
1.594
ANY XXX 1,5

veuanoia.cat

DIVENDRES, 5 d’abril de 2013

D
E

 L
’A

N
O

IA

La Hispano, una mica millor
Més busos directes a BCN, Wi-Fi gratis, i panells informatius, a punt el juny

Dijous 
comença 
la Mostra!

Renovada devoció pel Sant Crist
P8

Tot a punt per a la 
gran cita cultural 
d'Igualada

"El retard en el 
pagament per part 
de la Generalitat 
ens afecta" P15
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P43

Una altra 
polèmica 
municipal als 
Hostalets 

 Igualada va viure dimarts la seva festa més singular  

 La Generalitat i 
Monbus presenten 
un pla de millora 
benvingut, però 
per al plat fort 
hem d'esperar al 
2014 
i dependrà de si el 
Govern té diners

Xavier Nadal, alcalde 
de Calonge de Segarra

Cantades de 
caramelles en 
diferents punts 
de la comarca
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Ens queixem que les notícies que es gene-
ren són sovint negatives. El desassossec de 
l’atur, el tancament d’empreses, de la gent 
que s’ho passa malament, de l’augment dels 
ajuts que distribueix Càritas, del menjar que 
es dóna als Frares i dels indigents que van 
omplint els carrers. Són expressions de la 
manca d’horitzons professionals d’una co-
marca on sempre hi havia hagut molta més 
feina que la gent que hi havia per fer-la. I ne-
guiteja veure els carrers tristos i la poca acti-
vitat comercial. 
Però hauríem d’adonar-nos que també hi ha 
motius de joia. Igualada va acollir a la basílica 
de Santa Maria una representació excepcio-
nal de la Passió segons Sant Joan de Johan 
Sebastian Bach. La munió de gent que va 
omplir l’església va escoltar emocionada una 
interpretació fora del corrent. Ahir, tancada ja 
l’edició, es va representar l’òpera Nabucco 
de Giuseppe Verdi al  Teatre Municipal l’Ate-
neu de la  companyia Teatro Lírico d’Europa. 
I la setmana vinent estarem en plena Mostra, 
una expressió cultural de primer ordre. I no 
s’acaba ací. Arreu hi ha manifestacions cul-
turals de molta vàlua, on destaca el Paper 
de Música de Capellades, considerada per 
Josep Maria Espinàs una expressió d’aquell 
mecenatge que abans havia estat un expo-
nent d’una catalana manera de ser i de fer. 
O la poesia al carrer que permet llegir en les 
parets de les vies principals, en moltes pa-
rades del Mercat Municipal i en d’altres es-
tabliments, versos plens de sentiments i de 
Salvador Espriu.  

Sens oblidar les manifestacions religioses 
d’aquests dies, que malgrat la pluja, han 
evidenciat, una vegada més, sentiments, 
emocions i participació ciutadana. Esglésies 
repetint els misteris de la Passió. Processons 
viscudes amb devoció, com les de l’igualadí 
barri de Fàtima, que mantenen viva les tra-
dicions multiculturals que ens agermanen. 
La Confraria Jesús Nazareno, que any rerer 
any, treu les imatges de Jesús Nazareno, 
María Santíssima de los Dolores, el Santo 
Entierro i Jesús Resucitado. O la proces-
só del Sant Crist d’Igualada del dimarts de 
Pasqua, que és el punt culminant dels actes 
que s’inicien el Divendres Sant a l’església 
del Roser, que continuen amb les vespres i 
la solemne concelebració Eucarística presidi-
da pel bisbe Mons. Romà Casanova, acom-
panyat de sacerdots i religiosos igualadins i 
forans, i que acaba el dimecres de Pasqua 
amb la cloenda de les festes amb l’Eucaristia 
presidida per l’arxiprest Mn. Josep Massana, 
a la Basílica de Santa Maria. 
Alguns diuen que això potser no és impor-
tant, però segurament no estan encertats. La 
vida és un preuat brillant de moltes facetes 
que llueixen segons es mira. Hi ha moments 
per a tot. I els anhels, el treball i les satisfacci-
ons venen de l’interior de cadascú. De saber 
copsar la riquesa que ens envolta i de tenir 
el coratge per canviar i millorar tot allò que 
no està prou bé. I per això des d’ací volem 
deixar constància del que som i el que fem.

