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Setmana Santa a l’Anoia
Festa del St. Crist, processons a Fàtima d’Igualada i caramelles

Dijous vinent, l'òpera Nabucco, de Verdi, a Igualada
P44

El pierenc 
Toni Bou, 
set vegades 
campió del 
món de Trial

Un igualadí a la Capella Sixtina

P8

Un altre títol al 
sac i ben lligat

Llum verda a 
la discoteca 
de l'Ateneu 
Igualadí P11

P7

P37 CANVI D'HORA!
La matinada de 

diumenge entra en vigor 
l'horari d'estiu. 

A les 2, seran les 3.

Dilluns, Fira 
del Panellet a 
Calonge

P21

 L'organista Joan Paradell va ser el darrer en sortir de 
l'escenari del Conclave, quan es va anunciar l'extra omnes 



02

Una nova crisi ha sacsejat aquest maltractat 
concepte d’Europa. Xipre ha acabat per obrir 
els ulls de molta gent que encara somniava 
amb un futur col·lectiu on totes les nacions par-
ticipessin d’un projecte compartit. I ara s’ado-
nen que només és un club financer, on hi han 
socis que paguen una quota i altres només 
esperen avantatges. I tots estan descontents. 
Veuen que no es pot demanar a un alemany, 
danès o un finès que paguin les desviacions 
pressupostàries de Grècia, Xipre o Catalunya, 
si no hi ha alguna compensació un dia o un 
altra. Tothom mira les balances fiscals amb el 
mateix sentiment que solem sentir ací. Però 
sap que amb aquest procedir l’Alemanya de 
l’Est seria un desert on no hauria quedat cap 
indústria.
Cada dia hi ha més ciutadans que veuen més 
problemes que avantatges per estar en una 
Europa, que havia de posar ordre i benestar, 
però on ara sols es parla de crisi, de sacrificis 
i de dèficits. I quan miren les xifres s’adonen 
que no tenen cap sentit, malgrat el que diuen 
els papers i els polítics. Dit de manera planera 
quest enorme deute és absolutament incobra-
ble / impagable. 

Hom s’adona també que el que necessita Grè-
cia per sortir de la crisi no és el mateix que 
mana Alemanya. Entén que, per ser europeus, 
cal rigor, serietat, bona administració i polítics 
competents i preparats. Però en les nostres 
contrades això s’ha donat molt poques vega-
des. Ací l’atur ha fet estralls. Les empreses han 
tancat. El comerç ho passa malament i cada 
dia ens bombardegen amb escàndols de cor-
rupció, amb fallides i el nostre futur s’omple 
d’incerteses. Tan fa ser del nord o del sud ara ja 
quasi només és l’euro el que ens “agermana”. I 
ja fa temps que trontolla.
I per això tothom es veu capaç de donar so-
lucions. Uns dient que es pot anar a omplir el 
carret de la compra i passar pel caixer sense 
pagar. I altres que cal reduir pensions i retallar 
en serveis públics perquè així no es pot anar. 
Economistes que aboquen dades i més dades 
que es demostren inadequades poc temps 
després. Siguin grans auditories que defineixin 
les necessitats dels bancs, o que defineixen la 
viabilitat d’empreses. Segueixen faltant diners. 
La roda econòmica es va aturant. 
Hi ha qui diu que a Espanya sobren cinc mi-
lions de persones. I proposen que se’n vagin 
els immigrants. Pura demagògia que obre les 
portes a la xenofòbia. Altres recorden les vícti-
mes que generen les guerres. Però la colpidora 
realitat de cada dia ens mostra que no cobren 
hospitals, escoles, farmàcies i una munió  de 
serveis depenent de l’administració. Molts des-
nonaments, gent que passa gana i captaires.  
I així es va seguint, sense saber per quant de 
temps. I així les enquestes diuen que Europa 
no para de perdre adeptes. 

Ai, aquesta 
Europa

Toni Bou
El pilot pierenc, amb la seva victòria a Alemanya el darrer cap de 
setmana, ha aconseguit proclamar-se campió del món de trial 
“indoor”. És la setena vegada que Toni Bou aconsegueix el títol, 
consolidant aquest jove motorista com un dels millors esportis-
tes catalans de tots els temps, i, sense cap dubte, el número 1 
de l’esport de l’Anoia. 

El papa Francesc va dedicar la primera homilia com 
a pontífex -en la missa d’inici de pontificat- a recor-
dar als fidels que el “verdader poder és el servei”, 
el seu paper com a custodi de l’Església, l’Església 
com a custòdia del mandat de Crist i la humanitat 
com a custòdia de la Creació de Déu. De moment 
se li entén tot.

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, ha anunciat 
un gravamen “baix” als dipòsits bancaris que ha de 
servir per compensar les comunitats d’Extremadura, 
Andalusia i les Canàries que el tenien i se’ls va anul-
lar. No hi entren ni Catalunya ni Astúries que també 
l’havien aprovat i no el van poder posar en marxa. 
Gran encert polític i millor selecció del moment, amb 
el tema de Xipre damunt la taula.

El Parlament de Xipre va rebutjar les exigències del 
pla de rescat pactat amb l’eurozona i el Fons Mone-
tari Internacional (FMI) per evitar la fallida de la ban-
ca i del país i el Govern va haver d’emprendre noves 
negociacions per buscar fons alternatius, que evitin 
imposar una taxa als dipòsits dels clients bancaris 
per completar el pla de salvament. La solució no ha 
tancat els dubtes.

A Xavier Crespo, imputat pel cas de la trama russa 
a Lloret de Mar, li fan preguntes sorprenents. Ara li 
investiguen l’adjudicació a GBI de la recollida i gestió 
de les escombraries i residus de la ciutat -un con-
tracte de 80 milions que es va aprovar en polèmic 
concurs un mes abans de les eleccions municipals 
del 2011- perquè hi treballa un fill de l‘interventor mu-
nicipal. Sembla que ara s’adonin que aquest és un 
país d’influències.  

Oriol Pujol ha estat imputat. El jutge instructor creu 
que “pensava que, gràcies al seu pes polític, com a 
secretari general de CDC i sobretot, com a president 
del grup de CiU al Parlament, ‘volia’ aconseguir l’ad-
judicació d’un lot d’ITV i obtenir un benefici econò-
mic, per a ell i/o per als seus amics i col·laboradors”. 

Pocs saben tant com Luis Bárcenas, que ha atri-
buir a “una vida professional intensa i a l’encert en 
les inversions borsàries” haver pogut acumular una 
fortuna de 38 milions d’euros a Suïssa. Uns li diuen 
crack, altres “caradura”.

Esteban González Pons, diputat del PP i exconse-

ller de la Generalitat Valenciana ha assegurat que la 
seva signatura en el conveni subscrit amb l’Institut 
Nóos que presidia Iñaki Urdangarin, responia a un 
“acord previ” del govern valencià. Malgrat haver-hi el 
cobrament 382.000 euros del 2005 per un projecte 
de jocs europeus a València que no es va arribar a 
celebrar, ha dit  “no se’ls va pagar ni un euro públic” 
i va afegir que si la seva signatura hagués permès 
que cobrés un euro “m’ho hauria pensat”. Pocs en-
tenen aquestes solemnes declaracions, però el que 
importa al diputat és que l’entengui el jutge.

Javier Gómez Bermúdez i Pablo Ruz es barallen 
per investigar els ‘papers de Bárcenas’ en relació o 
no amb ‘cas Gürtel’. Al darrere hi ha qui hi veu una 
baralla política que alguns es remunten al 11M que, 
recordem-ho, era un atemptat terrorista, oficialment 
yihadista i que per altres era una trama on hi havia 
molt més.

Hi ha comunitats que es queixen que es doni “un 
tracte preferencial” a Catalunya per flexibilitzar el dè-
ficit. Però segons les dades del ministeri d’Hisenda, 
el conjunt de les autonomies van retallar les despe-
ses en 15.129 milions. D’aquesta quantitat, la Gene-
ralitat en va assumir una tisorada de 3.633 milions, 
gairebé una quarta part. I a més hi ha les quantitats 
per eixugar el deute. Un ofec.

Pep Guardiola va assistir a l’Hotel Majestic de Bar-
celona a la conferència del Col·lectiu Wilson, format 
per acadèmics catalans, la majoria d’ells docents en 
universitats dels Estats Units, que aposten pel dret a 
decidir dels catalans i que aporten informació sobre 
les possibilitats de Catalunya de convertir-se en un 
estat independent. 

Quan els que manen perden la vergonya, els ciuta-
dans els hi perden el respecte. La pèrdua de valor de 
les preferents fa que molts es manifestin davant la 
casa de diputats significats.
 
Artur Mas, president de la Generalitat, ha publicat 
13 dels 15 membres del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional (CATN). President Carles Viver 
Pi-Sunyer, Enoch Albertí, Germà Bel,  Carles Boix, 
Núria Bosch, Salvador Cardús, Àngel Castiñeira, 
Francina Esteve, Joan Font, Pilar Rahola, Josep Ma-
ria Reniu, Ferran Requejo i Joan Vintró.

Cada dia hi ha més ciutadans que 
veuen més problemes que avantat-
ges per estar en una Europa, que 
havia de posar ordre i benestar
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El personatge de la setmana
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Una igualadina, Georgina Serarols, ha iniciat una 
campanya ciutadana perquè l’ajuntament d’Iguala-
da li dediqui un carrer al músic i musicòleg igualadí 
Jordi Savall i Bernadet. No cal que digui que estic to-
talment d’acord amb la proposta i, encara hi afegiria 
més: el carrer que es dediqui a Jordi Savall ha de 
ser un carrer important d’Igualada. A Georgina la mou 
únicament l’admiració que sent per l’obra d’en Jordi 
Savall i la constatació que res de la ciutat recorda la 
figura del músic.
La proposta però, xoca amb una de les normes de 
concessió d’honors de la ciutat d’Igualada que diu 
que no és bo dedicar carrers o places a persones que 
són vives. Quan la norma es va posar -crec que a pro-
posta de la primera comissió ciutadana encarregada 
de canviar els noms franquistes de la ciutat- molts hi 
vàrem estar d’acord. Ara bé, crec que en Jordi Savall 
ha fet tants mèrits culturals i ciutadans, que seria un 
error i una injústicia esperar a la seva mort perquè la 
ciutat que el va veure néixer no li dediqui un carrer. 
Una norma -que no deixa de ser menor- no pot limitar 
la capacitat de la ciutat de demostrar el seu orgull i 
agraïment a un ciutadà tan brillant com Savall.
Fill d’una família modesta, en Jordi Savall va combinar 
el treball amb els estudis musicals i a l’època que els 
joves comencen a gaudir de la llibertat que els dóna 
l’edat, va marxar a Suïssa a perfeccionar els seus 
estudis i ho va fer de la forma més brillant. Amb els 
seus primers estalvis va comprar una viola de gamba 
-instrument gairebé desaparegut en aquella època- i 
després de restaurar-lo i de trobar en biblioteques i 
arxius músiques per a l’instrument, el va recuperar 
per a tota la humanitat. El treball continuat de Jordi 
Savall ha salvaguardat una part del patrimoni musical 
universal i ha creat formacions imprescindibles com 
Hespèrion XXI o la Capella Reial de Catalunya.
Entre els honors que el món li ha reconegut a Jordi 
Savall hi ha la Creu de Sant Jordi, la Legió d’Honor de 
la República Francesa, Ambaixador de la Unesco, un 
premi Cèsar -equivalent a un Oscar- per la música de 
la peŀlícula Tous les matins du Monde... i podria se-
guir amb la relació que és llarga. Per tant penso que 
també la ciutat d’Igualada ha de reconèixer l’aporta-
ció a la cultura musical que ha fet aquest igualadí iŀ-
lustre que ja forma part -en vida- del que anomenem 
catalans universals.
En un moment en què les pàgines dels diaris, els su-
maris dels programes informatius tant de ràdio com 
de televisió, les xarxes socials, les converses de car-
rer estan dominades pels cassos de corrupció, pels 
abusos de poder, per l’escàndol de la família reial i 
-assimilades- per les declaracions clarament feixistes 
dels càrrecs de l’Estat.... és el moment de fer un acte 
de justícia a un igualadí genial, que porta el nom de 
Catalunya arreu.
Evidentment la meva signatura acompanyarà el 
plec que la Georgina Serarols entrarà a l’Ajuntament 
d’Igualada i m’agradaria que fossin centenars les sig-
natures que donessin suport a la petició. 

Jordi Savall

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Manipuladors i manipulats
Hi ha persones manipuladores i corrosives. No sa-
ben viure, si no és criticant tot el que els envolta. Són 
fosques i tèrboles, malgrat a vegades cultivin una 
aparença paternalista. No deixen explotar tot el seu 
potencial a qui els envolta i els fa instruments al seu 
servei per així satisfer els seus egoismes. Mers guar-
dons per lluir davant la societat i d’aquesta forma gua-
nyar-se la imatge de persones respectables. A voltes 
perquè els ajudin a guanyar els diners que necessiten 
i d’altres només per tenir-los presoners de la seva vo-
luntat. Els roben les llibertats evitant que volin soles, 
mantenint-los dependents i encadenats al seu jou, 
utilitzant la força, el diner, la persuasió o la pressió, 
intentant sempre ofegar qualsevol brot de diferencia, 
originalitat i aventura fora de la llera establerta.
Els que s’instal·len en el costat fosc, només pensen 
en com actuar perquè els altres facin el que ells volen. 
I per això no els cal ni ser rics, ni llestos. Ni reis, ni 
captaires. Sols manipular el que els envolta. I així es 
fan inquisidors, gelosos, absorbents, negatius i sem-
pre incapaços de renunciar al que consideren seu. 
Sempre vetllant les seves “propietats” sense ado-
nar-se que les persones no són mai de ningú. I per 
conservar les seves possessions, malgasten el seu 
temps i els seus coneixements en un estat de vigí-
lia permanent, atents a tot el que passa, amb la por 
de perdre les seves seguretats. I per això es tornen 
dogmàtics i insensibles. Volen tenir sempre la raó i 
creuen poder imposar-la als altres.
Una societat que imposa lleis, disciplines i formes de 
coerció civilitzades, per intentar aconseguir seguretat 
i establir unes regles del joc per a tothom, podria con-
siderar-se també una forma de manipulació. Però si 
queda oberta la porta de la llibertat d’elecció no es 
cau ni en l’alienació ni en la dictadura i les persones 
es poden desenvolupar i prendre les seves decisions, 
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amb la sola limitació de no perjudicar a la resta de la 
ciutadania. En canvi, sinó hi ha aquesta autonomia, 
acabaran sent peces d’un tauler, on malgrat cadascú 
té un valor diferent, no deixaran de ser mogudes pels 
que juguen la partida.
Tothom necessita dels altres. Però la dependència 
no ha de ser excessiva. Els psicòlegs diagnostiquen 
si és “acceptable” o requereixen un tractament. Però 
sovint els afectats no ho comparteixen. Ells es veuen 
bé, encaixin o no amb el seu entorn i les arestes in-
dividuals s’acoblin o no amb les cavitats dels altres. 
Així s’ajunten amb qui s’avenen. Creen nous adeptes 
i enemics que els acaben condicionant. Controladors 
i controlats, a mesura que passa el temps, accentuen 
la seva personalitat. I van configurant el seu caràcter 
i també el món que els envolta. També tancar-se i no 
comunicar-se amb l’exterior, és una manera diferent 
de defensa, però no una garantia. Sols una cuirassa. 
Com la del cargol que se sent segur dins la closca. 
Però quan la precaució li fa treure una banya per mi-
rar fora, mai sap si hi ha risc de morir esclafat.
La vida és curta i més val viure-la en plenitud. Tothom 
tria com. A vegades disfressant les decisions amb res-
ponsabilitats, que no deixen de ser una expressió de 
nosaltres mateixos. De les pors, de les mancances, 
de les capacitats i de les limitacions que tenim. De la 
nostra capacitat per lluitar pel que es vol i l’expressió 
de les pròpies renúncies. De voler imposar la volun-
tat sigui com sigui, o de compartir la llibertat amb els 
altres perquè també es realitzin. De tancar o d’obrir 
portes. De conservar la posició assolida o d’explorar 
nous horitzons. De caminar o deturar-se. Perquè el 
món està ple de reptes i paranys. Però enfrontar-s’hi 
o claudicar, és una decisió individual, que malgrat 
estigui condicionada per com som i el que volem, és 
sempre ben nostra.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07
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LOTTO 6/49
· Dissabte 23/03/2013

2-25-41-43-45-48
Complementari: 15
Reintegrament: 5

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

TRIO
· Dijous 21                  217  
· Divendres 22          650
· Dissabte 23     317
· Diumenge 24          491
· Dilluns 25               486
· Dimarts 26       556
· Dimecres 27      811

ONCE
· Dijous 21              46640
· Divendres 22       03089
· Dissabte 23    15420
· Diumenge 24       80132
· Dilluns 25             47833
· Dimarts 26    94283
· Dimecres 27    --------

· Dijous 21   7-13-15-27-37-44   C: 6  R: 4
· Dissabte 23   16-17-31-32-41-42  C: 33   R: 8

· Diumenge 24   6-22-30-31-51  Núm. clau: 9 

· Dimarts 26   4-26-30-42-44  Estrellas: 6/11

MARÇ/ABRIL
29: Ciril; Eustaci; Beatriu de Silva. 
30: Quirí; Règul; Joan Clímac.
31: Benjamí; Amós.
1: Venanci; Hug; Teodora.  
2: Francesc de Pàola; Maria Egipcíaca
3: Santa Maria al peu de la creu; Nicetas. 
4:  Plató; Benet de Palerm.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Agraïment
•• FAMÍLIA MARTÍNEZ GRANADO

“Expressem el nostre agraï-
ment als i les professionals del 
CAP de Capellades, de l’Hos-
pital d’Igualada, i molt espe-
cialment a l’equip del PADES 
i al personal de la planta PA-
DES de l’Hospital d’Igualada 
per la seva saviesa i perquè 
ens hem sentit molt acompa-
nyats.   
Hem sigut beneficiaris d’una 
sanitat pública d’una excel·
lent qualitat.

Les trobades espor-
tives escolars i la 
salut
•• MARISOL OLIVA i SEGURA

M’ha afectat assabentar·
me que les retallades faran 
que enguany centenars de 
nens i nenes de primària i se-
cundària no podran gaudir de 
les jornades lúdiques d’inter-
canvi, a les Comes, amb mo-

tiu de la Setmana de l’Esport.  
Com diríem popularment, 
cadascú es dol “de lo seu”, i 
evidentment com infermera i 
esportista valoro moltíssim to-
tes les activitats en promoció 
de l’activitat física, per salut 
general i també per millorar la 
salut mental i esbandir les ca-
bòries que tots tenim, i més en 
aquesta època. Els nens tam-
bé, no només tenen les seves 
de cabòries (petites, si voleu, 
però cal valorar·les)  sinó que 
com a societat els transmetem 
de mil maneres l’ambient de 
desànim general.  I els nens 
demà seran joves i adults.
M’ha afectat , doncs, saber 
que la bona feina (diria excel·
lent) de molts anys del Patro-
nat Municipal d’Esports, ara 
quedi dissolta en un no·res. 
Els tres dies de trobada (6è 
de primària, 2n. d’ESO , 4t 
d’ESO) i la trobada de mini·at-
letisme  (4t. de primària) eren 
una de les moltes grans idees 
que s’han portat a terme en els 
darrers anys. Per reforçar els 

valors que ja porten de l’esco-
la, per conèixer gent nova, per 
esperonar-se i motivar-se i per 
fer salut en un temps on les 
màquines fan els nens/nenes 
més sedentaris que mai.  

seus pares o els seus avis. 
Convido a pensar·hi, l’any que 
ve potser es podrà retallar per 
una altra banda i reiniciar l’ac-
tivitat?

Dia 29: BAUSILI/CASAS V/ Born, 23/Soledat, 119
Dia 30: BAUSILI/PILAR/ Av. mestre Montaner, 26
Dia 31: BAUSILI/FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 1: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 2: BAUSILI/LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 3: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 4: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

cartes al director

CONVOCATÒRIA 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A PER AL PROJECTE KUBIK

Plaça Convocada: 1 tècnic
Classi�cació: Tècnic B
Contracte Laboral: Obra i Servei vinculat a subvenció.
Jornada: Sencera

Funció a desenvolupar:
 -Coordinació tècnica del projecte
 -Gestió de les accions del projecte
 -Justi�cació tècnica i econòmica 
 -Extreure els resultats identi�cats i transferir-los als productes del projecte

Requisits mínims:  
 -Diplomatura en l’àmbit social o equivalent. 
 -Nivell C de català   
 -Art. 56 Llei 7/2007 EBEP

Es valorarà:
 -Experiència en gestió i coordinació de projectes similars, o en el seu defecte, en altres   
 matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes  
 semblants
 -Coneixement socioeconòmic de la comarca
 -Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se
 -Capacitat de treball en equip
 -Currículum i entrevista personal

El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà 
mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria.

Termini entrega de currículums: �ns al 12 d’abril de 2013

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 09h a 
13h.)

“Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes 
Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre”

Acabaré recordant que, se-
gons diuen els estudis, a cau-
sa del sobrepès i l’obesitat, la 
generació del nostre jovent 
serà la primera a la història 
que viurà menys anys que els 
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El Cafè del Poble de Montmaneu ofereix cuina 
tradicional amb un toc innovador i actual
MONTMANEU / LA VEU

El Cafè del Poble de Montma-
neu és un dels establiments 
tradicionals dels municipis de 
l’Alta Anoia. En un local aco-
llidor i molt familiar, regentat 
per Sol Marín, formada a l’Es-
cola Superior d’Hostaleria de 
Barcelona, del Gremi d’Hos-
talers, s’hi pot trobar un ambi-
ent agradable per poder-hi fer 
esmorzars de forquilla, menús 
diaris i de cap de setmana. 
Obert de dimecres a diumenge 
de 2/4 de nou a les cinc de la 
tarda, a més dels dissabtes al 
vespre, amb una oferta àmplia 
de menjars, infusions i beures. 
S’ofereix un menú diari, amb 
una proposta molt econòmica 
de deu euros, i un menú festiu 
dissabtes i diumenges, a quin-
ze euros.
La proposta del Cafè del Po-
ble és de cuina tradicional ca-
talana amb tocs d’actualitat, 
diferenciada de la resta, i una 
presentació original, sense es-
catimar en la quantitat i la qua-
litat, amb plats com els peus 
de porc a la catalana, amanit 
amb pinyons i panses, també 
tot tipus de vedella, empedrat, 
galtes de porc, fricandó, boti-
farra emulsionada amb her-
ves, així com diferents plats 
de mar i muntanya, com ara la 
sèpia amb mandonguilles, tots 
ells plats elaborats de forma 
casolana. 
D’altra banda, el Cafè del Po-
ble aposta pels  productes de 
temporada i els de proximitat, 
elaborant la carta en funció 
dels aliments de cada esta-
ció. que es poden trobar a la 
comarca de l’Anoia i rodalies. 
Cal destacar també l’oferta 
dels dissabtes al vespre, en 
què s’ofereix un menú a base 
de diferents tipus de tapes, 
amb la opció de fer un sopar 
diferent, podent escollir men-
jar a base de tapes racions, o 
bé escollint l’opció de prendre 
una copeta complementada 
amb una tapa. 
A més d’un espai acollidor 
i molt familiar, el restaurant 
també disposa d’una àmplia 
sala per a poder acollir, en un 
futur, celebracions privades, 
conferències o qualsevol al-
tre acte. Cal destacar alguns 
elements molt interessants del 
local, com una antiga taula del 
Cafè, amb gairebé cent anys 
d’història, que encara s’usa 
els diumenges per jugar al 
truc, o fotografies aèries de la 
zona, a més d’altres imatges 
representatives del municipi 
que van variant de temàtica, 
totes exposades al públic.

El Cafè del Poble ofereix un ambient càlid i familiar amb una decoració actual, senzilla i molt agradable. 

Un local lluminós i modern, sense deixar de ser un cafè de poble. Disposa d’un petit espai social, amb detalls com aquesta taula de joc amb més de cent anys.

Algunes textures dolces, iogurt, pastís de formatge i flam d’ou amb aroma de canyella i llimona. També disposa d’una àmplia sala per a poder celebrar-hi actes socials o celebracions privades.

Cuina tradicional catalana, amb un toc diferenciat i una presentació original i innovadora. 
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A Igualada comptem amb la immensa sort de te-
nir un riu envoltat d’un espai natural recuperat i a 
tres passes del centre de la ciutat. El tímid soroll de 
l’aigua se suma al cant d’algun ocell i al brogit dels 
canyissars que es mouen al ritme del vent. Les gam-
bades dels corredors, les pedalades dels ciclistes i el 
lladruc d’algun gos són altres sons que acompanyen 
qualsevol passejada pel riu. S’ha 
anunciat que, després de tres anys 
de la seva recuperació, l’Ajuntament 
d’Igualada farà algunes actuacions 
per garantir-ne la conservació. És 
veritat que després d’aquest temps 
hi ha alguna part de la terra dels ca-
minets moguda per les pluges, sedi-
ments que s’acumulen a la vora de 
les diferents passeres i tasques de 
manteniment diverses a fer.
Actuacions com aquestes segueixen 
posant en valor un riu que durant 
massa anys va esdevenir la clave-
guera de la ciutat. Tots el menystení-
em i li donàvem l’esquena fins que va 
passar el que semblava impossible: 
un riu recuperat que, amb l’obertura 
de la depuradora dels blanquers, ja 
no fa pudor i té aigua transparent. 
Les diverses obres que van acabar 
el 2010 el van ordenar i li van donar nova vegetació 
i fauna, sumant-ho a una via que el ressegueix de 
punta a punta com és el carrer del Rec. En definitiva, 
ara és un espai ple de vida.
Passejar-hi és un autèntic plaer i recomano fer-ho 
al capvespre, quan es pon el sol. A aquesta hora, 

El riu Anoia és vida!
JORDI CUADRAS ·    @jordicuadras

s’il·lumina càlidament el barri del Rec i les precioses 
façanes de les seves adoberies. El sol marxa per 
l’oest i les il·lumina de costat, el que provoca que es 
ressalti la bellesa de tots i cada un dels seus relleus i 
detalls arquitectònics. En aquest moment s’estableix 
un diàleg mut entre la façana i qui la mira, com si el 
barri sencer estigués demanant a crits però en si-

lenci que s’hi actuï. Hi ha façanes que transmeten 
una sensació d’esgotament. Per què no es planifica 
d’una vegada tot el barri si estem d’acord en que és 
una de les nostres joies?
El simple fet de travessar el riu et desconnecta de 
tot el moviment de la ciutat, et transporta a un espai 

Al 1836 es va abolir l’esclavitud a Espanya, al 
1873 es van començar a reconèixer els drets dels 
treballadors, al 1931 les dones van poder votar 
per primera vegada, al 2001 es va eliminar l’obli-
gatorietat de fer la “mili” tot i recollir-se dins de 
la Constitució espanyola, 18 colònies espanyoles 
es van independitzar d’Espanya durant els segles 
XIX i XX, i un llarg etcètera d’inacabables efe-
mèrides d’alliberament, de lluita i de justícia que 
s’han aconseguit al llarg de la història. Tot això era 
profundament “il·legal”, inconcebible per a l’status 
quo de l’època, però que gràcies a activistes i gent 
que hi va creure, que hi va lluitar i que ho va donar 
tot, absolutament tot, es va aconseguir.
Sovint l’argument de l’estat espanyol per negar 
el dret a un referèndum d’autodeterminació és 
aquest, la suposada “il·legalitat” que represen-
ta aquest acte de democràcia. La constitució del 
Regne Unit i la del Regne Espanyol no disten gai-
re en aquest punt, ja que ambdues no atorguen 
el dret a la celebració de referèndums d’aquest 
tipus a les seves respectives colònies, sinó que 
s’ho reserven com a dret propi. La veritable dife-
rència és que la Gran Bretanya ha permès a Es-
còcia -qui per cert, ja té data- la celebració d’un 
referèndum d’autodeterminació, mentre que Es-
panya s’hi nega rotundament i s’escuda amb la 
famosa ‘Constitución’ (la mateixa que es canvia 

amb 24 hores per ordre de l’Angela Merkel!). Puc 
entendre, i entenc!, la por escènica que té Espa-
nya només d’imaginar-se Catalunya sent un estat 
lliure a l’Europa dels pobles, però la llibertat de la 
gent, de cadascun de nosaltres, no es pot coartar. 
No és quelcom que es compri o es vengui, no és 
un element de transacció ni de manipulació, és un 
dret. I els drets estan per sobre de totes i cadascu-
na de les lleis hagudes i per haver.
Més enllà del sí o el no a la independència de Ca-
talunya, que cadascú ha de valorar i decidir, el dret 
que tenim els i les catalanes és inqüestionable, in-
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de tranquiŀlitat i reflexió i et permet veure la ciutat 
amb perspectiva. Ja no dic si t’animes a enfilar el pi 
o a allunyar-te tot passant pels camins que traves-
sen els camps des d’on es veu una vista privilegia-
da d’Igualada amb el Rec en primer terme i, darrere 
seu, tots els nivells en els quals tenim dividida la ciu-
tat: el pla del nucli antic, el pla de Sant Magí-Poble 

Sec, Les Comes... Les xemeneies 
del tèxtil, Santa Maria, el dipòsit 
d’aigua i el bloc de pisos del Punto 
Blanco destaquen immòbils com si 
fossin els guardians d’Igualada. Si 
et gires 360º t’adones que estem 
rodejats de les característiques 
muntanyes en forma de “L” apaï-
sada que envolten tota la Conca i 
que ens dónen aquest paisatge tan 
nostre i que tan ens identifica.
Passejar pel riu també és adonar-
se que la natura ens brinda un es-
pai de connexió al sud de la Conca 
que ens fa sentir part d’un mateix 
territori tot anant amunt i avall. 
Sembla que la natura passa per 
davant de la política en la unió de 
la Conca…
Igualada ha de seguir obrint-se 
al riu; al renaixement del barri del 

Rec que no arriba, enguany s’hi sumarà un projecte 
per a fer-hi horts urbans municipals i en un futur hau-
ria de ser una nova porta d’entrada a la ciutat gràcies 
a la connexió que hauria de tenir amb la Ronda Sud. 
Admirem el nostre sud!

Anar-hi anant
DAVID PRAT JORBA ·    

negable! Res ni ningú pot dir què som ni què hem 
de ser, no podem permetre que ens facin combre-
gar amb rodes de molí. Les consultes populars, 
la multitudinària manifestació del passat 11S o 
les darreres eleccions al Parlament són la viva 
demostració que la societat catalana vol decidir, 
que no en tenim prou en anar a votar cada quatre 
anys. Si volem ser o no ser espanyols és una cosa 
que decidirem entre tots els catalans i amb la lli-
bertat d’una societat suficientment avançada com 
per triar el futur que vol. El país que volem. 
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Igualada viurà des d’avui, Di-
jous Sant, una intensa Setma-
na Santa amb la tradicional 
Festa del Sant Crist, i les pro-
cessons del barri de Fàtima. 
A la singular festa igualadina, 
que commemora els Fets de la 
Suor de Sang, s’hi suma, com 
cada any, una activitat que se-
gueix una àmplia demostració 
de fe entre molts coŀlectius, 
alguns d’ells vinguts des de 
diferents punts del país.

Festa del Sant Crist
Els Priors del Sant Crist han 
cuidat de preparar per als pro-
pers dies un seguit d’activitats 
de devoció religiosa pròpies 
de la Pasqua igualadina, que 
s’iniciaran demà Divendres 
Sant. Aquest són els actes per 
demà divendres i fins dilluns 
de Pasqua.
Divendres, a les onze del 
matí, a l’església del Roser, 
Viacrucis en commemoració 
de la suor de sang.  Els cants 
aniran a càrrec de la Coral de 
Santa Maria, que dirigeix  Coni 
Torrents.  Acompanyarà a l’or-
gue, Isidre Solé.
El Dilluns de Pasqua, a les 
vuit del vespre a la Basílica de 
Santa Maria, Vespres solem-
nes i Eucaristia presidida per 
mossèn Jordi Castellet.  Tam-
bé s’encarregarà dels cants 
el Cor de Vespres, dirigit per 
Isidre Prat. 

El Bisbe de Vic presidirà la 
missa de dimarts a S. Maria
Dimarts de Pasqua, tindrà lloc 
festa del Sant Crist d’Igualada, 
amb l’habitual processó. Amb 
tot, els actes s’iniciaran a les 
onze del matí, a la Basílica, 
amb la solemne concelebra-
ció Eucarística presidida per 
Mons. Romà Casanova, bisbe 
de Vic, acompanyat de sacer-
dots i religiosos igualadins i 
forans.  La Schola Cantorum, 
dirigida per Josep Miquel Min-
dán, acompanyada a l’orgue 
per Lluís Victori, tindrà cura 
dels cants. Dirigirà el poble 
Florenci Oliva. Després de la 
comunió Fina Tomàs i Tort, 
acompanyada a l’orgue per 
Lluís Victori, ens oferiran la  
interpretació del  sonet verda-
guerià A Igualada, en el cen-
tenari del Sant Crist, musicat 
per Daniel Mestre.  En acabar, 
benedicció solemne i cant dels 
Goigs al Sant Crist.
Seguidament, i a la mateixa 

Igualada viu des d’avui una intensa Setmana Santa 
amb la Festa del St. Crist i les processons a Fàtima

Processó del Sant Crist, l’any passat.

Basílica, concert a càrrec del 
conjunt instrumental i vocal 
“Brevis et Solemnis”, també 
sota la direcció de Josep Mi-
quel Mindan, que ens oferirà 
un repertori Marià del barroc 
europeu.
A dos quarts de set de la tarda, 
processó d’homenatge a Je-
sús Crucificat que recorrerà el 
següent itinerari: Santa Maria, 
plaça de l’ Ajuntament, carrer 
de l’Argent, Plaça de la Creu, 

carrer Garcia Fossas, rambles 
de Sant Isidre i General Vives, 
carrer de Sant Jordi, plaça del 
Rei, carrer del Roser. A l’es-
glésia del Roser es cantarà el 
sonet, a càrrec de Fina Tomàs 
i Tort, acompanyada a l’orgue 
per Gina Miranda i Aranda. 
Seguidament a la Plaça Pius 
XII, actuació de Bitrac Dansa 
amb l’escenificació reduïda 
de la Moixiganga d’Igualada, 
després de la qual el poble i 

les banderes gremials i d’en-
titats precediran al Sant Crist 
en la seva entrada a la Basíli-
ca de Santa Maria.  
En acabar, a la Basílica, vene-
ració de la Imatge i Eucaristia, 
presidida pel P. Miquel Gui-
llén, superior de la comunitat 
de pares josefins.  Ens acom-
panyarà la Coral de Santa Ma-
ria, dirigida per Coni Torrents.  
A l’orgue, Lluís Victori i dirigirà 
el poble  Florenci Oliva. 
A tres quarts de vuit del vespre 
a la Plaça de l’Ajuntament, ba-
llada de sardanes amb la Co-
bla Lluïsos de Taradell.
El dimecres, a les vuit del 
vespre, a la Basílica de Santa 
Maria, hi haurà la cloenda de 
les festes amb una Eucaristia 
presidida per Mn. Josep Mas-
sana, rector de la Basílica.  
Ens acompanyarà la Coral de 
Santa Maria, dirigida per Coni 
Torrents i, a l’orgue, Isidre 
Solé.  Monitor de cants, Flo-
renci Oliva.
En acabar, es retornarà pro-
cessionalment la Imatge a la 
seva capella.

Punt de llibre 
de Pere Noguera
Dimarts, es lliurarà a tothom, 
en l’Ofici i en la veneració de 
la Imatge, un punt de llibre.  
El dibuix és obra de l’artista 
igualadí Pere Noguera i Cla-
ramunt, mentre que el text 
és obra de l’escriptor igualadí 
Carles Maria Balsells i Caste-
lltort.
Es recomana per a la proces-
só,  proveir-se de fanalets per 
tal de no embrutar el terra dels 
carrers de l’itinerari.  
Aquests fanalets poden adqui-
rir-se a l’establiment Cereria 
Eugènia, al carrer Sant Cris-
tòfor. Durant la processó del 
dimarts a la tarda, farà l’acom-
panyament musical la Banda 
de Música d’Igualada.  

Igualada

El Bisbe de Vic, Romà 
Casanova, presidirà 
dimarts l’ofici 
solemne a la basílica 
de Santa Maria

A partir d’avui Dijous Sant po-
drem veure, un any més, la 
tradició de treure les imatges, 
en processó, pels carrers del 
barri, amb la participació dels 
“costaleros” de la Confraria 
Jesús Nazareno. Cada pro-
cessó anirà acompanyada 
per la banda de cornetes i 
tambors de la Confraria i la 
Banda de Música d’Igualada.
Avui dijous dia 28, a les 10 
de la nit, solemne processó 
pels carrers del barri amb les 
imatges de Jesús Nazareno i 
María Santísima de los Dolo-
res.
Demà divendres la processó 
serà a partir de les 9 del matí, 
amb les imatges del Santo 
Entierro i María Santísima 
de los Dolores. La darrera 
processó serà diumenge en 
horari matinal, sortint al punt 
del migdia la processó Jesús 
Ressucitat. Totes les proces-
sons sortiran des de l’esglé-
sia de Fàtima.

Concurs fotogràfic
Amb motiu de la Setmana 
Santa al barri de Fàtima, té 
lloc la 14a  edició del concurs 
fotogràfic “Rictus de passió”. 

Cada autor pot presentar fins 
a cinc fotografies originals 
d’una mida entre 20x25 cm i 
30x40 cm. que hauran d’anar 
muntades sobre una cartolina 
de 40x50 cm. Per optar a la 
millor col·lecció cal presentar 
un mínim de tres fotografies. 
Totes les obres han d’anar 
degudament identificades al 

dors, on hi constarà el títol de 
l’obra i un lema comú per a la 
col·lecció. En un sobre tancat 
s’anotarà amb el lema escrit a 
l’exterior, hi haurà a l’interior 
del sobre les dades personals 
de l’autor.
Es donaran 4 premis: 1r a la 
millor col·lecció, 2n i 3r premi 
a fotografia individual i el quart 

premiat rebrà un trofeu acre-
ditatiu. Als tres primers se’ls 
lliurarà una dotació econòmi-
ca, com també al Premi Es-
pecial Confraria. Les obres 
s’han de presentar fins al 3 
de maig a les 14h, personal-
ment o per correu certificat, 
al Centre Cívic de Fàtima, de 
9 a 2 o de 5 a 9. 

Avui, demà i diumenge, processons a Fàtima



8
D E  L ’ A N O I A

DIJOUS
28 de març de 2013 Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El músic igualadí Joan Para-
dell és l’organista titular de 
la Capella Musical Pontifícia 
des de l’any 2011. També és 
el director artístic del Festival 
Internacional d’Orgue d’Igua-
lada que es fa anualment a 
la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada, i que fa pocs dies 
va finalitzar amb gran èxit de 
públic. Paradell és, doncs, 
una persona que coneix molt 
bé la basílica de Sant Pere del 
Vaticà, on acostuma a tocar 
en presència del Papa. Les 
darreres setmanes ha tingut 
més feina de l’habitual, amb la 
vinguda a Roma de cardenals 
d’arreu del món, per assistir al 
Conclave. De fet, Paradell va 
ser a l’interior de la Capella 
Sixtina, just abans del extra 
omnes que va marxar l’inici 
del procés per escollir Fran-
cesc I.
Com ha vist tot aquest pro-
cés històric?
Vaig viure en primera persona 
l’abdicació del Papa Benet, i 
certament va ser una sorpresa 
per a tothom. Ningú no sabia 
res. Va ser, com va dir el car-
denal Sodano, com un “llamp 
en cel serè”. I això que, fa 
temps, ja havia llençat alguns 
senyals de que un Papa po-
dria deixar-ho per problemes 
de salut, per exemple. Però 
ningú no es pensava que pas-

Joan Paradell, davant de l’orgue a la basílica de Sant Pere, al Vaticà.

