemes.  Sort,  7.

TAURE...    Un problema, una notícia, t’afectarà negativament. TREBALL:    Moltes responsabilitats.  
DINERS:  Despeses obligades. AMOR:    Inestabilitat sentimental.  Sort,   3.

BESSONS...    Tindràs molt carisma per al que et proposis. TREBALL: Estaràs de sort.  DINERS:   
Controlaràs més. AMOR:    Complicacions amoroses,  crisi.  Sort,   1.

CRANC...    Ets una persona seriosa i aportaràs més confiança. TREBALL:    Aconseguiràs el que et 
proposis.  DINERS:    Bona disposició. AMOR:    Una relació molt complicada.  Sort,   2.

LLEO...    Tindràs molt carisma, et faràs veure de cara la gent. TREBALL:    Problemes, complica-
cions.  DINERS:    Gaudiràs dels teus diners. AMOR:    Amor, felicitat, viuràs bé amb qui estimes.  
Sort,   1.  

VERGE...    Aconseguiràs el que et proposes, viuràs molt bé. TREBALL:    Complicacions econòmi-
ques.  DINERS:    Problemes, deutes. AMOR:     Una escapada,  romanticisme i aventures.  Sort,  8.

BALANÇA...    Molts problemes personals, controla la salut i els nervis. TREBALL:    Complicacions.  
DINERS:    Crisi econòmica. AMOR:     Et deixaràs estimar, viuràs un gran somni.  Sort,   6.

ESCORPÍ...     Moltes pressions personals i anímiques.  TREBALL:    Hauràs de mobilitzar-te més.  
DINERS:   Complicacions.  AMOR:     Una crisi que pot acabar en trencament.  Sort,   10.

SAGITARI...     Estaràs hipersensible amb tot. TREBALL:    Nous projectes.  DINERS:    Despeses en 
viatges. AMOR:    Volen conquistar-te, festejar-te, etc...  Sort,    10.

CAPRICORN...      Una escapada, viatges, unes vacances. TREBALL:     Projectes, activitats que vé-
nen de fora.  DINERS:    Millores.  AMOR:     Passivitat en la teva relació.   Sort,    7.

AQUARI...     Projectes o possible societat. TREBALL:     Gaudiràs amb el que fas.  DINERS:   Despeses 
en viatges.  AMOR:     Una amistat important i divertida.  Sort,   6.

PEIXOS...      Viatges, vacances i aventures. TREBALL:     Una pèrdua important.   DINERS:   Despeses 
a casa.  AMOR:  Una relació especial i romàntica.  Sort,   10.

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30
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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  LINDA CHICA 

SEXO SIN LIMITES

MARCELA 120 DE PECHO 
ARDIENTE Y SENSUAL

 634 789 479 - 679 349 185
TARIFAS ANTICRISIS

TODOS LOS SERVICIOS
 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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

Restaurant
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Manel López forma part 
d’una nova generació d’empre-
nedors i empresaris d’Igualada. 
És dels que va saber veure en 
el seu moment els canvis que 
venien de la mà de les noves 
tecnologies però sense que-
dar-se quiet en els seus resul-
tats, sinó que va adaptant-se a 
les noves necessitats dels ciu-
tadans. 
Fa vint-i-cinc anys que va 
fundar CEINA i en aquest 
temps ha canviat tres vegades 
la ubicació física del centre de 
formació per disposar sempre 
de l’espai suficient per atendre 
als seus alumnes. En tenen 
de tot Catalunya i Andorra. I la 
seva tècnica docent i els seus 
materials són utilitzats en una 
cinquantena d’escoles de tot el 
país. Enciclopèdia Catalana o 
Anaya editen els llibres de text 
de Ceina.
Per què va néixer CEINA?
El centre divulgador de la Infor-
màtica de la Generalitat de 
Catalunya volia crear centres 
de divulgació informàtica arreu 
del territori. A través d’un regi-
dor de l’ajuntament d’Igualada 
que havia estat professor meu, 
em vaig implicar en el projecte.
En informàtica, el temari ha 
canviat molt?
D’ensenyar informàtica a nivell 