Una comarca viva

Priors del Sant Crist
Els Priors del Sant Crist, venerable institució igualadina que té 
cura de l’organització de la Festa del Sant Crist, ha estat pro-
tagonista d’una intensa Setmana Santa en la que, de nou, els 
igualadins creients han renovat la seva devoció per la imatge de 
l’Espòs de Sang. La del St. Crist és una festa particular dins del 
calendari religiós de Catalunya, que cada any commemora uns 
fets històrics únics, especials, i que han acompanyat a Igualada 
durant més de quatre segles.

Cristina Cifuentes, delegada del govern espanyol a 
Madrid, ha criticat els últims actes de protesta de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) vinculant 
el moviment amb grups filoetarres. “Ada Colau i altres 
persones de la plataforma han donat suport a Bildu, 
Sortu i tots aquests grups que tenen a veure amb ETA”. 
La qüestió és desacreditar els que porten problemes.

Ada Colau, portaveu del col·lectiu PAH diu “ni tenim 
por ni podem permetre’ns el luxe de tenir-ne”. Porta-
rà als tribunals a la delegada del govern a Madrid per 
mentir i demanarà que es paralitzin els desnonaments 
en base a la sentència europea.

Però el PP planteja que els jutges només detinguin els 
desallotjaments basats en clàusules abusives, i la res-
posta de la PAH es inundar els jutjats amb centenars 
de peticions de paralització de processos de desnona-
ment. Al final guanyarà la raó.

El procedir obstruccionista dels partits fa que Dolors 
Camats, copresidenta de ICV digui que “la política és 
per transformar la societat i si les institucions no ho fem, 
poden sortir moviments o poden sorgir candidatures 
que expressin el malestar d’una altra manera. És evi-
dent que hi ha un risc que el malestar, la por, esclati de 
manera violenta. Som responsables d’evitar-ho”. S’ha 
de ser cec per no veure-ho.

Així torna a sortir  l’escrache –posar-se davant les ca-
ses dels diputats com l’home del frac- que ha propiciat 
la gent de la PAH. I irrita polítics de dreta i esquerra, 
però s’ho estan guanyant a pols perquè hi ha coses 
que s’haurien d’escoltar sense haver d’arribar a la cris-
pació.

El magistrat Francisco González Maillo, del jutjat 
d’instrucció número 11 de Barcelona ha imputat dos 
mossos d’Esquadra de la unitat antiavalots per les le-
sions que va patir Ester Quintana el 14 de novembre 
passat i que li van provocar la pèrdua d’un ull. Tant cos-
ta reconèixer el que ha passat?

Joan Cañada, secretari de Cooperació i Coordinació 
de les Administracions Locals, ha anticipat que la llei de 
governs locals, que previst es comenci a tramitar abans 
de l’estiu,  convertirà les quatre diputacions actuals en 
vegueries. D’aquesta manera, es desplega el que pre-
veu l’Estatut, però degut a l’actual situació econòmica 
no se’n crearan d’altres.

El PSC voldria que el sistema electoral fos com el mo-
del alemany, de sistema mixt, amb una part dels dipu-
tats escollits per una única circumscripció nacional, i la 
resta, triats pel sistema majoritari amb districtes elec-
torals basats, principalment, en les comarques i en les 
grans ciutats. Les candidatures nacionals serien de llis-
ta oberta però de partit. Sistemes com l’anglès i suís 
són millors, circumscripcions petites i totes les llistes 
obertes. Però tot costarà perquè si el poble mana de 
debò les coses serien molt diferents.

Jeroen Dijsselbloem, president de l’Eurogrup, ha as-
segurat “que el rescat de Xipre és una plantilla aplica-
ble a la resta de països de l’euro amb sectors bancaris 
amb problemes”. Tothom es dóna per avisat.

Alejandro Agag, gendre de l’expresident José María 
Aznar, que viu a Londres on rep visites i encàrrecs, veu 
amb preocupació l’evolució del cas Gürtel. 

Francisco Correa, testimoni del casament, va partici-
par molt activament en l’organització de la seva boda 
de cine el setembre del 2002 de la que va ser testimoni. 
Aleshores aquella exhibició de poder va ser molt criti-
cada pel luxe i el malbaratament, però ara la justícia 
investiga la societat matriu de tots els pagaments. 