Joan Paradell: “Vaig ser la darrera persona en sortir de la 
Capella Sixtina abans de l’extra omnes del Conclave”

Josep Elias Farré.- Des 
de fa uns anys, els Priors 
del Sant Crist d’Igualada, 
anualment ens ofereixen 
uns punts de  llibre que 
recullen sonets dedicats 
a la venerada imatge, 
il.llustrat per visions plàs-
tiques realitzades per 
artistes igualadins. Això 
ajuda a conformar una 
coŀlecció. Avui, volem 
donar notícia de dues 
versions poc conegudes 
de l’Espòs de sang.
Un dibuix realitzat per 
l’hospitalenc forà, Fran-
cesc Marcé Sanabra 
-cada dia més igualadí- 
forma part del llibre de 
dibuixos a la ploma i po-
emes Descobrint Igua-
lada, del qual vaig  tenir 
el goig de fer-ne el pròleg i la 
presentació. És una nova vi-
sió del nostrat Crist, que ve 
a sumar-se a les moltes que 
ja l’han captat artísticamen. 
És una representació pràcti-

cament puntejada que va do-
nar-me goig de descobrir, per 
la seva senzillesa i per, l’enfoc 
que dóna ala icona igualadina.
Un altre dibuix del San Crrist 
dóna colorit  al recordatato-

ri de la primera Missa 
del sacerdot igualadí, 
Mn. Romà Cortés To-
sal, que la celebrà a la 
Soledat el 25 de juliol 
de 1947. Fou ordenat 
a Comillas i, després 
d’ocupar diversos càr-
recs diocesans, marxà 
a Colòmbia, com missi-
oner, deixant-hi una for-
ta petjada d’amor i d’es-
forç per fer entendre el 
regnat evangèlic. Des-
conec l’autoria d’aquest 
gravat, però és una altra 
visió poc difosa.
Son dos nous models 
que oferim als Priors en 
vistes a properes edici-
ons. Fins i tot, creiem 
que el senyor Marcé, 
que també es poeta 

podria redactar-hi un escaient 
sonet.
Es una proposta destinada a 
fer que la difusió del Sant Crist 
d’Igualada tingui la més gran 
difusió possible.

Dues versions poc conegudes 
de l’Espòs de sang

saria amb ell. A partir d’aquí, 
es va desencadenar una situ-
ació molt particular.
Que li ha tocat viure en pri-
mera persona.
Feia vuit segles que no pas-
sava això, que un Papa abdi-
qués... Sí, ho he vist molt de 
prop, i hem tingut molta feina. 
Durant les congregacions dels 
cardenals, just abans que co-
mencessin a parlar, cantaven 
l’Hora Tercia, amb música. 
Després ells ja iniciaven els 
debats sobre l’estat de l’esglé-
sia.
Ha vist també de prop el 
Conclave.
Vaig ser la darrera persona a 
sortir de la Capella Sixtina just 
abans de que es pronunciés 
la frase extra omnes. Estàvem 
allí, i quan era l’hora de que 
sortís tothom excepte els car-
denals, havia de tocar l’orgue. 
Per això vaig ser l’últim a sortir 
abans de que tanquessin les 
portes. Ha estat un gran privi-
legi el poder assistir a l’inici del 
conclave.
Ha tingut ja ocasió de conèi-
xer Francesc?
No, personalment encara no, 
tot i que l’he tingut molt a prop. 
Espero poder parlar aviat amb 
ell i saludar-lo en espanyol.
Ja sap quins gustos musi-
cals té el nou Papa?
No, encara no sabem quines 
són les seves orientacions 

musicals. Estic segur que  
serà un Sant Pare que farà 
moltes coses, és un Papa del 
poble, de seguida s’ha vist 
que se sap posar al mig de la 
gent. Era necessari un Papa 
així, una persona a prop de 
la gent que pateix, dels po-
bres... És un Papa que sap 
el què vol. Senzill, amable... 
Aquí a Itàlia donen per fet que 
canviarà moltes coses. Musi-

calment, no ho se, perquè a 
Sudamèrica estan acostumats 
a d’altres coses. Caldrà veure 
si vol la tradició de la música 
històrica sagrada del Vaticà, o 
bé voldrà intervenir amb el seu 
gust musical.
La substitució del Papa ha 
coincidit amb una nova edi-
ció del Festival Internacio-
nal d’Orgue d’Igualada, que 
diumenge va finalitzar. 
La valoració és molt positiva. 
Hem tancat ja la vintena edi-
ció, el festival s’ha fet cada 
any de forma ininterrompuda, 
i això és quelcom molt impor-
tant, sempre amb el suport de 
tots els ajuntaments. Aquest 
any la gent ha participat molt 
en tots els concerts. També 
és de destacar la coŀlaboració 
de músics de casa nostra que 
han anat creixent en aquests 
últims anys, com el flautis-
ta David Riba, o la violinista 
Emília Grajales, i d’altres. En 

el darrer concert hi havia qua-
si 350 persones. Ha estat un 
gran èxit. 
Tenim un orgue de gran và-
lua, a Santa Maria.
Sí, molta, i de fet aquest festi-
val és per demostrar que l’or-
gue que tenim és una de les 
puntes de diamant que hi ha 
a Igualada. És una oportunitat 
de cada any per donar-lo a co-
nèixer, per mimar-lo, i per fer-
lo valorar. Els organistes d’ar-
reu del món que han vingut a 
la ciutat sempre han quedat 
molt contents, tant de l’atenció 
rebuda per l’Antoni Miranda, 
com per la qualitat del propi 
orgue. Sempre diuen que és 
un dels festivals internacionals 
més importants. Podem estar 
molt satisfets, i que d’aquí cinc 
anys podem dir que celebrem 
el quart de segle.

Més informació sobre el 
Festival d’Orgue a la pàg. 46 

Extra Omnes al Vaticà, just abans d’iniciar-se el Conclave. El darrer a sortir va ser un igualadí.
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El Centre Cívic de Fàtima va 
celebrar el passat cap de set-
mana, especialment el dissab-
te, el 18è aniversari sota una 
alta participació de públic, tant 
dels usuaris habituals, com 
dels veïns en general del barri.
Per tal de recordar l’inici 
d’aquest espai, el 1995, dis-
sabte es van fer diverses ac-
tivitats. Al matí va tenir lloc 
una xocolatada, jocs gegants, 
inflables i diferents tallers i 
activitats obertes a totes les 
edats, com un taller de ma-
quillatge, un de mòbils i un de 
tattoos. Aquestes activitats les 
organitzaven el Centre Cívic, 
el Casal d’Avis del Barri de 
Fàtima i l’Associació de Veïns 
del Barri de Fàtima.
A la tarda va arribar el torn de 

El Centre Cívic de Fàtima va celebrar el 18è aniversari amb 
una alta participació dels usuaris i els veïns

la iniciativa De collita pròpia, 
amb actuacions de l’alumnat 
que al llarg de l’any hi duu a 
terme diferents classes, com 
ara dansa i balls, cant, músi-
ca, gimnàstica o conversa en 
català. 
Cal dir que el tram de l’avin-
guda de la Pietat on hi ha ubi-
cat el centre cívic es va omplir 
de gom a gom, demostrant la 
gran simbiosi que hi ha entre 
els veïns del barri i aquesta 
instal.lació, que s’ha convertit 
en tot un referent per a aques-
ta part d’Igualada.
Finalment, els nombrosos 
assistents van poder tastar 
el pastís d’aniversari, i es va 
obrir una exposició de treballs 
elaborats pels mateixos alum-
nes del Centre Cívic. 
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El proper 19 de maig es dona-
rà el tret de sortida a la tercera 
edició del Postgrau d’Empre-
nedoria, que impulsa l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada (EEI), 
adscrita a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC), 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Jove Cambra 
d’Igualada. Onze dels dinou 
exalumnes que han passat 
pel curs ja han posat en mar-
xa el seu negoci, fet que posa 
de relleu la vessant pràctica 
d’aquest postgrau, que té com 
a lema De la idea al negoci. 
“L’objectiu és provocar la cre-
ació d’empreses. Volem que 
cada projecte es converteixi 
en realitat i pugui competir en 
el mercat”, afirma Toni Díaz, 
codirector i coordinador aca-
dèmic del postgrau. El curs té 
una durada de sis mesos (200 
hores lectives) i el preu és de 
2.200 euros. Les classes s’im-
parteixen els divendres a la 
tarda i els dissabtes al matí a 
la mateixa Escola d’Enginye-
ria d’Igualada.  

Tres perfils diferents
El postgrau va adreçat a tres 
tipus de persones: els empre-
nedors que ja tenen una idea 
de negoci i volen convertir-la 
en una realitat empresarial; 
els emprenedors que ja han 
muntat un negoci, però que no 
acaba de funcionar; i els intra-
emprenedors que volen posar 
en marxa un nou projecte en 
el si de l’empresa on treballen. 
D’aquesta manera també es 
vol donar valor a les empreses 
actuals. En les edicions ante-
riors, els alumnes eren ma-
joritàriament de l’Anoia, però 
també hi havia una significati-
va representació (21%) d’em-
prenedors d’altres comarques 
del país. 

El professor Miquel Solé, la regidora d’Ensenyament Anna Bacardit, i Toni Díaz, coordinador del postgrau.

Onze dels dinou 
alumnes de les 
anteriors 
convocatòries han 
muntat una empresa 
que segueix existint

El Postgrau d’Emprenedoria tornarà a fer-se a Igualada 
després del l’èxit de les dues edicions anteriors

El pla d’empresa 
com a treball final 
l treball final de postgrau és 
el pla d’empresa. Dels dinou 
alumnes que han passat pel 
postgrau, quinze han pre-
sentat el seu business plan 
davant del jurat l’últim dia del 
curs. Toni Díaz també valora 
de manera positiva el fet que 
hi hagi quatre emprenedors 
que hagin comprovat la invia-
bilitat del seu projecte i que el 
curs els hagi servit per descar-
tar la idea.  
Dels quinze emprenedors que 
van presentat el pla d’empresa 
a les convocatòries de 2011 i 
de 2012, onze han iniciat el 
seu projecte i tots ells seguei-
xen en marxa. La resta estan 
en vies d’emprendre l’activitat.   
 
Dotze professors per 
a un temari pràctic 
La formació està centrada en 
quatre àrees: activitats i habi-
litats emprenedores; desen-
volupament del pla de negoci; 
direcció estratègica i lideratge 
d’un projecte empresarial; i co-
municació, màrqueting i finan-
ces. Imparteixen les sessions 
un total de dotze professors, 

el perfil dels quals és variat: 
formadors professionals, pro-
fessors d’escoles de negocis i 
alts directius d’empreses.  
 
Vint-i-cinc mentors 
i serveis paral·lels  
Al voltant del postgrau s’ar-
ticulen una sèrie de serveis 
paral·lels de suport als em-
prenedors, entre els quals 
destaca el mentoring perquè 
els projectes tinguin un se-
guiment des de l’inici. A cada 
alumne se li assigna el mentor 
més adequat al seu projecte 
perquè pugui fer un acompa-
nyament. El postgrau compta 
amb els 25 possibles mentors 
del programa Emprent@ de la 
Jove Cambra d’Igualada. Els 
seus perfils van des de profes-
sors d’escoles de negocis fins 
a alts directius d’empreses, 
passant per mentors sèniors 
retirats que altruistament es 
dediquen a l’assessorament 
d’emprenedors.  
Tal com indica Toni Diaz, “un 
dels grans valors del postgrau 
que ens han reconegut els 
exalumnes és l’acompanya-
ment que reben durant tot el 
curs”. Per aquest motiu, en 
aquesta tercera edició es re-

forçarà aquest aspecte, fent 
que l’acompanyament sigui 
més continuat i ordenat i do-
tant les tutories d’un mètode 
que permeti tenir un segui-
ment més uniforme dels pro-
jectes. 
Els altres serveis paral·lels te-
nen a veure amb les facilitats 
per accedir al finançament, 
la ubicació en vivers i parcs 
empresarials amb condicions 
econòmiques especials, la 
possibilitat de rebre formació 
addicional a preus especials, 
la disposició de plataformes 
de software i l’accés a xarxes 
d’emprenedors. 
 
Sessions prèvies 
Per tal d’oferir més informació 
a les persones interessades 
en el postgrau, els organit-
zadors han preparat quatre 
sessions informatives amb 
conferències d’alguns dels 
professors del curs. Totes 
elles es faran en dissabte, de 
10 a 11.30 hores a l’Ateneu 
Igualadí. La primera d’elles 
serà el dia 23 de març. Toni 
Díaz, codirector i coordinador 
acadèmic del postgrau parlarà 
dels “Elements motivacionals”, 
ja siguin propis o per motivar 

als altres. El dia 6 d’abril serà 
el torn d’Albert Riba, soci fun-
dador de Kinetical Business i 
d’InPreneur, col·laborador en 
diversos mitjans de comuni-
cació i autor del llibre “Manut 
o Sapiens. Les 10 inquietuds 
vital per adaptar-se i empren-
dre”. Ell es referirà a com 
mantenir una actitud empre-
nedora a la vida, ja sigui per 
muntar una empresa o per tre-
ballar dins d’una organització 
El dia 13 d’abril, Antoni Olivé 
impartirà la conferència “Què 
pot anar malament?”, perquè 
els assistents prenguin nota 
dels aspectes que poden fallar 
i dels principals errors que es 
cometen l’hora de crear una 
empresa. Olivé és economista 
i professor de l’Institut Químic 
de Sarrià, exprofessor d’EADA 
i exdirectiu d’empreses com 
Punto Blanco. La darrera ses-
sió, el 20 d’abril, anirà a càrrec 
de Joan Jubert, consultor, for-
mador i assessor d’empreses i 
expert en màrqueting i innova-
ció. És exdirector general de 
Punto Blanco i de Maire Claire 
Espanya i fundador de Jubert 
& Partners. La seva conferèn-
cia “Valor per preu” traslladarà 
els assistents a l’òptica del cli-
ent per saber què és allò que 
més valora.  
L’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada proporciona informació 
més detallada del programa 
del curs i del professorat, així 
com del procés d’inscripció, 
per mitjà de la seva pàgina 
web: www.eei.upc.edu/empre-
nedoria. 

El postgrau es realitza a les dependències de l’Escola Universitària d’Igualada.

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 Vedruna, 17 Parades 4 - 5
Mercat Municipal “La Masuca” 08700 Igualada (BCN)
E-mail: chickenworld@movistar.es     Telèfon Botiga: 93 804 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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Tal i com ja se sabia fa temps, 
finalment l’Ajuntament d’Igua-
lada ha resolt favorablement 
a l’obertura d’una discoteca a 
les dependències de l’Ateneu 
Igualadí, en l’edifici de la seva 
propietat que anteriorment ha-
via ubicat un gimnàs. El con-
sistori va resoldre la setmana 
passada favorablement la sol.
licitud de Llicència d’Activitat 
per a permetre l’obertura del 
local, concretament sota la de-
nominació de “Discoteca EPC 
de Classe 1.7”, i que permetrà 
als seus promotors obrir cada 
dia de la setmana a partir de 
les 5 de la tarda. Els labora-
bles podrà tancar a les 5.45 
del matí, i els caps de setma-
na, a les 6.45, segons han in-
format des de l’associació de 
veïns del carrer Sant Pau. 
De fet, la normativa actu-
al exposada al Pla General 
d’Ordenació Urbana d’Igua-
lada, que data del 1986, per-
met la instaŀlació d’un local 
d’aquestes característiques 
en aquest espai  de la ciutat, 
talment com també existeix 

Els veïns afectats ja fan circular aquesta fotografia per Internet, on s’observa el pati 
de l’escola i la proximitat de la futura discoteca, que podrà obrir a partir de les 5 de la tarda.

Llum verda a l’obertura d’una 
discoteca a l’Ateneu Igualadí

“La Sala” a l’antic teatre del 
Cercle Mercantil, encara que, 
en aquest cas, sigui paradoxal 
tractant-se d’un indret on hi ha 
una escola. Aquest argument 
ha estat reiteradament expo-
sat pel govern municipal com 
a raó per la qual no hi havia 
cap impediment legal per no 
concedir la llicència d’obertura 
del local, malgrat les protes-
tes que va aixecar la iniciativa 

entre un ampli sector del ve-
ïnat del carrer de Sant Pau i 
la Rambla General Vives, que 
fins i tot es van constituir en 
associació. Les seves protes-
tes no han tingut èxit.
El tema ha estat un any pen-
dent d’aŀlegacions, la darrera 
de les quals presentada per la 
pròpia junta de l’Ateneu Igua-
ladí, que va demanar alguns 
ajustaments.  

JP / LA VEU

L’Automercat, la fira destinada 
a la venda del cotxe de sego-
na mà a Igualada, ha tingut 
unes bones xifres en aquesta 
edició, que va tancar portes di-
lluns d’aquesta setmana des-
prés de quatre dies d’exposi-
ció a l’Edifici Firal Carner. 
Així, en aquesta edició els ex-
positors, segons que ha expli-
cat el gerent de Fira d’Iguala-
da, Martí Marsal, van assolir 
unes vendes de 43 vehicles, 
i es van registrar unes 4.100 
visites, xifres que són molt su-
periors a les de la última edi-

4.100 visitants i 43 cotxes 
venuts a l’Automercat

ció. Un miler llarg de visitants 
més, per exemple. De fet, 
l’Automercat tenia aquest any 
un dia més de venda al públic, 
decisió que, resultats en mà, 
ha semblat tot un èxit. A més 
de cotxes, també es podien 
adquirir motocicletes i carava-
nes, i també van prendre part 
en el certamen diverses firmes 
col.laboradores.  
També es va el sorteig de mil 
euros entre els compradors, 
premi que ha recaigut en la 
montbuienca Fina Prats Ri-
bas, que va adquirir un WV 
Polo a la firma Servisimó. 
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L’Ajuntament d’Igualada i 
l’Ajuntament de Castelldefels 
participen aquest any 2013 
en una experiència pilot de la 
Diputació de Barcelona per 
a la projecció internacional 
dels municipis de la província. 
Aquesta és una iniciativa de 
la Direcció de Relacions Inter-
nacionals d’aquest ens, que 
busca reforçar-los estratègi-
cament, promovent a l’exterior 
els seus sectors econòmics 
capdavanters i ajudar-los així 
a generar noves oportunitats, 
bàsicament econòmiques, 
però també en altres àmbits. 
Aquests plans de projecció 
s’han d’acabar fent extensius 
a altres ciutats. 
El passat dijous, 21 de març, 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i la tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament, Àngels Chacón, 
s’han trobat a Barcelona amb 
el president de la Diputació, 
Salvador Esteve, i amb l’alcal-
de de Castelldefels, Manuel 
Reyes, per avaluar les accions 
dutes a terme fins el moment 
i aquelles que s’iniciaran els 
propers mesos. Castells re-
corda que “avui, l‘aposta per 
la internacionalització és bàsi-
ca per al nostre desenvolupa-
ment i reindustrialització, per-
què en un moment en el qual 
les grans apostes inversores 

L’alcalde d’Igualada, amb el de Castelldefels i el president de la Diputació, Salvador Esteve, dijous passat a Barcelona.

En el projecte, que 
pretén promoure els 
municipis en l’àmbit 
econòmic per atraure 
futures inversions, hi 
participen Igualada i 
Castelldefels

La Diputació inclou Igualada en un programa pilot per 
a la projecció internacional de les ciutats

no es fan amb capital del país, 
aquesta nova eina ens per-
met deixar de ser invisibles en 
aquest món global”. 
Durant els tres darrers mesos, 
la Diputació ha dut a terme un 
treball de prospecció a la ca-
pital de l’Anoia, entrevistant-
se amb els principals agents 
econòmics de la ciutat, que 
els ha permès fer una comple-
ta diagnosi dels seus potenci-
als estratègics, aquells valors 
diferenciadors que mereixen 
una projecció internacional. 
Aquesta diagnosi ha derivat 
en un pla d’acció i en unes 
mesures que es començaran 
a aplicar a curt termini, adre-
çades a atreure inversions i a 

reactivar l’economia. 
Els principals sectors analit-
zats i que han de ser prota-
gonistes d’aquesta projecció 
exterior són el de la pell de 
qualitat, el del tèxtil i el de la 
innovació en salut, però tam-
bé d’altres com per exemple 
el de les Tecnologies de la In-
formació i les Comunicacions 
(TIC) o el dels esdeveniments 
turístics. Les accions que se’n 
derivaran contribuiran paral-
lelament a donar visibilitat in-
ternacional i reforçar alguns 
projectes ja impulsats des del 
consistori igualadí, com la Ca-
pitalitat Europea de la Pell de 
Qualitat o el futur hospital si-
mulat 4D Health.  

Presència en fires 
internacionals
Les accions que s’hi vincula-
ran passaran, entre altres, per 
la presència en fires interna-
cionals de sectors específics, 
l’incentiu del treball en xarxa 
amb altres municipis  i altres 
sectors econòmics de l’estran-
ger, o l’establiment d’acords 
internacionals en els àmbits 
del coneixement i la investiga-
ció.  
Aquestes noves accions refor-
çaran altres iniciatives d’inter-
nacionalització que ja es duen 
a terme des de l’Ajuntament 
d’Igualada, com el projecte 
europeu URBACT 4D Cities 
d’innovació en el camp de la 

salut i el programa Associació 
de Col·lectivitats Tèxtils Euro-
pees (ACTE), tots dos amb el 
suport de la Diputació, però 
també la Càtedra A3 en In-
novació de la Pell, impulsada 
amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya amb una clara 
vocació internacional. 
Àngels Chacón, responsable 
de Dinamització Econòmica 
del govern municipal, conside-
ra “fonamental aquest suport 
per obrir fronteres i fer que els 
nostres sectors líders puguin 
mostrar lluny de casa de què 
són capaços, millorar la seva 
competitivitat i enfortir el seu 
potencial”. 
En la trobada de dijous també 
s’ha donat a conèixer la nova 
plataforma virtual de projecció 
internacional dels municipis 
de la demarcació de Barce-
lona, www.barcelonaregion.
net, que es coordina des de la 
mateixa Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació.

Nova trobada internacional a Igualada del projecte 4D Cities
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada, Leeds (Regne Unit), 
Novara (Itàlia), Tartu (Estònia), 
Plunge (Lituània), Eindhoven 
(Holanda), Jena (Alemanya) 
i Baia Sprie (Romania), to-
tes elles ciutats membres del 
projecte europeu Uurbact 4D 
Cities d’innovació en salut, es 
van reunir la setmana passa-
da a la capital de l’Anoia per 
posar fil a l’agulla a la segona 
i última fase del projecte: la 
d’implementació. La trobada 
ha servit per consensuar el full 
de ruta que permetrà que els 
socis treballin de manera co-
ordinada i perseguint objectius 
comuns fins el març del 2015, 
que és quan es clourà el pro-
jecte i cada municipi haurà ge-
nerat un pla d’actuació adap-
tat a la seva realitat i a punt 
per aplicar. 
L’intercanvi de coneixement 
entre els socis és clau en la 
filosofia d’Urbact, però el pro-
grama europeu de desenvolu-
pament de les ciutats atorga 
també un paper decisiu a la 
ciutadania per tal que sigui 

Sessió del 4D Cities a les dependències de l’Ajuntament d’Igualada.

aquesta qui detecti els seus 
punts dèbils i proposi soluci-
ons. El projecte és sobretot un 
procés participatiu que involu-
cra els ciutadans de cadascu-
na de les localitats del 4D Citi-
es.  La implicació de la societat 
civil es vertebra en el Grup de 
Suport Local, un col·lectiu in-
tegrat per agents de quatre 
grans àmbits: el coneixement, 
l’empresa, el sistema de salut 
i els ciutadans. En aquest sen-
tit, Igualada, que lidera el pro-
jecte 4D Cities i ja ha mantin-
gut dues reunions amb el seu 
Grup de Suport Local, ha com-
partit amb la resta de socis la 
seva experiència amb aquest 
grup detallant quines entitats i 
institucions l’integren en el seu 
cas i com s’han desenvolupat 
els primers contactes. 
A més de la presència dels 
representants de les diferents 
ciutats membres, la trobada 
del 4D Cities ha comptat amb 
el cap de projectes d’UR-
BACT, Rafaelle Barbato, i l’ex-
pert d’Urbact en l’àmbit d’Inno-
vació Social, Peter Ramsden. 

Paral·lelament, s’ha aprofitat 
l’ocasió per explicar novament 
el projecte del Centre d’Inno-
vació per a la Simulació en 
Salut 4D Health per tal que 
els socis recent incorporats –
Eindhoven, Jena i Baia Sprie– 
el coneguessin de primera mà. 
Totes tres ciutats van mostrar-
se molt interessades en la ini-
ciativa i van felicitar els impul-
sors per tirar-la endavant. 

La propera cita del 4D Cities 
tindrà lloc a Eindhoven el 28 i 
29 de maig i girarà al voltant 
de l’àmbit empresarial, és a 
dir, el creixement econòmic, la 
creació de llocs de feina i al-
tres qüestions vinculades amb 
aquest sector. Fins aleshores, 
cadascuna de les ciutats es-
tudiarà la seva relació amb 
aquesta temàtica per, d’una 
banda, poder aportar les se-

ves millors pràctiques i, d’altra 
banda, posar damunt de la 
taula les seves mancances i 
inquietuds. 
Recordem que el 4D Cities és 
un projecte Urbact que té per 
objectiu desenvolupar les ciu-
tats a través de la interacció 
dels agents vinculats a la In-
novació i la Salut. Aplega vuit 
ciutats europees liderades per 
Igualada.



13
D E  L ’ A N O I A

DIJOUS
28 de març de 2013Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Pep Riera, que fou líder d’Unió 
de Pagesos durant molts 
anys, va ser present a Iguala-
da per participar en el segon 
dels Diàlegs per un nou país 
que organitza la secció local 
d’ERC.
La diputada i presidenta local 
d’ERC, Alba Vergés, va donar 
la benvinguda als presents i 
va agrair especialment la pre-
sència de Pep Riera. L’acte va 
ser presentat pel coordinador 
comarcal d’Unió de Pagesos, 
Joan Vidal, que va voler actu-
alitzar el concepte de pagès, 
que amb el pas del temps ha 
passat de ser la persona que 
treballa la terra a la persona 
que produeix aliments. Vidal 
va presentar a Pep Riera com 
un activista, una persona vital 
que és la viva imatge de la pa-
gesia catalana.
“Riera ha donat valor a l’ofici 
amb el seu bon fer”. Pep Rie-
ra va ser durant catorze anys 
coordinador nacional del sin-
dicat agrari Unió de Pagesos, 
fins l’any 200, que va passar a 

Joan Vidal, Pep Riera i Alba Vergés, divendres passat al vespre durant l’acte a Igualada.

L’activista sindical Pep Riera reflexiona sobre el món de la 
pagesia i la situació política actual en els Diàlegs d’ERC

ser coordinador comarcal del 
Maresme. Implicat actualment 
amb la Candidatura d’Unitat 
Popular i l’Assemblea Nacio-
nal.
En la seva intervenció, Pep 
Riera va explicar el seu recor-
regut a través d’Unió de Page-
sos, explicant que el 1955 es 
va iniciar en el treball al camp. 
Va vincular el compromís del 
sindicat agrari amb el país, 
quan ja en el tardofranquisme 
aquest s’integra a l’Assemblea
de Catalunya. Unió de Page-
sos és i ha estat un sindicat 
diferent, sense sous pels diri-
gents i només amb retorn de 
dietes i quilometratges. Amb 
assemblees en cap de setma-
na o al vespre, perquè la feina 
diària al camp impedeix de fer-
les en horaris diürns.
Segons Riera, la pagesia té 
dos problemes: els mercats 
i els models agraris. Pel que 
fa als models, va parlar de les 
experiències de Noruega, Ho-
landa, França, Dinamarca o 
els mateixos Estats Units. Tots 
aquests models diferents dels 
que marca avui la PAC, un 

model que es ve aplicant a Eu-
ropa des dels anys seixanta, a 
on es donen uns ajuts sense
límits d’hectàrees i amb paga-
ments per rendiments.
Pel que fa al futur de la page-
sia al nostre país, Riera apos-
ta per l’agricultura ecològica, 
perquè ens hi va la salut i tam-
bé la recuperació del plaer de 
menjar. A través d’una sèrie de 
canvis mesurats i tranquils de 

la política agrària caldria acos-
tar-nos cap aquest objectiu.
Actualment l’agricultura eco-
lògica només té un interès 
puntual per part de joves agri-
cultors que hi treballen, però 
no és cap objectiu estratègic 
establert.
Pep Riera es va mostrar total-
ment a favor d’obrir un nou es-
cenari polític per aquest país,
un futur en construcció que 

ens hauria de servir per fer no-
ves lleis i legislar. Legislar per
poder invertir en polítiques fo-
restals, rurals i agràries justes 
sense necessitar d’aplicar-les
a cop de talonari.
Després d’un ric torn d’inter-
vencions, es va cloure l’acte 
tot convidant als assistents al
proper Diàleg del mes de 
maig, amb el naturalista Martí 
Boada.
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L’Ajuntament d’Igualada, a 
través del Programa de Millo-
ra del Barri de Sant Agustí, ha 
aprovat les bases que regulen 
les subvencions per obertu-
ra i reforma dels  comerços 
d’aquest barri, una zona que 
històrica i tradicionalment ha 
estat comercial i que, amb 
aquesta mesura, es vol revita-
litzar econòmicament. 
Hi ha dues tipologies d’ajuts: 
per obertura de nous locals 
comercials i per reforma dels 
ja existents. Pel que fa a 
l’obertura de nous locals, el 
ajuts van destinats a donar 
suport a l’obertura de noves 
activitats econòmiques i co-
mercials, amb un percentatge 
màxim del 50% del seu cost 
i amb un import màxim de 
15.000 euros, IVA exclòs.  
I, pel que fa a la reforma dels 
locals comercials existents, 
seran objecte de subvenció les 
obres de reforma total o parci-
al dels establiments comerci-
als i inversions d’equipament, 
sempre i quan aquest sigui fix. 

El carrer de Sant Agustí, centre neuràlgic del barri del mateix nom.

Nous ajuts per a la reforma i obertura 
de comerços al barri de St. Agustí

Una de les notícies que més 
polseguera ha aixecat, en-
mig de tantes que ara criden 
l’atenció, ha estat l’anunci 
que Xipre aplicaria una re-
tallada als dipòsits bancaris. 
Malgrat la fermesa dels di-
rigents europeus dient que 
es tractava d’un cas aïllat, 
tothom es pregunta si una 
cosa així pot passar en altres 
llocs. S’ha volgut presentar 
com una “taxa financera soli-
dària a l’estalvi”, però tothom 
ho veu com un greu atemptat 
a la seguretat jurídica, que  
trenca un ordre de prelació 
tradicional, que semblava 
sagrat i que prioritzava l’es-
talviador. 
I ara hom es posa les mans 
al cap pel que passa. Els 
que deien “això no passarà 
perquè som a Europa” han 
vist les orelles del llop. Ja no 
és el trencament d’un tabú, 
sinó un atracament fet amb 
total impunitat i sota la capa 
de la legalitat. Com la con-
fiscació feta a centenars de 
milers de persones atrapa-
des en les “preferents”, una 
forma d’estalvi venuda com 
a “segura” i que ara només 
es diferència d’una estafa 
pel tractament legal. Així els 
bancs nacionalitzats (abans 
caixes amigues d’arrels so-
cials) s’han apoderat d’entre 
el 38% i el 61%, dels diners 
de persones -sovint jubilades 
de classes mitjanes i baixes-
que majoritàriament havien 
subscrit aquests productes 
financers, convençuts per 
“l’amic” que vetllava pel seu 
benestar. I els que davant del 
primer clatellot van bescanvi-
ar-los per accions d’entitats 
tan solvents com Bankia, ho 
acabaran de perdre gairebé 
tot. I a ningú li cau la cara de 
vergonya, però el que és pit-
jor ni la justícia protegeix al 
desvalgut.
I és que els filibusters s’ama-
guen en illes on la normativa 
se l’han fet a la seva mida. 
No cal que es diguin John 
Silver, tinguin una pota de 
pal o porti un pegat negra a 
l’ull. Es belluguen per l’om-
bra del poder -territoris opacs 
fets només per protegir-los- 
on continuen soscavant les 
economies de tot el món. Es 
mouen per indrets que per-
judiquen a la societat, a les 
persones i que distorsionen 
l’economia. I ara a Xipre -un 
país que necessita pel seu 
rescat menys diners que els 
que s’han destinat al saneja-
ment de Bankia- s’ha obert la 
caixa dels trons, que alguns 

PERE PRAT

en diuen un test o una prova, 
per saber si acaba generant 
pànics bancaris en estats 
més importants per així me-
surar-ne l’impacta.
El Financial Times ha publi-
cat que hi ha membres de la 
Comissió Europea preocu-
pats per una eventual fuga 
massiva de dipòsits de  pa-
ïsos en perill de ser resca-
tats, com Espanya o Itàlia. 
Però d’altres creuen que és 
exactament això el que bus-
quen, ja que la sortida de 
diners d’aquests estats és 
una constant des del 2009. 
Per acabar-ho d’adobar el 
president de la Comissió 
Econòmica del Parlament 
Europeu, el ministre holan-
dès, Jeroen Dijsselbloem, 
només ha volgut dir que “no 
s’està considerant actual-
ment per cap altre país”. I 
molts ja n’han fet les seves 
interpretacions, entre ells les 
agències de qualificació.
També hi ha qui hi vol veure 
similituds entre Xipre i Islàn-
dia (per tenir una economia 
d’una mida semblant i un 
sector financer desmesurat). 
Però mentre els islandesos 
hi van respondre deixant 
que els bancs fessin fallida, 
traient-se de sobre els inver-
sors estrangers i protegint 
els dipòsits de la gent del 
país (i els resultats no han 
estat gens malament) Xipre 
és un estat dividit, amb una 
pugna larvada entre Grècia 
i Turquia, que ja no té mo-
neda pròpia i depèn molt del 
que decideixin els dirigents 
de Brussel·les i Berlín, que 
no estan disposats a deixar 
que els bancs facin fallida 
obertament (com tampoc no 
ho volien els bancs anglesos 
i holandesos amb Islàndia). 
Potser per això s’hi han vol-
gut barrejar operacions de 
blanqueig i delinqüència 
que ningú havia comentat 
fins ara. Com de Gibraltar, 
Mònaco, Luxemburg, les 
illes del Canal o les Cai-
man, que efectuen activitats 
semblants. Tothom sap que 
no es pot mantenir indefini-
dament que els pobles del 
nord paguin els dèficits del 
sud, però tampoc poden 
ofegar-los. Ara el gos del 
pastor s’assembla massa al 
llop. Tothom està tipa de la 
incertesa que ja pateix quasi 
tothom, menys els que pas-
turen el remat. Perquè en-
cara que ells no se n’hagin 
adonat, la gent s’ha cansat 
de fer d’ovella.   

Les orelles
del llop

Els imports subvencionables 
seran màxim el 50% del cost,  
amb un topall de 5.000 euros, 
IVA exclòs. 
El termini de sol·licitud 
d’aquestes subvencions 
s’obrirà a partir del dia 3 d’abril 
i es tancarà el 31 de maig de 
2013. Aquesta és la segona 
vegada que l’Ajuntament els 
convoca i, durant 2012, s’hi 
van acollir un total de set esta-
bliments comercials. Tres per 
obertura i quatre més per re-
forma, fet que va suposar una 
inversió total de 43.775,32 eu-
ros en aquest programa. 
En l’àmbit de la rehabilitació 
dels elements comuns dels 
edificis d’ús residencials, les 
subvencions van destinades 
als propietaris que vulguin re-
habilitar elements dels edificis 
d’habitatges en les actuacions 
de millora de l’accessibilitat, 
reparació de cobertes, repara-
ció de façanes, millores en les 
instal·lacions comunes, millo-
res en la xarxa de telecomuni-
cacions i millores en l’eficièn-
cia energètica. Els imports de 

la subvenció estan establerts 
en funció del nombre d’habitat-
ges i de la inversió realitzada. 
Tota la informació relativa a 
les bases que regulen aques-
tes subvencions es pot trobar 
a www.igualada.cat i a www.
programamillorasantagusti.cat 
o a l’oficina del Programa de 
Millora del Barri de Sant Agus-
tí, a la plaça de la Creu núme-
ro 18, els matins de 9 a 13h i 
les tardes de dilluns i dimecres 
16 a 19h. També es pot trucar 
al telèfon 93 804 93 44. 
Complementàriament, des de 
l’Ajuntament d’Igualada s’ofe-
reixen també diverses eines 
per donar suport als nous 
comerciants: s’ha elaborat la 
guia per obrir un comerç, per 
tal de facilitar la tramitació ad-
ministrativa, s’han bonificat les 
ordenances per obertura d’ac-
tivitats en un 95%, i es compta 
amb el servei d’assessora-
ment empresarial d’Ig-nova 
Empresa, per tal d’assessorar 
i elaborar els plans de viabilitat 
de l’establiment comercial. 

La Generalitat va aprovar en 
el seu dia la concessió d’una 
pròrroga de dos anys per a la 
l’execució del Projecte d’In-
tervenció Integral del Barri de 
Sant Agustí de la Llei de Mi-
llora de Barris.
El Programa de millora del 
Barri de Sant Agustí es va 
iniciar el novembre de 2006 
amb l’objectiu de treballar  
en les actuacions de millora i 
renovació de carrers, places 
i espais públics del Barri de 
Sant Agustí, en les actuaci-
ons de rehabilitació dels ele-
ments col·lectius dels edificis, 
en el programa de dotació 
d’equipaments per a ús col-

lectiu, programes de millora 
social, el pla de convivència 
i participació ciutadana i  els 
programes de dinamització 
comercial.
Aquest ha estat un projecte 
ambiciós que ha permès rege-
nerar el barri de Sant Agustí, 
no només intervenint a nivell 
urbanístic sinó també treba-
llant de manera integral per 
millorar la qualitat de vida de 
les persones que hi viuen.
L’impacte que ha representat 
la llei de barris en el nostre ter-
ritori ha estat molt important; 
els tres eixos fonamentals del 
nostre projecte s’han imple-
mentat de manera transversal 

en el territori, així doncs hem 
intervingut en la millora de la 
reurbanització de la majoria 
de carrers i places del bar-
ri, també hem incentivat la 
rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis, i alhora 
hem dotat de recursos sòcio-
culturals i d’activitats de for-
mació i de lleure, el barri i els 
seus veïns; de manera que 
aquest projecte ha estat i és 
una bona eina per millorar no 
només la imatge física del 
barri sinó que també és una 
bona eina per trencar aquells 
prejudicis que s’havien creat.
En total, s’hauran invertit en 
el barri 7.350.000 €.

Un pas més en la transformació del barri
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Amb motiu de les obres que 
es porten a terme a l’antic hos-
pital el Dr. Enric Macarulla i la 
tinent d’alcalde Àngels Cha-
con, en una xerrada van infor-
mar a les Dones de les tardes 
dels dimecres del projecte que 
entrarà plenament en funcio-
nament a primers dels 2014.
El 4DHealth un hospital simu-
lat on s’innovarà en la forma-
ció dels professionals de la sa-

Hassanna Aalia, el jove que serà dimecres a Igualada.

Dimecres, xerrada d’un jove sahrauí 
condemnat a cadena perpètua

lut per augmentar la seguretat 
del pacient, l’objectiu es que 
hi hagi menys errors, el cen-
tre englobarà diferents practi-
ques, probes de medicaments 
i material sanitari, estarà obert 
a sanitaris, metges, inferme-
res i estudiants. L’entitat ce-
lebra aquesta gran iniciativa 
i encoratja al Dr. Macarulla i 
Àngels Chacon a seguir amb 
aquest projecte que ens bene-
ficia a tots.

Les Dones de les Tardes 
dels Dimecres coneixen els 
detalls del 4D Health

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana el 
Mercat de la Masuca acollirà 
dues noves activitats per als 
més petits de la Masuca. Per 
una banda hi haurà un taller 
amb pintura i animació infan-
til i, per l’altre, la Ludoteca del 
Mercat explicarà contes musi-
cals. Dues activitats són com-
plementàries per a que els 
més petits de la Masuca s’ho 
passi molt bé. 
La primera d’aquestes accions 
està organitzada per Gallardo 
Events i l’Associació de Boti-
guers de la Masuca i consta 
d’un taller de pintura per als 
més petits amb animació in-
fantil. Es farà a l’interior de la 
Masuca aquest dissabte, d’11 
del matí a 13 del migdia. 
La segona activitat es farà el 
mateix dissabte a la Ludoteca 
de la Masuca i dins de la pro-
gramació d’aquests propers 
mesos. La Ludoteca, el servei 
de la Fundació Sociocultural 
Atlas amb el suport de l’Ajun-

tament d’Igualada, acollirà 
una sessió de contes musicals 
de 11.30h a 12.30h.  
 