d’usuari i bàsicament progra-
madors s’ha passat a educar 
per seguir l’evolució tècnica de 
la informàtica. Ens hem orien-
tat molt a la informàtica tècnica 
de cara a l’ús professional i 
laboral.
Els que tenim una edat, 
ja hem vist néixer molts 
invents que han acabat pas-
sant. El món digital ha vingut 
per quedar-se, suposo.
No sóc Nostradamus, però 
crec que la tecnologia digital ha 
vingut per quedar-se. La tecno-
logia digital es fa tan fàcil que 
ni som conscients que l’estem 
utilitzant. Ens millora molt la 
qualitat de vida que ens aporta.
Què ensenyeu a CEINA?.
Basicament a aprofitar les pos-
sibilitats tecnològiques. Fem 
usuaris competents i tècnics 
que puguin gestionar xarxes 
informàtiques. A crear pro-
ducte informàtic.
La premsa està en un labe-
rint empresarial que no 
veiem on ens portarà. Falta 
molt per a una definició?
Hi ha molts estudis en televi-
sió que indiquen que la publi-
citat televisiva es passa cada 
vegada més a internet. La 
premsa escrita està migrant del 
paper a la xarxa però mante-
nint la qualitat de la informació 
sobre paper. La premsa digital 

permet gairebé que et facin un 
periòdic a mida. Ara per canvi 
el que s’ha fet en música que ja 
es compra gairebé tota a través 
de la xarxa. O els videoclubs 
que van desapareixent. És 
complicat veure quan s’haurà 
acabat el procés de canvi, però 
crec que serà aviat.
A partir de quina edat tenia 
alumnes?
Tenim dues franges. De vuit a 
dotze i de tretze en endavant. 
Cal fer una distinció entre els 
que han de conèixer el món 
informàtic i els més joves que ja 
vénen instruïts des de l’escola.
Bons coneixements informà-
tics són imprescindibles per 
sobreviure?
A mi em tocaria dir que sí, 

El relleu a les presidències de les 
entitats -de qualsevol tipus- es 
presenta, a mesura que avança 
el temps, més complicat. Costa de 
trobar persones que es vulguin 
implicar en la gestió de quelcom 
en benefici dels altres, a canvi 
de res. Tal situació esdevé un 
problema per poder mantenir la 
vivesa del teixit associatiu, del 
que tantes vegades ha pogut pre-
sumir el nostre país.
Alguna cosa similar succeeix a 
Fira d’Igualada. La seva fase de 
renovació ha començat molt bé,  
perquè s’ha aconseguit renovar 
parcialment la junta directiva 
amb persones més joves, però el 
problema topa amb trobar algú 
que “tibi del carro”. Curiosament, 
les primeres dues persones amb 
qui s’ha parlat eren dones, les 
dues força conegudes en l’àm-
bit empresarial d’Igualada i 
comarca... i les dues han dit que 
no. Hi ha més gent en cartera, 
ara també algun home, però hi 
ha qui tem que la resposta sigui 
també negativa. Les empreses no 
rutllen, i els que manen no tenen 
temps per altres coses...
Per acabar-ho d’adobar, ja hi ha 
qui dóna per fet que Fira d’Igua-
lada és només el principi d’una 
profunda renovació al capdavant 
de tots els organismes socioeco-
nòmics d’Igualada.
Hi haurà “els millors” candidats?

però també he de reconèixer 
que els nous dispositius són 
tan planers que és molt fàcil 
adaptar-se. Una bona base 
de coneixements pot donar 
moltes possibilitats de futur.
D’on traieu els mestres?
Fa temps que treballem amb 
una plantilla de professors 
fixa. Tots són experts en 
temes concrets i a més tenim 
la coŀlaboració de professio-
nals d’altres rams per arribar 
a una formació de la màxima 
qualitat.
PC o Mac?
En un moment Apple gairebé 
va tancar però després s’ha 
recuperat. Nosaltres som PC 
perquè és un món més obert 
però ara tots els programes 
són compatibles.
CEINA manté el Premi 
Jaume Graells d’art digital. 
Què va significar en Jaume 
a la vostra empresa?
En Jaume Graells era el meu 
millor amic. Un any després 
de crear CEINA es va unir al 
projecte. Va crear els cursos 
d’informàtica musical i va ser 
un impulsor de la fibra òptica. 
La seva ànima està sempre 
amb nosaltres.
Cap on evolucioneu?
Cap a la màxima qualitat en 
les nostres certificacions.

 

4 paraules amb... Manel Lopez