Oriol Junqueras, president d’ERC, també opina que 
“en vista dels esdeveniments que s’estan desenvolu-
pant a Xipre, potser no seria mal negoci per a Catalu-
nya sortir de l’euro”. 

Les previsions del Banc d’Espanya que apareixen 
en el seu butlletí econòmic del mes de març diu que 
l’economia es contraurà un 1,5% aquest any i que l’atur 
pujarà al 27,1%. De les previsions de pujada ja ningú 
en fa cas. 

La Setmana Santa no ha apaivagat els ànims dels que 
es queixen del tracte que el govern dóna a les prefe-
rents. Per a molts, empleats de les entitats i, sobre tot, 
pels afectats és un Calvari.

El papa Francesc,  ha dit que els cristians no poden 
ser persones tristes i els ha exhortat a que ningú “els 
robi l’esperança”. També ha denunciat els mals que hi 
ha al món però recordant que “No ens hem d’acostu-
mar mai al mal, amb Crist ens podem transformar no-
saltres i al món”. Amén.
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Tots els partits polítics de l’arc parlamentari es-
panyol -i català- utilitzen el mateix lèxic: consens, 
gestió eficaç, respecte per les minories, atents a la 
societat, coŀlaboració institucional i, sobretot utilit-
zen el mot diàleg. A l’hora de la veritat però, enlloc 
de diàleg el que hi ha és voluntat de monòleg. Els 
partits al poder rarament compleixen les seves pro-
meses pel que fa al consens i al diàleg. Com a molt 
parlen amb els altres partits quan necessiten bastir 
una majoria de vots o de suports per tirar endavant 
una proposta o una llei determinades, però en el 
mateix moment que han assolit el que volen, el di-
àleg es torna monòleg i les decisions es convertei-
xen el lleis i decrets.
Per això quan un partit assoleix la majoria absoluta 
en una cambra o en un altre organisme institucio-
nal, deixa d’escoltar i tira sempre pel dret. 
Aquests dies s’esta parlant que el govern Rajoy 
està obert al diàleg amb Catalunya, sobretot a par-
tir de l’entrevista discreta entre els presidents Rajoy 
i Mas... i amb l’incombustible Duran penjant-se la 
medalla de propiciador de diàlegs. No m’ho crec. 
No crec que el PP i els seus portaestendards esti-
guin pel diàleg. Els veig oberts al monòleg.
Diguin el que diguin els opinadors professionals -la 
majoria dels quals defensa únicament els interes-
sos de qui el paga- no veig per enlloc el diàleg. I 
menys encara quan alguns ja s’han afanyat a pun-
tualitzar que mentre Catalunya vagi deixant en un 
segon terme la consulta sobiranista, “Espanya obri-
rà la mà en el tema dels diners”. No m’ho crec. No 
només perquè Espanya mai ha complert els seus 
pactes institucionals amb Catalunya, sinó perquè 
no és de rebut acceptar que et tornin el cinc per 
cent del que et roben, a condició que et segueixin 
robant. 
Per altra banda, dialogar només vol dir parlar. Que 
cadascuna de les parts posi damunt la taula les 
seves motivacions, exigeixi les seves condicions 
i a partir del coneixement mutu, s’espera que es 
trobi una via de resolució. Però per ara no veig per 
enlloc que el govern d’Espanya tingui cap intenció 
d’escoltar Catalunya, més enllà de cedir una mi-
queta en la qüestió de l’espoli fiscal i aquesta no és 
una solució que tingui cap futur per al poble català. 
Al contrari, l’únic futur per a Catalunya és sortir-se 
dels marges estrets de l’Estat Espanyol. Agradi 
o no agradi als unionistes, en l’actual situació de 
competitivitat extrema de l’economia, cap poble pot 
resistir un espoli del cinc per cent anyal del seu PIB. 
I a Catalunya l’espoli és exactament del doble.
Els que encara volen creure en el diàleg entre els 
dos països -Espanya i Catalunya- haurien de ser 
més realistes i exigir a Rajoy que doni mostres de 
voluntat d’acord i a més de parlar, que vagi retor-
nant una part del que, des de fa dècades ens es-
tan robant. Seria una mena de contracte d’arres a 
compte de l’acord futur i la penyora del seu compli-
ment. Què t’hi jugues que no ho fan?