 

Dissabte, animació i contes 
infantils a la Masuca
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Hassanna Aalia, jove sahrauí 
condemnat a cadena per-
pètua, farà una conferència 
sobre “Repressió, tortura i 
presó al Sàhara Occidental 
ocupat pel Marroc – L’experi-
ència personal”. L’acte es farà 
el proper dimecres 3 d’abril, 
a les 20h, a la Sala de Socis 
del Ateneu Igualadí, organitzat 
per Acaps-Anoia.
El jove sahrauí, Hassanna Aa-
lia, ha estat condemnat a ca-
dena perpètua per un tribunal 
militar de Rabat. Actualment 
està rebel·lia, refugiat al País 
Basc. És un dels 25 activistes 
sahrauís que un tribunal militar 
del Marroc ha condemnat per 
la seva participació al campa-
ment de la Dignitat, de Gdeim 
Izik, als afores de l’Al-Aaiun, al 
Sàhara Occidental. Als seus 
24 anys, Hassana Aalia ha es-
tat arrestat i torturat més d’una 
vegada. La primera vegada va 
ser als 17 anys, per participar 
en una manifestació pacífica a 
la sortida de l’escola.
El campament de Gdeim Izik 
es va aixecar a uns 15 km de 
l’Al-Aaiun, al Sàhara Occiden-
tal, el 10 d’octubre de 2010. 
El campament va allotjar prop 
de 20.000 sahrauís, que pro-
testaven per la discriminació 
que patien en el seu territori i 
que demanaven millores soci-
als al govern marroquí. Va ser 
desmantellat violentament per 
policia i militars marroquins 
el 8 de novembre de 2010. 
Noam Chomsky ha considerat 
el campament de Gdeim Izik 
com al començament de la 
revoltes de la primavera àrab.
Amb el desmantellament, les 

forces militars i de repres-
sió marroquines van detenir 
centenars de sahrauís, que 
van ser sotmesos a tortures i 
tractes cruels, inhumans i de-
gradants. Entre els detinguts 
hi havia Hassanna Aalia, que 
va ser jutjat en dues ocasions 
i deixat en llibertat en no trobar 
cap prova contra ell. Fet que 
va aprofitar per viatjar a Eus-
kadi.
24 sahrauís presos de consci-
ència, però, van ser traslladats 
a una presó de Rabat. Al pas-
sat mes de febrer, un tribunal 
militar marroquí de Rabat va 
condemnar 25 sahrauís, en-
tre ells coneguts activistes de 
drets humans, amb sentènci-
es que van des de 20 anys fins 
a cadena perpètua de presó a 
23 dels detinguts. Dos sahrau-
ís han estat posats en llibertat 
en haver superat el temps de 
condemna i Hassanna Aalia 
ha estat condemnat a cade-
na perpètua i està declarat en 
rebel·lia.

El procés dut a terme és nul, 
s’ha realitzat una instrucció 
defectuosa del procediment, 
incompleta i il·legal. La sen-
tència no té un relat de fets 
provats i la seva decisió es 
dirigeix contra 25 acusats tot 
i que es va procedir a l’enju-
diciament de 24. En conse-
qüència Hassanna Aalia, un 
dels condemnats ni ha estat 
escoltat ni a la instrucció ni a 
la vista.
Moltes organitzacions inter-
nacionals com Human Rights 
Watch, Amnistia Internacio-
nal, IAJUWS, Centre Robert 
F. Kennedy per a la Justícia 
i els Drets Humans, i molts 
observadors i juristes interna-
cionals invaliden el judici, que 
va contra la IV Convenció de 
Ginebra i, en els pitjors dels 
casos, contra la mateixa cons-
titució del Regne del Marroc. 
El Parlament Europeu exigeix 
la llibertat immediata dels pre-
sos polítics sahrauís.

El dilluns 8 d’abril, xerrada sobre 
l’aprenentatge del català a Internet
REDACCIÓ / LA VEU

El proper 8 d’abril, dilluns, es 
durà a terme una sessió in-
formativa sobre l’espai virtual 
d’aprenentatge de la llengua 
catalana parla.cat. L’objectiu 
de la mateixa és donar a co-
nèixer aquesta eina que posa 
a l’abast de tothom materials 
didàctics per aprendre la llen-
gua catalana. 
La sessió tindrà lloc a l’Escola 
Pia entre les 15:30 i les 17h i 
anirà a càrrec de Sílvia Marto-
rell, del Servei Local de Català 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Els interessats poden inscriu-
re’s prèviament de forma pre-
sencial a l’Oficina del Progra-
ma de Pillora del Barri de Sant 
Agustí, a la plaça de la Creu 
número 18,  o a través d’Inter-

net a la pàgina web www.par-
la.cat, on els usuaris, un cop 

registrats, poden fer la inscrip-
ció. La sessió és gratuïta. 
 



Fira Futur es converteix en un referent 
per a l’aparador econòmic de l’Anoia Sud
MASQUEFA / LA VEU

L’èxit d’expositors i visitants 
consoliden Fira Futur, que di-
jous va celebrar la seva sete-
na edició, com la mostra de 
referència en formació, ocupa-
ció i ara també emprenedoria 
a l’Anoia Sud.
La fira, que aquest any va 
batre tots els rècords d’expo-
sitors, amb 26 centres, entre 
universitats, instituts, aca-
dèmies, serveis d’ocupació, 
institucions i cossos de segu-
retat, va rebre al llarg de tota 
la jornada la visita de diversos 
centres educatius i també de 
moltes persones a títol indivi-
dual.
Tots ells van poder conèixer 
les diverses opcions que exis-
teixen a l’Anoia Sud i el seu 
àmbit d’influència per conti-
nuar estudiant o per incorpo-
rar-se al món laboral. Tant els 
orientadors que els esperaven 
com els responsables dels 26 
centres que hi van instal·lar 
estands van atendre’ls perso-
nalment per ajudar-los a resol-
dre dubtes.

Joves i adults
El públic visitant va estar in-
tegrat tant per joves, al quals 

La setena edició de Fira Futur va ser un èxit.

Fira Futur ajuda a prendre una 
decisió tant important en les 
seves vides com el seu futur 
acadèmic i professional, com 
persones adultes que, al mar-
ge de la seva edat, volen con-
tinuar formant-se i reciclant-se 
per tenir més possibilitats de 
trobar feina o de millorar el seu 
lloc de treball actual.

Emprenedoria 
i autoocupació
A més, aquest any Fira Futur 
també va oferir per primera 
vegada informació i assesso-
rament sobre emprenedoria i 
autoocupació, una opció cada 
vegada més estesa arran de la 
crisi econòmica. 
Al llarg de tota la jornada di-
verses persones van passar 
per l’estand conjunt que hi van 
instal·lar els centres de serveis 
a les empreses dels Ajunta-
ments d’Igualada, Vilanova 
del Camí, Piera i Masquefa 
per informar-se dels passos 
que cal seguir per a crear un 
negoci propi. Amb aquesta in-
corporació Fira Futur ha am-
pliat horitzons i, a la formació i 
l’ocupació, hi ha sumat també 
l’emprenedoria.

Exhibicions pràctiques
Els visitants també van poder 
palpar alguns dels estudis i 
professions que poden fer 
gràcies a diverses exhibici-
ons pràctiques, com ara de 
perruqueria i estètica, i també 
de floristeria (aquest darrer a 
càrrec dels alumnes d’un curs 
de PQPI).
Fira Futur la van inaugurar 
l’alcalde de Masquefa, Xavi-
er Boquete, l’inspector dels 
Serveis Territorials d’Ense-
nyament de la Generalitat a la 
Catalunya Central, Albert Ra-
mírez, i el Cap del Programa 
de Transició Escola Treball 
de la Diputació de Barcelona, 
Joan Josep Alonso. Boque-
te va destacar que Fira Futur 
“traspassa fronteres”, ja que 
a més d’expositors i visitants 

de la comarca de l’Anoia en 
rep també d’altres comarques 
veïnes com l’Alt Penedès i el 
Baix Llobregat. També va afir-
mar que “en aquests moments 
de dificultats i incerteses, no 
podem fer cap pas enrere en 
la formació perquè la formació 
és el futur del nostre país”.
Per la seva banda, Albert Ra-
mírez va subratllar la impor-
tància de vincular la formació 
al territori i també a les de-
mandes de les empreses. Va 
posar d’exemple “les línies de 
formació postobligatòria que 
s’han introduït a l’Anoia Sud 
per completar l’oferta formati-
va, cohesionar el territori i ca-
pacitar millor els alumnes per 
a la seva incorporació al mer-
cat de treball”.
Joan Josep Alonso va elogiar 

la tasca de la Xarxa Transició 
Escola Treball Anoia Sud. La 
Xarxa TET Anoia Sud, nascu-
da el 2008, participar en l’or-
ganització de Fira Futur. Està 
integrada per tots els agents 
que intervenen en el procés 
de transició del món acadèmic 
al món laboral de 8 municipis: 
Masquefa, Piera, Capellades, 
els Hostalets, Cabrera, la Po-
bla, Vallbona i la Torre, amb un 
població que frega els 40.000 
habitants. Alonso va recordar 
que “ara fa cinc anys, quan la 
Xarxa es va posar en marxa, 
no hi havia les necessitats 
que tenim avui i en canvi es 
va tenir una gran visió de futur 
i ja es va apostar per la col-
laboració que avui s’ha fet tan 
necessària”.
Gràcies a aquest treball con-
junt s’ha aconseguit, per 
exemple, que s’organitzin a 
l’Anoia Sud cursos de forma-
ció professional, de preparació 
de les proves d’accés a Cicles 
Formatius i de Programes de 
Qualificació Professional Inici-
al (PQPI). Fins ara els alum-
nes del sud de l’Anoia s’ha-
vien de desplaçar per fer-los. 
També s’han fet estudis de les 
necessitats formatives i d’ocu-
pació a l’Anoia Sud per ajustar 
i casar l’oferta formativa amb 
les demandes del mercat de 
treball i cada any s’edita una 
guia amb tots els recursos for-
matius i professionals, a més 
d’organitzar Fira Futur.
 

Comarca
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Un total de 26 centres van participar en l’edició de fira futur.

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)



17
D E  L ’ A N O I A

DIJOUS
28 de març de 2013Comarca

Conca d’Òdena

Vilanova redacta un pla de protecció 
a Can Papasseit en cas d’emergència

L’acte de presentació del Pla d’Autoprotecció per a la instal·lació vilanovina.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Tècnics municipals de l’ajunta-
ment de Vilanova del Camí i de 
la Diputació de Barcelona han 
presentat, aquest dijous, el 
Pla d’Autoprotecció de l’edifici 
de Can Papasseit.  Preveure, 
prevenir i controlar situacions 
de risc, així com donar respos-
ta adequada a les emergènci-
es són els principals objectius 
d’aquest pla.  La xerrada, or-
ganitzada des del servei de 
Cultura i els Serveis Tècnics 
de l’ajuntament vilanoví, va 
aplegar una trentena de repre-
sentants d’entitats i associa-
cions del municipi. I és que la 
nova normativa, que s’implan-
tarà gradualment a tots els 
edificis municipals, afectarà 
l’organització dels actes i per 
tant comportarà una respon-
sabilitat per als representants 
de les entitats que vulguin fer 
ús d’aquests equipaments. 
Vanesa González, tinent d’al-
calde de Vilanova del Camí, 
va fer una breu introducció de 
l’acte, tot explicant que amb 
la voluntat d’adaptar-se a la 
normativa vigent, l’ajuntament 
havia demanat el suport tècnic 
de la Diputació de Barcelona 
en l’elaboració d’aquest docu-
ment. Patricia Gaspar, tècnica 
gestora de projectes de l’àrea 
de Territori i Sostenibilitat del 
Servei d’Equipaments i Espai 
públic de la Diputació de Bar-
celona va explicar que l’edifici 
està obligat a tenir un pla d’au-

toprotecció per l’aforament 
que té, ja que pot superar les 
500 persones. Aquest docu-
ment el què fa és analitzar 
els riscos que comporta el fet 
d’ocupar aquest espai; riscos 
tant pel que fa a l’activitat que 
es realitza dins l’edifici com 
pels fets que poden passar a 
l’exterior. En aquest sentit, el 
Pla d’Autoprotecció estableix 
de quins mitjans disposem per 
fer front en cas d’emergència i 
minimitzar els riscos. 
El Pla també contempla de 
quins mitjans materials dispo-
sa l’edifici per fer front a una 
emergència i també dels mit-
jans humans, que són les per-
sones que es troben a l’edifici 
en cada moment. La tècnica 
va subratllar la importància 
de posar en pràctica el docu-
ment, ja que arxivat a un ca-

laix, va dir, no servirà de res. 
També va remarcar la neces-
sitat que les persones que fan 
servir l’equipament coneguin 
bé les instal·lacions. 
Per la seva banda, Jordi Sant 
Joan, enginyer i autor de la 
redacció del document va il-
lustrar amb les diferents parts 
que formen el Pla d’autopro-
tecció. Seguidament hi va 
haver torn de paraula obert 
a les diferents persones que 
representaven algunes de les 
entitats del municipi.   
El Pla d’Autoprotecció podrà 
ser consultat per qualsevol 
persona i estarà ubicat a les 
instal·lacions de Can Papas-
seit. La seva implantació com-
portarà la formació del perso-
nal municipal i de les persones 
usuàries i possiblement algun 
simulacre.

El bon temps acompanya la 
passejada del grup vilanoví

Els participants de les passejades “A cent cap als cent” van gaudir del paisatge de Mollet.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La passada setmana, el grup 
de participants en les passeja-
des “A cent cap als cent”, que 
organitza el servei d’Esports 
de Vilanova del Camí de la mà 
de la Diputació de Barcelona, 
ha gaudit d’una nova sortida. 
L’excursió, ajornada per la 
pluja la setmana passada, els 
va portar finalment el passat 
dimecres, a Mollet del Vallès 
i aquest cop, el dia assolellat 
va acompanyar al llarg de la 
matinal. 
El programa es va encetar a 
1/4 de deu del matí, a l’Estadi 
atlètic de Mollet, on van esmor-
zar i van fer una activitat d’es-
tiraments abans de començar 
la caminada. Una hora més 
tard, iniciaven l’itinerari pel 
parc natural de Gallecs, amb 
masies disperses entre camps 
de conreu i boscos, i també 
amb una visita a l’antiga parrò-

quia romànica de Santa Maria 
de Gallecs. Cal destacar que 
el terreny era molt planer amb 
camins molt amples. A 2/4 de 
dues, acabat el recorregut, 
van anar a dinar fins el Mercat 
Vell, reformat com a teatre, on 
van gaudir del fi de festa amb 
ball i comiat. 
També cal destacar i anunci-
ar que enguany, Vilanova del 
Camí acollirà, per primera ve-
gada, la cloenda de les passe-
jades “A cent cap els cent”. Els 
actes tindran lloc entre el 22 i 
23 de maig, i prop de 1.900 
persones vingudes de més de 
50 municipis de Catalunya es 
trobaran a Vilanova per feste-
jar el tancament del programa. 
Des del servei d’Esports ja 
estan treballant, de manera 
coordinada amb la Diputació 
de Barcelona, per organitzar 
aquest gran esdeveniment 
que tindrà lloc a Vilanova.

Restaurant El Marino, presents an innovating programme for eating and refreshing your English: “AprofitA”
AprofitA is an innovative lunchtime programme which is being offered by Restaurant El Marino, in Castellolí. We 
want to help you to better enjoy the free time that you have for eating – we offer our good, traditional Catalan 
cooking, as always – but we want you to make the most of your time and more than anything else!!! stimulate 
those lonely, boring meals with an exciting conversation in English. A magnificent occasion to make professional 
contacts, to find travelling companions…a captivating proposal for lunchtime :)
The AprofitA programme is aimed at families, singles, groups of all ages, companies… !!! 
With your time at AprofitA, you will fall in love with our food and we’re sure that you will disconnect from 
EVERYTHING, that you’re going to have fun and get some English conversation practice…you will improve 
almost without realizing it!
… ah, by the way! Your English refreshment with a native teacher is free!!!
Start of the AprofitA programme: from 16th April every Tuesday and Wednesday, from 14:30 to 16:00. (The level 
of English will be mid to high) 

To guarantee your table & time make your reservation in advance by calling:
93 808 4004 (limited places)

Come or call us to sign up to the AprofitA programme!!!!

www.restaurantmarino.com
rest_marino@hotmail.com

08719 Castellolí BCN - Autovia A-II, Km. 561
(Sortida Castellolí - Ca N’Alzina)

Tels. 93 808 40 04 - 676 797 933



Passejada per la Segarra de la Colla Excursionista
VILANOVA / F. CULLERÉS

Aquest primer diumenge de la 
primavera, els 75 companys 
de la colla anem a fer una pas-
sejada de 13 kms aproximada-
ment, per la Segarra, arribem 
a Freixenet on comencem el 
nostre recorregut, els camps 
tenen un bonic i nou color verd 
de primavera, i els fruiters co-
mencen a tenir tons blancs, ro-
sats... és un plaer caminar amb 
aquest espectacle de colors, i 
un suau havien que deixa en-
rere el fred de hivern. Passem 
pel bonic poble de Montpalau, 
amb les façanes de pedra i car-
rerons per descobrir als nos-
tres ulls. Arribem al poble de 
Vergós Guerrejat, on esmor-
zarem al pati de l’església de 
santa Magdalena, per sorpre-
sa de tots, és l’aniversari del 
nostre vocal Ramón Codina, 
Per molts anys, Ramón! Ens 
ha preparat un esmorzar amb 

La Guia i el butlletí 
Vilanova Informació, 
ja són al carrer i a 
Internet
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coca, mistela i algun que altre 
licor casolà... gràcies a ell i als 
seus familiars que ens espe-
raven al pati de l’església. Allà 
mateix ens fem la foto de grup.  
Un cop amb la panxa plena 
continuem el nostre recorre-

gut, arribem a Montfalcó Mu-
rallat on fem una visita cultural 
pels seus carrers tranquils, és 
un bonic poble també amb les 
cases de pedra i carrerons es-
trets. Agraïm aquesta bonica 
sortida als nostres vocals Ra-

món Codina i Joan Piernas.
La propera sortida serà diu-
menge 14 d’abril a la muralla 
de Finestres (Alta Ribagorça) 
sortida serà a les 6 h. tornem 
a les 20 h. Les inscripcions fins 
al dijous a les oficines del Banc 

Popular i també dilluns i dijous 
de 7 a 8:45 del vespre al local 
social. Reserves, servei per a 
socis, cevcami@hotmail.com i 
93 803 43 88 fins al dijous a les 
8:45 del vespre.Foto: J.Piernas

Tornen els dimecres bojos 
al Mercat de Sant Hilari

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els comerciants del Mercat de 
Sant Hilari tornen a oferir a la 
ciutadania la campanya d’Els 
dimecres bojos que pretén pro-
mocionar els productes frescos 
a preus reduïts. Els dimecres, 
del 20 de març al 24 d’abril, 
cada parada promocionarà 
una sèrie de productes a baix 
cost per ajudar a les famílies 
a omplir la nevera. Productes 
que canviaran cada setmana 
per oferir una àmplia i variada 
selecció. Segons explica la 
presidenta del Mercat, Conxita 
Roca, la campanya va funci-
onar molt bé l’any passat i va 
ajudar a donar més ambient 
als dimecres, sobretot a les 
tardes, que comercialment són 
més fluixes.
D’altra banda, els comerciants 
del Mercat s’afegeixen a la ce-
lebració de Sant Jordi amb una 
original iniciativa. I és que les 

parades regalaran punts de lli-
bre personalitzats amb el logo 
del Mercat i de les parades 
participants. 
Però l’activitat del Mercat no 
s’acaba aquí perquè també es-
tan preparant una  nova edició 
d’El Mercat et regala una flor! 
tot i que amb alguns canvis. 
Els botiguers tornaran a rega-
lar plantes a la clientela per 
tal de premiar la seva fidelitat, 
però ja no seran petites, seran 
plantes grans i de qualitat, se-
gons explica la presidenta del 
Mercat, Conxita Roca. Entre 
el 16 de maig i l’1 de juny, les 
parades que col·laborin en la 
campanya repartiran entre els 
seus clients unes butlletes que 
entraran en el sorteig de 10 
plantes per cada parada parti-
cipant. Aquesta és una manera 
de donar ambient al mercat i 
respondre a la confiança de la 
clientela habitual.

Santi Méndez presenta 
Mínnim a Ràdio Nova
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Santi Méndez, compositor i 
guitarrista del quartet igualadí, 
Mínnim, va ser el passat diven-
dres als estudis de Ràdio Nova 
per parlar-nos d’aquest recent 
projecte musical. Mínnim l’in-
tegren també Ildefons Alonso, 
Toni Vilaprinyó i Neus Peris. El 
quartet “neix de les ganes de 
fer coses noves”. Méndez ens 
va explicar que va començar a 
escriure les seves pròpies can-
çons i a cantar-les, una expe-
riència que fins el moment no 
havia portat a terme. Gràcies 
a Mínnim les hi ha pogut do-
nar forma, amb la complicitat 
dels amics que l’acompanyen 
en aquesta aventura musical. 
Tots els components venen 
d’altres formacions conegudes 
com Xazzar, Angelina i els mo-
derns, Karaokes band i moltes 
altres, per tant tenen una car-
rera musical molt consolidada.
Santi Méndez explica que Mín-
nim fa pop d’autor tot i que 
molts dels seus seguidors de-
fineixen la seva música com 
eclèctica perquè té pinzella-
des de diferents estils i sona 
tot molt homogeni. Per tal de 

tirar endavant aquest projecte 
han comptat amb la plataforma 
de micromecenatge Verkami, 
“una bona  manera d’aconse-
guir el que necessites per po-
der gravar el disc i a la vegada 
tenir contacte directe amb els 
seguidors”.
Un dels propers projectes que 
té la banda  és el de fer un ví-
deo de la cançó “La capsa” i fer 
una presentació a la xarxa, una 
bona divulgació,  presentar el 
disc, potenciar els segon single 
i fer molts concerts.  Al maig, 
es farà la presentació al Fnac 
de Barcelona. 
Per tots aquells que volen co-
nèixer el treball de Mínnim po-
den trobar l’àlbum a Igualada a 
Posa’l disc, Hot Blues, Escola 
Akords, Auvisa i el Clot del 
Clos. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Des de dilluns, ha començat a 
arribar a les llars vilanovines el 
número d’abril del Butlletí Mu-
nicipal Vilanova Informació (n. 
249) i la Guia d’Activitats d’abril 
i maig (n. 30). També podeu 
trobar les dues publicacions a 
Internet, penjades al web mu-
nicipal www.vilanovadelcami.
cat i al web del Servei de Co-
municació www.vilanovainfor-
macio.cat
El butlletí obre portada amb 
l’aprovació del pressupost mu-
nicipal per al 2013 i dedica les 
primeres pàgines a informació 
institucional de les diferents 
àrees municipals. L’Entrevista 
de la contraportada té com a 
protagonista, aquest mes, al 
vilanoví Antoni Pau, voluntari 
de Creu Roja Anoia al Banc de 
la Teca de Vilanova del Camí.
Pel que fa a la Guia d’Activi-
tats trobareu, entre altres, les 
propostes d’actes de l’agenda 
vilanovina per als propers dos 
mesos, abril i maig, amb la fes-
tivitat de Sant Jordi com a cita 
més destacada. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Participada trobada amb l’actriu 
poblatana Esther Bové
LA POBLA CLAR. / LA VEU

Una setantena de dones van 
assistir, el divendres 22 de 
març a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal de la Pobla de Clara-
munt, al sopar que es va oferir 
amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona, que es va ce-
lebrar el 8 de març. Aquesta 
activitat la va organitzar la re-
gidoria de Benestar Social i va 
comptar amb la companyia de 
l’actriu poblatana Esther Bové.
Abans de començar l’àpat, la 
regidora de Benestar Social, 
Carme Farrés, va donar la ben-
vinguda a totes les assistents i 
va fer esment als serveis que 
s’ofereixen des de l’Ajunta-
ment, a través de la Manco-
munitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena, com el Ser-
vei d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD). Tot seguit, va 
intervenir l’actriu Esther Bové 
que va agrair la invitació del 
Consistori poblatà i va mostrar 
la seva satisfacció per poder 
compartir una estona amb la 

Una setantena de dones van participar en el sopar amb l’actriu poblatana.
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gent de casa seva.
Després dels parlaments, es 
va iniciar el sopar, que va ser-
vir el bar-restaurant El Cau de 
l’Ais i que va consistir en pa 
amb tomàquet, truites, embo-
tits, amanides, gelat i cafès. Un 
cop finalitzat l’àpat, la regidora 
va fer entrega a la convidada 

d’un cub de vidre de la Mare de 
Déu de la Llet com a agraïment 
per la seva assistència. 
I després va arribar l’hora de 
la gresca. Primer es va fer un 
concurs d’endevinar cançons i, 
tot seguit, hi va haver una dis-
comòbil. La festa va durar fins 
a 2/4 d’1 de la matinada. 

LA POBLA CLAR. / LA VEU

L’Arxiu Fotogràfic Municipal 
(AFM) de la Pobla de Clara-
munt celebra el trentè ani-
versari i, com cada any, pels 
voltants de Setmana Santa, la 
Sala d’Exposicions acull una 
mostra de les imatges incloses 
en aquest important fons. La 
inauguració de la col·lecció es 
va fer el diumenge 24 de març 
i va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch.
Durant l’acte inaugural, el mà-
xim representant del Consistori 
poblatà va destacar la impor-
tant tasca de recuperació de la 
història del municipi a través de 
les fotografies i va agrair la fei-
na realitzada per totes les per-
sones que l’han tirat endavant. 
Santi Broch també va recordar 
el Ple del 7 de novembre de 
1983 en què es va decidir la 
constitució d’aquest fons, tema 
que no va tenir el consens de 
tots els regidors d’aleshores. 
Enguany les parets de l’espai 
cultural recullen més de 380 
fotografies, repartides en dot-
ze plafons. Hi ha instantànies 

30 anys de l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal de la Pobla

de temps llunyans i d’altres de 
més recents, de tres dècades 
enrere. També, i com ja és ha-
bitual, es mostren les imatges 
dels esdeveniments que hi 
hagut al poble durant el darrer 
any, el 2012. Aquesta és una 
de les mostres més esperades 
i visitades pels poblatans i les 
poblatanes, ja que en són, en 
part, protagonistes.
La col·lecció es podrà visitar 
fins el 7 d’abril. L’horari d’ober-
tura és de dilluns a dissabte, 
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 
8 del vespre, i els diumenges, 
de les 12 a les 2 del migdia.  
Actualment, l’Arxiu Municipal 
compta amb 16.526 instantà-
nies. Entre el 1983 i el 1987 la 
persona que es va ocupar de 
gestionar el fons fotogràfic va 
ser la Marta Bartrolí. I des de 
l’any 1987 i fins l’actualitat se 
n’encarrega el fotògraf poblatà 
Andreu Miquel. El fons fotogrà-
fic s’ha anat nodrint de les ces-
sions de particulars, com Joan 
Castellvell, Rossend Alió, Martí 
Martí, Joan Llopart, Francisco 
Gallardo, Salvador Valls, Joan 
Bové i Antoni Ferrer.

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

ANUNCI.

La Torre  de Claramunt, 22 de març de 2013.

                                                               El secretari.

Propera licitació del concurs per a la concessió del
Bar-Restaurant de Torresport (antiga Era del Castell).  

Les bases del concurs es poden aconseguir  mitjançant 
sol·licitud a    torre@diba.cat    fent constar la referència
 “Torresport”. 

Aquelles persones o empreses que ho sol·licitin poden 
demanar que els sigui tramés  per mail l’avís de l’obertura 
del període de licitació pe tal de poder presentar les seves 
ofertes. 

Per visites a les instal·lacions podeu demanar-ho també a 
dita adreça electrònica i us serà respost el dia i hora.

Per mes informació  visiteu la web:
http://www.latorredeclaramunt.cat/entitats-�txa_entitat-1312-cat-recinte_torresport.htm.



Carme es converteix en un referent nacional 
de les competicions de billar d’alt nivell
CARME / LA VEU

Èxit rotund. La desena edició 
de l’Open Pool de Carme ha 
confirmat que aquest torneig, 
el qual va tenir la xifra escan-
dalosa de 68 participants, s’ha 
convertit en el més important 
de Catalunya. El teatre de Car-
me va acollir dissabte als mi-
llors actors del moment. Actors 
que semblen estar fets d’un al-
tre pasta quan els veus jugar. 
Partida rere partida demostrant 
una concentració i una precisió 
digna d’admirar. Començar 
partides i acabar-les sense 
que els contrincants tinguin 
res a fer. No hi havia marge 
per l’error. I el més encertat de 
l’escenari va ser va ser un car-
metà. L’Ivan López, guanyador 
de l’Open i també un dels orga-
nitzadors d’aquestes jornades 
que ens han acompanyat dos 
caps setmana consecutius. En 
segona posició va quedar en 
Sergi Mas i el tercer classifi-
cat va ser Joaquim Reyes. La 
jornada es va acabar el diu-
menge amb el circuit de Pool, 
competició catalana de billar i 
el campionat Junior. Cal desta-
car els premis que han repar-
tit aquestes jornades: premis 
econòmics (1.200 euros) i pre-
mis materials com tacs de billar 
per gentilesa de la casa Cas-
telló, la qual està considerada 
millor empresa de tacs i amb 
una llarga experiència que els 
avala.

3r classificat Joaquim Reyes, 1r classificat Ivan López i 2n classificat Sergi Mas, respectivament.
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La satisfacció no només és per 
l’èxit d’aquest Xè Open de 8 
Pool, sinó per la gran afluència 
de públic i de socis del Carme 
Pool al llarg dels dos caps de 
setmana. Cal recordar que el 
16 de març es va celebrar el 
dia del soci i hi va haver una 
gran participació de molts juga-
dors de la comarca de l’Anoia, 
entre altres. Tenint en compte 
aquesta participació i la presèn-
cia de campions de Catalunya i 
d’Espanya en aquest Open, es 
pot afirmar que aquestes jorna-
des van a l’alça i això ha portat 
als organitzadors a assegurar 
que “l’any vinent treballarem 
per mantenir, com a mínim, la 
qualitat d’aquest any. L’èxit del 
billar a la comarca i a tot Ca-
talunya no és casualitat. Doncs 
amb jornades com aquestes 
de ben segur que aquest es-
port seguirà creixent cada dia 
més”.
No s’han fet esperar les felici-
tacions dels diferents clubs de 
Billar que van assistir a l’Open 
ni tampoc dels particulars. L’or-
ganització anima a tothom qui 
estigui interessat en el billar i 
vulgui seguir de prop les acti-
vitats que organitza, ho pot fer 
a traves del facebook “Carme 
8 Pool” on es publicaran totes 
les imatges més destacades 
d’aquestes jornades i la infor-
mació més interessant i d’ac-
tualitat pels amants d’aquest 
esport. 

Recta final de Masquefa com 
a Ciutat Gegantera
MASQUEFA / LA VEU

La celebració de la Ciutat Ge-
gantera, que durant un any 
haurà convertit Masquefa en la 
capital del món geganter, en-
cara ja la recta final.
La Colla de Geganters i Gra-
llers ens ha preparat un fi de 
festa molt intens.Començarà 
els dies 12 i 13 d’abril amb els 
actes de cloenda a Masquefa. 
Divendres a la tarda hi haurà 
activitats geganteres per als 
nens i nenes, i al vespre se-
ran els joves els qui prendran 
el protagonisme. L’endemà, 
dissabte, ens visitaran les co-
lles de la comarca, que faran 
la trobada anual a la nostra 
vila. Gaudirem d’una cercavila 
i veurem com els gegants de 
Catalunya, el Treball i la Cul-
tura, i els gegantons, en Pau 
i n’Alegria, ballen a Masquefa 
per última vegada.
D’altra banda, els  dies 19, 20 i 
21 d’abril, la colla es desplaça-
rà a Brussel·les per representar 
el fet geganter en una mostra 
de cultura catalana promoguda 

per la Generalitat. El mateix dia 
21 els petits de la colla seran 
a Cabrils, en una trobada d’es-
coles catalanes que tenen ge-
gants i gegantons.
L’agenda de la Ciutat Gegan-
tera es reprendrà el 28 d’abril. 
Aquell dia els gegants de Cata-
lunya fan 25 anys, i ho celebra-
ran a Montserrat.
D’altra banda, el 4 de maig 
Masquefa rebrà la visita de 
dues colles geganteres de 
Costa Rica, que al llarg de tota 
una setmana participaran en 
diverses activitats: visites his-
tòriques, mostres folklòriques, 

sortides i excursions, visites a 
les escoles... Això sí, comen-
çaran suant de valent. Perquè 
el primer dia, 5 de maig, les 
colles de Costa Rica partici-
paran, conjuntament amb la 
colla masquefina i els gegants 
locals, l’Isidre i la Magdalena, 
en la pujada a peu a Mont-
serrat que cada any organitza 
l’Alzinar. La festa de la Ciutat 
Gegantera tocarà a la seva fi 
el segon cap de setmana de 
maig. La colla marxarà a Ca-
lella per viure els darrers mo-
ments com a Ciutat Gegantera 
i fer el traspàs oficial.  

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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Piera també participa a la Fira 
Futur celebrada a Masquefa

L’Institut Guinovarda també va participar amb un estand amb la seva oferta formativa.

PIERA / REDACCIÓ

El municipi de Piera va parti·
cipar de diverses maneres en 
la nova edició de Fira Futur, 
que va tenir lloc el passat di·
jous a Masquefa, amb la col·
laboració dels ajuntaments de 
la Xarxa TET. 
La fira és organitzada per 
l’ajuntament de Masquefa 
amb la col·laboració dels ajun·
taments de la Xarxa TET Anoia 
Sud, on s’inclou l’ajuntament 
de Piera. Una xarxa que ja té 
més de quatre anys d’història i 
que ha treballat conjuntament 
per tal d’augmentar l’oferta 
formativa al territori. En l’acte 
inaugural es van exposar els 
èxits de la Xarxa TET i  també 
es va presentar la seva nova 
pàgina web www.xarxatetano·
iasud.com.
La fira va obrir les seves por·
tes a totes aquelles persones 
interessades en formació, 
ocupació i emprenedoria al 
nostre territori. Els alumnes 
de 4t d’ESO de l’Institut Gui·
novarda i del PQPI·PTT de 

l’Anoia Sud van assistir-hi per 
tal de rebre informació i ori·
entació sobre quin pot ser el 
seu futur acadèmic i/o profes·
sional. L’Institut Guinovarda 
també va participar amb un 
estand on exposava la seva 
oferta formativa més enllà 
dels estudis obligatoris: bat·
xillerat i el nou cicle formatiu 
de grau mitjà. I els alumnes 
de la modalitat d’auxiliar de 
jardineria del PQPI·PTT van 
fer una exhibició pràctica de 
com confeccionar petits rams 
de flors. Enguany, la mostra 
va oferir informació i assesso·
rament sobre emprenedoria i 
autoocupació, una opció cada 
vegada més estesa arran de 
la crisi econòmica. Al llarg de 
tota la jornada, diverses per·
sones van passar per l’estand 
conjunt que hi van instal·lar 
els centres de serveis a les 
empreses dels ajuntaments 
d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Piera i Masquefa per informar·
se dels passos que cal seguir 
per crear un negoci propi.

Ja està disponible al web 
l’agenda d’activitats de Piera
PIERA / REDACCIÓ

Ja es pot consultar la versió 
en línia de l’agenda correspo·
nent al 2n trimestre de 2013, 
amb les activitats del dia a dia, 
l’oferta formativa i algunes no·
vetats destacables de Piera. 
L’agenda dels mesos d’abril, 
maig i juny presenta novetats 
respecte d’anteriors edicions. 
Des que es va engegar aques·
ta publicació ha augmentat la 
participació d’entitats, asso·
ciacions i equipaments que 
volen fer ressò dels actes que 
organitzen. És per això que 
en aquesta agenda, a banda 
de les activitats del dia a dia 
i les propostes formatives, s’hi 
ha inclòs un nou apartat: l’es·
port a Piera, ja que aquest és 
un àmbit molt viu i dinàmic al 
municipi, tot i que també un 
dels que pateix més canvis 

en la programació d’activi·
tats. És per això que aques·
ta informació és actualitzada 
permanentment a l’apartat vi·
ladepiera.cat/esports, on s’hi 
reflecteixen els canvis i les ac·
tualitzacions d’última hora.
Pel que fa a l’edició en paper, 
es repartirà a finals de la prò·
xima setmana als domicilis pi·
erencs i als expositors ubicats 
en els punts habituals: un bon 
nombre de comerços de l’eix 
comercial, locals socials de 
barris i equipaments munici·
pals com la Biblioteca de Pie·
ra, l’Espai d’Entitats, el Casal, 
Centre de Serveis La Bòbila, 
l’Aula Municipal de Música, 
la Piscina Municipal i l’ajunta·
ment de Piera. Recordar que 
per a participar en l’Agenda 
es pot fer enviant un correu a 
agenda@ajpiera.cat.

Últims dies per a 
adquirir les entrades 
per a l’espectacle de 
màgia del Mag Lari

PIERA / REDACCIÓ

Fins el proper dissabte al matí 
es poden adquirir les entrades 
per a l’espectacle de màgia 
del Mag Lari, que promet sor·
preses i somriures per a tot·
hom. 
Des del passat 15 de març i 
fins al dissabte 30 de març 
són a la venda, al Bar Nou 
Foment, les entrades per a 
l’espectacle La Màgia del Mag 
Lari, que es representarà al 
Teatre Foment de Piera, el dis·
sabte 30 de març, a les sis de 
la tarda. Els preus de les en·
trades són de 12 euros antici·
pades i de 15 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 -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.

La Biblioteca de Piera 
obre les inscripcions 
per a les activitats del 
proper trimestre
PIERA / REDACCIÓ

Aquesta setmana han comen·
çat les inscripcions als cursos i 
tallers de formació que la Bibli·
oteca de Piera ha programat 
per als propers mesos d’abril, 
maig i juny. 
L’oferta formativa del proper 
trimestre presenta una àmplia 
varietat de noves propostes 
amb bollywood, restaura·
ció de moble, funky-hip hop, 
manteniment de l’ordinador, 
aplicacions per a mòbils, mas·
satge musical infantil, acomi·
adament i escola de pares, 
entre d’altres. Les inscripcions 
s’han de formalitzar a la bibli·
oteca pierenca i es poden fer 
fins a una setmana abans de 
l’inici de cada curs. Per a més 
informació es pot consultar la 
pàgina web www.viladepiera.
cat/la·vila/biblioteca/formacio 
o bé trucar al telèfon 93 778 
96 65. Els cursos programats 
són de pagament.

Carme prepara les Caramelles 
i l’aplec d’enguany a Collbàs

CARME / REDACCIÓ

Després dels mesos d’as·
saigs, i seguint una llarga 
tradició del poble, el Cor de 
Caramelles de Carme, sota la 
direcció del mestre Joan Roca, 
ens alegrarà un any més el 
diumenge de Pasqua amb els 
seus cants. Recorreran els 
carrers de Carme al llarg de 
tot el matí fent diferents atura·
des i els punts tradicionals on 
la cantada és més complerta 
serà la plaça de l’Església a 
la sortida de la Missa i davant 
de l’ajuntament. Els cants, les 
flors, l’anuari i les cistelles om·
pliran de nou el poble.
D’altra banda, el dilluns de 

Pasqua, com és tradicional a 
Carme, es pujarà cap a Coll 
Bàs amb motiu de l’Aplec anu·
al, on a les dotze es celebrarà 
l’ofici a l’ermita en honor de la 
mare de Déu de Coll Bàs i a 
2/4 d’una hi haurà la ballada 
de sardanes, enguany amb la 
cobla els Lluïsos de Taradell; 
entremig, novament els cants 
del Cor de caramelles i men·
trestant el foc agrupat s’anirà 
preparant per donar suficients 
brases per a aquells grups 
d’amics i famílies que decidei·
xin quedar-se a dinar a l’en·
torn de l’ermita. Com cada any 
hi haurà sorteig d’una mona i 
cava, tires recordatòries i bar.

Després de l’ofici a l’ermita, tindrà lloc l’aplec de sardanes a l’era de Collbàs.

Carme prepara la 3a Caminada 
Popular de Penyes blaugrana
CARME / REDACCIÓ

La Penya Blaugrana de Car·
me organitza un any més, i 
ja en són tres, la Caminada 
Popular de Penyes del Bar·
ça, per al proper 7 d’abril. Les 
inscripcions per a participar a 
la caminada ja estan obertes 
i es poden fer a través de la 
pàgina web http://carme.cat/
penyabg. 
La caminada es farà per als 
voltants del municipi anoienc, 
amb un recorregut de 16 qui·
lòmetres i un desnivell de 438 
metres, amb sortida a les vuit 
del matí del carrer Sant Jordi 
i arribada a les piscines. Cal 
destacar que hi haurà botifarra 
per esmorzar i també moltes 
altres sorpreses.
Hi haurà sorteig entre tots els 
participants de vals de restau·
rants col.laboradors per anar a 
dinar, a més de vals per anar 

al circuit de Castellolí a córrer 
amb karts, una samarreta del 
Barça, pilotes i més sorpre·
ses. També es comptarà amb 
la presència de l’Avi del Bar·
ça. Cada participant tindrà una 
samarreta tècnica de regal i 
esmorzar.



Pasqua amb les tradicionals cantades de caramelles 
i l’Aplec de Sentfores a Sant Martí de Tous
ST. MARTÍ TOUS / LA VEU

El proper diumenge de Pas-
qua, Sant Martí de Tous tor-
narà a vibrar amb les ja tradi-
cionals caramelles, que cada 
any animen places i carrers del 
poble de la mà de cantaires de 
totes les edats i dels joves mú-
sics del poble. No hi faltaran, 
com mana la tradició, els nens 
i nenes d’entre sis i set anys 
vestits d’hereus i pubilles, els 
ballesters, les lloques, les toies 
i els clavells.
A dos quarts de deu del matí 
els caramellaires, precedits de 
l’ abanderat que aquest any és 
el Josep Anton Jiménez, co-
mençaran les cantades a l’en-
trada del poble. Després de la 
Missa Major, cap a les 12 del 
migdia, continuaran les canta-
des, de les quals destaquen la 
que es fa a la Plaça de l’Esglé-
sia i la de davant de l’Ajunta-
ment. Les cançons que sona-
ran aquest any són la dansa 
de Castellterçol, el ball de Sant 
Ferriol i la Cançó de beure, en-
tre d’altres. 
La Comissió de Caramelles 
de Tous vol seguir contribuint, 
així, any rere any, al manteni-
ment d’una de les festes més 
viscudes i arrelades al poble, 
ja fa 96 anys que la celebrem.
El dilluns de Pasqua, se ce-
lebrarà el tradicional aplec al 
santuari de Sentfores. Les acti-
vitats s’inicien a les 11 del matí 

22
D E  L ’ A N O I A

DIJOUS
28 de març de 2013 Comarca

Anoia Sud /Alta Anoia

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El proper 1 d’abril, dilluns de 
Pasqua, Calonge de Segarra 
celebrarà, com és tradició, la 
Festa del Panellet. Els actes 
religiosos començaran a 2/4 de 
12 del matí amb la celebració 
de l’Eucaristia a l’església de 
Santa Fe de Calonge, acom-
panyada per la coral de Sant 
Martí Sesgueioles. A continu-
ació, a l’interior de l’església, 
es cantarà una cançó nova de 
caramelles i al finalitzar tindrà 
lloc la benedicció i el reparti-
ment del panellet. Les cases 
col·laboradores en el reparti-
ment del panellet d’enguany 
són l’Agustina i Cal Mas. 
A 2/4 de 10 del matí es farà 
l’esmorzar “Tarifa plana” que 
consisteix en: botifarra, cansa-
lada i arengades al a brasa, pa, 
vi i aigua sense límit, fins que 
s’acabi, per només 3 euros, 
cuinat a càrrec de cadascú. Un 
any més, la Festa del Panellet 

Calonge de Segarra, a punt 
per a la Festa del Panellet

comptarà amb la participació 
de la fira mercAnoia i diversos 
expositors de productes arte-
sans i de la zona, a partir de 
les 10 del matí. També hi haurà 
una demostració de construc-
ció tradicional de pedra seca, 
tàpia i tovot, a càrrec de Cat 
Patrimoni i Lithos Construcció. 

Per als més menuts, no hi fal-
taran els tallers de circ i l’infla-
ble, per part de la companyia 
Tot Circ. A l’1 del migdia, per 
amenitzar la festa, actuarà el 
grup de música celta Slàinte. 
Hi haurà servei de bar durant 
tot el matí. 

amb la Missa a l’ermita. Cap al 
migdia ja ens espera la Cobla 
Ciutat de Cervera per tocar 
unes magnífiques sardanes a 
l’era de l’ermita. 
I mentre uns ballen, a sota 
l’ombra dels pins no hi falten 
les partides de bitlles catala-
nes. I per acabar-ho d’arrodo-
nir, l’organització fa la rifa d’una 
magnífica Mona. Als voltants 
de l’ermita hi ha espais dispo-
sats per a totes aquelles per-
sones que vulguin quedar-se 
a dinar i així completar el dia 
d’Aplec.   
Recordar que el diumenge 14 
d’abril es farà la tradicional 
arrossada que organitza la 
Comissió de Caramelles i que 
està oberta a tothom que ens 
vulgui acompanyar.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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El Restaurant Gufo d’Igualada celebra el seu 
25è aniversari sent un referent a la comarca
IGUALADA / LA VEU

Un dels restaurants més co-
neguts d’Igualada i la comarca 
celebra aquesta mateixa set-
mana el seu 25è aniversari. 
Al bell mig d’Igualada, el Res-
taurant-Pizzeria Gufo porta un 
quart de segle oferint un tracte 
amable i familiar als seus cli-
ents, sense escatimar en la 
bona qualitat dels seus pro-
ductes i oferint un servei atent 
i professional. El seu propie-
tari, José Serrano, porta 45 
anys en el món de la restaura-
ció, havent estat en diferents 
locals i restaurants de Cata-
lunya, i ja en fa 25 que està 
al capdavant d’aquest negoci 
familiar que ha vist passar una 
gran quantitat de clients, molts 
d’ells fidels al restaurant des 
dels seus inicis fins ara. 
Un local acollidor, familiar i de-
corat amb imatges i fotogra-
fies de la ciutat, on mai no hi 
falta el símbol identificatiu del 
restaurant, el mussol, que li 
dóna el nom de Gufo.  Ofereix 
un ambient amable, proper i 
professional, on es pot dinar 

o sopar en companyia d’amics 
o familiars, tant sigui en petits 
grups com en grups més nom-
brosos, ja que disposa d’una 
àmplia sala. 

Cuina mediterrània i pizzes
El Gufo ofereix cuina mediter-
rània, tenint-ne la cataloga-
ció oficial per Amet, amb tot 
tipus de menjars de qualitat, 
a més d’una àmplia varietat 
de pizzes, elaborades artesa-
nalment al restaurant, ja que 
disposa d’un forn especial i tot 
just renovat per elaborar-les. 
A més, el restaurant-pizzeria 
ofereix les ja conegudes “gu-
fitostes”, un plat típic i únic del 
local, a base d’ibèrics, salmó 
o anxoves... Com a novetat, 
també ofereix el pa de vidre, 
un producte innovador, sent un 
pa sense molla, i que combina 
molt bé amb tot tipus d’ibèrics i 
agrada molt als clients. El res-
taurant intenta innovar, sense 
deixar d’oferir productes de 
qualitat, introduint-ne de nous 
i cuidant la presentació i el 
servei als clients. 

Un agraïment a tots els clients, 
amics, treballadors i familiars
IGUALADA / LA VEU

El propietari del conegut local 
igualadí, José Serrano, vol 
agrair a tots els clients que han 
confiat en el seu restaurant-
pizzeria al llarg d’aquests vint-
i-cinc anys, la seva confiança 
i aposta pel restaurant, sent 
ja part d’aquesta gran família 
i amics del Gufo. Serrano ex-
plica que molts d’ells van co-
mençar a gaudir dels dinars i 
sopars del Gufo mentre feste-
javen i han seguit anant-hi com 
a casats, amb els fills i fins 
i tot ara alguns, com a avis. 

Aquests i la resta de clients 
que han anat alguna vegada al 
restaurant són els que donen 
vida al local i han fet possible 
aquests 25 anys d’existència. 
Serrano també vol fer referèn-
cia a tots els treballadors que 
han passat i encara treballen 
al restaurant, a més d’un agra-
ïment molt especial a tota la 
família, que s’ha implicat en 
aquests 25 anys amb el pro-
jecte, sent un pilar fonamental 
del restaurant i han fet possible 
també que ara puguin celebrar 
aquest aniversari.

La família del Restaurant-Pizzeria Gufo, satisfeta d’haver arribat al quart de segle.

Un lloc acollidor, familiar i amb imatges de la ciutat ofereix als clients un ambient amable i casolà.

Disposa d’una àmplia sala per acollir dinars o sopars de grup, amb la privacitat necessària i molt bona atenció.
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Alta Anoia 

Finalitza la segona part del 
grup de dones cuidadores
CASTELLFOLLIT / REDACCIÓ

A principis d’aquest mes de 
març va concloure la segona 
part del grup de dones cui-
dadores de persones amb 
dependència celebrat a Cas-
tellfollit de Riubregós orga-
nitzat pel Consell Comarcal 
de l’Anoia, amb el suport de 
l’ajuntament d’aquest munici-
pi.
El grup, que enguany ha fet un 
total de 10 sessions, ha estat 
la continuïtat d’una primera 
formació que es va dur a ter-
me durant el 2011-2012. Per 
tal de respondre a la demanda 
de les persones assistents, es 
va veure oportú organitzar una 
segona part d’aquestes troba-
des. Aquestes 10 sessions 
han estat quinzenals i s’han 
caracteritzat per donar més 
importància al suport emo-
cional. Per aquest motiu, la 
conductora del grup ha estat 
la psicòloga Ció Senserrich. 
També s’ha pogut comptar 
amb la col·laboració desinte-

ressada de Mercè Duocastella 
(infermera de l’ABS de Calaf), 
de Menchu Vélez (educadora 
social del Consorci Sanitari 
de l’Anoia) i de Sònia Mateos 
(educadora social i antropòlo-
ga del SIAD i l’EAF). 
El nombre de persones partici-
pants en les sessions grupals 
ha estat variat, oscil·lant entre 
quatre i deu en funció de les 
situacions personals de les 
dones cuidadores i dels seus 
familiars a càrrec. Les partici-
pants provenien de Castellfo-
llit de Riubregós així com d’al-
tres municipis de l’Alta Anoia, 
com Sant Martí Sesgueioles 
i Calonge de Segarra. El De-
partament de Benestar Social 
i Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
agraeix l’assistència al grup 
de dones, i encoratja a l’ajun-
tament de Castellfollit de Riu-
bregós a mantenir aquesta lí-
nia d’actuació vers les dones, 
principalment, cuidadores de 
persones amb dependència.

Boscat celebra la seva assemblea 
general a Sant Pere Sallavinera

Taula rodona sobre responsabilitat civil en danys per incendis forestals.

ST. PERE SALLAVINERA / LA VEU

La Federació Catalana d’As-
sociacions de Propietaris Fo-
restals (Boscat) va celebrar 
aquest passat dissabte, la 
seva assemblea general a 
Sant Pere Sallavinera, amb 
una defensa de l’associaci-
onisme per avançar en l’arti-
culació del sector i tenir més 
capacitat d’interlocució davant 
dels poders públics. Durant 
l’acte de cloenda, el president 
de Boscat, Jaume Rabeya, va 
demanar “més agilitat” a l’ad-
ministració per resoldre els 
problemes dels boscos cata-
lans. En el transcurs del mateix 
acte, el nou director general 
de Medi Natural i Biodiversitat 
de la Generalitat, Antoni Tra-
sobares, es va comprometre 
a treballar conjuntament amb 
les associacions forestals per 
“dinamitzar” el sector i asse-
gurar l’equilibri entre la protec-
ció del medi ambient i la gestió 
dels boscos.
Per la seva banda, el diputat 
general d’Espais Naturals i 
Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona, Joan Puigdo-
llers, va remarcar la impor-

tància de comptar amb unes 
associacions fortes per tal de 
tenir “interlocutors vàlids” amb 
els quals emprendre noves 
accions conjuntes de millora 
del sector. En l’acte de clo-
enda, també hi va participar 
l’alcaldessa de Sant Pere Sa-
llavinera, Montserrat Noguera.
Prèviament, els propietaris fo-
restals presents van participar 
en una taula rodona sobre la 
problemàtica de la responsa-
bilitat civil per danys en incen-
dis forestals, amb experts i re-
presentants de l’administració. 
Una de les principals conclu-

sions va ser la necessitat de 
comptar amb una bona cober-
tura d’assegurances i pòlisses 
de responsabilitat civil per l’ac-
tual tendència a un increment 
de les reclamacions judicials 
per aquest tema. 
La celebració d’aquesta as-
semblea general a la població 
anoienca, coincideix amb el 
cinquè aniversari de Boscat, 
entitat sense ànim de lucre 
que agrupa més d’un miler 
de propietaris de dinou asso-
ciacions forestals, amb una 
superfície total que supera les 
76.000 hectàrees de bosc.

Units per Calaf denuncia 
l’ajuntament calafí al Síndic

La regidora Lourdes Oliveras a la seva entrada a l’òrgan català. 

CALAF / REDACCIÓ

La regidora d’Units per Calaf 
AM, Lourdes Oliveras, ha pre-
sentat una denúncia davant 
del Síndic de Greuges per la 
pressumpta manca de trans-
parència de l’ajuntament de 
Calaf. Segons Lourdes Olive-
ras, “des de l’inici de la legisla-
tura que veig vulnerat el meu 
dret d’accés a la informació. A 
cada ple he fet constar aques-
ta situació i des de l’equip de 
govern se’n fa cas omís”.
Així doncs, i després de dos 
anys de queixes reiterades  
per part de la regidora a l’opo-
sició, per la suposada manca 
de transparència de l’equip 
de govern, Oliveras ha decidit 
fer el pas i presentar aques-
ta queixa davant de l’òrgan 
competent. La regidora ha 
acompanyat la seva denún-
cia al Síndic de Greuges amb 
una relació de deu instàncies 
presentades a l’ajuntament 
de Calaf durant el darrer any 
i mig.
En el document de registre 

d’entrada al Síndic, en data a 
22 de març del 2013, Oliveras 
va detallar les deu instàncies 
amb data i registre d’entrada 
a l’ajuntament per les quals 
argumenta que no ha rebut 
resposta, algunes amb la ne-
gativa del govern municipal i 
d’altres amb un retard que difi-
culta la seva tasca.
Oliveras manifesta que “el 
retard i, en alguns casos, la 
negativa sistemàtica a facili-
tar la documentació dificulta 
la meva tasca com a càrrec 
electe local de control i fisca-
lització de l’acció de govern 
municipal”.
Oliveras demana al Síndic la 
seva intervenció per tal que 
es garanteixin els seus drets 
com a membre electe local i 
l’ajuntament de Calaf faciliti 
la millora de la gestió pública 
acomplint amb els terminis 
d’accés a la documentació es-
tablerts en el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local 
de Catalunya amb diligència i 
transparència.

Veciana celebra 
l’arribada d’una nova 
veïna al municipi
VECIANA / REDACCIÓ

En un municipi com el de Ve-
ciana, amb una població força 
reduïda, l’arribada d’infants és 
sempre motiu d’alegria com-
partida. És per aquest motiu 
que l’ajuntament vol donar la 
més sentida benvinguda a la 
vecianenca Olivia Rego Martí-
nez, que va néixer el dia 20 de 
gener i que viu juntament amb 
els seus pares i germans a Cal 
Magí de Montfalcó el Gros. 

Amb la Pasqua Florida, arriben 
les caramelles de Veciana

Enguany, el grup de caramellaires concentrarà la seva acutació durant el diumenge. 

VECIANA / REDACCIÓ

Durant aquestes dates i com 
ja és tradició, la Pasqua a 
Veciana arriba acompanya-
da  de les cantades i ballades 
de Caramelles. Les cançons 
triades per la present edició 
van des de la coneguda sar-
dana “La Santa Espina” fins a 
ritmes més moguts com els de 
“Les Caramelles”, “El llimoner” 
i “Passada de Caramelles”, 
passant per la sublim melo-
dia de “La Balanguera”. Pel 
que fa a les danses, el grup 
dels grans ballaran el galop 
de Cercavila i el grup de pe-
tits dansaran el ball de Sant 
Farriol. Com a novetat, aquest 
any les cantades i ballades es 

concentraran totes durant el 
diumenge al matí i es faran en 
quatre punts del municipi. El 
diumenge de Pasqua comen-
çarà a les 10 del matí amb 
la missa a l’església de Sant 
Pere del Vim. L’acte, oficiat 
per mossèn Carles Riera, es-
tarà acompanyat per les veus 
del grup de caramellaires. En 
sortir de l’ofici es faran les 
cantades i ballades a la pla-
ça de mossèn Esteve Prat. A 
continuació el grup es despla-
çarà cap al Casal dels Ger-
mans de la Salle i als nuclis de 
Montfalcó el Gros i de Veciana 
on hi cantaran i ballaran a 3/4 
de dotze, 2/4 d’una i la una del 
migdia respectivament.

Calaf prepara els 
actes d’enguany de la 
Diada de Pasqua
CALAF / REDACCIÓ

Calaf viurà aquest diumenge 
31 de març una nova diada de 
Pasqua, com sempre amb els 
cants de les caramelles com 
uns dels protagonistes. Seran 
els cantaires de la Coral Res-
sons i els Amics de Calaf els 
que recorreran carrers i pla-
ces. A les 2/4 de dotze tindrà 
lloc la Missa a l’església de 
Sant Jaume. Al voltant de la 
una hi haurà ballada de sar-
danes, a la plaça dels Arbres. 
Finalment, la Unió Calafina ha 
programat per a la tarda un 
gran ball amb el quartet Doble 
Cara a 2/4 de vuit.
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Encara que ja s’ha dit i repetit manta vegada cre-
iem que s’escau insistir que l’esdevenidor econò-
mic del nostre poble s’ha d’enfocar potenciant el 
turisme.  Així ho ha manifestat diverses vegades la 
nostra autoritat municipal i diríem que així sembla 
que ho entén també la població. No serem mai, ni 
ho volem ser, un poble industrial. No va amb el ta-
rannà de la nostra gent ni la nostra localització ni 
els accessos per carretera que tenim ho 
permetrien. Altra cosa seria que tinguéssim 
algunes petites indústries no contaminants 
que complementàriament donessin suport 
a l’economia global del poble.  Antany érem 
un poble majoritàriament agrícola, però el 
món no és estàtic sinó dinàmic, i la vinguda 
de les màquines i mercats globals, inexora-
blement ha comportat que aquesta activitat 
es desenvolupi igualment avui, si bé amb 
vint vegades menys de braços.
És a dir, bàsicament som un poble agrícola 
però, per les exigències dels temps, amb 
molts pocs agricultors per fer la mateixa 
feina que feien els nostres avis.  Sembla 
doncs correcte, i diríem que necessari, 
l’objectiu d’adreçar el nostre poble cap al 
turisme i els serveis que comporta. La in-
fraestructura natural no l’hem de crear, ja 
la tenim (paisatge, boscos, clima, poble an-
tic....).  Però com diu la dita castellana “el 
buen paño en el arca no se vende”,  i és 
veritat, i més avui que quasi tots els mercats 
són madurs i arreu s’apliquen amb professionalitat 
les tècniques del marxandatge per aconseguir els 
objectius.
Trobem a faltar la definició d’un pla concret, acceptat 
per tothom, de desenvolupament turístic del nostre 
poble, assenyalant objectius, mitjans i terminis per 
aconseguir-los.  Ep!  potser ja hi és aquest pla, però 
nosaltres no l’hem vist publicat enlloc. Hauria d’estar 
tot el procés ben definit i ser fomentada i recolza-
da qualsevol actuació en el futur dins aquest marc, 

de manera que tota l’activitat convergeixi cap a un 
objectiu concret i determinat de desenvolupament 
global.  S’haurien de donar respostes a preguntes 
com són ara: Turistes de quin nivell adquisitiu vo-
lem?   Com ha de ser l’acabat de les façanes del 
casc antic? Com s’han de coordinar els dies de tan-
cament de les botigues? Quins serveis turístics s’han 
de potenciar/fomentar? Etc., etc. Cal comentar que 

espontàniament la iniciativa privada ha sabut crear 
aquí a la Llacuna una bona xarxa de cases rurals 
de nivell mig/alt que atrau a molts turistes que que-
den meravellats del nostre entorn natural i del bon 
servei de les mateixes, però no n’estem segurs que 
la resta acompanyi. És un punt a tenir en compte, 
perquè com més oferta de cases rurals hi hagi més 
demanda hi haurà, sobretot si es manté el nivell ac-
tual, però òbviament tota la resta ha d’acompanyar.
En el terreny concret de la pràctica es pot per exem-

ple assenyalar que es fan a la Llacuna moltes acti-
vitats i moltes festes, algunes amb molt de poder de 
convocatòria, però el ressò que tenen als mitjans és 
escàs, no ja als d’ampli abast sinó que ni als d’àm-
bit comarcal. Hi hauria d’haver algú que sistemàti-
cament se n’encarregués, com un gabinet de prem-
sa, potser l’idoni seria alguna conselleria que se’n 
responsabilitzés, que vetllés per difondre una bona 

i atractiva imatge del poble i que donés 
comptes de l’activitat realitzada. 
Recentment el nostre terme municipal ha 
acollit el Campionat d’Europa de Rogaining 
en què hi han participat, durant tres dies, 
600 esportistes de 14 països d’Europa. 
Ha sigut un acte important, però més en-
llà de que les autoritats municipals dones-
sin la benvinguda al participants i així ma-
teix s’acollís als que ho requerien, no s’ha 
aprofitat, ni prèviament ni posteriorment la 
importància de l’esdeveniment per difon-
dre amb contundència la marca “Llacuna” 
associada a natura, esbarjo, esport, gastro-
nomia....
En un altre ordre de coses voldríem aprofi-
tar aquesta pàgina per comentar el defici-
ent servei de correus que estem patint des 
de fa ja bastant temps. Acostumats al bon 
servei que vam tenir durant tants anys ara 
costa d’acceptar aquesta situació que, de 
fet, no és acceptable. És inexplicable que 

ens canviïn tan sovint els carters, persones 
que amb tota la seva bona voluntat per fer les coses 
bé, quan ja comencen a aprendre els carrers i les 
adreces, els canvien i el resultat és que no pots con-
fiar si una carta t’arribarà o no o a on anirà a parar.  
Òbviament és aquest un tema que no és de la com-
petència directa del nostre Ajuntament, però algú ho 
hauria de vetllar, alguna cosa s’hi hauria de fer.
Bé, res més que desitjar a tothom que tinguem molt 
bona Pasqua!

A la Llacuna, cap on anem?

AMB LA COL.LABORACIÓ DE :
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· Oficines Ajuntament
De dilluns a divendres de 10 del 
matí a 2 del migdia

· Atenció al públic de 
l’Alcaldia
Dilluns de 5 a 8 de la tarda
 
· Atenció al públic de la 
secretària
Dilluns i dijous de 5 a 8 de la 
tarda

· Atenció al públic de 
l’assistent social
Dimarts de 10 a 2 del migdia

· Serveis tècnics (arquitecte)
Dilluns de 5 a 8 de la tarda

· Oficina municipal 
d’informació
Hivern:
Divendres de 5 a 7 de la tarda. 
Dissabte de 10 a 1 del migdia i 
de 5 a 7 de la tarda. Diumenge 
de 10 a 1.
Estiu:
Juliol, agost, setembre (fins 
l’11), de dimarts a diumenge de 
10 a 1 del migdia i de dimarts a 
dissabte, de 5 a 7 de la tarda.

· Metge
Dilluns: 
- de 4 a 6 de la tarda, visita 
espontània
- de 6 a 7 de la tarda, visita con-
certada
De dimarts a divendres:

- de 10 del matí a 12 del migdia, 
visita espontània
- de 12 a 1 del migdia, visita 
concertada

· Infermeria
Dilluns: de 4 a 7 de la tarda
De dimarts a divendres: de 10       
del matí a 1 del migdia

· Control de glucèmia
Dimarts de 9 a 2/4 de 10 del           
matí

· Electrocardiogrames
Dimecres

· Anàlisis de sang
Dijous de 2/4 de 8 a 8 del 

matí

        DADES D’INTERÈS LOCAL
Naixements
Laia Martínez Gámez  5 de febrer de 2013

Matrimonis
Jordi Gómez Cumí
Marta Rodríguez Pallàs  14 de desembre de 2012
  
Defuncions
Joan Balsells Palau  15 d’agost de 2012
Antoni Vidal Marimon  8 de desembre de 2012
Encarnacion Fernandez Martinez 20 de desembre de 2012
Ricard Gomà Bou  12 de febrer de 2013

                 DEMOGRAFIA

TELÈFONS D’INTERÈS LOCAL
Oficines Ajuntament de la Llacuna 938976063
Parròquia   938976126
Parc de Bombers   938977099
Jutjat de Pau   938976323
Correus    938976029
Casal de la Gent Gran  938976325
CEIP Vilademàger  938977050
Llar d’Infants   938977118
Consultori Mèdic   938056104
Farmàcia   938976154

Comissió encarregada de dur a terme Ancosa 
L’ANCOSA ha estat elaborat per una comissió del Centre d’Estudis Llacunencs (CELL).
És oberta a l’aportació de treballs per a properes revistes així com també a la col·laboració de perso-
nes que vulguin incorporar idees noves.
Raó:  CELL – carrer Major, s/n – 08779 La Llacuna

     Màxima + alta Màxima + baixa Mínima + alta Mínima + baixa Precipitacions

Novembre   Dia 16/17’9º Dia 28/7’5º Dia 18/9’3º Dia 31/-3’2º 29’3 litres

Desembre   Dia 24/22’7º Dia 1/5’9º Dia 16/7’8º  Dia 1/-3’9º 1’2 litres

Gener     Dia 6/17’2º Dia 23/5’8º Dia 10/5’3  Dia 3/-3’4º 1’4 litres

Febrer        Dia 1/14’6º Dia 23/3’1º Dia 5/4’2º  Dia 25-26/-4’3º 41’1 litres

 

Temperatures i pluges

Autobús Hispano Llacunense 938912561
Autobusos Masats  938031084
Mossos d’Esquadra  088
Urgències Mèdiques  938053818
Urgències Ambulància  061
Hospital d’Igualada  938058000
Punt FECSA               938976069
Piscina Municipal                              938977041
CELL                  938976072

L’Ajuntament convida als pro-
pietaris forestals de la Llacuna 
a una reunió a celebrar el dia 4 
d’abril de 2013 a les 18:00 h a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament.
El motiu de la reunió és per 
tractar de la prevenció dels in-
cendis forestals i la conservació 
dels boscos.  Hi assistirà el Sr. 
Jordi Bellapart Colomer, Gerent 
de Serveis del Dept. d’Espais 
Naturals de la Diputació de Bar-
celona.

Avís als propietaris 
forestals

Carn 813 ,5 Quilos            2746,55 €
Pa                             3000 Barres              2700,00 €        
Bosses paper          20.000 Unitats          642,63 €     
Tripa, sal i pebre. 414,23 €   
Vi                               380 Litres                  380,00 €
Allioli                           68 Quilos                   285,60 €
Graelles  2 238,00 €
Carbó                         200 Quilos                138,59 € 
Esmorzar embotidors dissabte 102,00 €
Porrons                        17  unitats                 86,10 €
Vasos, tovallons, guants, grapadora. 74,42 €
Llenya 40 €
Espàtules 4, ganivetes 4 11,35 € 

                                                                           --------------   
Total             7859,47 €    

                                     INGRESSOS

Venda de tiquets. 9910 €
Descompta pa 270 €

                                                                           ---------
                                  Total ingressos         10.180 €

Col·laborador: Valentí  Toscas,  Tiquets                                            

Comptes de la matança del porc

Com cada any les corals del 
poble, La Cuitora i Ben Endins, 
faran els seus recorreguts.  El 
dissabte per la tarda per les ro-
dalies del terme i el diumenge 
pels carres del poble, acabant 
a la Plaça Major on les dues 
corals faran el concert complet 
i acabaran amb una cançó con-
junta. La Coral la Cuitora durant 
la missa de la Vetlla Pasqual 
farà el seu tradicional concert 
d’oferiment.

Per Pasqua, 
caramelles

Barri Piscina, 5
Tel. 93 897 62 06

08779 LA LLACUNA
www. puig-romeu.com
info@puig-romeu.com

Tel. 608 691 996
Tel. 93 897 60 14

08779 LA LLACUNA
e-mail:info@campingvilademager.com
web: www.campingvilademager.com 

... EN PLENA NATURA!

- RUTES A PEU SENYALITZADES.
- OBERT FINS 30 DE NOVEMBRE
- PREUS ESPECIALS A LA TARDOR.
- PLACES LIMITADES.

L’Ajuntament convida als llacu-
nencs a la sessió informativa 
que es portarà a terme el 29 de 
març a les 12:00 h del migdia al 
local del gimnàs, (situat a l’antic 
Ajuntament).
L’Ajuntament vol donar a conèi-
xer la situació de diferents actu-
acions com:
La numeració del immobles de 

la població
La rehabilitació de la casa del 
carrer Major, per a la construc-
ción del Centre per el Desenvo-
lupament Cultural i Turístic de la 
Llacuna
Les mesures relacionades amb 
el servei municipal d’aigua
La urbanització del carrer Vila-
demàger.

Sessió informativa de l’Ajuntament
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Dijous Sant
- A 2/4 de 9 del vespre
Ofici de la Santa Cena del Senyor

Divendres Sant
- A 2/4 d’11 del matí
Pregària davant el santíssim Sagrament.
- A les 5 de la tarda
Ofici de la Passió del Senyor.
- A les 9 del vespre
Via Crucis pels carrers del nostre poble.

Dissabte Sant
- A 2/4 d’11 del matí
Solemne Vetlla Pasqual de la Resurrecció de Jesús.

Diumenge de Pasqua
- A 2/4 d’11 del matí
Ofici de Pasqua a l’església de Sant Josep de Rofes.
- A 2/4 d’1 del migdia
Ofici de Pasqua a l’església de Santa Maria de la Llacuna.

Setmana Santa a la 
Llacuna El Casal de la Gent Gran és 

molt actiu. A continuació us 
comentaré les activitats que 
hem fet aquest primer trimes-
tre de l’any 2013. 
El dia 17 de gener es va fer 
l’assemblea de socis per pre-
sentar els comptes de l’any 
2012 que van ser aprovats per 
unanimitat. Després ens van 
obsequiar amb un excel·lent 
dinar per a tots els socis, servit 
pel restaurant Cal Tiquets. La 
festa va acabar amb l’actuació 
del mag Xevi que com sempre 
va fer participar als socis dels 
seus trucs. Xevi és un artista 
de fama internacional del qual 
ja havíem gaudit en una visita 
al museu de la màgia.
El mes de febrer vam celebrar 
amb xerinola i bon humor el 
Dijous Gras amb xatonada i 
truites de botifarra, a continua-
ció ball de Carnaval amenitzat 

per la cantant Sandra i desfi-
lada de disfresses d’alguns 
assistents.
El dinar va estar presidit per 
l’alcalde Sr. Josep Parera i 
diversos membres del consis-
tori, que ens va dirigir unes pa-
raules per demanar-nos que 
mantinguéssim l’optimisme i 
que  no ens deixéssim influen-
ciar pels aires de pessimisme 
actuals. També ens va acom-
panyar la regidora Sra. Santas 
de Blas, ja recuperada del seu 
accident domèstic i que també 
ens va adreçar unes paraules 
d’agraïment.
Finalment i per tancar el tri-
mestre, aquest mes de març 
hem fet la calçotada. La Jun-
ta ens va sorprendre amb un 
canvi d’escenari i en comptes 
de fer-la a la zona de Valls, 
vam anar al poble de Taradell. 
Vam fer un recorregut amb 

Activitats del Casal de la Gent gran de la Llacuna
tren turístic pel nucli antic, 
també vam visitar l’antic Ca-
sino, que el 1940 era obrador 
dels famosos embotits de la 
comarca de Vic. Prosseguint 
el recorregut del trenet, ens 
van deixar al restaurant La 
Maria de Taradell on vam gau-
dir d’una magnífica calçotada.
Com podeu veure en el Casal 
de la Gent Gran de la Llacuna  
no tenim temps d’avorrir-nos. 
En properes ocasions us aniré 
explicant més activitats de les 
que fem, algunes d’aquestes 
activitats serviran per celebrar 
el desè aniversari de la funda-
ció d’aquest casal.
I per acabar també us haig 
d’informar que aquest trimes-
tre ens ha deixat en Ricard 
Gomà, soci estimat i membre 
fundador del Casal.

Lluís Capellades

Els dies 7 i 8 de març els mos-
sos d’esquadra han vingut a 
l’escola de la Llacuna per fer 
uns tallers d’educació viària. 
El dijous han estat els més 
petits els que han fet activitats 
relacionades amb comporta-
ments  senzills i reals per als 
nens i nenes, han participat 
activament i els hi ha agradat 
molt.
El divendres han estat els 
grans els que han participat, 

com si fos un joc; els  nens i 
nenes han gaudit  reflexionant 
en respostes i accions davant 
de situacions habituals.
A més tots dos grups han po-
gut pujar al cotxe, posar-se 
armilles, parlar per la radio, 
sentir la sirena i trobar res-
posta a les seves preguntes. 
L’experiència ha estat positiva 
i divertida!

Escola Vilademàger

Ens han visitat els Mossos 
d’Esquadra

El racó de l'escola

Sempre recordarem d’ell la 
seva rialla i bon  tarannà.
El ser pagesos des de joves 
teníem bona relació, però va 
ser el 1977 quan les eleccions 
a les noves Cambres Agràries 
que va començar una relació 
més forta. Vull fer una petita 
història d’aquell fet. Al fer la 
llista no va acceptar anar de 
president però que si jo anava 
de cap de llista ell seria el se-
gon, o sigui de vicepresident.  
D’aquella etapa, de les dife-
rents tasques que varem dur a 
terme la que més ens sentíem 
satisfets és la que fins ara ha 
tingut un gran èxit, és a dir la 
Matança del Porc,  d’això fa 32 
anys. Volíem recuperar aque-
lla Fira quasi desapareguda i 
faltava set anys pels 650 del 
seu aniversari, ja feia dies 
que em parlàvem i li vaig dir 
“només has de dir endavant”.   
Érem al taulell del bar El Trull 
i va contestar ràpid “endavant, 
endavant”. Quan ho proposà-
rem a la junta de la Cambra 
tots digueren  que sí, igual que 
quan anàrem a parlar amb els 
necessaris col·laboradors, els 
tocinaires.
Tots aquests anys ell i jo ens 
consultàvem i estudiàvem les 
propostes a fer en les reuni-
ons del col·laboradors, prèvi-
es a la Matança. Igualment a 
l’acabar ens repassàvem tots 
els comptes i fèiem balanç 
dels errors que hi havia hagut. 
Quantes vesprades d’agrada-
bles converses! On també cal 
dir que hi participava la Cristi-
na, la seva dona.
Durant els anys de la Cambra 
Agrària ens alternàvem en do-
nar la copa del futbol el dilluns 

de la Festa Major.
Quan ens demanaren a la 
Cambra que busquéssim  algú 
que es cuidés d’una estació 
meteorològica, ell es va ofe-
rir de seguida. Cada dia quan 
anava a la granja i durant més 
de vint-i-cinc anys en prenia 
les dades. I a l’estiu comptava 
en  les trampes les papallones 
del cuc del raïm que s’hi aga-
faven per després passar-les 
per telèfon, que per cert aquet 
darrer any ho van donar a fer 
a una altra persona sense 
haver-li dit res, ni donar-li les 
gràcies per tants anys de col-
laboració. Quan instal·laren 
l’estació automàtica de tempe-
ratures digueren que era mas-
sa a prop de la carretera i ell 
va buscar tres possibles llocs, 
i es decidiren pel meu hort al 
ser més visible.
Era un entusiasta dels cre-
madors de iodur de plata per 
prevenir les pedregades i un 
cop va desaparèixer la xarxa 
que havia muntat la Cambra 
Agrària Provincial per pro-
blemes econòmics, va estar 
d’acord en continuar el que 
teníem aquí i vàrem buscar la 
manera de finançar-lo, sobre 
tot amb els ingressos del cotó 
d’aquells anys, a més fa pocs 
anys va anar a buscar el fogó 
que hi havia a Bellprat i que es 
va  instal·lar a la Torrebusque-
ta.
Quan es fundà el CELL va ser 
dels primers en cedir materials 
per a l’arxiu i entre ells aquells 
“cartronet moneda” que l’ajun-
tament fabricava durant la 
guerra civil. 
També hem de recordar que 
va ser un dels col·laboradors 

en l’arranjament del pou d’An-
cosa. 
Feia més de trenta anys que 
no fallàvem en visitar la fira de 
Mollerussa junt amb el Medir 
Boada, quasi sempre el dia de 
Sant Josep.  La parada obliga-
tòria, inclús aquest darrer any, 
era en els estands del tema 
del porc, ja que encara tenia 
al cap renovar les solls.
Els dos decidírem posar un  
molí de vent a les nostres fin-
ques ja fa uns trenta anys, que 
a més de la utilitat de treure 
aigua ens donava satisfacció 
veure’ls voltar.
Era un dels veïns que pres-
sionava per l’arranjament del 
Pont de l’Arc. Recorda la seva 
esposa, que el dia que inau-
guraren l’arranjament aquest 
pont va voler anar amb ella 
per la nit tot passejant a veu-
re’l i en veure’l il·luminat, va 
ser tal la satisfacció que sem-
pre ho recordava com un dels 
moments més emotius de la 
seva vida.    
Una de les seves il·lusions era 
que es portés a terme una pro-
mesa de l’alcalde, la construc-
ció de la residència geriàtrica.
També vull deixar constàn-
cia del seu somni, un pe-
tit embassament en la llera 
del torrent de la Molinada, 
a l’altura de la Romanillosa,                                    
aprofitant les aigües sobrants 
durant l’hivern de la font de 
Dalt i de les aigües del Moli del 
Nin que canalitzades hi arriba-
rien pel seu natural desnivell. 
Una zona de lleure que faria 
més atractiu el nostre poble. 
Descansa en pau, amic.

Santiago Salvador Gomà

Recordant Josep Busquet Morgades
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1 i 2 Desembre 2012
Com cada any, a la tarda, dins 
dels actes de la Fira de Sant 
Andreu, es va inaugurar l’ex-
posició de fotografia antiga als 
baixos del CELL.
El diumenge 2 de bon matí es 
va omplir els carrers de firaires 
i a la plaça Major es va posar 
en marxa els preparatius per 
l’escalivada de botifarres i re-
partiment d’entrepans. A poc 
més de les 8:00 ja va comen-
çar el repartiment que en tot el 
matí se’n van repartir més de 
5.000 entrepans untats amb 
allioli o oli d’oliva verge del 
poble.  
Enguany vam rebre la visita 
del President de la Diputació, 
el Sr. Salvador Esteve i Fi-
gueras, que va ser rebut per 
les autoritats locals, visitant 
l’Ajuntament i desprès fent un 
recorregut presenciant l’ac-
tivitat dels manipuladors de 
la matança i fent un tast d’un 
entrepà. Acte seguit va visi-
tar el CELL (Arxiu Històric de 
La Llacuna) signant el Llibre 
d’Honor de l’entitat i va conti-
nuar resseguint les parades i 
estands de la Fira.