Oberts al monòleg

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Europa en perill
Perilla el projecte de construcció de la Unió Europea, 
com a paradigma que conjugava la diversitat amb la 
unió, la intel·ligència i la generositat. Viure amb igual-
tat i cohesió social, però conservant la pròpia identitat. 
Trontolla aquell ideal iniciat i propulsat amb generositat 
i respecte per dirigents com Monnet, Schuman, Spaak, 
Adenauer, Pineau, Brandt, Schmit, Kohl i tants altres 
que havien aconseguit un llarg període de pau, progrés 
i benestar. Avui, la geopolítica, els interessos i la mes-
quinesa, afegida a la crisi, han fet aparèixer dubtes. 
Parets que es veuen envellides i esquerdades. Potser 
perquè els fonaments no estaven prou consolidats ni 
eren prou profunds per aguantar aquest edifici polític.
Europa és sols un conglomerat d’estats, lluny dels mo-
dels federals o confederals, com els d’USA o Suïssa. 
Ara s’evidencia que els països membres són els que 
manen i que el Consell només és l’eina d’expressió del 
poder dels més influents. I no s’avança més en la inte-
gració, perquè els governs estatals no volen continuar 
cedint poders. Continuen ancorats en una comunitat 
d’interessos econòmics, lluny d’aquell projecte social i 
polític que era la fita proposada. I preocupats pels cos-
tos i els beneficis a curt termini, no hi ha la paciència 
per esperar que es consolidi.
Hom entén que els polítics es deguin als seus compro-
misos nacionals, però no que els posin davant dels in-
teressos comunitaris. No es vol seguir patint els perso-
nalismes de les seves idees ni les servituds partidistes 
dels que practiquen una visió hipòcrita i de curta volada 
-esperant collir sense sembrar- dels que diuen bastir 
un sistema de llibertats i d’igualtat d’oportunitats, però 
que es comporten com una banda  de saltejadors de 
camins. Dels que obliden que els milions d’aturats són 
una prioritat i no la constatació d’una generació per-
duda. Però avui els ciutadans no semblen voler gaire 
més que gaudir de més avantatges. No accepten ni els 
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esforços, ni el treball, ni el sacrifici que comporta cons-
truir un estat supranacional, on la moneda única hauria 
de ser un mecanisme de solidaritat i no una mesura 
discriminatòria de riquesa. 
Els països perifèrics han après que el projecte necessi-
taria anar més enllà. Més Europa i menys estats inefici-
ents. Més mecanismes de prevenció, de seguretat i de 
solidaritat. No n’hi ha prou amb vigilar el dèficit públic i 
el deute acordats pel Tractat de Maastricht. Primer per-
què pràcticament tothom va fer gecs i mànigues per 
entrar-hi. I segon perquè s’ha constatat que hi ha molts 
altres problemes a més dels comptes públics. Irlanda, 
Espanya i Xipre, són exemples clars de que la crisi 
no s’ha originat, ni s’ha detectat, per les salvaguardes 
definides. I ara se senten traïts per Europa, quan prè-
viament s’havien saltat les regles del joc, fent el viu. 
Com tants que encara ho estan fent. Però és més fàcil 
desviar les culpes a Brussel·les que assumir respon-
sabilitats. I d’ací el desencant de tants europeus que 
veuen el projecte comú com una cosa llunyana que els 
perjudica més que beneficia.
Privats d’un veritable govern europeu, sense els mí-
nims mecanismes de control i de vigilància, s’enca-
denen els errors que afecten sempre els més febles, 
mentre els poderosos, des dels llocs de comandament, 
continuen espoliant, encegats per la lògica de maximit-
zar el benefici. I així s’esvaeix el projecte. Si no hi ha 
equitat i justícia per a tothom, no es va més que al de-
sastre. I quan tot s’hagi enfonsat, encara hi haurà qui 
apel·li als supervivents del naufragi per comminar-los a 
que dipositin els seus estalvis, si és que els en queden, 
en els bancs locals. Europa ha de ser molt més que 
un contracte i alguns hauran de donar explicacions de 
perquè han deixar de creure-hi i del malbaratament del 
capital social (no sols dinerari) que els seus predeces-
sors els van llegar.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

ANGEL ESCURA
60 Anys al seu servei
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LOTTO 6/49
· Dissabte 30/03/2013

15-20-24-27-43-46
Complementari: 1
Reintegrament: 8

· Dimecres 3/04/2013
15-20-24-27-43-46
Complementari: 1
Reintegrament: 8

TRIO
· Dijous 28                  217  
· Divendres 29          650
· Dissabte 30     317
· Diumenge 31          491
· Dilluns 1               486
· Dimarts 2       556
· Dimecres 3      811

ONCE
· Dijous 28              16934
· Divendres 29       48885
· Dissabte 30    35109
· Diumenge 31       86794
· Dilluns 1             82679
· Dimarts 2    14322
· Dimecres 3    84678

· Dijous 28   13-15-18-33-39-45   C: 26  R: 0
· Dissabte 30   1-9-13-24-29-39  C: 25   R: 5

· Diumenge 31   12-20-27-36-45  Núm. clau: 3 

· Dimarts 2   12-17-25-29-41  Estrellas: 1/4

ABRIL
5: Vicenç Ferrer; Emília. 
6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem.
7: Joan Bta. de La Salle; Epifani; Germà.
8: Joan d’Organyà; Macària.  
9: Maria de Cleofàs; Marcel.
10: Ezequiel; Dimes; Terenci 
11: Estanislau; Isaac.

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.

Perdoneu, però algú ho 
havia de dir
•• CARLES MUNTANER

Sra. Regidora de Cultura dels Hosta-
lets de Pierola, m’agradaria que em 
contestes a una pregunta: Tant costa 
fer un programa ben fet sense un se-
guit d’errades com el que va repartir 
per les festes de la Setmana Santa 
d’aquest any? 

Vostè diu en el programa: dissabte 23 
de març a les 23 hores  festa de la pri-
mavera al Casal Català i no es va fer. 
Per què?
Diumenge 24 de març d’11.00 a 14.00, 
passejades amb trenet , i no es va fer. 
Per què? 
Diumenge 24 de març a les 18.00, sar-
danes amb la cobla Ciutat de Manresa 
i no es va fer. Per què? 
Dissabte 30 de març a les 22.30 kare-

oke i festa disco al casal català i tam-
poc es va fer. Per que?
Miri, que vostè digui -bé, el programa- 
que la missa de vetlla és a les 21.30 i 
finalment es comenci a les 21.00 pot 
passar, cap problema. Però que es tre-
gui de la màniga un seguit d’actes que 
finalment no es faran i que es posin al 
programa d’actes per despistar, això 
comença a ser preocupant.
Espero que la resta de feina que fa a 

l’ajuntament amb les seves regidories 
se les prengui amb més interès que 
les que fa amb les confeccions dels 
programes de festes, que imagino que 
així deu ser. 
Espero que aquestes  coses es facin 
millor, no costa gens fer les coses ben 
fetes. 
Salut i endavant.

Dia 5: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 6: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 7: BAUSILI/SECANELL/ Òdena, 84
Dia 8: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 9: BAUSILI/ Born, 23
Dia 10: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 11: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director

La construcció d’un país, d’un Estat català, més en-
llà del procés que ens hi portarà (consulta, referèn-
dum, declaració unilateral, eleccions plebiscitàries, 
aixecament popular, etc., ja ho veurem) ha de bastir 
(o escollir!) el model de societat catalana que volem. 
Aquell debat que sovint hem tingut sobre si hem de 
ser una Islàndia, una Dinamarca, un Massachusetts, 
una Grècia, una Xipre. O el perill de la Catalunya 
ucraïnesa, terme encunyat per Vicent Partal referint-
se a una Catalunya independent que fes les coses 
a l’espanyola. Construir un nou país, és un repte 
considerable però ens dóna l’oportunitat de replan-
tejar-nos, de fer foc nou, de trencar mals hàbits, vicis 
o males praxis. Com que no som perfectes, tenim i 
tindrem molta feina a millorar-nos. Amb l’avantatge 
que no hi haurà “l’excusa espanyola” ja que serem 
els responsables únics dels nostres actes. La lluita 
per la independència sovint ens obliga a centrar-nos 
a la batalla contra els greuges que Espanya ens infli-
geix i això ens resta dedicació a repensar-nos com a 
país. A analitzar-nos com som des de nosaltres i no 
enfront dels altres. Com volem ser des d’una pers-
pectiva positiva i activa i no a la contra. No és tasca 
fàcil, tenint en compte els gairebé 300 anys de sub-
missió espanyola.
Sortosament, tenim gent sobradament preparada 
per anar posant-nos sobre la taula els possibles mo-
dels de país que volem. El debat el tenim dia a dia 