6 Desembre 2012
Hi ha haver acapte de sang a 
l’ambulatori municipal

8 Desembre 2012
Dia de l’Immaculada Concep-
ció patrona de la parròquia de 
la Llacuna. A les 12:30 Solem-
ne Ofici cantat per la Scho-
la Cantorum d’Igualada que 
acabant la missa van oferir un 
concert de Càntics Nadalencs 
al peu d’altar.

13 Desembre 2012
Com es tradició per Santa Llú-
cia els escolars van recórrer 
els nostres carrers i places 
cantant les típiques “llúcies” i 
arreplegant llaminadures ofer-
tes pel veïnat. 

15 Desembre 2012
A l’església parroquial va tenir 
lloc un càlid homenatge i comi-
at a Mossèn Joan Mata que es 
va jubilar de rector de la Llacu-
na, càrrec que ha desenvolu-
pat durant més de 30 anys.  La 
Missa va ser presidida pel Sr. 
Bisbe Agustí Cortès i cantada 

pel Cor Parroquial.  Al final hi 
va haver concert de la Coral la 
Cuitora i diferents parlaments 
de comiat de les diferents en-
titats locals, cloent l’acte amb 
una celebració festiva.
Es va fer també la presentació 
del nou rector Mossèn Ramón 
Maria Bosch i del vicari Mos-
sèn Jordi.

23 Desembre 2012 
Sortint de Missa de van fer 
el tradicional concert de Na-
dal que aquest any va comp-
tar amb una coral convidada 
“Massoteres Encanta” que 
van actuar conjuntament amb 
“La Cuitora” en una de les tres 
parts.

24 Desembre 2012 

A mitja nit es va celebrar la 
Missa del Gall que com ja és 
habitual va ser cantada pel 
Cor Parroquial tenint el goig 
els assistents de poder sentir 
els singulars cants de la nos-
trada i antiquíssima missa de 
pastors.  En sortir, a la Plaça, 
al voltant d’una foguera, vam 
poder fer un tast de coca i 
moscatell.

25 Desembre 2012
A mig matí missa a la capella 
de Rofes on també en sortir es 
va fer un tast de coca i mos-
catell.
A les 12:30 a la Llacuna, mis-
sa cantada pel Cor Parroquial.

27-29 Desembre 2012 
2n Saló de la Infància de la 

Llacuna, amb esports, jocs i 
diversió als baixos de la pisci-
na municipal.

1 Gener 2013 
Cap d’Any.  Vam tenir l’honor 
de rebre el patge Faruk com 
ambaixador de Ses Majestats 
els Reis d’Orient al qual van 

donar la benvinguda les au-
toritats locals i desprès d’uns 
petits parlaments la mainada 
va poder lliurar la seva carta 
pels Reis.  (Patge Faruk:  Ra-
fael Rodriguez Ballús.  Patges 
Ajudants:  David Celda Hosta-
lot i Joan Roca Berini).

Crònica local

Carnestoltes

Carnestoltes Festa de Sant Blai

Cant corals a l’església Cursa d’orientació



MARÇ 2013 5ANCOSA  

Ctra. d’Igualada, 24
cerealsllorach@hotmail.com

Telèfon 93 897 61 28 - Fax 93 897 61 20
08779 la Llacuna

salas@assessoriasalas.es
www.assessoriasalas.es

Pl. Fortmicó, s/n
08779 LA LLACUNA

Tel. 93 897 61 54
nsegura001@cofb.net

COALIMENT L’SPAR
 PLAÇA DE LA FONT, 19

938   976   771

SERVEI A DOMICILI!

5 Gener 2013 
Van arribar els Reis d’Orient 
amb molta pompa i precedits 
de cavalls portant joguets.  A la 
Plaça Major es va fer la recep-
ció per part de l’Ajuntament 
amb diversos parlaments de 
les autoritats i de Ses Ma-
jestats. Es va fer repartiment 
d’obsequis de la Comissió del 
Reis a totes les entitats locals 
i acte seguit Ses Majestats 
van rebre tota la quitxalla a 
la que van repartir llepolies. 
Posteriorment van passar per 
les cases a repartir les jogui-
nes acabant a altes hores de 
la nit.  (Rei Negre: Lluís Sal-
vador Galimany, patge Marian 
Guilañà Palau.  Rei Blanc:  Jo-
sep Clotet Solé, patge Carme 
Gambin Moya.  Rei Ros: Xavi-
er Domènech Mascaró, patge 
Anna Parera Huertas.  Àngel:  
Xenia Palau).

14 Gener 2013 
Aquest any, amb un petit re-
tard, s’ha vist en aquesta data 
la primera flor d’ametller a la 
zona de les Vilates.

25, 26 i 27 Gener 2013 
Va tenir lloc a la Llacuna el 
Campionat d’Europa de Ro-
gaining amb uns 600 partici-
pants de 14 països d’Europa.  
El Rogaining és una cursa 
d’orientació sense itinerari pre-
fixat en la que els participants 
han de localitzar uns controls 
marcats només a,amb l’ajuda 
d’un mapa i una brúixola. Va 
ser un acte molt important i 
potser no es va saber aprofitar 
la repercussió promocional del 
poble que hauria pogut tenir.  

Durant la Missa del diumenge 
27 Gener es va fer el canvi 
d’abanderats de la festa dels 
Tres Tombs. L’abanderada 
sortint és la Sra. Montse Far-
ré i els abanderats entrants el 
matrimoni Carles Costa i Tere-
sa Costa.

29 Gener 2013 
Cal lamentar una bretolada 
gratuïta.  Amb un esprai de co-
lor negre van pintar diversos 
cartells i els vidres d’arquetes 
de comptadors de gas.

3 Febrer 2013 
Diumenge.  Es va celebrar la 
festivitat de sant Blai amb la 
benedicció de fruits a l’esglé-
sia.  En sortint, es va celebrar 
els Tres Tombs, que com a 
novetat enguany es va fer la 
benedicció a la Plaça del For-
mico.  Previ a la sortida dels 
Tres Tombs es va fer un acte 
de record de Josep Busquet 
Morgades, recentment tras-
passat, qui fou membre de la 
Junta i un dels principals im-
pulsors de la nova etapa dels 
Tres Tombs en la que s’hi van 

incorporar els tractors. Santi-
ago Salvador va entregar una 
placa d’agraïment a la seva 
vídua i l’alcalde va fer un petit 
parlament d’homenatge recor-
dant la seva tasca. 

9 Febrer 2013 
Carnestoltes. Un cop comen-
çada la rua es va haver d’inter-
rompre degut a una avaria en 
un tractor que un cop solucio-
nada va continuar aquesta rua 
que cada any ens sorprèn més 
amb la quantitat i qualitat de 
carrosses amb una gran par-
ticipació de veïns. Una nota a 

lamentar va ser l’actuació del 
pregoner que va aconseguir 
que de mica en mica s’anés 
buidant la Plaça.

13 Febrer 2013 
Hem de lamentar el sinistre 
que va patir un pis de la car-
retera de Vilafranca, que es 
va incendiar, afortunadament 
no hi van haver desgràci-
es  personals. Va ser bastant 
aparatós encara que el focus 
va ser petit la quantitat de fum 
acumulada dins del pis tancat 
va fer témer el pitjor i es van 
haver de mobilitzar mossos i 

vehicles de bombers.

22 Febrer 2013 
Entrant ja a la matinada del 
23 va començar ha quedar el 
poble blanc de neu, en alguns 
llocs amb una espessor d’uns 
10 cm,  i cap al Castellà d’uns 
20 cm. Va ser una neu molt 
humida que ha deixat forces 
branques d’arbres trencades.

26 Febrer 2013 
Degut a les fortes glaçades 
que van mantenir l’espessor 
de neu es va haver de suspen-
dre el Butifarunner d’enguany 

que ha quedat reprogramat 
pel diumenge 24 Març.

Deixem constància de com 
han anat les collites de l’any 
passat.  El cereal en general 
bona collita i bons preus.  El 
raïm, degut a les condicions 
climatològiques de sequera, 
ha donat menys rendiment en 
quilos, però bona qualitat i un 
molt petit augment de preu.  
L’oli, una collita molt minça en 
quilos però de bona qualitat 
com sempre.  

Festa dels Reis a la Llacuna El patge Faruk va recollir les cartes dels nens i nenes

Tres Tombs a la LlacunaSantiago Salvador va lliurar una placa d’agraïment a la vídua de Josep Busquet

Carnestoltes

Festa de Sant Blai

Cursa d’orientació
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La història recent dels habi-
tants de la Llacuna és plena 
d’anècdotes i de curiositats. 
En el nostre cas, hi ha un tema 
que havia comentat més d’una 
vegada amb el Josep de cal 
Moliner i que ens tenia a tots 
dos realment sorpresos. Com 
és possible que el cognom 
Busquet, en línia masculina, 
hagi pràcticament desapare-
gut del nostre poble? La veri-
tat és que ha estat així.
Si ens fixem en el padró d’ha-
bitants del municipi o, simple-
ment, en el llistat de caps de 
família de fa 200 anys, no hi 
ha dubte que  Busquet, en sin-
gular, era el cognom més ha-
bitual  entre els nostres avant-
passats i no és difícil trobar 
algun besavi o besàvia, en el 
meu cas, o parents anteriors 
amb aquest cognom. 
Un exemple, l’any 1820 quan 
110 caps de família del poble 

-els de Rofes segur que no hi  
són- signen la demanda de 
trasllat de la parròquia princi-
pal des de Sant Pere de Màger  
al nucli de la Llacuna, hi tro-
bem 14 homes signants amb 
el primer cognom Busquet. 
Està realment tan escampat, 
en primer o en segon lloc, que 
coincideixen nom i cognom 

d’alguns d’ells com pares de 
família de cases ben conegu-
des. Així, si alguns d’ells arri-
ben a tenir càrrecs municipals,  
alcalde per exemple, el se-
cretari del moment no té més 
remei que afegir al costat del 
nom Lo Vall, Sastre o bé Isaac 
per evitar confusions i facilitar 
la seva identificació, sobretot 
si Busquet va combinat amb 
Gomà, Palau o Pujadó.
El manteniment d’aquest cog-
nom ha estat constant fins la  
segona meitat del segle XX 
i durant els anys 50 i 60  re-
cordo famílies del poble amb  
primer cognom Busquet a cal 
Ferrer, cal Fidel, cal Cardinyo-
les, ca la Mercè, ca l’Isaac, cal 
Sastre, cal Vall, ca l’Asberta, 
cal Sereno, cal Moliner, cal Ja-
neta, i probablement n’oblido 
algunes. En qualsevol cas, du-
rant el darrer segle  les dones 
Busquet s’han imposat amb 

Josep Busquet i Morgades, l’honor del cognom
tota claredat als homes. Aquí 
és on volia anar a parar: el Jo-
sep Busquet em comentava 
amb satisfacció i mitja rialla 
que el seu fill i el seu nét Àlex  
són  continuadors del cognom 
en el nostre poble.
La relació amb el Josep no 
venia d’ara. El fet de ser veïns 
d’hort, vora el camí de la font 
de Dalt, facilitava  salutacions 
i comentaris des de sempre, 
però potser aquests darrers 
anys encara més, quan acos-
tumàvem a ser nosaltres dos  
qui anàvem a llaurar, regar, 
treure herba o altres feines 
que tant  l’un com l’altre féiem 
com passatemps. Tots dos es-
tàvem encantats de tenir aju-
dants millor coneixedors de la 
matèria.      
El lligam no hauria estat pro-
bablement més estret sense la 
nostra col.laboració en la festa 
de la matança per la Fira de 

Sant Andreu. Ell, des del seu 
inici; jo molt més tard, venent 
tiquets i passant comptes en 
estones que et porten a una 
millor coneixença, com la que 
vaig fer del  recordat Joan 
Gomà Marimon, un bon amic 
del Josep.
A partir d’aquí era fàcil tro-
bar-nos pel carrer, en un bar, 
en festes i parar-nos per co-
mentar alguna cosa, notícies 
o malalties familiars també 
compartides i no sempre bo-
nes... M’agradava parlar amb 
el Josep. Apreciava la seva 
senzillesa, la bonhomia, el seu 
parlar pausat, el seu caràcter 
conciliador, d’home de pau, 
i també la seva rialla, com la  
que em va dedicar un dels 
seus dies d’hospital.

JOSEP TORELLÓ

El dilluns de la Pasqua de 
Pentecostes de l’any 1943, 
coincidint amb el dia 14 de 
juny, va tenir lloc la romeria a 
Montserrat organitzada per la 
parròquia de la Llacuna jun-
tament  amb els portants del 
Sant Crist.
Va ser organitzada conjun-
tament amb els Portants del 
Sant Crist de Mollet del Vallès, 
poble del que l’aleshores rec-
tor de la Llacuna Mn. Anton 
Cervantes n’havia estat de Vi-
cari abans de la guerra.
Basant-nos amb dades troba-
des a la parròquia de Mollet 
se’ns diu que hi formaren part 
a més de Mollet amb 800 pe-
regrins, la Parròquia de Sant 
Faust de Campcentelles amb 
100, de Parets amb 170 i la 
Llacuna amb 200 peregrins, 
fent un total de 1270. Comen-
tant el tema amb el Josep 
valls de cal Roig, que ha estat 
membre del  cos de portants 
durant molts anys i a més va 
participar-hi, no creu que fos-
sin exactament 200 perso-
nes, ja que ell recorda anar-hi 
amb dos cotxes de la línia de 
cal Biumala. És possible que 
alguns hi anessin per altres 
mitjans encara que en aquells 
anys en té més que dubtes. 
la xifra però està treta del full 
dominical de Mollet del Vallès.
Els peregrins dels Vallès hi va-
ren anar amb tren i pujaren a 
la muntanya una part amb el 
cremallera i altres amb l’aeri, i 

el preu va ser de unes 15 pes-
setes.
Els peregrins de la Llacuna 
hi anaren amb cotxes de línia 
que es van guardar al garatge 
que antigament hi havia sota 
de la plaça de Montserrat. 
Segons els records de’n Jo-
sep Valls de cal Roig, explica 
que el Crist el van col·locar al 
porta-bultos del cotxe de línia.
Segons les dades trobades 
a la parròquia de Mollet, els 
peregrins tenien prevista l’arri-
bada a Montserrat a les 6 del 
matí i en processó es van diri-
gir a la Basílica, on es va cele-
brar l’oferiment de la Romeria 
a la Verge. Seguidament hi 
van haver confessions. A les 
7’30 Missa matinal cantada 
pels escolanets del Monestir 
alternant amb els cants dels 
peregrins. La Missa serà la 
“orbis Factor” i motets durant 
la comunió. Dirà la plàtica 
preparatòria el Rnd. Jaume 
Escudero pbr. regent de Pa-
rets. Desprès de la Missa de 
Comunió temps lliure. Tarda 
a les 5 s’organitzarà des del 
claustre del monestir el so-
lemne Via Crucis. En la última 
estació predicarà el Rnd. An-
toni Cervantes pbr. regent de 
la Llacuna. Seguidament i en 
processo els peregrins es diri-
giran al temple per a acomia-
dar-se oficialment de la Verge. 
A les 19,30 els peregrins del 
Vallès tenien la sortida.
Els membres del cos de Por-

tants que formaren part de la 
Romeria d’aquells anys eren,  
Josep Valls de cal Roig,  Magí 
Busquet de cal Moliné, Josep 
Gomà de cal Magí Farriol,  
Joan Busquet de cal Vall i Jo-
sep Pujadó de Cal Farré.
Aquesta romeria es va repetir 
un parell de vegades més. No 
s’ha trobat informació en els 
documents de la Parròquia de 
la Llacuna que en facin refe-
rència,  encara que oralment 
en teníem coneixement des 
de fa molt temps, no ha estat 
fins que hem pogut fer-nos 
amb les dades de Mollet que 
en podem fer referència més 
documentada.
Avui en queden pocs dels pe-
regrins que ara fa 70 anys va-
ren pujar a Montserrat amb el 
St. Crist, el qui en té el record 

70 Anys de la 1a. Romeria a Montserrat 
organitzada pel cos de portants del Sant Crist 

més viu, és el Josep Valls,  
que aleshores tenia 20 anys 
i estava fent la “mili”, la seva 
esposa Teresa Ventura de ca 
la Marina explica que en ser 
un dia de treball, no hi va po-
der assistir, ella treballava a la 
fàbrica de cal Sagrera, on cal 
fer esment que hi va treballar 
durant 40 anys. 
Altres membres del cos de 
portants durant els anys qua-
ranta eren:  Ton Just  de cal 
Repares i Bartomeu Fontanals 
de cal Cristià,  Celdoni Torelló 
de cal Ferragats, que no apa-
reixen a la fotografia, més tard 
seguiren en Josep Torres de 
cal Flix, Joan Riu (Carnisser 
Nou), Benito Orga de cal Lam-
pista.

M. Rosa Gomà

La verdadera alegria no con-
sisteix en fruir de moltes co-
ses ni les ocasions de plaer, 
ni en el gaudir d’uns béns 
materials, encara que siguin 
exquisits.
La buidor interior en el cor de 
les persones es fa evident en 
tants i tants rostres i en tants 
fracassos en la vida personal  
i familiar. Pensem que la font 
de l’autèntica alegria és espi-
ritual.
El cor de l’home ha estat  
creat per a l’alegria i per a la 
felicitat. L’alegria s’ha de tre-
ballar... És conseqüència de 
l’amor, de la generositat, del 
deure complert i menysprea 
la tristesa.
Si en la llar hi ha un padrí de 
bon caràcter, bon humor, tota 
la casa respira pau, alegria i 
optimisme.
Si al barri hi viu una iaia de 
tarannà divertit, les veïnes se 
l’estimen de debò.
L’alegria és el que ens fa fal-
ta en els temps actuals, però 
hem de pensar que som valu-
osos en la família se’ns valora 
per com som, amb les nostres 
limitacions.
El premi Nobel de Literatura  
Neruda escrivia sobre l’ale-
gria:
“Com la terra... ets necessària 
/ Com el foc... sustentes les 
llars. / Com el pa... ets pura / 
Com l’aigua d’un riu... ets so-
nora / Com l’abella... repartei-
xes mel volant”.
Si estem alegres segur que 
obrarem bé i els nostres néts 
estaran contens d’aquesta 
manifestació d’alegria.

Emília Solé i Estalella

L’alegria dels avis
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Montserrat Puig Llobet (*).- 
Conèixer les vivències de les 
persones grans ajuden a mi-
llorar la seva qualitat de vida. 
Per això l’objectiu del nostre 
estudi va ser determinar la 
qualitat de vida i  percepció de 
felicitat de les persones grans, 
identificant les relacions soci-
als a una zona rural. L’estudi 
es va realitzar a la localitat de 
La Llacuna. Segons el padró 
de 2009 la població de la Lla-
cuna tenia 925 habitants, de 
les quals el 22,5% correspo-
nien a persones de 65 anys 
i més 1,2. El disseny d’estu-
di va ser de tipus descriptiu i 
transversal, realitzat en el mes 
de novembre de 2008. Els cri-
teris d’inclusió van ser tenir 65 
anys o més i voler participar 
a l’estudi. El mostreig utilitzat 
va ser no probabilístic i acci-
dental, és a dir, les persones 
que van anar al casal d’avis el 
dia que es va realitzar l’estudi. 
Les variables estudiades van 
ser: a) com entenen la Quali-
tat de Vida (QV); b) quina és 
la percepció de QV; c) els mo-
tius relacionats amb la QV; d) 
la satisfacció amb la vida; e) la 
percepció de felicitat; f) la ne-
cessitat de relacionar-se amb 
persones del seu grup d’edat 
i g) la valoració del seu estat 
actual segons l’edat. L’instru-
ment utilitzat va ser un qüesti-
onari d’elaboració pròpia amb 
preguntes tipus liker i pregun-
tes obertes d’opinió. El qüesti-
onari va ser auto-administrat, 
però abans de proporcionar-lo  
es va fer una breu explicació. 

Cal dir que l’estudi no és re-
presentatiu de les persones 
grans de 65 anys i més de La 
Llacuna, ja que no totes van al 
casal d’avis, però si té validesa 
en quan a les persones que si 
solen anar-hi. Un altre aspec-
te important, és  que les per-
sones que van al casal solen 
ser  persones més o menys 
autònomes, per tant els resul-
tats que es presenten possi-
blement sortirien diferents si el 
qüestionari s’hagués passat a 
persones amb dependència. 
Els resultats van ser els se-
güents: la mostra final va ser 
de 31 persones de més de 
65 anys, jubilats i amb una 
mitja d’edat de 75 anys, un 
67,7% (n:21) eren dones i un 
32,3% (n:10) eren homes. El 
80,6% (n:25) estaven casats, 
el 12,9% (n:4) eren vidus i el 
6,5% (n:2) eren solters. En 
quan a què entenien per qua-
litat de vida van sortir 4 cate-
gories: tenir salut 39% (n:12), 
adaptar-se, 22,4% (n:7), tenir 
autonomia i ser actius 19,3% 
(n:6) i tenir bones relacions 
19,3% (n:6).  Tot i que la sa-
lut es determina com un ele-
ment clau en la percepció de 
la qualitat de vida, cal dir que 
l’adaptació és un altre aspec-
te important per aconseguir 
el benestar de les persones, 
tal i, com es reflexa a les se-
güents frases dites per les 
persones estudiades: “Con-
formar-se amb el que es té” 
(E.6), “Viure amb l’alegria del 
que tenim” (E.8), “Sentir-me 
bé com sóc ara” (E.15), “Estic 

bé com sóc i estic ara” (E.16), 
“M’adapto al que hi ha” (E.18), 
“Saber adaptar-se als canvis” 
(E.26), “Adaptar-se i ser posi-
tiu” (E.31). El poder realitzar 
les activitats de la vida diària 
valorant les limitacions actuals 
i utilitzant les ajudes neces-
sàries ajuda en el seu procés 
adaptatiu. Tenir bones relaci-
ons i sentir-se estimat és un 
altre dels elements que els es-
tudiats expressen. En quan a 
la percepció de qualitat de vida 
s’observa que un 54,8% (n:17) 
de les persones perceben la 
seva qualitat de vida com a 
bona (taula 1). Els motius que 
relacionen amb la seva QV 
són en primer lloc tenir salut i 
autonomia 58% (n:18), adap-
tar-se 16,2% (n:5), ser actiu 
9,7% (n: 3), sentir-se estimat 
9,7 % (n:3) y tenir recursos 
6,4% (n:2). En relació amb la 
satisfacció amb la vida més 
de la meitat es mostra bastant 
satisfet. Respecte a la percep-
ció de felicitat, la meitat de les 
persones es mostren felices 
(taula 1).

Respecte a si les persones 
grans veuen necessari relaci-
onar-se amb persones del seu 
grup d’edat, totes van respon-
dre que si que ho consideren 
important, però també amb 
gent més jove. Les persones 
grans del poble tenen molts 

Qualitat de vida, felicitat i satisfacció amb la vida 
en un grup de persones grans de La Llacuna
Nota: El present article és una ressenya de l’article publicat a: 
Puig Llobet M, Rodríguez Ávila N. Calidad de vida, felicidad y 
satisfacción con la vida en un grupo de mayores en una zona 
rural. Nursing edición española. Noviembre 2011; 29(9):56.

punts de trobada, les diferents 
places del poble, els carrers, 
les botiges, els bars i un punt 
important que és el casal 
d’avis. Les persones grans 
també participen a les festes 
locals i associacions del po-
ble. A la valoració del seu estat 
actual segons l’edat, el  96,8% 
(n:30) responen que estan bé 
pels anys que tenen. Com a 
conclusions, destaquem que 
l’adaptació és molt important 
per aconseguir el benestar, i 
tenint en compte que durant la 
vellesa es produeix un deteri-
orament, és en aquesta etapa 
de la vida quan adaptar-se a 
les noves limitacions com-
porta un gran esforç, aquests 
resultats podrien explicar-se 
a partir de l’adaptació a la si-
tuació que els hi ha tocat viure 
como a generació. Des de la 
sociologia els resultats s’apro-
ximen a la teoria dels rols 
descrita per Parsons3 (1951) 
i a la Teoria de la Desvincu-
lació de Cummings y Henry4 
(1961). En futures investigaci-
ons s’hauran de valorar altres 

mecanismes de compensació 
i adaptació, donat que els va-
lors, vivències, recursos i per-
cepcions seran diferents que 
en les persones de generaci-
ons passades.
Els casals contribueixen a 
la satisfacció amb la vida de 
les persones grans, donat 

que milloren el concepte de 
si mateixos, afavorint les re-
lacions socials i compartint la 
mateix problemàtica amb les 
persones grans de la seva 
generació. A les zones rurals 
les persones grans establei-
xen relacions socials amb les 
persones del seu grup d’edat, 
alguns per que es coneixen de 
tota la vida i altres per proximi-
tat, a més també és fàcil poder 
relacionar-se amb persones 
més joves, tant per trobar-se 
als bars, llocs del poble o per 
participar en  grups i festes lo-
cals.
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Hom dubta de fer un comiat 
o com un memoritzar 30 anys 
de convivència d’un capellà 
amb serveis ministerials a un 
poble petit i eixerit.
Els mesos primers molt enig-
màtics. Hi havien tantes coses 
a fer.
Primerament conèixer, tractar 
les persones (nois, noies, nens 
i nenes, matrimonis i avis) i 
autoritats i representants de 
les corporacions existents. No 
fou difícil, gent acollidora, in-
teressada, ansiosa de certes 
novetats. Noves perspectives 
observades: Casa Rectoral, 
a la plaça, l’Església, edifici a 
la plaça. El Castell (can Mar-
quet), barri de Rofes i Torre-
bosqueta.
Comerços, tendes, escor-
xador, un forn de pa. Dues 
premses d’oli, botigues Spar, 
Girastels, Beumala, Cafes “La 
Pansa “,  Americano, el Trull, 
una piscina, camp de futbol, 
de tennis. I uns baixos a la 
rectoria de la plaça major, un 
teatre senzill, sala per joves i 
reunions. Les escoles a l’en-
trada de la vila.
Pobles veïns, Miralles, Car-

me, Orpí i Santa Coloma de 
Queral, Igualada i Vilafranca. 
Masies escampades per tot el 
gran terme de la població.
Un panorama esplèndid de 
boscos, camins a les fonts 
“La Cuitora”, la reina de les 10 
fonts entorn del municipi.
Menció especial de Rofes, 
més endavant la nova capella 
de San Josep i també un es-
corxador d’aviram, “El Pagès 
de Rofes “.
Torrebusqueta, molí d’oli, com 
també al poble a can Magí 
Ferriol...
800 habitants. A l’estiu: juny, 
juliol i agost, com dues mil 
persones que vénen a gaudir 
del clima, tenen casa pròpia 
o a lloguer, troben la bona 
acollida que saben donar els 
llacunencs,  poble festiu i em-
prenedor.
Venia amb un mandat del Sr. 
Bisbe Dr. Jubany. Vendrà la 
rectoria de la plaça Major i farà 
una rectoria nova . Quasi res. I 
traspassar a l’ajuntament l’ad-
ministració del Cementiri Par-
roquial.
S’havia d’arranjar l’església 
parroquial, acabar les obres 

del Castell.
Església: teulada, llum, cale-
facció, bancs, cancell, pintar, 
acústica.
Amb trenta anys, missió com-
plerta.
Jo era un simple professor de 
Religió de l’escola Sant Gre-
gori (Bellasguard de Barcelo-
na), vivia a Olesa amb la meva 
germana. Els dissabtes i els 
diumenges i festes de guardar 
podia anar a prestar els ser-
veis religiosos als llacunencs.  
També durant l’estiu podia 
anar tots els dies a la Lacuna.
Així de senzill i problemàtic. 
Possible, sí. Costós, sí. Res-
pondria la PARRÒQUIA ?
Ara no cal que faci un llistat 
de tot el que hem fet tots els 
llacunencs. Jo estic molt con-
tent. He patit força, he resat 
bastant.  A voltes Sant Magí ...
Molt aviat vaig estimar aquest 
poble, la feligresia, servint a 
tothom creients i no creients 
alguns sense creure, però 
bons.. Per mi tots germans 
i germanes, amics. Som fills 
d’un mateix Déu.
La Llacuna és (i continuarà es-
sent-ho ) festiva i acollidora.  I 

dóna amb el seu aire (el millor 
d’Europa segons el Sr. Bolós) 
optimisme, alegria, i els seus 
entorns ajuden a l’optimisme, 
les muntanyes, els boscos, la 
llum, el vent...
He treballat a la Llacuna com 
la vinya del Senyor.  Sento ara 
sovint com una enyorança.  
S’han produït molts fruits, els 
he gaudit.
Quants batejos, quants casa-
ments, quantes comunions i 
confirmacions, quantes Mis-
ses i quants enterraments...
 Quantes festes, quantes xer-
rades, quants dinars i “pica 
pica”.
Tenim ara a la Llacuna tres 
corals, secció de majorettes, 
dimonis ben organitzats, ge-
gant i geganta, bombers (que 
van àdhuc a Roma), la piscina 
i el seu local. Els bombers, en 
servei permanent.
L’Ajuntament a la Plaça Major. 
S’han construït unes bones 
cases i torres i arranjat d’al-
tres.
Hi han fondes, restaurants 
càmpings, cases rurals.
El Castell, Sant Josep de Ro-
fes, Sant Antoni.

Els carrers arreglats, bona 
llum, bona aigua, bones comu-
nicacions, TV La Llacuna Les 
escoles en un bon lloc ample 
i espaiós. El casal de la Gent 
Grant. Tenim el centre CELL 
(investigació), Casa de Cultu-
ra (orientació). Camp de futbol 
i de tennis. Llar d’infants. UNA 
REVISTA ANCOSA.
Celebrem una Festa major 
durant tres dies (nit i dia), la 
Fira (la matança del porc). 
Les festes dels carrers Major, 
plaça Formico, Pedraforca, 
Carrer de la Creu.  Els Tres 
Tombs per Sant Antoni Abat. 
Benedicció de cotxes per sant 
Cristòfol.
La patrona del poble, la Imma-
culada, Nadal i Reis amb so-
lemnitat, l’Aplec del castell de 
Vilademàger.
Recordant i plagiant nostre 
poeta diria:
DOLÇA ETS LA LLACU-
NA, PÀTRIA DEL MEU COR 
QUAN DE TU M’ALLUNYO 
TINC VIVÈNCIES D’AMOR
 

Mn. Joan Mata Munné

A tall de comiat

Fa vint anys vaig poder ser 
per primer cop a la Llacuna; 
Mn. Joan Mata ens convidà 
a la missa pels difunts en la 
festa major, a l’agost... la festa 
pròpiament al diumenge feia 
molt difícil la participació dels 
capellans. Com a bon amfitrió 
ens va motivar amb la bellesa 
de la Llacuna, destil·lant una 
veritable estimació. Primer la 
bellesa de l’entorn, després en 
la conversa anava sorgint l’es-
timació per les persones i de 
les persones, i ens anà des-
granant la seva apassionada 
presència al poble.
En aquell primer dia vàrem 
poder copsar ben de ple la 
primera bellesa d’un entorn 
privilegiat... pel camí cada vall 
travessada en va obrir una al-
tra de més maca: el camí d’ar-
ribada, l’entorn, la plaça, els 
carrers més antics, l’església 
de Santa Maria i, no cal dir-ho, 
coneixent l’acolliment de Mn. 
Mata, una bona taula com-
partida després d’ofici i una 
estona de vermut a plaça amb 
veïns i autoritats. Em queda 
record ben viu de la pregària 
sincera i solemnitzada pels di-
funts, per tots aquells gràcies 
als quals som el que som, i 
podem gaudir d’un poble com 
aquest.

Ara, vint anys després, les vi-
cissituds de la vida de cada 
ens han ofert, juntament amb 
Mn. Jordi Tres, company i 
vicari, l’ocasió de conèixer 
i viure la font de l’apassiona-
ment de Mn. Joan Mata per la 
Llacuna. La indubtable rique-
sa humana, cultural, cívica i 
cristiana i, com no, en tants 
moments d’esclat, festiva. Els 
bonics paisatges i entorns són 
un bon embolcall per la vida 
de cada dia, però el que la 

desvetlla i la fa digna de ser 
viscuda, i en fa néixer un sa 
orgull, és la realitat humana 
que hi viu, que hi treballa, que 
gaudeix i que es dol, que va 
creixent entre llums i foscors, 
esdevenint, mica en mica, un 
lloc... un poble... un veïnat... i 
una veritable llar, pels qui són 
llacunencs d’arrel i per aquells 
a qui la vida ens ha portat a 
la Llacuna com una veritable 
troballa.
Certament que aquest conei-

xement és en part fruit de la 
pobresa del nostre moment, 
que fa difícil la possibilitat que 
els capellans puguem viure a 
cada parròquia, compartint la 
vida més petita de cada dia, 
que és la riquesa de la convi-
vència. Però la Llacuna fa fàcil 
estimar-la i, avui, juntament 
amb Mn. Jordi, ens sentim 
una part, i la Llacuna, ha es-
devingut una part ben unida 
al nostre ministeri pastoral: la 
carretera cada es fa més cur-

Salutació del nou rector
ta. Sortir de casa per entrar a 
casa.
Solament compartir amb sen-
zillesa una pregària de la que 
n’he fet un lema de vida, i que 
és paraula de Mn. Pere Ri-
bot A.C.S., poeta i sacerdot a 
muntanya.  Al final d’una bella 
benedicció de taula conclou: 
“ens partirem el pa i la sal, i 
seureu vos, Senyor, al cap de 
taula”. És amb aquest esperit 
que ens agradaria compartir 
amb Mn. Jordi aquest temps 
de presència a la Llacuna: 
conscients de les limitacions 
que imposa el moment pre-
sent, però convençuts que 
l’estimació i el lliurament no-
més poden ser al cent per 
cent, sense fer trossets; i amb 
la seguretat que és Jesús, el 
Senyor, qui presideix la taula 
de cada dia, i qui pot treure de 
les pobreses humanes, joies 
antigues i noves per seguir 
creixent cada dia.
Ben conscient que aquest es-
crit va més enllà de la pròpia 
Llacuna, sols fer una invitació 
als qui no hi hàgiu estat mai: 
veniu-hi una vegada... quan 
marxeu no sabreu dir adéu, 
sinó a reveure.
 

Mn. Ramon Maria Bosch 
Vendrell



10% en tots els articles

Rosa Llucià
Plaça de l’Ajuntament 12

93 805 05 63
Igualada

5% en tots els productes

Styl’s
Garcia Fossas 2

93 804 52 14
Igualada

C/ St Joan Bosco 1
93 806 00 48

Vilanova del Camí

fins al 3% de descompte

Over Fer Frans
Rambla San Isidre 9

93 803 75 56
Igualada

15% de descompte excepte promocions

Federoptics Arcus
Passeig Verdaguer 42

93 804 93 70
Igualada

20% ulleres graduades 10% ulleres de sol

Òptica Torelló
Passeig Verdaguer 55

93 803 47 89Igualada

10% de descompte en tots els articles 

Women
C/ Galicia 1

93 805 44 79
Igualada

10% en tots els articles

Akords
C/ Pobla de Claramunt 1

93 804 89 32
Igualada

10% descompte en tots els articles

Capritx
Sant Magí 8

93 804 32 45
Igualada

5% de descompte en tots els articles

Basar Oro-El
Plaça de la Creu 26

93 804 50 01
Igualada

10% en roba i complements

Hidramar Natura
C/ Santa Maria 14

93 805 32 82
Igualada

5% de descompte en tots els serveis

Grup Moda
C/ Industria 8
645 477 038

Igualada

10% en roba i complements

Nins
C/ Sant Magí 2

93 804 53 37
Igualada

Menys mobiliari
i cotxets

 

El Club del Subscriptor                            

Roig Fotògraf
C/ Sant Josep 13

93 803 49 00
Igualada

10% en material de tot tipus
excepte màquines

i reportatges

Jip Pantalón
Crta. Igualada, Pol. Sant Armengol

93 868 00 61
Els Prats de Rei

 10% descompte en tots els articles
excepte rebaixes o 
altres promocions 

o acumulables



15% fins al 50% 

Passion Beauté
Plaça de la Creu 10

93 803 17 06
Igualada

no acumulable a altres
descomptes i promocions

10% en tots els articles

Roset
Rambla Sant Isidre 40

93 803 19 38
Igualada

10% de descompte en tots els articles 

Les Confeccions
C/ Born 1

93  803 19 91
Igualada

Posa’l disc
Plaça del Rei 1
93 805 15 31

Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles excepte rebaixes

Punt Blau
C/ Santa Maria 24

93 803 63 28
Igualada

Perfumeria a cal Gaspar
C/ Santa Maria 22

93 803 19 55
Igualada

de10% a 30% de descompte

10% en tots els articles (excepte trajes nuvi)

La botiga  roba d’home
Plaça de l’Ajuntament 19

93 805 47 62
Igualada

10% de descompte en tots els articles

Blau Marí
Rambla Sant Isidre 36

93 805 07 92
Igualada

10% excepte  rebaixes

Moda Íntima Natural
C/ Soledat  16
93 804 42 95

Igualada

10% de descompte

Perruqueria Casals
C/ Soledat 36-38

93 803 07 44
Igualada

5% de descompte en robes i llanes

Casals Patchwork Robeis i fils
Soledat 36-38
93 803 07 44

Igualada

10% en tots els articles

FederCamiseria Vidal
Rambla Sant Isidre 6

93 803 19 04
Igualada

10% en tots els articles

Gelou
C/ Soledat 89
93 805 57 00

Igualada

Disset
Rbla General Vives 5    Avda Balmes14

93 806 75 99       93 803 74 76
Igualada

10% de descompte en tots els articles 
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10% en tots els articles 

La Moda
Rambla Nova 41

93 803 13 60
Igualada

 5% de descompte en tots els articles 

Nu & Nua
C/ Sant Jordi 3

93 8044387
Igualada

10% en tots els articles excepte rebaixes

Romeu
C/ Roser 8

93 803 12 45
Igualada

Atena
C/ de la Torre 7

93 803 96 34
Igualada

5% de descompte en tots els articles  10% descompte en Dona excepte rebaixes

Benetton
Rbla General Vives 10-12

93 803 75 81
Igualada

10% descompte en tots els articles

Moda Íntima Glòria
C/ Nou 7

93 804 19 08
Igualada

del 5% al 10% de descompte

FederAB calçat infantil
Plaça del Pilar 6

93 803 12 76
Igualada

El Perefum
Plaça del Pilar 4

93 188 74 05
Igualada

5% descompte en tots els articles

Llucia
Rbla General Vives 19

93 803 28 67Igualada

10% descompte, no acumulable a altres promocions

10% en tots els articles, excepte rebaixes

Zocco
Rbla General Vives 8

93 803 04 61
Igualada

5% 

La Bona Espardenya
Paça Sant Miquel 1

93 803 16 35
Igualada

compres superiors a 10 euros
excepte rebaixes

5% al 10% 

Monetti
Plaça del Pilar 11

93 805 38 13
Igualada

no acumulable a rebaixes
ni altres promocions

10% 

David Valls
C/ Santa Caterina 19

93  805 06 82
Igualada

en tots els articles, no acumulable 
a rebaixes ni altres promocions

5% en aliments i accessoris

Veter·Centre
C/ Germanes Castells 14-16

93 804 59 01
Igualada



10% en tots els articles, menys merceria

Cal Perico
Pl. de l’Ajunt. 14

93 803 13 74
Igualada

5% en tots els articles

Anhel
C/ Nou 49 

93 806 81 72
Igualada

Carlomagno
C/ Santa Paula 18

93 803 05 55
Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles excepte rebaixes

Calçats Magí
C/ Sant Magí 4

93 804 16 60
          Igualada

5% descompte en determinats articles

Virginia Almenar
C/ Bélgica 2

93 805 50 76
Igualada

descompte de 3€ mostrant el carnet

La Mostra
Fira de Teatre infantil i juvenil

d’Igualada

ssSeima
Rbla. Nova 16
93 804 68 00

Igualada

5% en instal·lacions en seguretat

Gemma Gumà Centre dÈstètica
C/ Argent  17
93 803 25 14

Igualada

10% descompte en cosmètica i serveis

des del 3% en descomptes

Non Stop Travel
C/ Argent 11
93 176 34 60

Igualada

10% en tots els articles

Factory OK
C/ la Torre 14
93 803 90 71

Igualada

5% en material per a l’audició

Aral Centre Auditiu
Passeig Verdaguer 55

93 803 05 90
Igualada

15% excepte rebaixes i altres promocions

Recordsports
C/ Rei Ferran d’Antequera 11

93 804 46 07
Igualada

15% en material esportiu 

Sallés
Plaça del Pilar 2

93 803 19 36
Igualada

excepte pesca
i caça

10% en perfums i cosmètcia 

Drogueria Riba
C/ Pare Tous Soler 12-20-24

93 803 23 68
Igualada

no acumulable a
altres promocions

 

El Club del Subscriptor                            

Ctra. Manresa72
93 804 06 57

Igualada



El pierenc Toni Bou aconsegueix el seu setè títol 
mundial indoor de trial 

IGUALADA / IHC BLOCAT

Un gol de David Càceres de 
FD a la segona part li va do-
nar a l’IHC la desena victòria a 
l’OkLliga (1-2). Un triomf impor-
tantíssim que atansa l’equip al 
gran objectiu de la temporada i 
que es va basar en un joc molt 
seriós dels igualadins i en una 
exhibició a la porteria de l’Elagi 
que va presentar candidatura 
al santoral dels arlequinats.
El Calafell, que necessitava 
imperiosament la victòria, es 
va avançar en el marcador 
molt d’hora, amb una jugada 
personal per darrere la porte-
ria de Vergés. A partir d’aquí 
els locals van jugar molt tan-
cats en defensa per conservar 
l’avantatge. L’IHC va saber ju-
gar amb paciència i va aprofi-
tat una contra nascuda d’una 
aturada de l’Elagi entre Pove i 
Ton per empatar el partit a 10 
minuts dels descans.
Ja a la segona part i amb l’em-
pat en el marcador qualsevol 
jugada podia decidir el partit. 