El Passeig Verdaguer, com a exemple

JOAN REQUESENS ·    

amb aportacions d’intel·lectuals i professionals, tot 
i que encara ens queda feina per fer. També, fins a 
data d’avui hem pogut llegir molt bons articles refle-
xius d’errors que no podrem repetir i de vergonyes 
persistents que haurem d’anihilar.
També a nivell de ciutat, de pobles i viles ens toca i 
tocarà fer les reflexions dels nostres models de ciu-
tats, dels serveis que volem, de l’organització admi-
nistrativa, de com volem compartir l’espai públic o 
reviure la nostra història.
En això tenim de moment una tasca pendent i que 
a partir d’avui ja podríem avançar molta feina. Cada 
setmana passem i caminem amunt i avall per places 
i carrers plens d’història. El tràfec diari no ens dóna 
gaire marge per viure-la a cada passa. Però potser 
amb una actitud inquieta i curiosa ens podem per-
metre algun dissabte o diumenge parar-nos en al-
guna cruïlla, sota un portal, davant d’un edifici, d’un 
monument o d’un carrer estret del centre per resse-
guir-ne el passat.
Rellegia aquesta setmana el llibre “Itineraris per 
Igualada. L’eixample i les foresteries” de Pau Lla-
cuna i, em va desprendre un somriure el conegut 
passatge que explica el canvi de nom del Passeig. 
Inicialment es va anomenar de l’Alameda, però el 6 
de març de 1922 l’Ajuntament acordà el canvi i va 
passar a ser el Passeig Jacint Verdaguer que ara co-
neixem. La petició vingué de l’Associació Protectora 

d’Ensenyança Catalana que deia “[...] ¿no fóra un 
encert canviar aquest nom (Alameda) que cap signi-
ficació porta, i que després d’ésser un castellanisme 
és filològicament un lamentable error i batejar la nos-
tra més famosa via amb el nom august i evocador de 
Passeig de Mossèn Jacinto Verdaguer? [...]”. Tenim, 
en aquesta via tant estimada, un reflex de la vitalitat 
catalanista de la ciutat i potser no la gaudim prou. 
Tenim un Passeig que en el seu recorregut ens evo-
ca trams de la nostra història. El Passeig de les in-
dústries del segle XIX, un passeig d’edificis històrics, 
de les fires i festes que s’hi han viscut i encara vivim, 
del tren, de l’hospital, del centre republicà, de mo-
numents que ens expliquen cites puntuals. O per-
sonatges. En aquest darrer cas sempre m’ha sobtat 
el conjunt escultòric del militar espanyol nascut a 
Igualada Pere Vives Vich, situat davant de Cal Bor-
rasset. Una llarga generació d’igualadins, el nom de 
Pere Vives ens és ben familiar (i fins i tot amable!) i 
ens recorda el nostre pas per l’Institut, el qual porta 
el seu  nom. Però sempre m’ha cridat l’atenció la 
normalitat que hem compartit el record d’aquest mi-
litar espanyol. Tampoc no vull encetar cap polèmica 
però sí que en aquest procés de repensar el país i 
les nostres viles i ciutats en el procés d’alliberament 
nacional, ens tocarà almenys reflexionar també so-
bre aquests personatges que ens donen noms i cog-
noms a la nostra vida diària.
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Aquests sis anys de crisi financera, ens han evidenciat 
que allò que tan pomposament anomenaven la soci-
etat de dret, era tan fals com un “duro sevillano”. Tota 
aquella quincalla de declaracions i discursos endolcits, 
s’ha dissolt a les primeres ventades del grop. Esgla-
ia  recordar com se’ls omplia la boca quan ens deien 
que amb l’esforç de tots davant d’hisenda, la pàtria 
s’ocuparia que res els manqués als que no podessin 
seguir la gran velocitat que el país sencer duia cap a 
les màximes cotes de benestar. I més quan veiem com 
han crescut les classes més necessitades, com estan, 
i com avancen cap a la misèria la gran majoria de clas-
ses mitjanes. Aquella gran velocitat o era per anar en-
rere o tot era traïdora mentida. 
La part més quantificable d’aquets efectes està present 
a diari en tots els mitjans, en forma d’estadístiques, ni-
vells de pobresa, caiguda d’ingressos familiars, atur, 
etc. Però hi ha un efecte que no és quantificable esta-
dísticament i per això no se’n parla. És el terror davant 
l’imprevist. Fins fa poc, per a la majoria de la gent de 
les classes mitjanes  i treballadores, obrir la bústia de 
casa, era un acte reflex, que no els produïa cap pànic. 
No hi esperaven trobar cap drac que se’ls engolís. Avui 
això tan inofensiu com cercar la correspondència, s’ha 
convertit en un exercici de valents. Aquella caixeta ha 
passat a ser la caixa de Pandora. S’obre amb molt de 
compte. Perquè si hi ha un paperet enrivetat de groc, 
vol dir una notificació de passar per correus. Amb el cor 
encongit es mira el remitent, perquè si ve d’Hisenda, 
de l’ajuntament o qualsevol altra administració, és pre-
monició de catàstrofe. Una nova llosa sobre l’economia 