  Jornada 21
  Calafell  -  IGUALADA   1  :  2
  Lloret  -  Lleida   9  :  2
  Voltregà  -  Vendrell   1  :  3
  Vilanova  -  FC Barcelona   0  :  1
  Alcoi  -  Sant Feliu   8  :  3
  Reus Dep.  -  Blanes   3  :  2
  Vic  -  Noia   4  :  4
  Shum  -  Liceo   1  :  6

   Jornada 22
   Sant Feliu  -  Lloret   _  :  _
   Alcoi  -  Voltregà   _  :  _
   Lleida  -  Calafell   _  :  _
   IGUALADA  -  Vilanova   _  :  _
   Noia  -  Reus Dep.   _  :  _
   Liceo  -  Vic   _  :  _
   FC Barcelona  -  Shum   _  :  _
   Blanes  -  Vendrell   _  :  _

         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   21   56     124:53     71
2   FC Barcelona   21   48     106:45     61
3   Vendrell   21   41     87:61     26
4   Reus Dep.   21   39     99:81     18
5   Vic   21   36     68:43     25
6   Noia   21   33     71:70     1
7   IGUALADA   21   31     84:82     2
8   Lleida   21   31     76:82     -6
9   Vilanova   21   28     78:101     -23
10   Lloret   21   27     88:87     1
11   Voltregà   21   26     59:69     -10
12   Blanes   21   22     69:72     -3
13   Shum   21   18     65:89     -24
14   Sant Feliu   21   18     57:103     -46
15   Calafell   21   15     58:92     -34
16   Alcoi   21   10     48:107     -59

Toni Bou, amb el seu equip, poc després de guanyar la prova d’Alemanya del Mundial de Trial Indoor.

Esports
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Matemàticament només el pi-
lot tarragoní Albert Cabestany 
-Sherco- podia optar a compli-
car a Toni Bou -Montesa- l’ad-
judicació a Alemanya del seu 
setè títol mundial de trial indo-
or.
Però el pierenc va dominar des 
del principi el trial que es dispu-
tà al pavelló de la ciutat alema-
nya de Bielefeld que celebrava 
que enguany es complien 25 
anys del seu trial indoor i que 
per primera vegada puntuava 
pel campionat del món.

Vint victòries consecutives
Toni Bou tan sols va penalitzar 
un punt, en segona posició es 
classificà Àdam Raga-Gas-
Gas- completant el podi el gi-
roní Jeroni Fajardo amb Beta.
Al final d’aquest trial Bou deia: 
“Ha sigut una prova molt espe-
cial, amb alguns moments de 
tensió a l’inici i absolutament 
feliç en la final, que he dispu-
tat sense cap pressió i sense 
pensar res més que en gua-
nyar. La moto ha anat perfecte, 
com sempre, i sentir-me amb 
el suport de l’equip, de la meva 

família i amics és sensacional. 
No puc més que agrair-ho”.

Aquesta era la vintena victòria 
consecutiva del pilot anoienc 

Toni Bou, guanyant per setena 
vegada el mundial indoor i amb 
el sis campionats a l’aire lliure, 
ja són tretze els mundials que 
acumula i, tenint en compte la 

seva joventut, no hi ha dubte 
que en sumarà molts més per 
a joia de l’esport del motor ano-
ienc. L’IHC suma una victòria a Calafell 

abans de l’aturada a l’OK Lliga
El Calafell va disposar de dues 
FD i l’IHC de 2 FD i un penal. 
I va ser a pilota aturada on va 
néixer el triomf dels arlequi-
nats. Al minut 13 de la segona 
part Dàvid Càceres va senten-
ciar. Quedava, però, molt par-
tit. El Calafell va obrir línies i 
es va abocar a l’atac. Però els 
igualadins es van saber defen-
sar i al darrere tenien tota una 
garantia que va desfer totes les 
opcions locals. Al final victòria 
per la mínima que dóna tres 
punts essencials a aquestes 
alçades de l’Ok Lliga.
Ara, descans “sant”, abans de 
tornar a l’OK Lliga amb partit a 
casa davant el Vilanova, i els 
quarts de final de la Champi-
ons davant el Valdagno.
CALAFELL 1 (1/0) Arellano, 
Vergés, Ferrer M. Vergés (1), 
Romeu, equip inicial. Rosa i 
ros.
IGUALADA HC 2 (1/1) Ela-
gi, Ton Baliu (1), Marçal, Pla i 
Càceres, equip inicial. Vives i 
Pove. D.Carles, Aleix Vera i A. 

Povedano.
GOLS: 1-0 M. Vergés ( 6), 
1-1 T. Baliu (m 15). SEGONA 
PART. 1-2 Càceres FD (m 13).

Més info a http://ihc.blog.cat

 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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El CFI, superat pel mur defensiu 
del Tàrrega a les Comes (0-0)

FUTBOL / ROGER MARÍ

El conjunt igualadí va cedir dos 
punts en el seu enfronatament 
a Les Comes davant un sòlid 
Tàrrega. Els de Tarrés van es-
tar molt espessos durant tot el 
partit i només van poder crear 
cert perill en accions aïllades. 
Aquest empat, el segon conse-
cutiu, deixa als blaus en 5è lloc 
de la taula a dotze punts de les 
posicions d’ascens.
A l’inici del partit l’Igualada, que 
comptava amb les novetats de 
Felipe, Simón i Cortada a l’ali-
neació va sortir molt endollat 
amb la intenció de poder mar-
car un gol ràpid per trencar la 
teranyina defensiva rival. Els 
igualadins es van bolcar sobre 
l’àrea visitant, però tot i això no 
van aconseguir crear cap opció 
clara de gol. Passats aquests 
minuts de domini igualadí, el 
Tàrrega va aconseguir estirar 
les seves línies i travar el partit 
amb constants faltes per difi-
cultar el joc combinatiu local. 

Una acció ofensiva del partit de diumenge passat a les Comes. Fotos: Toni Marí.

  Jornada 25
  Santfeliuenc  -  Amposta   1  :  0
  Cervera  -  Sants   3  :  1
  V. Alegre  -  Tecnofutbol   2  :  1
  Ascó  -  Reddis   5  :  0
  Viladecans  -  Valls   2  :  2
  Torredembarra  -  Morell   1  :  0
  Andorra  -  Torreforta                ajornat
  IGUALADA  -  Tàrrega   0  :  0
  Martinenc  -  Vilanova G.   2  :  1
   Jornada 26 (7 abril)
   Valls  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Sants  -  Viladecans   _  :  _
   Cervera  -  V. Alegre   _  :  _
   Amposta  -  Ascó   _  :  _
   Reddis  -  Andorra   _  :  _
   Tàrrega  -  Torredembarra   _  :  _
   Vilanova G.  -  IGUALADA   _  :  _
   Torreforta  -  Martinenc   _  :  _
   Morell  -  Tecnofutbol   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   25   57     63:22     41
2   Santfeliuenc   25   56     43:18     25
3   Viladecans   24   52     46:19     27
4   Martinenc   24   46     47:22     25
5   IGUALADA   24   44     46:25     21
6   Amposta   25   39     39:30     9
7   V. Alegre   24   36     39:38     1
8   Tàrrega   25   31     31:38     -7
9   Vilanova G.   25   30     34:35     -1
10   Reddis   25   29     27:55     -28
11   Andorra   22   27     27:34     -7
12   Torredembarra   25   26     34:38     -4
13   Torreforta   23   26     28:39     -11
14   Cervera   25   26     28:43     -15
15   Sants   24   25     36:49     -13
16   Valls   25   23     23:39     -16
17   Tecnofutbol   25   23     23:45     -22
18   Morell   25   22     18:43     -25

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 25
  Hortonenc  -  ÒDENA   2  :  8
  Les Roquetes  -  Ribes   2  :  2
  La Granada  -  Jove Roquetes   2  :  0
  Base Vilanova  -  Vilafranca Atl.   2  :  0
  Suburense  -  St. Cugat Ses.   1  :  1
  Riudebitlles  -  Sitges   2  :  3
  St. Sadurní At.  -  FÀTIMA   2  :  1
  ANOIA  -  SAN MAURO   0  :  4
  CAPELLADES  -  MONTSERRAT   1  :  6

  Jornada 26 (7 abril)
   St. Cugat Ses.  -  Hortonenc   _  :  _
   Ribes  -  Suburense   _  :  _
   Les Roquetes  -  La Granada   _  :  _
   ÒDENA  -  Base Vilanova   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   SAN MAURO  -  Riudebitlles   _  :  _
   MONTSERRAT  -  ANOIA   _  :  _
   FÀTIMA  -  CAPELLADES   _  :  _
   Sitges  -  Jove Roquetes   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   25   60     85:30     55
2   Sitges   25   57     66:36     30
3   ÒDENA   25   53     68:37     31
4   Vilafranca Atl.   25   49     47:28     19
5   Les Roquetes   25   45     53:44     9
6   Base Vilanova   25   43     54:40     14
7   Suburense   25   39     42:38     4
8   Jove Roquetes   25   35     58:42     16
9   La Granada   25   31     46:54     -8
10   St. Cugat Ses.   24   29     47:46     1
11   Riudebitlles   24   28     46:63     -17
12   Ribes   25   25     47:47     0
13   CAPELLADES   25   25     50:67     -17
14   St. Sadurní At.   24   25     37:60     -23
15   MONTSERRAT   24   23     40:64     -24
16   Hortonenc   25   23     31:63     -32
17   FÀTIMA   25   20     37:66     -29
18   ANOIA   25   16     37:66     -29

  Jornada 23
  Carme  -  Piràmides   6  :  1
  Pobla Clar.  -  Tous   4  :  1
  Garcia Montbui  -  Montbui   3  :  1
  Calaf  -  La Paz   5  :  0
  Jorba  -  PM Tossa   0  :  2
  Ateneu Ig.  -  Torre Clar.   4  :  2
  Rebrot  -  Vilanoveta   2  :  3

   Jornada 24 (7 abril)
   La Paz  -  Vista Alegre   _  :  _
   Calaf  -  Pobla Clar.   _  :  _
   Piràmides  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Torre Clar.  -  Jorba   _  :  _
   Vilanoveta  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Montbui  -  Rebrot   _  :  _
   PM Tossa  -  Tous   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   21   53     91:25     66
2   Pobla Clar.   21   47     78:41     37
3   Garcia Montbui   22     47     52:29     23
4   PM Tossa   21   44     69:37     32
5   Vilanoveta   20   41     50:31     19
6   Calaf   20   40     74:31     43
7   Vista Alegre   21   39     46:40     6
8   Rebrot   22   37     72:57     15
9   Ateneu Ig.   22   34     67:48     19
10   Jorba   22   23     62:69     -7
11   Torre Clar.   21   16     20:70     -50
12   Tous   22   15     27:45     -18
13   Montbui   21   13     36:65     -29
14   La Paz   21   6     23:88     -65
15   Piràmides   21   4     21:112     -91

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 23
  Espirall  -  HOSTALETS P.   5  :  2
  Puigdàlber  -  Ràpit Català   1  :  5
  Real Unión  -  Ind. Garraf   2  :  4
  Mediona  -  St. Sadurní   5  :  0
  LA LLACUNA  -  Fontrubí   7  :  1
  Can Cartró  -  CABRERA ANOIA   9  :  0
  Plana Rodona  -  Torrellenc   3  :  1
  Martinenca  -  VALLBONA   7  :  0

  Jornada 24 (7 abril)
   Fontrubí  -  Puigdàlber   _  :  _
   LA LLACUNA  -  Real Unión   _  :  _
   Ràpit Català  -  Espirall   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  Mediona   _  :  _
   Torrellenc  -  Can Cartró   _  :  _
   VALLBONA  -  Plana Rodona   _  :  _
   St. Sadurní  -  Martinenca   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  Ind. Garraf   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   23   53     83:33     50
2   Ràpit Català   23   52     82:29     53
3   HOSTALETS P.   22   48     78:29     49
4   Mediona   22   45     70:33     37
5   Can Cartró   23   44     69:38     31
6   Ind. Garraf   23   42     45:29     16
7   Martinenca   23   41     60:39     21
8   Plana Rodona   23   35     71:41     30
9   Torrellenc   23   34     54:45     9
10   St. Sadurní   22   33     48:46     2
11   LA LLACUNA   22   27     36:47     -11
12   CABRERA ANOIA   23   27     49:68     -19
13   Real Unión   21   17     41:47     -6
14   VALLBONA   22   10     33:97     -64
15   Fontrubí   22   7     18:93     -75
16   Puigdàlber   23   1     12:135     -123

futbol 4A CATALANA G10

Malauradament, l’Igualada es 
va encomanar d’aquest joc ro-
cós i poc vistós ja que pràctica-
ment no va xutar entre els tres 
pals en tota la primera meitat. 
La segona meitat va comen-
çar tal i com havia finalitzat el 
primer temps, és a dir, amb un 
Igualada que tenia la posses-
sió de la pilota però que no li 
servia per inquietar la porteria 
de Mur. El sistema tàctic del 
Tàrrega, un 4-5-1, que poblava 
molt la zona ample del camp 
i les constants interrupcions 
del joc impedien a l’Igualada 
elaborar el seu joc habitual. 
Els blaus només aconseguien 
crear cert perill en alguna ac-
ció aïllada com en un xut que 
va sortir desviat de Cortada i 
un gran xut des de fora l’àrea 
de Jony que va topar amb una 
bona aturada del porter visi-
tant. Per la seva banda, el Tàr-
rega només va disposar d’una 
ocasió de gol durant tot el par-
tit, quan un xut de Delgado va 
ser refusat a córner pel porter 

Felipe que substituïa al sancio-
nat Yannick.
En el tram final de l’encontre, 
l’Igualada va intentar a la de-
sesperada aconseguir el gol 
del triomf, però malaurada-
ment no va trobar cap solució 
per trencar a la sòlida defensa 
visitant.
L’Igualada buscarà refer-se i 
retrobar la dinàmica positiva 
que ha perdut en els dos últims 
partits després de l’aturada de 
Setmana Santa en el seu des-
plaçament a Vilanova i la Gel-
trú.

CF Igualada: Felipe, Marimón 
(Ton, 87’), Pagés, Bachana, 
Baraldés, Díez (Cierco, 89’), 
Cortada (Solé, 65’), Jony, Si-
món (Madaleno, 65’), Fran i 
Gerard.
UE Tàrrega: Mur, Bañuelos, 
Florensa, Fonoll, Palau, Pac-
heco, Vendrell, Carballo (Grau, 
65’), Carvalho (Marín, 77’), 
Delgado i Esteve (Biela, 83’).

Els lleidatans es van esforçar a fer interrompre el partit amb faltes al mig del camp, com aquesta.

L’igualadí Gabriel Balsells Vidal, 
al Kitchee FC de Hong Kong

FUTBOL / REDACCIÓ

L’igualadí Gabriel Balsells i 
Vidal, de 10 anys, resident a 
Hong Kong, és actualment ju-
gador infantil del futbol base 
del Kitchee Futbol Club de 
Hong Kong. El Kitchee F.C. 
és considerat el club de futbol 
més important de Hong Kong i 
és el vigent campió de la lliga 
de Primera Divisó.  
Gabriel Balsells que havia ju-

gat en les categories inferiors 
del CF Igualada ha estat se-
leccionat per formar part de 
l’equip infantil de Hong Kong 
que participarà en el Torneig 
Internacional de Futbol Base 
Terres de l’Ebre a Sant Car-
les de la Ràpita que, des de fa 
uns anys, es celebra durant la 
setmana santa al Baix Ebre. El 
torneig es disputa aquesta set-
mana.



El CB Igualada es desfà del Martorell (79-75)

FUTBOL / REDACCIÓ

No és que esperéssim un par-
tit plàcid contra les noies de 
la Guineueta, però el partit va 
ésser d’una intensitat força per 
sobre de l’habitual. Aquest de-
tall atorga encara més mèrit a 
un Igualada que es presentava 
molt just d’efectius i necessi-
tant els reforços de les més 
jovenetes de l’equip Juvenil-
Cadet.
Les locals van sortir fortíssi-
mes posant a prova la porteria 
de la Noelia des del primer mi-
nut, però en el 2’, una falta que 
va xutar l’Araceli a la zona mit-
ja del camp la va rematar una 
jugadora barcelonina al fons 
de la seva pròpia porteria. El 
0-1 va canviar el panorama al 
marcador, però no al partit on 
els atacs i contraatacs se suc-
ceïen sense parar.
No havíem arribat al primer 
quart quan la Stefany, que 
acabava d’entrar substituint 
la Míriam lesionada, rep una 
pilota recuperada en defensa, 
regateja la rival i li passa a la 
Mariona que pel mig i veient la 
portera avançada li feia passar 
per sobre posant el 0-2 al mar-
cador.
La intensitat no baixava però 
l’Igualada tenia el partit més 
dominat que les de casa, el 
que li permetia combinar i ju-
gar una mica més al seu estil 
de joc. És en aquest tram de 
partit que la Mariona va reco-
llir una passada de la Judit i la 
va convertir en el 0-3 amb que 
s’aniria al descans.
Tots sabem que un marcador 
tan ampli no és garantia de res 
en el camp del carrer Castor, i 
així es va demostrar quan les 
locals van sortir a totes a la 
segona part. Van posar setge 
a la porteria igualadina i acon-
seguiren escurçar distàncies al 
minut 10 de la segona. Falta-
va molt partit, massa, per es-
tar tranquils i les noies de Nou 
Barris intensificaven més i més 
la pressió. Un penal al minut 23 
hagués pogut donar ales a les 
de casa per la remuntada, però 
la Noelia, que va fer un partit 
esplèndid, el va aturar trencant 
així una mica les seves expec-
tatives. Tot i així, la forta pres-
sió va fer cedir un segon gol a 
les igualadines que van haver 
de lluitar fins al final del partit 
amb totes les forces per acon-
seguir els tres punts.  
CFI: Noelia García, Elena 
Alert, Yaiza Moratilla, Esther 
Soler (Ainoa Carrillo 89’), Mí-
riam Solies (Stefany Ferrer 
12’), Araceli Barroso, Núria Mi-
quel, Jèssica Pablos, Mariona 
Marsal, Judit Pablos, Marina 
Salanova. Entrenadors: Santi 
Ramos i Paco Pablos.

El CBI va obtenir la victòria a ls Comes. Foto: Joan Ribera.

Intensitat màxima 
del CFI femení a la 
Guineueta (2-3)
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BÀSQUET / E.VARGAS/X.BORRÀS

Diumenge el CBI va disputar (i 
guanyar) el matx un xic abans 
de l’habitual, a les 17:30, con-
tra un CB Martorell que no va 
posar les coses gens fàcils i 
que va dominar molta estona 
de la primera part i va jugar mi-
nuts durs a la segona.
El primer període va ser domi-
nat pel Martorell, van anotar 
cistelles fàcils gràcies al seu 
joc ràpid, velocitat en el camp 
obert i penetracions que no 
arribaven a tapar les nostres 
ajudes defensives. L’Igualada 
no va jugar malament en atac 
però va estar uns minuts una 
mica estancat i semblava que 
la pilota no volia entrar; en de-
fensa la cosa encara es podia 
millorar moltíssim, sobretot en 
les rotacions del costat d’aju-
des. El resultat a l’acabar era 
14-21.
El segon període començava 
amb un bon triple dels locals 
que els aprovava a 4 punts del 
rival, després d’això van haver 
de passar gairebé 6 minuts fins 
que van poder trobar l’anella 
de nou. Reberen un parcial de 
3-9 però de sobte es va girar 
la truita i van empatar el partit 
gràcies als tirs lliures anotats i 
a poder córrer en un parell de 
situacions. El període finalitza-
va amb el marcador 37-34.
Al tornar del vestidor l’equip 
sortia a mossegar més que mai 
per aconseguir una victòria re-
alment important, sobretot es-
sent un partit a casa. El tercer 
període va ser igualat en ano-
tació, a destacar el rendiment 
que van treure al ser verticals a 
cistella i treure faltes personals 
per poder anar a la línia de tirs 
lliures. Finalitzava amb l’elec-
trònic assenyalant 53-49.
L’última part va ser molt llarga 
i molt competida. Va començar 
amb dos triples locals que ens 
donaven avantatge en el mar-
cador però les faltes comeses 
ens van castigar moltíssim i 
van facilitar que els del Marto-
rell s’apropessin i es fiquessin 
al partit de nou. Només de tirs 
lliures, anotaren 13 punts, 2 
més que els locals des de la lí-
nia de 4,25. El partit va acabar 
amb normalitat després d’una 
ronda de temps morts després 
de bàsquet que apropaven a 
un i a l’altre equip en el marca-
dor. Resultat final: 79-75.
Victòria merescuda per als 
igualadins, que ajuda moltís-
sim a l’equip i dóna forces per 
encarar la següent jornada 
post Setmana Santa, vs. Grup 
Barna. Parcials: 14-21; 23-13 
(37-34); 16-15 (53-49) i 26-26 
(79-75)
CBI: Q. Padrós (6), M. Sesé 
(18), J.M. Huertas (5), J. Tor-
res (18) A. Roca (0), C. Fons 

(16), A. Gual (0), M. Roca (2), 
A. Fratila (-), E. Tejero (9), S. 
Laguarta (5).
Martorell: A. Fontanals (6), G. 
Palou (18), S. Claramunt (3), 
J. Luis Martín (0), S. Casals 
(4), S. Alà (2), F. Lamela (4), 
D. Carreter (5), F. López (29), 
S. Suso (0), M. Fuentes (0), M. 
Bernadí (4).

El femení va derrotar 
el Cerdanyola
Importantíssima victòria del 
Depimés CB Igualada A en-
front el Cerdanyola, rival direc-
te per aconseguir la 4a plaça, 
per un clar 60 a 48.
Aquesta victòria manté a les 
igualadines en la quarta plaça 
a dues victòries de diferència 
del 5è i 6è classificat, Cerda-
nyola i Sant Adrià. Les opcions 
a classificar-se per a la Fase 
Final del Campionat de Cata-
lunya es mantenen intactes a 
manca dels 5 partits de la se-
gona volta d’aquesta segona 
fase.
El següent partit del Depimés 
CB Igualada A serà dissabte 6 
d’abril a les 19h a Les Comes 
contra el SESE, un equip molt 

complicat que ja va aconseguir 
derrotar al conjunt igualadí en 
el partit de la primera volta. Es-
perem que l’aturada per vacan-
ces no afecti al conjunt iguala-
dí i puguin descansar bé per 
afrontar aquest tram final de 
temporada en les màximes op-
cions possibles d’aconseguir 
l’objectiu. S’haurà de treballar 

molt dur si es vol aconseguir.
Parcials: 12-11, 13-3 ( 25-14), 
15-18 (40-32), 20-16(60-48)
Van jugar: AC.Martínez (2), 
M.Pujol (15), L.Icart (7), 
N.Minguet ( 13), X.Freixas 
(7) -cinc inicial-. V.Júlvez (4), 
C.Carner (8), M.Quintana (2), 
A.Acevedo, M.Torra (2)

Les gimnastes del CR Vilanova 
brillen en el torneig comarcal

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dissabte 23 de març 
es va celebrar al pavelló de les 
Comes a Igualada la 2a. i últi-
ma fase del Campionat escolar 
de gimnàstica rítmica.
El Club Rítmica Vilanova va 
aconseguir pujar 9 vegades 
al podi i des del punt de vista 
tècnic es va veure una espec-
tacular millora en totes les gim-
nastes del club.
En categoria Prebenjamí B 
Nèlia Ferrer es va proclamar 
3a. i Júlia Barrero 5a. (aquest 
grup està format per nenes de 
P-3,P-4 i P-5 que és la primera 
vegada que competeixen en la 

modalitat d’individual). Pel que 
fa a les Prebenjamines A Dia-
na Daraban va tornar a pujar al 
graó mes alt del podi seguida 
per Iraida Fontalba que es va 
aconseguir el bronze, Marta 
Mateos 9a. i Melanie Vargas 
12a. d’un total de 24 gimnas-
tes. En Benjamí B Aina Pac-
heco es va coŀlocar a la 6a. 
posició, Nerea Burgada 7a. i 
Laia Vives en 10a. Les Alevi-
nes A que per totes elles era la 
primera vegada que competien 
amb aparell, ens van fer gau-
dir. Cristina Molina va pujar al 
3r graó del podi, Ahinoa Just 
5a. i Duna Muñoz 6a. Aleví B 

Itziar Beltran va aconseguir la 
medalla de bronze per la seva 
tercera posició i Vitòria Ferrè 
8a. Infantil Ariadna Burgada i 
Anna Díaz van aconseguir el 
Bronze. L’Ariadna amb un indi-
vidual amb l’aparell de corda i 
l’Anna amb unes mans lliures 
i per últim en Cadet A, Irene 
Campo va aconseguir una al-
tra medalla de bronze i Aina 
Serra 6a. i cadet B Agustina 
Rizzi medalla d’or. La pròxima 
competició es celebrarà a Cas-
telldefels i el CRVilanova pre-
sentarà 3 conjunts: 2 alevins 
amb aparell de pilota i un cadet 
amb Cèrcol.

Gimnastes del CR Vilanova.
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El CC Eddy Mur es presenta en una nova 
temporada amb 70 ciclistes
CICLISME / REDACCIÓ

El Club Ciclista Eddy Mur - 
C.A. d’Igualada, va fer el pas-
sat diumenge 3 de març, la 
presentació de la temporada 
2013 amb un esmorzar de 
germanor al Bar de Les Co-
mes, a on es van  aplegar 70 
ciclistes. 
A les 8 del matí es donava la 
sortida dels ciclistes per fer la 
Volta a Carme de 33 km. i en 
arribar a les Comes es va pro-
cedir  a fer la tradicional foto 
de presentació. Després el 
gran grup va continuar la ruta 
direcció Calaf i La Panadella 
per completar un 95 km. 
Per aquesta temporada donat 
que s’ha incrementat la colla, 
s’han creat dos grups, A i B 
amb rutes de diferent nivell i 
distancies que van dels 90 al 
150 km.
Per aquesta temporada el 
grup de ciclistes més desta-

El CC Eddy Mur 2013.

Preparen un torneig 
d’esports a la sorra 
pel 4 de maig al Parc 
Valldaura d’Igualada

cats de l’històric club igualadí, 
tenen un ampli calendari d’ac-
tivitats en Pedalades i Marxes 

ciclistes arreu de Catalunya, a 
més de La Quebrantahuesos 
amb 35 ciclistes inscrits i la 

Marmotte a terres franceses a 
on hi assistiran un total de 15 
ciclistes.

El CNI/Best/Faro s’estrena amb victòria a la Xallenge BTT Penedès
CICLISME / REDACCIÓ

Diumenge 10 de març es va 
realitzar a Sant Joan de Medi-
ona la primera prova del cam-
pionat Xallenge BTT Penedès/
Garraf, amb format de set com-
peticions en la modalitat de btt!
Aquesta cursa va servir com 
a presentació del nou equip 
igualadí Club Natació Iguala-
da/Best/Faro BH Bicis, amb 7 
corredors que seguiran aquest 
campionat i també el campi-
onat bike marathon de best/
Ocisport i la Volcat també de 
Best/Ocisport, complementant 
de cara a l’estiu amb el cam-
pionat Anbaso i diverses Triat-
lons de Muntanya.
230 corredors van prendre la 
sortida en aquesta prova or-
ganitzada pels Senglars de 
Mediona, i amb un recorregut 
tècnic d’’uns 27 kms. i 800m de 

desnivell.
Els corredors Albert Torres, 
Toni Onorato, Dani Sánchez, 
Oriol Marimon, Oscar Fer-
rando, Ines Rodriguez i Marc 
Solsona van participar-hi. Ines 
Rodriguez va ser la millor clas-
sificada assolint una mes que 
excel·lent primera posició fe-
menina! La qual cosa situa al 
equip CNI/BEST/Faro BH com 
a líders en aquesta categoria 
en la general del campionat! 
Un èxit absolut per l’equip, 
amb un temps de 1h57’. 
Albert Torres va ser el millor 
classificat de l’equip mascu-
lí, realitzant una bona cursa 
perquè es va mantenir en un 
grup de 7 corredors que roda-
ven sempre molt a prop dels 
4 primers classificats. Amb el 
qual es va mantenir fins al fi-
nal arribant en la ultima posició 

d’aquest conjunt. Però amb 
unes diferencies molt ajusta-
des, tenint en compte que del 
quart al dotzè classificat no  hi 
anava més de 1’ de diferencia. 
Classificacions finals :
1r. Roger ferrer 1h25’56
2n. Marc Bonavida 1h27’28”
3r. Pascual Martinez 1h27’43”     
Albert Torres 12 absolut i  10è 
Master30 amb  1h30’47”.  
Marc Solsona 52 absolut 26è 
Master 30 amb 1h44’28”. 
Toni Onorato 60 absolut i 12è 
Master 40 1h46’45”. 
Oriol Marimon 90 absolut i  20è 
Elit amb 1h56’37”. 
Oscar Ferrando 143 absolut i 
73è Master 30 amb 2h09’18”.
Dani Sánchez 198 absolut i 
95è Master 30 amb 2h29’30”.
Cal agrair la coŀlaboració a 
l’equip del Club Natació Igua-
lada, BEST equipacions per-

sonalitzades/Faro BH Bicis i 
dels següents espònsors: Fi-
sioteràpia Regordosa, Instal-
lacions Pelegri, Clínica Dental 
Anoia, McDonalds, Petromi-

ralles, Fruites Gabarro, Fitnes 
Camats, Diversport, Serralleria 
Brunet, Cinta Plast i Pintures 
Planell.

Els ciclistes del CNI, a Sant Joan de Mediona.

El proper dissabte 4 de maig, 
el Consell Esportiu de l’Anoia i 
el Patronal Municipal d’Esports 
d’Igualada organitzen l’Ensor-
ra’t, un torneig de futbol, volei 
i handbol sorra que es farà al 
Parc Valldaura, i per a dife-
rents categories. Inscripcions 
a l’oficina del Patronat, fins el 
26 d’abril. 

BICICLETES

Regalo GPS GARMIN

Edge 200

26” 26”

ZASKAR SPORT P.V.P 999,95€ - 899,95€ZASKAR ELITE P.V.P 1499,95€ - 1299,95€



El CPPI perd davant el líder
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Després d’unes darreres jorna-
des amb magnífics resultats, 
el CPP Igualada CTAI va per-
dre el cap de setmana passat 
contra el líder de la lliga de 1a 
nacional. El CTT Hospitalet va 
visitar Les Comes i se’n va en-
dur la victòria per 2-4.
En el primer punt del partit, 
Jordi Satorras va estar a punt 
de donar la volta a una parti-
da que el barceloní Pau Gaju 
dominava per dos jocs a zero, 
però finalment el palista del 
CTT Hospitalet va acabar im-
posant-se per 2-3. Seguida-
ment, José Manuel Barroso va 
fer el segon punt dels visitants 
en vèncer per 1-3 a Roger Do-
mingo. A continuació, els igua-
ladins van escurçar distàncies 
per mitjà de Joan Masip, que 
va superar a Jordi Bacarisas 
per un contundent 3-0.
En començar la segona ron-
da, però, l’Hospitalet va tornar 
a distanciar-se quan Pau Gaju 
va superar a Roger Domingo 
per 0-3. Tot i així, els de l’Ano-
ia van mantenir les opcions de 
victòria fins al final, ja que Jordi 
Satorras va tornar a posar el 
CPP Igualada al partit quan, a 
la següent partida, va derrotar 
a Jordi Bacarisas per 3-2. Fi-
nalment, però, Joan Masip no 
va poder forçar el desempat i 
va cedir per 0-3 davant de José 
Manuel Barroso que, d’aques-
ta manera, va fer el 2-4 defintiu 
pel seu equip.

Victòria in extremis de 
l’equip de Preferent
L’equip de Preferent del CPP 
Igualada CTAI va haver de 
remuntar molts marcadors ad-
versos a la pista de l’Olesa per 
poder-ne tornar amb la victòria 
(3-4). A priori, el partit no sem-
blava excessivament complicat 
pels de l’Anoia, ja que l’Olesa 
està involucrat en la lluita per 
la permanència. Tanmateix, els 
del Baix Llobregat van vendre 
la pell molt cara a la seva pista 
i els igualadins només es van 
poder imposar per un ajusta-

Preferent:Joan Bertran, Albert Kenji Matsuoka, Francesc Masip i Jaume Gamisans.

Classificació 
de la cursa
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díssim 4-3.
La primera partida ja va ser 
ajustada; Albert Kenji Matsu-
oka es va veure superat per 
2-3 pel local Jaume Pubill. Se-
guidament, Rubén Huertas va 
fer el segon punt de l’Olesa 
en vèncer per 0-3 a Francesc 
Masip. Joan Bertran es va en-
carregar, a la següent partida, 
de fer el primer punt dels igua-
ladins en guanyar per 3-1 a Va-
lentí Llongueras.
La situació semblava adreçar-
se en començar la segona ron-
da, quan Albert Kenji Matsuoka 
va fer l’empat a dos en impo-
sar-se per 3-2 a Rubén Huer-
tas després de remuntar els 
dos jocs d’avantatge que havia 
aconseguit inicialment el palis-
ta local. L’Olesa, però, va tornar 
a sorprendre l’Igualada quan, a 
la següent partida, Jaume Pu-
bill va derrotar per 1-3 a Joan 
Bertran. Tot semblava indicar 
que l’Igualada sortiria derrotat 
d’Olesa quan Francesc Masip 
havia perdut de forma molt 
ajustada els dos primers jocs 
davant de Valentí Llongueras. 
L’igualadí, però, no va deixar 
de lluitar i va aconseguir la se-
gona remuntada del partit en 
acabar guanyant per 3-2, for-
çant així el desempat.
Malgrat haver anat per davant 
durant tot el partit, l’Olesa no 
va saber rematar la feina i això 
li va passar factura als dobles, 
quan la parella igualadina Mat-
suoka – Masip va superar per 

3-1 a la local Pubill – Huertas 
per culminar la remuntada i en-
dur-se la victòria per 4-3.

L’equip de 1a territorial, sen-
se opcions a Esparreguera
Després de la transcendental 
victòria de la setmana passa-
da, l’equip de 1a territorial no 
va poder mantenir la ratxa i 
va sortir àmpliament derrotat 
d’Esparreguera. La baixa de 
Joan Moriana va ser una man-
cança massa gran pels iguala-
dins, que van perdre per 0-6.
El primer punt va enfrontar 
Miguel Moriana amb Idris Tia-
miyu, amb victòria per aquest 
últim per un còmode 0-3. Els 
igualadins haguessin pogut 
empatar el partit si Eloi Zarago-
za hagués aprofitat els dos jocs 
d’avantatge que havia aconse-
guit davant de Júlia Roca, però 
la palista d’Esparreguera va 
ser capaç de capgirar la par-
tida i acabar imposant-se per 
un ajustat 2-3. Les opcions 
de remuntada ja es van esvair 
pràcticament quan Juan Carlos 
Ortiz va cedir per 0-3 davant de 
David Viñals.
La sentència no es va fer es-
perar; Júlia Roca va tancar 
la victòria guanyant per 0-3 a 
Miguel Moriana. Els dos últims 
punts també van caure de la 
banda local, ja que primer Idris 
Tiamiyu i després David Viñals 
van superar per 1-3 a Juan 
Carlos Ortiz i Eloi Zaragoza, 
respectivament.

Bernat Ferrer, a la selecció catalana de vela
VELA / REDACCIÓ

Un dels 17 regatistes de la Se-
lecció Catalana de Vela de la 
classe Láser 4.7, és l’igualadí 
Bernat Ferrer Carvajal de 16 
anys i regatista del C.M. Altafu-
lla. Actualment ocupa la dotze-
na posició del rànquing català. 
Bernat Ferrer que ja ha defen-
sat Catalunya en una Copa 
d’Espanya (Cartagena 2012) 
i tres campeonats d’Espanya 
(Melilla 2011, Cambrils “sub 
15” 2012 i Almería 2012). A Al-
mería el passat desembre va 
assolir un molt bon resultat un 

21 de la general. Aquest cop 
ens representarà a la Copa 

d’Espanya a Gijón aquesta 
setmana.  

Bernat Ferrer i Carvajal, en acció en una regata de la classe Làser 4.7

SLOT / REDACCIÓ

De les diferents categories que 
formen el campionat de slot del 
Tim Comarca, potser la més po-
pular és la Scaleauto GT Cup. 
Tres són les causes d’aquesta 
popularitat: el cost assequible 
dels cotxes d’aquest fabricant, 
la facilitat de preparar-los per la 
competició (de fet poden córrer 
quasi bé tal i com surten de 
la caixa) i que reprodueixen a 
escala 1/24 els espectaculars 
Gran Turismo contemporanis 
que participen a curses com 
les 24 hores de Le Mans.
Aquest cap de setmana se’n 
ha celebrat la segona cursa de 
la temporada. En dues curses 
combinades, una el divendres 
nit i una altra el dissabte tarda, 
un total de 34 pilots s’hi van do-
nar cita, curiosament la matei-
xa quantitat que a la primera, si 
bé no es tractava exactament 
dels mateixos. Als habituals pi-
lots locals se’n hi van afegir de 
La Llacuna, de Mollerussa, Sit-
ges, Manresa i Vilafranca del 
Penedès.
Tant el divendres com el dis-
sabte, després dels entrena-
ments lliures es va procedir a 
fer les verificacions tècniques, 
acabades les quals es va cór-
rer la mànega cronometrada 
que permetria establir l’ordre 
de sortida de les curses. Amb 
unes millors condicions d’ad-
herència els pilots del dissabte 
van assolir els millors regis-
tres, i el que s’està convertint 
en un consumat especialista 
en aquests cotxes, en Roger 
Suñé, es va erigir en el pole-
man, mentre que el divendres 
va anar a parar a mans del jove 
Pitia Claret.
La competició es va configurar 
en sis curses entre divendres 
i dissabte. Com ja hem dit, la 
pista presentava millors condi-
cions d’adherència el dissabte, 
i també l’experiència dels pilots 
que hi van participar, i així en 

Segona cursa del campionat 
d’Scaleauto GT del Tim Comarca

general van assolir millors po-
sicions a la classificació final 
combinada. Les diferents cur-
ses van donar resultats molt 
cenyits, com prova que el gua-
nyador, en Roger Suñé, amb 
un Jaguar XK-R, ho va ser 
només uns metres escassos 
sobre el segon, l’Albert Solé 
sobre un BMW M3. Ambdós 
però, van treure un avantatge 
clar sobre el tercer, el BMW M3 
del Ricard Latorre. Quart va ser 
el Mercedes SLS del Joan An-
dreu, i el cinquè, Tony Navarro 
amb un altre BMW.
La propera cursa programa-
da serà ben diferent, ja que 
es tractarà d’una resistència 
de 6 hores per equips de dos 
o tres pilots, i això va fer que 
les converses escoltades el 
cap de setmana als boxes del 
club igualadí giressin al voltant 
d’aquest tema. Encara hi ha 
temps per a formar els equips, 
escollir el cotxe i preparar-lo, ja 
que la cita és el cap de setma-
na del 12 i 13 d’abril. Mentres-
tant passeu una bona Setma-
na Santa.

Hoja1

Página 1

Pilot Cotxe Voltes
Suñé, Roger Jaguar XK-R 226,34
Solé, Albert BMW M3 GTR 226,17
Latorre, Ricard BMW M3 GTR 220,16
Andreu, Joan Mercedes SLS 219,27
Navarro, Toni BMW M3 GTR 215,38
Bisbal, Daniel BMW M3 GTR 213,19
Vilarrubias, Josep Mercedes SLS 213,08
Solé, Jordi Jaguar XK-R 212,55
Claret, Pitia Mercedes SLS 208,59
Bisbal, Àlex Mercedes SLS 206,38
Cartagena, Jordi Jaguar XK-R 206,14
Moratona, Josep M. BMW Z4 GT3 205,14
Jiménez, Iván Audi R8 LMS 199,1
Tosca, Ionut Mercedes SLS 198,48
Gaspà, Jordi Audi R8 LMS 198,3
Gomà, Eduard Mercedes SLS 197,6
Basas, Ivan Audi R8 LMS 194,11
Claret, Ricard Mercedes SLS 194,1
Bernaus, Toni Audi R8 LMS 192,2
Rodríguez, Paco Mercedes SLS 191,48
Rosinés, David Porsche 911 RSR 190,21
Tapiolas, Marta BMW M3 GTR 188,26
Rosinés, Josep (div) Mercedes SLS 186,26
Rosinés, Josep (dis) Mercedes SLS 182,43
Pons, Martí Mercedes SLS 180,26
Tapiolas, Joan Jaguar XK-R 180,11
Roca, Ricard Mercedes SLS 177,46
Clèries, Pere Mercedes SLS 176,49
Knabe, Dieter Porsche 911 RSR 172,21
Codina, Francesc Mercedes SLS 165,53
Tudela, Juan BMW M3 GTR 165,5
Vidal, Joan Audi R8 LMS 163,1
Bisbal, Joan Mercedes SLS 154,16
Suñé, Marc Mercedes SLS 134,1

Cursa d’slot, el cap de setmana passat al circuit del Tim Comarca.
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El CAI en la darrera prova del circuit 
català de duatló de muntanya
DUATLÓ / REDACCIO

El diumenge 24 es va celebrar 
el X duatló de Vallfogona que 
a més era campionat de Ca-
talunya absolut de duatló de 
muntanya i marcava el final del 
circuit català de duatlons de 
muntanya.
La prova consistia en un pri-
mer tram de 6 km de córrer, 
seguit de 22 km amb BTT i per 
acabar 3 km més de córrer. La 
prova va ser molt dura, el tram 
de córrer tenia força desnivell 
amb un constant pujar i baixar 
sense cap tram pla i amb certa 
dificultat tècnica. El circuit de 
BTT amb un terreny enfangat 
va endurir encara més la pro-
va, en un circuit que ja de per 
sí era dur per les llargues pu-
jades i baixades que no dona-

Jordi Viladoms en plena etapa amb la Husqvarna.

duatló de muntanya han estat 
Francesc Freixer del Grup Es-
portiu Esteve i Mercè Tussell 
del CN Reus Ploms. Per part 

del del CAI triatló Petromiralles 
van participar 5 duatletes amb 
molt bons resultats:
Pos. 30 Enric Vidal 1.55.22
Pos 68 Sergi Pujabet 2.11.22
(11è absolut al rànking català)
Pos 98 Oriol Duran 2.28.09
Pos 107 Jordi Costa 2.32.35
Pos 122 David Segura 2.48.09

4a posició d’equips
Amb un gran esforç i treball 
d’equip fet durant tota la tem-
porada de duatlons de mun-
tanya, els duatletes del CAI 
triatló Petromiralles han acon-
seguit la 4a posició a la segona 
divisió d’un total de 32 equips. 
A més aquesta 4a posició els hi 
ha permés aconseguir aquest 
brillant ascens a la 1a divisió.

Remuntada 
espectacular de l’AV 
Igualada davant el 
Sant Andreu (4-3)

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Tan bon punt començà el par-
tit, els quatribarrats que sor-
tiren amb les piles posades,  
ens oferiren una primera part 
brillant. Al minut 3, en un rà-
pid contraatac, aprofitaren una 
passada llarga i de vaselina, 
inauguraren el marcador (0-1). 
Poc després, al 10, recolliren 
un rebuig defensiu que quedà 
a peus del davanter. Coŀloca-
ren l’esfèrica a la xarxa, de xut 
ras i al pal esquerra (0-2). 
Els igualadins reaccionaren al 
minut 20. Jhony, que efectuà 
una actuació perfecte, pujà la 
seva banda i centrà on fa mal, 
al segon pal, on Ureña rematà 
de cap, de dalt a baix, con ha 
de ser i aconseguí un gol que 
segellava una bella jugada (1-
2). Els visitants, a la mitja hora, 
en una centrada des de l’ex-
trem, molt tancada, obligaren 
al central local a tallar la trajec-
tòria  de la pilota de cap, però 
marcà en pròpia porta (1-3).
Al segon temps tot canvià. 
Al minut 7, altre cop el lateral  
Jhony s’internà per l’extrem 
i col·locà la seva centrada al 
centre de l’àrea, on X. Moyes 
lluitant amb dos contraris, mar-
cà en una mitja volta mortal 
de necessitat (2-3). Seguí la 
pressió local i el xut d’una falta 
executada per Segura fou tallat 
amb el braç per un defensor 
dins l’àrea, al minut 22. Penal, 
que Jhony, enganyant el por-
ter, marcà a la dreta del meta 
(3-3). 
S’havia aconseguit empatar i 
els blaus no en tingueren prou. 
Mancant un quart, Jhony, sem-
pre protagonista, tallà un atac 
foraster i tornà a pujar la ban-
da. Altre cop  centrà al segon 
pal, perfecte, on Alfred recollí la 
passada, retallant el defensor 
fins a fer-se l’espai necessari. 
D’un fort xut ras, cama esquer-
ra, marcà el gol d’una victòria 
que al descans semblava im-
possible (4-3). La gesta havia 
culminat.
Viles i Paradell, bon treball el 
seu, alinearen a: Domènech, 
Sevilla, Corbella, Padró, Jhony, 
Planell, Ricard, Ivan, Segura, 
Ureña, X. Moyes, Alfred, Salva 
i Farré.El proper partit serà al 
camp del Vallirana. No es tor-
narà a jugar a Les Comes, fins 
el 13 d’abril.

Una victòria i tres derrotes dels equips 
del Vilanova del Camí Endavant
BÀSQUET / REDACCIO

La jornada del Vilanova En-
davant va començar amb una 
nova victòria, la setena conse-
cutiva, de l’equip aleví mixte 
davant l’Esquitx de Sant Sa-
durní d’Anoia per 18 a 68. Un 
altra gran partit dels nois i no-
ies de l’equip, amb un joc molt 
fluid i una bona defensa, van 
tenir el partit sota control des-
de els primers minuts i tot i ser 
sols 5 jugador@s, no van patir 
mai per la victòria. Continua la 
remontada a la classificació a 
la espera de la resta de resul-
tats d’aquesta jornada.
Van jugar Lucía Moreno (2), 
Irene Leno (12), Victor Larrac-
he (40), Arnau Cano (12) i Car-
los García (2).
L’equip júnior va perdre davant 
el CC Cubelles per 25 a 97. 
Pas enrera a la millora del joc i 
dels resultats de l’equip júnior, 

si bé hem de dir que la majoria 
dels jugadors havien tornat la 
nit anterior del viatge de fí de 
curs i no van tenir temps de 
recuperar-se. Van jugar Sergi 
Gálvez, Tiago Rodríguez (3), 
Albert Moreno (10), Camilo 
Rodríguez (9), Carlos Lator-
re, Sergi Brugués (1), Samuel 

jugadors vilanovins ja no van 
ser capaços d’apropar-se al 
marcador. 
Van jugar Camilo Rodríguez, 
Ricard Pons (23), Fernando 
Leno (3), Víctor Ajenjo, Oscar 
Borrega (2), David Jurado (3), 
Gerard Pons (13), Manu Con-
treras (4), Carlos López, Car-
les Llop (2), Stalin Rodríguez 
(2) i Albert Vilalta (3).
La jornada es va tancar amb 
la derrota de l’equip sènior fe-
meni davant el Sitges la Oca 
per 40 a 49, en un partit molt 
dur. Primera part molt igualada 
amb parcials de 14-14 i 9-11. 
El tercer quart va resultar deci-
siu 5-13, amb les jugadores lo-
cals amb poca claretat en atac, 
i tot i guanyar l’últim quart 12-
11, el partit va caure del costat 
visitant, segon classificat del 
grup. La falta d’encert als llan-
çaments de tir lliure (6 de 19), 
va deixar sense opcions a les 
vilanovines. Van jugar Carme 
Vidal (11), Clàudia Oller (10), 
Emma Sellarés, Cèlia Conill 
(14), Laia Noguera, Soraya 
Hurtado, Alexandra Vives (5) i 
Montse Bertràn.

ven ni un segon de descans als 
participants.
Els guanyadors absoluts, i per 
tan campions de Catalunya de 

Caballero (2), Javier Sànchez, 
Leo Rodríguez i Aleix García.
L’equip sènior masculí va per-
dre davant el Vivaltino Canye-
lles per 55 a 71. Bon primer 
quart en atac i defensa que va 
caure del costat local per16-11. 
Un dolent segon quart 6-19,va 
marcar la resta del partit, i els 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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POESIA / LA VEU

Una cinquantena de perso·
nes van participar aquest 
dijous, 21 de març, al recital 
de lectura de poemes en veu 
alta amb què la Biblioteca va 
celebrar el Dia Mundial de la 
Poesia. L’acte s’emmarcava 
en les activitats del programa 
3L que impulsa l’Institut Muni·
cipal de Cultura per promou·
re la llengua, la literatura i la 
lectura.
El recital va servir també, 
per presentar en públic el lli·
bre guanyador del Premi de 
Poesia Joan Llacuna 2012, 
Història universal particular, 
de Ricard Desola Mediavilla. 
Precisament l’autor va ser 
l’encarregat d’encetar les lec·
tures tot llegint un poema del 
seu llibre i es va obsequiar 
tots els participants amb un 
exemplar d’aquest.

Van encapçalar la lectura de 
poemes l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, amb el poe·
ta igualadí Joan Llacuna, el 
primer tinent alcalde de pro·
moció cultural Josep Miserac·
hs, amb un poema de Màrius 
Torres i el regidor d’hisenda i 
interior Jordi Segura, que va 
llegir Miquel Costa i Llobera. 
El poema escollit enguany 
per celebrar aquesta diada, 
que promou arreu la Institució 
de les Lletres Catalanes, va 
ser Només la veu, de la poeta 
i bibliotecària tortosina Zorai·
da Burgos. També es van po·
der sentir en aquesta vetllada 
textos de Miquel Martí i Pol, 
Joan Brossa, Joana Raspall o 
Machado,  entre d’altres.
L’acte va ser molt partici·
pat, amb lectors de totes les 
edats, entre els quals hi havia 
alumnes de 5è i 6è de l’esco·

la Garcia Fossas d’Igualada, 
així com diverses parelles 
lingüístiques del programa 
Voluntariat per la Llengua del 

Consorci per la Normalitza·
ció lingüística, que van pujar 
plegades a l’escenari a reci·
tar poemes en català. També 

es va comptar amb la col·
laboració de Ramon Enrich 
que va arrodonir l’acte amb 
l’acompanyament al piano.

Una cinquantena de persones celebren a la Biblioteca el 
Dia Mundial de la Poesia

TEATRE / LA VEU

Ahir al matí, a la sala d’ac·
tes del Palau Marc, seu del 
departament de Cultura de la 
Generalitat de catalunya i a la 
tarda a Igualada, va tenir lloc 
la presentació de la 24a. edi·
ció de la Mostra de Teatre · 
Fira de teatre infantil i juvenil. 
A Barcelona la presentació 
va comptar amb la presèn·
cia del conseller de Cultura 
Ferran Mascarell, acompa·
nyat de l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells, del gerent de 
la Mostra Òscar Balcells i del 
director artístic de la mateixa, 
Òscar Rodríguez. A Igualada 
van ser·hi presents el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada Josep Miserachs, 
acompanyat de M. Angels 
Blasco del Dep. de Cultura 
de la Generalitat a més del 
gerent i director artístic.

A Igualada, de l’11 al 14 
d’abril
La 24a edició de La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre 
infantil i juvenil, que es farà 
de l’11 al 14 d’abril, converti·
rà de nou la capital de l’Anoia 
en el centre neuràlgic de les 
arts escèniques per a tots els 

públics.
Un any més, Igualada és la 
cita estratègica per al sector 
del públic familiar des de di·

ferents vessants. Per a les 
companyies perquè ha es·
devingut un espai d’exhibició 
clau, com ho demostra el fet 

Igualada té una nova cita, de l’11 al 14 d’abril amb el 
teatre familiar amb la 24a. Fira de teatre infantil i juvenil

que s’han rebut 282 propos·
tes, la majoria dels territoris 
de parla catalana.
D’aquestes han estat esco·
llides finalment 48. Per als 
professionals perquè són 
dies d’intensa activitat, se·
guint tots els espectacles 
gràcies al disseny horari de 
la programació, intercanviant 
informació a La Llotja amb 
les companyies per finalment 
nodrir les programacions 
dels seus municipis. I tam·
bé per al públic, milers d’es·
pectadors que gaudeixen en 
família dels millors especta·
cles, en una ciutat que els 
acull any rere any i que con·
verteix el centre de la ciutat 
en un gran teatre.
Enguany a La Mostra d’Igua·
lada es presenten en total 48 
espectacles diferents amb 90 
representacions. Les funci·
ons es podran veure en 9 es·
pais (4 tancats i 5 a l’aire lliu·
re), a més dels recorreguts 
dels espectacles itinerants.

Una programació que 
aposta per l’estrena
Cal destacar que enguany el 
nombre d’estrenes és el més 
alt de qualsevol edició de La 

Mostra fins ara, amb 18 es·
pectacles que es veuran per 
primer cop a Igualada.
Marcel Gros inaugurarà la 
24a Mostra d’Igualada amb 
Paperipècia, una paraula in·
ventada que ens transporta 
al seu univers particular, des 
que era un petit infant fins 
que va sentir·se atret per la 
màgia de ser clown. Estrena 
de luxe d’un dels pallassos 
més veterans i consolidats 
del país.
Entre les estrenes també 
hi ha La Roda Produccions 
amb La Princesa i el pèsol 
(teatre musical), Teatre Mò·
bil amb Sense solta (clown), 
Txo Titelles amb En Jan Gar-
rotades (titelles) o Xip, Xap 
Companyia de Teatre amb El 
vestit nou (titelles).

Venda d’entrades
Les entrades es poden com·
prar anticipadament a partir 
del dia 1 d’abril a la pàgina 
web de La Mostra (www.la·
mostraigualada.cat) i a partir 
del 5 d’abril a les taquilles de 
La Mostra d’Igualada ubica·
des al Teatre Municipal l’Ate·
neu.
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TEATRE / LA VEU

El Teatre Municipal l’Ateneu 
acull el proper dijous, 4 d’abril, 
la interpretació de Nabucco, 
una de les grans obres mes-
tres de la història de l’òpera 
i la primera gran creació del 
seu autor, Giuseppe Verdi. La 
companyia encarregada de 
dur-la a l’escenari igualadí és 
el Teatro Lirico d’Europa, fun-
dada l’any 1988 pel francès 
Yves Josse i el búlgar Giorgio 
Lalov, contrastats professio-
nals del ballet clàssic i l’òpera, 
respectivament. Aquest any la 
companyia celebra vint-i-cinc 
anys d’actuacions i gires, ha-
vent dut les principals òperes i 
ballets als escenaris de Fran-
ça, Bèlgica, Espanya, Suïssa, 
Alemanya, Holanda, Portugal 
o els Estats Units. Títols com 
Rigoletto, La Traviatta, Don 
Giovanni, Le nozze de Figaro, 
Il barbiere de Sevilla i el ma-
teix Nabucco són bona mostra 
de la seva experiència.
Nabucco és una tragèdia líri-
ca, una òpera en quatre ac-
tes amb música de Giuseppe 
Verdi i llibret en italià de Te-
mistocle Solera, basada en 
l’Antic Testament i en l’obra 
Nabuchodonosor de Francis 
Cornue i Anicète Bourgeois. 
Es va estrenar el 8 de març de 

1842 a La Scala de Milà, amb 
Giuseppina Strepponi fent el 
paper d’Abigaille. A Catalunya 
va arribar dos anys més tard, 
el 1844, al Teatre de la Santa 
Creu de Barcelona.
Verdi va crear el Nabucco en 
una època especialment difícil 
de la seva vida. La seva dona 
i els seus dos fills acabaven 
de morir i ell havia promès 
no tornar a compondre. El lli-

bret del Nabucco li va arribar 
gairebé per casualitat i, tot 
i la seva poca motivació, va 
construir una obra mestra que 
de seguida va captivar tot Ità-
lia. Giuseppina Strepponi, la 
gran protagonista de l’estrena 
es va acabar convertint amb 
el temps en la seva esposa. 
Aquest va ser el seu primer 
gran èxit, iniciant des d’ales-
hores un període de compo-
sició frenètica, produint fins a 

L’Ateneu rebrà el dijous 4 d’abril el “Nabucco” de Verdi, 
adaptat per la companyia Teatro Lírico d’Europa
Un gran espectacle • Més de noranta persones, entre protagonistes, cors i músics, integren un muntatge visualment 
espectacular i fidel a l’essència de l’obra original

disset òperes en només dotze 
anys. L’èxit del Nabucco es 
deu en part a les seves qua-
litats musicals i en part també 
a l’associació que el públic va 
fer en aquell moment entre la 
història del poble israelià i les 
seves ambicions nacionalis-
tes de l’època. Un dels grans 
símbols que el poble utilitza 
per emfasitzar els anhels in-
dependentistes és el cor Va, 
pensiero del tercer acte, un 

cor d’esclaus hebreus que 
canta contra l’opressió. L’al-
tre gran atractiu de la peça 
és l’exigent interpretació de 
soprano dramàtica que reque-
reix el personatge de la despi-
etada Abigaille, encarnada en 
més d’una ocasió per la gran 
Maria Callas.
A Igualada, el 4 d’abril a les 
20h, Teatro Lirico d’Europa 
proposa una adaptació sota 
la direcció general de Giorgio 
Lalov, amb la direcció musi-
cal de Krasimir Topalov i Va-
sil Nikolov. El baríton cubà 
Nelson Martínez interpreta 
Nabucco, rei de Babilònia, i la 
soprano italiana Rosa d’Impe-
rio fa el paper d’Abigaille, anti-
ga esclava i suposada filla del 
rei. En total, a banda dels pa-
pers principals, hi participaran 
trenta-set coristes i quaranta 
músics d’orquestra.
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.

POESIA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, a 
través de l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC), convoca el 
primer concurs de poesia Po-
emes d’amor ensucrat, coin-
cidint amb el 21 de març, Dia 
Mundial de la Poesia, que vol 
potenciar aquest gènere en el 
seu vessant més romàntic. El 
concurs forma part del progra-
ma 3L de foment de la llengua, 
la literatura i la lectura.
El certamen és obert a qualse-
vol persona major de 16 anys 
que hi vulgui participar. Les 
poesies hauran de ser origi-
nals, inèdites i estar escrites 
en català. L’extensió mínima 
haurà de ser de trenta versos 
i la màxima, de noranta. El 
període d’admissió d’originals 
acaba el dia 12 de juliol de 
2013.
El jurat, integrat per professi-
onals del món de la cultura, 

farà públic el veredicte en una 
vetllada literària en el marc del 
Mercat de Lletres, el dia 21 de 
setembre, on es llegirà una 
selecció dels millors poemes.
Els premis consistiran en un 
cap de setmana per a dues 
persones al Molí Blanc Hotel 

Primer concurs de poemes d’amor coincidint 
amb el Dia Mundial de la Poesia

per al guanyador, un sopar 
romàntic per a dues persones 
al restaurant Les Olles per al 
segon premi, i un ram de flors 
del NUS Not Usual Store per 
al tercer. Les bases es poden 
consultar al web www.iguala-
da.cat.

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 el 31-08-2012. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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El nom. Producció: Focus. 
Autors: Matthieu Delaporte 
i Alexandre de la Patellière. 
Versió: Jordi Galceran. Di-
recció: Joel Joan. Amb: Joel 
Joan, Lluís Villanueva, Xavi 
Mira, Sandra Monclús i Mireia 
Pifarrer. Teatre Municipal l’Ate-
neu. Dissabte, 23 de març.

El nom és una comèdia mag-
nífica. Ho és en la versió ori-
ginal, Le Prénom, dels france-
sos Delaporte i de la Patellière 
(nominada als Premis Molière 
i duta a la gran pantalla), i ho 
continua sent en la magistral 
adaptació al català de Jor-
di Galceran. Està carregada 
d’humor, ocurrències, referèn-
cies, quotidianitat i excel·lents 
girs argumentals i pren vida 
a un ritme trepidant amb uns 
personatges purs, caracterit-
zats al detall i que no s’arron-
sen davant les que els cauen. 
D’un fet d’entrada tan innocent 
com és posar el nom a un fill, 
es desencadena una travadís-
sima història que treu a la llum 
tot un seguit de veritats fins 
aleshores amagades sota el 
camuflatge del “políticament 
correcte”. 
Tot succeeix en un únic esce-
nari, el menjador de la germa-
na del futur pare (Joel Joan), 
minuciosament recreat, per 
cert, en l’amplitud que ofereix 
el Teatre Municipal l’Ateneu. 
Cinc persones a sopar: el 

NÚRIA CAÑAMARES

Acusat de nomicidi

protagonista, l’embarassada, 
la germana, el cunyat i l’amic. 
Qui més qui menys, són gent 
amb “classe”, de bon menjar i 
millor beure, llegida, que man-
té converses “de nivell” i per 
als qui socialitzar-se forma part 
del seu modus vivendi. Entre 
les bromes i brometes habitu-
als amb les quals haguessin 
passat una agradable vetllada 
més, s’ennueguen amb una 
qüestió ben punxeguda: el nen 
es dirà Àdolf. I encara que el 
nom evoqui a l’avi holandès 
d’ella, tots pensen en Hitler i en 
que el pobre fill haurà de car-
regar tota la vida amb el nom 
del dictador més sanguinari de 
la història. Un d’ells fins i tot 
els acusa de fer apologia del 
feixisme, en ser un acte consu-
mat amb premeditació. 

I com que una cosa porta 
a l’altra i tots duen una mot-
xilla a l’esquena, es genera 
un gran malentès, s’arriba a 
confessions de màxim grau i 
els ànims s’encenen tant, que 
cremen. Vaja, que el sopar 
acaba amb un nas trencat, el 
menjar per terra i cadascú per 
la seva banda.
El text és brillant i la interpreta-
ció dels actors –especialment 
la de Sandra Monclús (la ger-
mana) i Joel Joan, que s’es-
trena com a director teatral–, 
encertada. Una observació fi-
nal: com pel que sembla igual 
que a tot arreu on l’han portat, 
el públic d’Igualada va riure 
molt, moltíssim... i aquesta 
vegada omplia l’Ateneu com 
feia temps que no es veia. Un 
goig! 

Notes teatrals

TEATRE / LA VEU

El Teatre Aurora comença 
la Programació de Primave-
ra amb el propòsit de seguir 
oferint a l’espectador el millor 
teatre del panorama actual. La 
oferta variada d’espectacles 
és la base d’aquest propòsit, 
així mateix, un total de 9 es-
pectacles amb 20 funcions 
passaran per la sala igualadi-
na. La diversitat recau en pro-
postes per a tots els gustos, 
des de teatre contemporani 
fins a teatre amateur, passant 
per espectacles multidiscipli-
nars, adaptacions de clàssics 
literaris, humor, contes per a 
adults, etc.
Entre les propostes d’aques-
ta programació hi trobem per 
quart any consecutiu una nova 
edició del Festival En Veu Alta 
(EVA), enguany de la mà de 
Sandra Rossi, una de les mi-
llors narradores del país amb 

l’espectacle Si, però no exac-
tament. La programació tam-
bé presenta la segona edició 
del Cicle de Teatre Amateur, 
protagonitzat per quatre com-

panyies de la comarca. Mal-
grat haver estat suspesa a la 
Programació de Tardor 2012, 
per malaltia de l’actor, Guillem 
Albà torna al Teatre de l’Auro-

CULTURA / LA VEU

El passat divendres, 22 de 
març, va tenir lloc al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada el lliurament de 
premis del concurs Joves per 
la Creativitat, organitzat pel 
departament de Joventut. El 
concurs, un any més, ha reco-
llit propostes de disseny per a 
la imatge de l’Estiuet 2013, en 
aquest cas per a joves d’ entre 
12 i 18 anys, i el disseny de 
la imatge de l’Estiu Jove 2013, 
per a joves d’ entre 18 i 29 
anys. La guanyadora de la ca-
tegoria d’Estiuet ha estat Mar 
Vallès, amb un premi de 300 
euros en material pedagògic, 
i el guanyador de la catego-
ria d’Estiu Jove ha estat Xavi 
Mula, amb un premi de 800 
euros. Les seves obres seran, 
a banda, la imatge d’aquests 

dos esdeveniments aquest 
any.
El regidor de Joventut i Coo-
peració, el republicà Joan Re-
quesens, destaca “l’augment 
de la participació en la catego-
ria d’Estiuet així com l’alt nivell 
de totes les obres presenta-
des enguany”. Davant la qua-
litat de les candidatures, els 
membres del jurat del concurs 
van considerar oportú lliurar 
dos accèssits a Maria Serrano 
i Mariona Pujol, en les catego-
ries d’Estiuet i Estiu Jove res-
pectivament, valorats cadas-
cun en 100 euros en material 
pedagògic.
Ben aviat es podran veure els 
cartells dels guanyadors per 
tota la ciutat. Totes les propos-
tes presentades estan expo-
sades, a més, a l’equipament 
juvenil La Kaserna d’Igualada.

Mar Vallès i Xavi Mula guanyen 
el concurs de disseny Joves 
per la Creativitat

La primavera arriba a l’Aurora amb una programació 
variada i de qualitat

ra per presentar-nos l’espec-
tacle d’humor Trau. Per últim 
i com a novetat, la banda de 
rock igualadina U-tòpics es-
trenen un espectacle musi-
cal, audiovisual i en moviment 
amb el nom d’Els U-tòpics van 
a Obreda, que enregistraran 
en directe a la sala indepen-
dent igualadina. El Teatre de 
l’Aurora també acollirà, un any 
més, diversos espectacles del 
programa de la Mostra, que se 
celebrarà de l’11 al 14 d’abril a
Igualada.
La Programació de Primavera 
2013 començarà el primer cap 
de setmana d’abril amb Sé de 
un lugar, obra premiada i reco-
neguda per la crítica que ens 
explicarà si es possible l’amor 
després de l’amor, i, Laura a 
la ciutat dels sants, l’adaptació 
teatral d’una dels grans clàs-
sics de la literatura catalana.

Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora és una 
sala independent d’Igualada 
que ofereix una programa-
ció de teatre professional de 
manera estable des de l’any 
1996. Les seves reduïdes di-
mensions (té un aforament de 
110 localitats) permeten gaudir 
intensament de l’espectacle 
en viu per la proximitat entre 
actors i públic. Està gestionat 
per Unicoop Cultural, una ini-
ciativa privada sense ànim de 
lucre que vol contribuir a que 
la cultura sigui accessible per 
a tothom a través d’una oferta 
de qualitat. El Teatre de l’Au-
rora forma part de l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de 
Catalunya (ADETCA), de la 
Coordinadora de Teatres Inde-
pendents de Catalunya (CTIC) 
i de la Red de Teatros Alterna-
tivos.
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El passat diumenge 24 de 
març se celebrà a la Basílica 
de Santa Maria de la nostra 
ciutat el cinquè i darrer con-
cert del XX Festival Internaci-
onal d’Orgue d’Igualada. Anà 
a càrrec de l’austríac Bern-
hard Gfrerer, organista titular 
de la “Franziskanerkirche” de 
Salzburg, d’Emília Grajales, 
professora del Conservatori 
d’Igualada, al violí i dels ger-
mans Bernat i Oriol Prat, al 
violí i al violoncel respectiva-
ment.
Es varen alternar composi-
cions per a orgue sol i per la 
formació dels quatre instru-
ments. Bernhard Gfrerer inter-
pretà sol a l’orgue les 6 Dan-
ses alemanyes (KV 509) de 
W. A. Mozart (1756-1791), la 
Sonatensatz en mi major  de 
C. M. von Weber (1786-1826), 
l‘Hochzeitstag auf Troldhau-
gen d‘E. Grieg (1843-1907), 
l‘Andante religioso de T. Du-
bois (1837-1924) i el Final de 
la  Sonata núm. 1 op. 42 en 
re menor d‘A. Guilmant (1837-
1911), obra amb la que finalit-
zà el concert. Amb tots quatre 
instruments s’interpretà la So-
nata en do major  d‘A. Corelli 
(1653-1713), la Sonata en si 
bemoll major  de G. F. Hän-
del (1685-1759), i dues sona-
tes de W.A. Mozart la Sonata 
d‘església en do major (KV 
328)  i la  Sonata d‘església en 

JAUME PLANAS

Excel·lent concert per cloure el Festival
do major (KV 336).  
Els músics catalans mostraren 
amb una excel·lent compene-
tració de la corda amb l’orgue, 
aconseguint el conjunt una es-
plèndida sonoritat. Cada instru-
ment destacà correctament la 
melodia mentre l’orgue actuava  
de baix continu donant suport 
als instruments de corda. Fou 
una lliçó de música de cambra. 
Ben segur que als tres músics 
anoiencs els espera un vast 
futur. El passat diumenge, mal-
grat la seva joventut, donaren 
mostres de ser uns bons pro-
fessionals.
Per la seva part Bernhard 
Gfrerer fou un magnífic acom-
panyant dels altres tres instru-
ments amb més protagonisme, 
tal com exigeix la partitura, en 
les sonates de Mozart. Copsà i 
sabé transmetre l’estil popular 
de Grieg i demostrà les seves 
envejables aptituds de virtuo-
sisme, tant als teclats com en el 
pedaler, en l’obra de Guilmant. 
Era la tercera vegada que actu-
ava a Igualada tocant l’orgue de 
Santa Maria. Aquesta circums-
tància l’ajudà molt a aconse-
guir uns variats timbres sonors 
a base de canvis de registres i 
del joc amb els dos teclats ma-
nuals.
L’Església Gran es va tornar 
a omplir del tot amb un públic 
que quedà satisfet i admirat de 
la professionalitat dels concer-

tistes. Així ho va demostrar 
amb llargs aplaudiments. En 
agraïment feren dos bisos, 
en el primer repetiren el pri-
mer moviment de la sonata de 
Händel i en el segon Bernhard 
Gfrerer feu una espectacular 
i brillant improvisació sobre la 
melodia d’El Virolai on mostrà 
l’orgue amb tota la seva ampli-
tud sonora. Fou el colofó del 
Festival. Hi assistí l’alcalde de 
la ciutat senyor Marc Castells, 
qui lliurà al concertistes un re-
cord de la seva participació en 
aquesta edició del Festival.
El senyor Antoni Miranda feu 
la presentació i els comentaris. 
Jordi Balsells i Josep Aguilera 
feren la transmissió a través 
de la pantalla del presbiteri.
Amb aquest concert finalitza el 
XX Festival de la nostra ciutat, 
que durant cinc diumenges 
seguits ha omplert la Basílica 
de Santa Maria. És un festival 
que dóna a conèixer Igualada 
i que, per boca dels mateixos 
concertistes, no té res a enve-
jar als més prestigiosos a ni-
vell europeu. El director artístic 
és el senyor Joan Paradell i 
es pot portar a terme gràcies 
al patrocini de l’Ajuntament 
d’Igualada, al suport econò-
mic d’algunes empreses de la 
nostra ciutat i a la col·laboració 
desinteressada de vàries per-
sones.

XX Festival Internacional d’orgue d’Igualada

En els anals del món de l’economia alemanya hi 
figura amb tota mena d’honors aquesta dona, única 
i excepcional, des del doble vessant d’haver estat 
una de les escasses “empresàries” –en el context 
d’una vella Europa distant a reconèixer cap prota-
gonisme femení- i, alhora, una memorable filantro-
pa.

Barbara Bäsinger va néixer en un esplendorós se-
gle XV, a l’any 1407, en el sí d’una família alemanya 
ben posicionada a mercès dels vincles del seu pro-
genitor amb una societat gremial que transitava cap 
a una incipient industrialització. Aquesta avinentesa 
va propiciar una criança en un entorn de números 
i de calculades participacions mercantils, de mane-
ra que quasi prematurament, i sense cap formació 
reglada, va ser capaç de teixir-se  un futur pròsper 
-en tant que dona de seny, analítica i previsora- dins 
de l’arriscat camp de les finances; de tal manera 
que hom no va tardar a confiar en les seves capa-
citats i el seu pragmatisme per a influir en els pri-
mers passos d’algunes novelles petites empreses 
de la ciutat alemanya d’Ausburg. En aquest context 
va conèixer al seu futur marit, en Jakob Fugger, un 
jove emprenedor que compartia amb el seu germà 
la direcció d’un taller tèxtil, una manufactura familiar 

CARMEL·LA PLANELL

Barbara Bäsinger de Fugger
heretada dels negocis gremials.

No va tardar gaire -prou jove encara- a consolidar el 
seu rol de dona, esposa i mare,  alhora que acon-
seguiria valerosament tirar endavant la seva copio-
sa família mentre col.laborava  amb el seu marit en 
l’agosarada fita de convertir un simple obrador de 
teixits en la gran “saga” dels Fugger, un dels negocis 
manufacturers més importants del país, una expan-
sió tan majúscula que va veure realitat el naixement 
d’una banca pròpia. 

Amb seixanta dos anys a l’esquena i amb una popu-
laritat com poques, i sense cap mena de presumpció 
de classe, des del moment en què va enviudar, no 
va dubtar a mantenir-se al capdavant del seu preuat 
“empori” familiar tot proposant-se com a la més valu-
osa consellera dels tres dels seus onze fills que van 
continuar la fortuna dels Fugger, als quals va fer cos-
tat -aplomada i incansablement- fins els últims dies 
de la seva vida.

A l’any 1473, amb l’orgull de tota la família i amb el 
particular entusiasme de ser una dona diligent com 
poques va viure amb satisfacció la deferència de ser 
homenatjada per l’emperador Frederic III en per-

sona, amb motiu de la 
concessió d’un títol no-
biliari per a la perpetuï-
tat. Arran d’aquest gest 
honorable, i a propòsit 
de la seva notable repu-
tació, va fer públiques 
les seves voluntats de 
destinar bona part de 
la seva substanciosa 
hisenda a distintes ac-
cions benèfiques en la línia d’educar i proporcionar 
una vivenda digna a les  famílies més desafavorides 
de la seva estimada ciutat. 

Immediatament després de la seva mort, ocasiona-
da per causes naturals als noranta-dos anys d’edat, 
els seus fills i d’altres successors, van legitimar amb 
un considerat respecte les seves últimes voluntats 
per a fer realitat el particular desig d’aquella “matri-
arca”: la construcció de tot un barri amb més d’un 
centenar de residències unifamiliars destinades 
a acollir a un miler de persones; un ferm designi 
aquest que havia de servir –tal vegada- com a testi-
monial precedent de les posteriors i populars “cases 
barates”.

Dones exemplars

LLIBRES / LA VEU

El dijous 4 d’abril (sala de so-
cis de l’Ateneu Igualadí a 2/4 
de 8) es presenta  la novel·la 
Una qüestió personal, del ja-
ponès Kenzaburô Òe (premi 
Nodel de literatura del 1994), 
publicada per Edicions de 
1984 el 2012. La presentació 
anirà a càrrec del traductor del 
llibre del japonès al català. Al-
bert Nolla, i d’un altre traductor 
igualadí, Josep Pelfort. 
Albert Nolla ha fet versions 
d’altres autors importants, 
com Paul Auster i Haruki Mu-
rakami (n’ha traduït els últims 

llibres publicats en català) i 
Josep Pelfort ha portat a la 
nostra llengua les novel·les de 
Carlos Ruiz Zafón.
Durant la presentació Alba 
Llobet llegirà fragments de la 
novel·la, acompanyada pel vi-
oloncel d’Edmon Bosch.
La novel·la es fa una pregun-
ta inquietant: com reacciona 
un pare davant del naixement 
d’un fill discapacitat.
L’acte està organitzat per 
Paranoia Accions amb la col-
laboració de l’Ateneu Igualadí, 
el Cafè de l’Ateneu i la llibreria 
Aqualata. 

Albert Nolla presenta “Una 
qüestió personal”, de 
Kenzaburô Òe



En el sí d’unes contrades d’una privilegiada riquesa 
natural on s’entrellacen les engrescades aigües de 
la  Mediterrània amb la frondositats de la Maçana i 
de l’Albera, en un dels límits fronterers –potser, dels 
més oblidats de l’Estat francès- a la demarcació cos-
tanera de la nostra Catalunya Nord; Argelès sur Mer 
t’obre el pas a uns vuit quilòmetres de platja a través 
d’un estirat perfil litoral al qual s’hi emmiralla un vast 
territori que ha sabut compartir el seu ancestral espe-
rit camperol amb les feines de la mar.

Aquí, a quatre passes de Perpinyà, se t’inaugura una 
anomenada Costa Vermella -a propòsit del predo-
mini argilós de la regió (?)- que ve a ser un dels en-
contorns paisatgístics de més rabiosa lluminositat de 
tot França, en què l’impacte visual dels colors de la 
mar s’entesta a boicotejar aquells de la muntanya en 
una mena de contrasentit de l’escala cromàtica. Un 
puntual cop d’ull als seus orígens et transporta a uns 
passatges plens llegenda i de mitologia en el context 
d’una remota cultura megalítica. I, la història pròpia-
ment verídica sembla inscriure’s a tombants del segle 
novè en uns dies en què hom reconeix la condició de 
“vila” del municipi. Una llarga i atzarosa Edat Mitjana 
acompanyen l’esplendorós despertar d’aquesta vila 
rossellonesa sota el signe triomfant dels dominis de 
la Corona d’Aragó. Després, interessos oposats entre 
el reialme català i el francès escriuen uns intermina-
bles períodes d’una Argelès versàtil, reduïda a sacse-
jades i a uns sensibles lapsus d’inestabilitat que no 
li permeten d’albirar un avenir segur fins a finals del 
segle divuit.

Definitivament, en mans dels mandataris francesos 
els temps de calma no semblen superar la centúria 
atès l’anihilament ocasionat per la mortífera desfeta 
de la Primera Guerra Mundial. Al segle  XX, Argelès 
de Mar s’estrena com a un puixant municipi d’econo-
mia agrària tot i la seva facultada riquesa pesquera; i 

no massa tard, cap a mitjans de 
segle, el poble es complau de 
projectar-se en  una airosa revi-
falla econòmica, provocada per 
una puntera explotació vinícola 
i per una incipient aposta turísti-
ca sobre la seva bellíssima platja 
de blanca sorra; un destí paradi-
síac i verge que havia d’acollir a 
uns primers turistes d’excepció, 
aquells afortunats que podien 
estiuejar. 

Tanmateix, les ironies del destí 
fan que aquesta mateixa platja, 
llarga i escassament sinuosa, un 
maleït mes de febrer del  1939 
es convertís en l’alberg menys 
generós i del tot deplorable per 
a gairebé seixanta mil refugiats que, en la calamitosa i 
tremenda ruta de l’exili, després de creuar la frontera, 
van trobar-hi el seu insospitat i  a voltes apocalíptic des-
tí. Una parada humana d’aquestes dimensions -a totho-
ra, comandada segons les tàctiques maquinacions del 
govern francès- va trasbalsar radicalment la silenciosa 
quotidianitat hivernal d’aquesta vila del Rosselló per a 
deixar unes empremtes difícils d’encaixar en l’ànima de 
molts dels seus habitants quan, d’un dia per l’altre, van 
observar com s’hi anava construint un camp per als re-
fugiats de la Guerra Civil. Una mena de  campament de 
concentració en definitiva que, malgrat la seva dilatada 
capacitat, va constituir-se com a un refús a qualsevol 
forma d’acollença fins al límit de convertir-se en un es-
fereïdor exemple de les pèssimes i inhumanes condici-
ons de supervivència proferides a tots els exiliats. 

Al capdavall, aquell tràgic període del 39 al 41 passarà 
gairebé a l’oblit amb motiu del seu definitiu tancament 
com a conseqüència de l’ocupació francesa per 

les tropes alemanyes. Amb la Segona Gran Guerra, la 
vila serà objecte d’una altre esquinçador desmante-
llament i sofrirà una significativa minva de la seva po-
blació bo i passant per un recés força perllongat. No 
serà fins a la dècada dels setanta quan es comença a 
desenvolupar una  discreta rehabilitació del municipi 
i un tímid despertar de les seves activitats econòmi-
ques amb la creació de Port d’Argelès i l’acondiciona-
ment de la seva platja.

I, en aquests darrers dies de traspàs de l’hivern a una 
amable primavera, un passeig emotiu per l’ara encara 
deserta i imponent platja, té el magnetisme de trans-
portar-te per l’esperit i l’alè ofegat de les persones que 
van ser víctimes de tanta fatalitat i tan sols et recon-
forta de saber que, avui, uns vint mil habitants -des 
d’una harmoniosa cohesió de tradició  i de moderni-
tat- s’han avingut concedir un merescut homenatge 
als refugiats i les refugiades de l’Espanya republicana, 
que no van poder més que creuar la frontera. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Argelès sur merArquitectures i veïnatges
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Les obres que Mar Arza pre·
senta al Museu Molí Paperer 
de Capellades són papers i 
objectes que es mantenen 
materialment entre l’escultura, 
el dibuix conceptual i el poema 
visual. La mostra dedica espe·
cial atenció a una selecció de 
la sèrie de ganivets de por·
cellana, marbre o metall ano·
menada Femme Couteau... 
iniciada l’any 2011. Obres ins·
pirades en les famoses peces 
de Louise Bourgeois, a partir 
de les quals Mar Arza ha ela·
borat un dels temes centrals 
del seu treball, l’amor a la llen·
gua, la confiança en la parau·
la com a portadora i creadora 
de realitats. L’exposició inclou 
també una obra videogràfica, 
Nora, que inaugura una nova 
esfera de treball i té el seu 
contrapunt amb les tambe no·
vedoses Femme-Gaine..., bai·
nes de catalpa, pa d’or i pa de 
lletres. Atenció especial me·
reixen la sèrie d’obres anome·
nades Incís..., confeccionades 

a partir de papers de lli i cotó, 
de grans dimensions, fets a 
mà pel propi  Museu Molí de 
Capellades, obres que són a 
l’origen de l’exposició i donen 
nom a la publicació i a la col·
lecció. 
Les obres de Mar Arza es con·
figuren com a processos de 
pensament artístic i d’escrip·
tura. Composen una reflexió 
sobre aquelles escletxes que 
s’obren en el dia a dia i en els 

discursos tancats. Incisos que 
ens donen així, la possibilitat 
de desactivar interpretacions 
unidireccionals sobre les co·
ses i la realitat, ens permeten 
desfer els pessimistes pronòs·
tics sobre el futur i en general 
sobre qualsevol situació que 
ens col·loqui entre l’espasa i 
la pared. Incorporant l’incís, el 
silenci, el parèntesi, l’asime·
tria, el viu del ganivet, l’interior 
de les baines com a signes, 

aquestes obres ens habiliten 
a recuperar l’alè i fer ús d’un 
llenguatge capaç de modificar 
radicalment tant la nostra vida 
quotidiana com el pensament 
polític que l’orienta. Com diu 
l’artista, es temps de fer l’es·
forç diari d’estalviar capital 
poètic. 

Edició Llibre-Catàleg
Amb motiu de l’exposició s’ha 
editat el llibre-catàleg, Mar 
Arza. Incís..., amb textos de 
Faith Wilding, Carmen Pardo 
Salgado, Cristian Añó, As·
sumpata Bassas i Jona Masó 
acompanyant un bon recull de 
reproduccions de les obres re·
cents de l’artista. 
Les obres de Mar Arza inclo·
ses a l’exposició fan que la 
paraula incideixi sobre la mi·
rada, creant pensament sobre 
el llibre, la lectura, el temps, 
l’economia, el sistema de l’art, 
el tall i la política del simbòlic, 
temàtiques que estructuren 
els cinc plecs del catàleg i 
inspiren els cinc textos que el 

El Museu Molí Paperer de Capellades presenta un 
recull d’obres de Mar Arza: “Llibre de revelacions”

composen. 
El llibre·catàleg ha estat co·
missariat per Assumpta Bas·
sas i Joana Masó, dissenyat  
per Ximena Pérez·Grobet i 
imprès per Gràfiques Vila·
nova sobre paper cedit per 
J.Vilaseca S.A.  
Co·editat pel Museu Molí de 
Capellades i DUODA, aquest 
llibre té vocació d’inaugurar 
una col•lecció de publicacions 
sobre art, dones i escriptura,  
dirigit per les curadores de 
l’exposició. 
Per la compra de catàlegs cal 
que us adreceu al Museu Molí 
de Capellades : info@mmp·
capellades.net , per la com·
pra on·line i distribució de la 
publicació a: Publicacions UB 
comandes.edicions@ub.edu,   
www.publicacions.ub.edu/de·
fault.aspx 
L’exposició es podrà visitar 
fins el 26 de maig en els hora·
ris: feiners de 10 a 14h i de 15 
a 18h. Divendres tarda tancat. 
Dissabtes, diumenges i festius 
de 10.30 a 14.30 h.



DIVENDRES 29

PROCESSÓ DE SETMANA 
SANTA
- Igualada 
Processó del Santo Entierro i 
Maria Santisima de los Dolores.
Divendres, a les 9 del vespre a 
la parròquia de Fàtima.

DISSABTE 30

LA MÀGIA DEL MAG LARI
- Piera 
Espectacle de màgia del Mag 
Lari. Venda d’entrades al Bar 
Nou Foment.
Dissabte, a les 6 de la tarda al 
Teatre Foment.

VISITA GUIADA AL CASTELL 
DE CALAF
- Calaf 
Visita guiada i comentada al 
castell de la vila.
Dissabte, a les 12 del migdia 
des de l’Oficina de Turisme.

DIUMENGE 31

PROCESSÓ DE SETMANA 
SANTA
- Igualada 
Processó de Nuestro Señor 
Resucitado
Diumenge, a les 12 del migdia a 
la parròquia de Fàtima.

CARAMELLES 2013
- Piera 
Cantada de les tradicionals Ca-
ramelles per celebrar la Pas-
qua, amb els cantaires de la 
Coral Xicoira, que recorreran 
els carrers de la Vila.
Diumenge, a partir de les 9 del 
matí pels carrers de la vila.

CANTADA DE CARAMELLES
- Masquefa 
Cantada de Caramelles de la 
Coral l’Alzinar acompanyats de 
la Colla de Ball de Bastons.
Diumenge, a partir de 2/4 d’11 
del matí pels carrers de la vila.

PASQUA
- Calaf 

Al matí cantada de caramelles i 
ballada de sardanes i a la tarda 
Ball a la Unió Calafina.
Diumenge durant tot el dia.

BALL
- Òdena 
Ball amb el músic Javi.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Centre Fraternal i Instructiu.

DILLUNS 1

APLEC I BALLADA DE SAR-
DANES
- Masquefa
Ballada de sardanes amb la co-
bla Ciutat de Manresa.
Dilluns a partir de les 11 del 
matí al Cementiri Vell.

DIMARTS 2

PROCESSÓ DEL SANT CRIST
- Igualada
Processó en homenatge al 
Sant Crist d’Igualada.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda 
pels carrers de la ciutat.

BALLADA DE SARDANES
- Igualada 
Ballada de sardanes amb al 
Cobla Tàrrega.
Dimarts, a  3/4 de 8 del vespre 
a la plaça de l’Ajuntament.

DIMECRES 3

PROTAGONISTA: EL LLIBRE. 
“MATILDA”
- Igualada
Projecció de la pel.lícula dirigi-
da per Danny de Vito. Dins el 
cicle de pel.lícules on els llibres 
i les biblioteques són els prota-
gonistes. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
LITERATURA INFANTIL I JU-
VENIL
- Vilanova del Camí 
Per commemorar aquesta 
efemèride, s’ha programat 
una sessió d’hora del conte 

i un taller, a càrrec de la col-
laboradora de Ràdio Nova , Jo-
ana Garrido.
Dimecres a les 5 de la tarda a la 
Biblioteca Municipal.

DIJOUS 4

TALLER. COM FER UN CURRÍ-
CULUM AMB L’ORDINADOR
- Igualada
Taller d’una única sessió sobre 
com elaborar el currículum amb 
l’ordinador.
Dijous de 10 a 12 del matí ala 
Biblioteca Central d’Igualada.

PROTAGONISTA EL LLIBRE: 
“EL NOM DE LA ROSA”
- Igualada
Projecció de la pel.lícula dirigi-
da per Jean Jacques Annaud 
basada en una novel.la d’Um-
berto Eco.
Dijous a les 6 de la tarda a Bi-
blioteca Central d’Igualada.

MÚSICA. “NABUCCO” DE 
VERDI
- Igualada
El Teatre Líric d’Europa presen-
ta l’òpera de Verdi “Nabucco”, 
una tragèdia lírica.
Dijous a les 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “una 
qüestió personal” de Kenzabu-
ro Oé. Internvindran en l’acte 
dos traductors igualadins Al-
bert Nolla i Josep Pelfort.
Dijous a les 8 del vespre a l’Ate-
neu Igualadí.

CONTES PRIMAVERALS A LA 
BIBLIOTECA
- Sta. Margarida de Montbui 
Sessió de contes amb Anna 
garcia que explicarà “Fora, fora 
monstres”.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Montbui.

EXPOSICIONS
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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.

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

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 Cape-
llades.

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.

ESCRIURE EN TEMPS 
DIFÍCILS

La vida i l’obra d’Avel.lí Artís-
Gener, Josep Ferrater Mora, 
Pere Calders i Joan Sales, 
quatre escriptors catalans 
educats en escoles modernes 
de la Catalunya dels anys 20.  
Del 28 de març a l’11 d’abril a 
la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

TXUS SARABIA
Pintura, il.lustració, dibuix... 
Txus Sarabia ens endinsa en 
el seu món amb les seves cre-
acions.  
De l’1 al 30 d’abril al Vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.

CULTURA / LA VEU

Des del 3 i fins els 30 d’abril 
el vestíbul de l’Ateneu Iguala-
dí acollirà una nova exposició. 
En aquesta ocasió es podran 
veure els treballs de Txus 
Sarabia, pintura, iŀlustració, 
dibuix... Txus Sarabia ens ex-
plica històries, ens endinsa en 
el seu món amb les seves cre-
acions. La seva obra reflecteix 
una lluita aferrissada entre la 
reivindicació de l’alegria de 
viure i la denúncia d’allò que 
ens impedeix exercir-la. Una 
obra plena de sentiment i sen-
sibilitat.
L’exposició que presenta a 
l’Ateneu reuneix el que ell 
mateix anomena una “pintura 
prêt à porter”, que reflecteix 
les dues línies que el mouen: 
una més calmada i contempla-
dora de la vida i que celebra la 
“joie de vivre” i una altra més 
reflexiva, crítica i inconformis-
ta amb la societat, incloent-hi 
textos, si cal.

Xerrada, “L’energia del ki 

personal”
Per altra banda el dijous a 2/4 
de 8 del vespre tindrà lloc una 
nova xerrada a càrrec d’Imma 
Vila, terapeuta i mestra de rei-
ki i que anirà sobre “L’energia 
del ki personal”.
Per calcular la nostra energia 
o número Kua ens basem en 
el calendari xinès. Mitjançant 
aquests càlculs podrem saber 
l’energia que ens acompanya 
en el procés d’aquesta vida, 
els seus beneficis, la seva pro-
jecció i també les debilitats o 
punts febles.

Concert de Joana Serrat
El proper divendres 5 d’abril 
tindrà lloc una nova sessió 
del cicle Músiques de butxa-
ca. Serà un concert de Joana 
Serrat, cantant i compositora 
folk-indie que canta en anglès 
i en català i que presentarà a 
Igualada el seu disc The Relief 
Sessions.
En la propera edició del set-
manari ampliarem la informa-
ció d’aquest concert.

Nova exposició, amb Txus 
Sarabia, al vestíbul de l’Ateneu



Estrena a Igualada •  Brigada de élite

RAMON ROBERT.-

S’ha explicat que els gerents 
de la productora Village Ro-
adshow Pictures van reunir a 
un cinema de Los Angeles a 
dos centenars d’adolescents, 
als quals se’ls va projectar la 
peŀlícula Los intocables de 
Elliott Ness. Acabada la pro-
jecció, van demanar als joves 
que escrivissin en un paper 
tot allò que no els havia agra-
dat de l’exceŀlent peŀlícula de 
Brian de Palma. En general, 
van dir que era massa llarga, 
massa lenta i amb seqüènci-
es massa llargues, i que tenia 
poca acció i poca violència. 
Així és com va néixer Gang-
ster Squad (Brigada de élite), 
una peŀlícula de gàngsters, 
ambientada als anys 40, però 
pensada per agradar al sector 
majoritari que avui en dia va 

al cinema, els joves i adoles-
cents. El guionista Will Beall 
es va basar en la noveŀla de 
Paul Lieberman, però atenent 
a les directrius dels produc-
tors.      
Sota la direcció de Ruben 
Fleischer,  Gangster Squad 
(Brigada de élite) és un relat 
pintoresc sobre els esdeveni-
ments que van tenir lloc en re-
lació amb els esforços del De-
partament de Policia de Los 
Angeles, per recuperar la ciu-
tat de les urpes d’un els ma-
fiosos més perillosos de tots 
els temps, el gàngster jueu 
Mickey Cohen. Plena d’acció, 
dinamisme i violència, el film 
està protagonitzat per una 
colla d’actors ben coneguts, 
cas de Josh Brolin, Ryan Gos-
ling, Sean Penn, Nick Nolte i 
Emma Stone.
 

Cinema
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Policies i gàngsters
Estrena a Igualada •  G.I.Joe: la venganza

RAMON ROBERT.-

En primer lloc, cal recordar 
que G.I. Joe és el nom d’una 
línia de figures d’acció bèl·lica 
concebuda per Stanley Wes-
ton, qui va tenir la idea de cre-
ar uns ninots militars destinats 
als nens, que pretenien emu-
lar l’èxit de Barbie entre les 
nenes. Originalment pensada 
per ser la línia de figures del 
xou televisiu del propi Weston, 
la idea va acabar atraient a la 
fabrica de joguines Hasbro, 
que va veure potencial en el 
projecte. A l’any 1964, aques-
ta empresa de joguines va 
llançar al mercat les primeres 
quatre figures de 12 polzades 
(30,48 cm), cadascuna repre-

Joguines bèŀliques
sentant una branca de l’exèr-
cit dels Estats Units. Sobre 
aquests soldats de joguina 
se n’han fet distints còmics, 
noveŀles i peŀlícules. La més 
nova de totes s’estrena aquest 
cap de setmana: G.I.Joe: la 
venganza.
Realitzada per Jon Chu i in-
terpretada per Channing Ta-
tum, Ray Park, Lee Byun-Hun, 
Dwayne Johnson, Bruce Willis 
i Elodie Yung, la peŀlícula ar-
ticula els seus arguments en 
els territoris de la ciència-fic-
ció, el beŀlicisme i l’acció pura 
i dura. Els heroics combatents 
tornen a enfrontar-se el malig-
ne Cobra, temàtica ja assoli-
da en la precedent aventura 

Estrena a Tous •  Una pistola en cada mano

RAMON ROBERT.-

Amb només sis peŀlícules, 
Cesc Gay (Barcelona, 1967) 
és un dels més destacats gui-
onistes i realitzadors catalans. 
Després de Krámpack (2000), 
En la Ciudad (2003) i Ficció 
(2006), Gay presenta ara el 
seu projecte més ambiciós 
Una pistola en cada mano, en 
la qual ha comptat amb una 
vintena d’actors i actrius de 
primer ordre, cas de Candela 
Peña, premi Goya a la millor 
actriu de repartiment.
Produïda per Impossible Films 
i comptant amb la coŀlabora-
ció de les televisions públi-
ques (TV3 i TVE), la peŀlícu-
la esdevé un retrat coŀlectiu 
de personatges, en especial 

Històries encreuades

retrat d’homes. És com una 
radiografia emocional i exis-
tencial de vuit homes contem-
poranis. La trama unifica un 
seguit d’episodis i d’històries 
creuades. Malgrat tenir-ho tot, 
J. (Leonardo Sbaraglia) pateix 
una gran depressió. En canvi, 
E. (Eduard Fernández), que 
no té més que un gat, porta 
una vida tranquiŀla al costat 

de la seva mare. S. (Javier 
Cámara) intenta tornar amb 
la seva dona (Clara Segura) 
dos anys després de la seva 
ruptura. G. (Ricardo Darín) 
recorre als ansiolítics per in-
tentar comprendre per què la 
seva dona té una aventura. P. 
(Eduardo Noriega) pretén se-
duir una companya (Candela 
Peña). Maria i Sara (Leonor 
Watling i Cayetana Guillén 
Cuervo) intercanvien els seus 
marits (Jordi Mollà i Alberto 
San Juan) per tal de descobrir 
les seves intimitats. L. (Luis 
Tosar) és un home que crida al 
seu amant amb el nom del seu 
gos. Cal assenyalar l’altíssim 
nivell interpretatiu dels actors 
i actrius participants.

dels G.I.Joe, peŀlícula de l’any 
2009 que va recaptar més de 
200 milions de dòlars arreu del 
món.

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 €.
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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´Stephenie Meyer.  **

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. ****

G.I. JOE: LA VENGANZA
Estats Units. Acció. De Jon Chu. Amb Channing Tatum, Lee Channing 
Tatum i Ray Park. Els G.I. Joes hauran de lluitar contra Cobra, el seu enemic 
mortal, i a més enfrontar-se a certes amenaces del govern que posen en 
perill la seva pròpia existència. ESTRENA

LOS CROODS, UNA AVENTURA PREHISTÒRICA
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. ****

GANGSTER SQUAD
Estats Units. Policiaca. De Ruben Fleischer. Amb Josh Brolin, Ryan Gosling, 
Nick Nolte, Emma Stone, Sean Penn i Robert Patrick. Los Angeles, anys 
40. Una sèrie d’articles periodístics expliquen quina es tasca d’un equip 
especial de policies. Aquests tenen com a missió atrapar a Mickey Cohen, 
un poderós gàngster. Per fer front a la violencia, els policies també faran 
un de la violencia. ESTRENA

UNA PISTOLA EN CADA MANO
Espanya. Histories encreuades. De Cesc Gay. Amb Ricardo Darín, Luis Tosar, 
Javier Cámara, Leonor Watling, Eduardo Noriega i Leonardo Sbaraglia. 
Malgrat tenir-ho tot, J està sota els efectes d’una gran depressió. En canvi, 
E, que no té més que un gat, porta una vida plàcida al costat de la seva 
mare. G recorre als ansiolítics per intentar comprendre per què la seva 
dona té una aventura. P pretén seduir una companya. Una radiografia de 
la vida amorosa de vuit homes d’avui. 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. ****

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. **

KURSAL 1 
G.I. JOE: LA VENGANZA (12 
anys)
Dies 28-4               6:00/8:00/10:30
Dies 29-30-31-1-2     
            4:00/6:00/8:00/10:30

KURSAL 2
LOS CROODS (apta)
Dies 28-4                          6:00/8:00
Dies 29-30-31-1-2           4:00/6:00

KURSAL 2
GANGSTER SQUAD (12 anys)
Dies 28-4                                   10:30
Dies 29-30-31-1-2           8:15/10:30

KURSAL 3
AMOR (7 anys)
Dies 28-29-30-31-1-2-4                           
            6:15/8:15
KURSAL 3
THE HOST (LA HUESPED) (12 
anys)
Dies 28-4                                  10:30
Dies 29-30-31-1-2           4:00/10:30

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

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

CASAL 
LO IMPOSIBLE  (7 anys)
Divendres: 18:00
Diumenge: 18:00
Dilluns: 18:00
UNA PISTOLA EN CADA MANO 
(7 anys) (Premi Goya millor 
actriu)
Divendres: 19:50
Diumenge: 19:50
Dilluns: 19:50

1/ LOS CROODS (apta)
Dj a Ds. i Dll.: 15:30/17:30/19:30
Dg.:11:30/15:30/17:30/19:30
Dm a Dj.: 17:30/19:30
1/ ANNA KARENINA (apta)
Dj a Dll.: 22:00
Dm a Dj.: 21:30

2/LOS CROODS (apta) (en català) 
Dj. a Dll.: 16:00
2/ LOS CROODS 3D (apta)
Dj a Ds. i Dll.: 18:10
Dg.:12:15/18:10
Dm a Dj.: 18:30
2/ OZ (7 anys)
Dj a Dll.: 20:10
Dm a Dj.: 20:45
2/ EL LADO BUENO DE LAS 
COSAS (12 anys)
Dj a Dll.: 22:45

3/LA EXTRAÑA VIDA DE  
TIMOTHY (apta) 
Dg.: 11:50
3/ THE HOST (12 anys)
Dj a Ds. i Dll.: 15:30/18:10/20:30/22:50
Dm a Dj.: 18:10/20:30

4/G.I. JOE 3D (12 anys)  
Dj a Ds. i Dll.: 16:40/19:00/22:00
Dg.:11:45/16:40/19:00/22:00
Dm a Dj.: 18:30/21:00

5/G.I. JOE  (12 anys)  
Dj a Ds. i Dll.: 15:40/18:00/20:20/22:30
Dg.:12:00/15:40/18:00/20:20/22:30
Dm a Dj.: 17:30/19:40/21:50

6/LOS ULTIMOS DIAS
Dj a Ds. i Dll.: 16:10/18:20/20:40/22:55 
Dg.:11:40/16:10/18:20/20:40/22:55 
Dm a Dj.: 17:40/19:50/22:00

7/ROMPE RALPH (apta)
Dj. a Ds. i Dll.: 15:50
Dg.: 12:10/15:50
7/DANDO LA NOTA (12 anys)  
Dj. a Dll.: 18:30
Dm. a Dj.: 17:30
7/LOS AMANTES PASAJEROS (16 
anys)
Dj. a Dll.: 20:50/22:40
Dm. a Dj.: 19.50/21:50

8/ JACK CAZA GIGANTES (7 anys)
Dj a Ds. i Dll.: 16:30/18:40
Dg.:11:40/16:30/18:40
Dm a Dj.: 17:50
8/ HANSEL Y GRETEL (12 anys)
Dj a Dll.: 20:50/22:45
Dm a Dj.: 20:00/22:00

SANT MARTÍ DE TOUS
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C/ Sant Josep, 43, 08788 , Vilanova del Camí Tel. 938035702

VENTA 
DE GRES Y 
AZULEJOS
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Carme Dalmau Sala
Vídua de Jaume Moncunill Prat

Ha mort  el passat dissabte dia 23 de març a l´edat de 88 anys. 

A.C.S.

Els seus estimats:  �lls, Maria Teresa i Ramon; néts, Marta i Marc, Francesc;  besnét, Albert  i  
demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de 
condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 25 de març a l’oratori 

de Funerària Anoia.

En record de

Igualada, març de 2013Funerària Anoia, S.L.

Jose�na Masachs Bolet
Ha mort cristianament el passat diumenge  dia 24 de març. 

A.C.S.

Els seus estimats: espòs, Ricard Borràs Marsans;  �lls, Ricard i Francisca, Maria Montserrat, 
Gabriel Maria (+), Jose�na, Tete i Josep, Joan Maria (+); néts, Ricard, Albert i Mireia, Marc, 

Clara i Manel, David; cunyades, Teresa Maria Montserrat  Borràs Marsans vídua de 
Pedro Basols, Teresa Suriol Mestre vídua de Josep Maria Masachs  i  demés familiars  ho fem 

saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte 
de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 27 de març a l’arxiprestal 

 basílica de Santa Maria.

En record de

Igualada, març de 2013Funerària Anoia, S.L.

Ròmul Gavarró i Castelltort

Ha mort a Barcelona, a l’edat de 91 anys, el dia 20 de març de 2013.
Els membres de la Societat AIGUA DE RIGAT S.A. expressen el seu dol.

President Honorí�c de la Societat AIGUA DE RIGAT S.A.

Igualada, març de 2013

El 19 de març passat, festa 
de Sant Josep -dia del seu 
sant- va deixar-nos, a l’edat 
de 80 anys,  el gran locutor 
Josep Félix Pons, nascut a 
l’Hospitalet i casat amb l’Eu-
làlia Guasch, de Capellades, 
amb qui va tenir quatre fills: 
Xavier (+), Ignasi, Josep Fèlix 
i Eulàlia. El primer, va morir re-
pentinament el 20 de juny de 
1981, a la casa que tenien a 
la localitat anoienca, en la qual 
fou enterrat.
Aquests dies han aparegut 
algunes notes periodístiques 
recordant la seva tasca peri-
odística, que realitzà en una 
època ben difícil. Eren, encara 
en els temps de la dictadura. 
Ell, però, fou qui va tenir el 
mèrit de narrar el primer par-
tit en català de la televisió. Va 
ser a la tarda del 3 de febrer 
de 1982. Ell cantà amb veu 
aplomada, però, entusiàstica 
els gols de Krankl i de Quini,  
pel canal català de TVE. Era 
des de Leipzig (RDA9 en el 
Central Stadium, on el Barce-
lona jugava un partit de la Re-
copa d’Europa.

Era l’època de Miguel Angel 
Valvidieso, Juan Antonio Fer-
nandez Abajo, Joan Lluch, 
Pedró Ruiz, Joan Viñas. Va 
arribar a compartir partits per 
TVE, amb els intocables Ma-
tias Prats i Enrique Mariñas. 
Ell se sentia joiós de retrans-
metre els partits amb un cor-
recte llenguatge i una forma 
descriptiva que la ràdio impo-
sava, Una forma que ha estat 
comentada favorablement pel 
propi mestre de locutors, Joa-
quim M. Puyal.
Josep Félix Pons, no tenia cap 
carrera, provenia d’una famí-
lia modesta, però s’obrí pas 
a la ràdio i a la televisió i va 
retransmetre futbol, bàsquet, 
boxa, hoquei herba i patins, i 
també fou doblador de peŀlí-
cules.
Descansi en pau aquest home 
vinculat amb la nostra comar-
ca familiarment i amb la histò-
ria dels mitjans de comunica-
ció. Rebin el nostre condol tots 
els seus familiars i amics.

Josep Elias Farré

En el traspàs de Josep Fèlix 
Pons

Adéu Conxita
Conxita, ens has dit adéu. Ja 
no tindrem la teva presència 
però sempre estarà amb no-
saltres. Quans ens ajuntem 
per celebrar qualsevol cosa, 
posant pau i dient-nos: va, no 
us enfadeu!

Quan juguem a bitlles, cantant 
els punts i rient les bromes de 
l’Enrich tu sempre hi seràs.
Ens has deixat tant d’amor a 
tots els que t’hem conegut que 
mai, mai, podrem oblidar-te.

La colla

Pelegrinatge a Montserrat
El proper 20 d’abril amb motiu 
de l’Any de la Fe tindrà lloc un 
pelegrinatge a Montserrat que 
serà presidit pel Bisbe de Vic, 
Mns. Romà Casanova.
En el pelegrinatge es partici-
parà a la missa conventual a 
la basílica. Al migdia hi haurà 
un dinar coŀlectiu al restaurant 
de Montserrat, El Mirador i 
després de dinar es farà una 
pregària de comiat a la More-
neta en el Cambril.
El desplaçament es podrà fer 
en autocar, sortint puntual-
ment a 2/4 de 10 del matí, de 
l’estació d’autobusos d’Iguala-

da.  Retorn: després de la pre-
gària a la Moreneta. Preu: 5 €.
El preu del dinar al restaurnt 
és de 15 euros.
Les famílies que ho desitgin 
poden fer el desplaçament pel 
seu compte així com portar-se 
el dinar.
Les inscripcions per als qui 
s’apunten a l’autocar i/o al 
dinar al restaurant: en el des-
patx parroquial de Santa Ma-
ria, els dies laborables, de 6 a 
7 de la tarda. Hi ha temps per 
apuntar-se i pagar la inscripció 
fins el dilluns,  8 d’abril.



              

AQUÍ I ARA

Aquest instant, això que 
ara vivim, on som en 
aquest precís moment… 
és tot el que tenim, res 
més. Però no obstant 
això, tendim a ignorar 
aquest present nostre i a 
invertir una pila de pen-
saments en el passat i 
el futur. I això és sovint 
font d’enyorança, rancú-
nia, frustració, quan  vi-
atgem cap al passat i de 
por,  angoixa i  inquietud 
quan anem al futur. Són 
formes de malestar gra-
tuïtes, de les quals no 
podem sortir perquè, òb-
viament,  és impossible 
resoldre problemes que 
no tenim en el nostre 
present.
Eckhart Tolle, autor del 
best seller “El poder del 
ahora”, parla del  temps 
de rellotge i el  temps 
psicològic. En el primer 
utilitzem el passat i el fu-
tur per resoldre aspectes 
pràctics del dia a dia. En 
ocasions convé prendre 
decisions pràctiques en 
funció d’experiències 
viscudes o projectes de 
futur. És en el temps psi-
cològic quan  ens identi-
fiquem amb aquest pas-
sat i aquest futur sense 
que això tingui cap re-
percussió pràctica amb 
el present.
Per tant, un petit con-
sell; dedica una estone-
ta cada dia a observar 
el teu present amb ulls 
d’un nadó. Presta aten-
ció als  colors, les for-
mes, els sons, les textu-
res, els sabors i les olors 
sense jutjar-los ni iden-
tificar-los. Aquests és el 
teu present i tot el que 
tens aquí i ara.
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Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

RSF- HIPOPRESSIUS
DINÀMICS
MARTA CARALT CARRERA
Entrenadora Personal
Rambla Sant Ferran, 62, 3r 1a.
Igualada

607215316
icona38@hotmail.es

N
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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

Horòscop
“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

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

aurora-horoscop@hotmail.com

Es lloga pis a la
 zona de La Masuca

3 Habitacions,
 gran terrassa, 
360 euros/mes.

Tel. 656 40 82 84

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

Es traspassa o lloga
DISCOTECA (30.000€)
Oportunitat de negoci 
per no poder atendre.

En ple rendiment
662 614 393

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30

ÀRIES...    Molt bona comunicació amb gent més jove i afectiva. TREBALL:    Més poder en ell.  
DINERS:    Excés de despeses.  AMOR:    Et deixaràs estimar, seràs feliç.  Sort,  10.

TAURE...    Molts problemes, moltes càrregues. TREBALL:    Compenetració amb els companys.  
DINERS:  En disposaràs. AMOR:    Desorientació emocional.  Sort,   12.

BESSONS...    Tindràs un gran domini davant els altres.  TREBALL:    Molts assumptes a resoldre.  
DINERS:   Més ajuts. AMOR:    Més comunicació amb la parella.  Sort,   4.

CRANC...    Molta sociabilitat amb les persones del teu voltant. TREBALL:    Activitats en solitari.  
DINERS:    Deutes, pagaments. AMOR:    Dies per estar amb família.  Sort,   6.

LLEO...    Moltes pressions personals, passa de les crítiques. TREBALL:    Faràs el que t’agrada. 
DINERS:    Pocs diners.  AMOR:    Complicacions, trencament.  Sort,   11.  

VERGE...    T’envairà una gran tristor,  necessitat de soledat. TREBALL:  Desorientació professional.  
DINERS:    Compres personals.  AMOR:     Sorpreses que et poden fer feliç.  Sort,  9.

BALANÇA...    Necessitat de viure la vida i cuidar-te en tots els sentits.  TREBALL:    Més estabilitat 
en ell.  DINERS:    No controles gaire. AMOR:     Et deixaràs estimar, seràs feliç.  Sort,   1.

ESCORPÍ...     No tens les coses clares dintre la teva vida. TREBALL:    Necessitat de més caliu.  
DINERS:   Estabilitat. AMOR:     Una relació complicada.  Sort,   0.

SAGITARI...     Acataràs molt bé amb els teus amics-amigues. TREBALL:    Millor unes vacances.  
DINERS:    Dependràs de la família.  AMOR:     Més seguretat personal i domini de la situació.  
Sort,    4.

CAPRICORN...      Dies per estar en família, plaer i descans.  TREBALL:     Una notícia positiva.  
DINERS:    Uffff, moltes despeses.  AMOR:     Felicitat i gratificacions en l’amor.   Sort,    1.

AQUARI...     Problemes, crisis nerviosa, cura amb accidents.  TREBALL:  Gaudiràs amb el que fas.  
DINERS:   Despeses en el patrimoni.  AMOR:     Pessimisme total, moltes crítiques.  Sort,   6.

PEIXOS...      Millora en el patrimoni, et sentiràs feliç.  TREBALL:     Complicacions.   
DINERS:   Viuràs bé.   AMOR:     Pensaments i meditació quant a l’amor.  Sort,   9.

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

Enviar currículums a c/ retir 40
d’Igualada 

PER 
PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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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

CHICAS JOVENES Y GUAPAS
VICIO Y SEXO CON LAS MAS 

BONITAS 
EN SANTA MARGARIDA DE 

MONTBUI
TLF:634 789 479  602 441 

741
SALIDAS A DOMICILIO
09.00 A 00:00HORAS 



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.-
Al doctor Anicet Altés no el 
coneix massa gent a Igualada, 
encara que hi ha persones de 
la meva edat que són al món 
gràcies a ell. Va ser tocòleg a 
Igualada des del 1946 al 1948 
i després es va establir a Vic 
on, complerta una dilatada 
vida professional, als 92 anys, 
ha escrit un llibre de divulgació 
sobre la etapa maternal, Parir 
o no parir. És coŀlaborador 
habitual de la revista cultural 
coponenca Camí Ral on hi 
publica uns exceŀlents articles 
científics, mèdics i històrics.

Què l’ha portat a escriure el 
llibre Parir o no parir?
Més que la meva experiència 
mèdica, m’hi ha portat la meva 
experiència humanística. La 
relació de la mare amb la cria-
tura, amb el marit, amb la famí-
lia... m’ha interessat sempre 
molt. L’embaràs i el part no 
és un episodi de tipus mèdic 
sinó que és un procés natural. 
Quan el cos es contamina o 
s’infecta apareix una malaltia 
que cal guarir, però el procés 
de l’embaràs i del part, no és 
una malaltia sinó el procés 
natural de continuïtat de la 
espècie. El llibre Parir o no 
parir, analitza aquestes coses.

A qui està dirigit el seu 
llibre?
A qualsevol persona que el 
vulgui llegir. L’he escrit pen-
sant en la dona que ha de tenir 
una criatura sobretot pensant 
en els aspectes humanístics 
del part.

Vostè, nascut a Sabadell i 
criat a Barcelona, va elegir 
Igualada com a primer destí 
professional.
Igualada va ser una etapa molt 
important, encara que curta, 
de la meva vida professio-
nal. Em va donar l’oportunitat 
d’iniciar-me en la meva pro-
fessió. Un membre de l’equip 
del doctor Nubiola m’ho va 
oferir. A Igualada existia una 
assegurança Maternal Infantil 
per als treballadors tèxtils que 
reservaven una part del seu 
sou per a garantir l’assistèn-
cia al part i uns dies de repòs 
per a les mares. Jo vaig ser 
el metge d’aquesta assegu-
rança. En aquella època l’em-
baràs i la majoria de parts es 
feien a casa, això em va donar 
l’ocasió d’atendre a moltes 
parteres desplaçant-me per 
tota la comarca d’Igualada. 
Només anaven a l’Hospital les 
parteres que tenien dificultats. 

Dos anys després, el 1948 

vostè en marxa d’Igualada 
per anar a Vic.
En aquell moment l’hospital 
d’Igualada era una institució 
molt tancada i jo veia que no 
podria desenvolupar tot el 
meu potencial i quan va con-
vocar-se una plaça del servei 
a Vic la vaig demanar.

A Igualada hi va conèixer 
una noia de Copons amb la 
qual es va casar.
Tinc molt afecció a la foto-
grafia i gràcies a una entitat 
modèlica d’Igualada, l’Agrupa-
ció Fotogràfica, hi vaig conèi-
xer la Montserrat Segura quan 
sortíem a fer sortides fotogrà-
fiques. Va ser una època molt 
maca la que vaig viure a Igua-

Aquests dies s’ha tancat la fusió 
de dos clubs esportius de Vila-
nova del Camí, el CE Anoia i el 
CF Vilanova, tot i que encara no 
s’ha fet pública. Ambdues enti-
tats estaven enfrontades des 
de fa anys, quan, per assumptes 
més aviat personals, un grup de 
persones va decidir crear un nou 
club de futbol i, de passada, una 
esquerda important a la societat 
civil vilanovina. 
Diversos han estat els intents 
de fusionar ambdues entitats, 
però no hi havia manera. Hi 
havia assumptes extraesportius 
que ho feien impossible.... fins 
ara. Afortunadament, el seny, 
i també el perill que l’entitat 
esportiva històrica del municipi, 
el CF Vilanova, acabés desapa-
reixent, han acabat imposant-se 
i el futbol de la comarca pot 
celebrar una molt bona notí-
cia. D’aquesta manera, el futur 
CF Anoia-Vilanova mantindrà 
dos equips amateurs i podrà 
formar una quantitat important 
d’equips de futbol base sota uns 
mateixos colors. Com sempre 
hagués hagut de ser.
La fusió Anoia-Vilanova hauria 
també de servir d’exemple per a 
d’altres escenaris socials i polí-
tics de Vilanova del Camí, molt 
trasbalsats últimament. Si hi ha 
força de voluntat, tot és possible.

lada, tant per l’enamorament 
com pels bons amics que hi 
tinc.

Li ha costat molt de temps 
fer el llibre?
Dos anys. No dos anys de 
treballar tot el dia, natu-
ralment, però sí que han 
estat dos anys de deixar de 
banda les altres afeccions 
per dedicar-me a escriure. 
És un llibre que d’entrada 
pot semblar senzill perquè 
té poques pàgines, però és 
un llibre molt treballat. He 
volgut explicar a les noies el 
procés de ser mares perquè 
ho entenguin des de l’ado-
lèscencia. L’embaràs no és 
una malaltia, sinó que és un 
procés natural. El part cal 
assistir-lo perque no s’entor-
peixi. El part, salvant les dis-
tàncies, és tan natural com 
menjar. 

Parir o no parir és un llibre 
fàcil de llegir, però és fàcil 
de trobar a les llibreries?
El llibre es pot trobar a les 
llibreries d’Igualada però si 
algú té dificultats de trobar-lo 
o vol fer-me preguntes al vol-
tant del seu contingut, pot 
utilitzar lliurement l’e-mail: 
parironoparir@gmail.com

4 paraules amb... Anicet Altés

Padrins i padrines, 
tot a punt per 
a la Pasqua!!

Mones de fruita, 
xocolata, gema i sara
i també tot 
l’assortiment
de figures 
i ous de xocolata.

Bona Pasqua!