De la societat de dret al “terror”
JAUME DESCARREGA

mensual, en el millor dels casos, a la que haurem de 
fer front. I de pressa per allò del recàrrec. Si no hi ha 
la temuda notificació, es mira amb basarda si ens han 
arribat inesperades sorpreses en forma de cartes del 
banc. Passat aquest tràngol, es va als sobres de les 
“tarifades”. És a dir aquelles despeses que ja tenim en 
compte però que, des de fa un temps, també ens ne-
guitegen amb consums estimats a l’alça i imports ad-
dicionals, perquè s’aplica alguna clàusula que era en 
la lletra petita i en la qual mai havíem reparat, perquè 
aquell venedor tan “amable” ens havia dit que tot hi era 
inclòs. Això sí, totes aquestes missives acaben sempre 
amb aquell to és taxatiu, o paga o....
En l’època franquista ens deien que la democràcia era 
allò que quan el timbre sonava a les cinc de la ma-
tinada et podies quedar tranquil al llit, perquè segur 
que era el “ lleter”. Potser democràcia també deu ser, 
poder obrir la bústia cada dia sense patir per trobar-
hi una mala sorpresa. Perquè democràcia és també -i 
sobre tot- garantir els drets del poble, sense la por que 
qualsevol “poderós”, pot posar-te la bota al coll com 
feien els antics senyors feudals i durant les dictadures. 
Perquè també és tirania, que t’entrin a voluntat a casa 
teva -encara que sigui via “comunicació”- per robar-te 
la minsa collita que et queda després dels delmes i tri-
buts, emparant-se en lleis fetes a mida pels amics dels 
que manen. I que per a més ironia, han estat elabora-
des per legisladors triats per nosaltres. Potser convin-
dria desvetllar-se ja i no seguir veient les coses com 
ens les pinten sinó com realment són i obrar en con-
seqüència.

Estem vivint uns moments de tanta incerte-
sa que difícilment podem predir si allò que és 
cert avui ho serà també demà. Però hi ha  un 
fets inqüestionables que no podem oblidar i, 
en canvi, no es tenen prou en compte.
El passat Onze de Setembre el poble va sor-
tir al carrer i va parlar molt clar. Un  milió i 
mig de persones van reclamar que Catalunya 
sigui un nou estat d’Europa. En canvi, quan 
aquesta voluntat s’ha traslladat als partits, 
ben poques vegades he sentit que algú fes 
referència a aquesta voluntat popular. Es 
parla del dret a decidir, de referèndum, de 
federalisme, però només com un exercici de 
política en què prima el propi ideari dels par-
tits. Per tant, ens trobem que ara el futur del 
poble, expressat de manera tan contundent 
fa pocs mesos, depèn de negociacions, pres-
supostos, interessos econòmics... i cadascú 
escombra cap a casa en comptes de fer fora 
tot allò que ens impedeix avançar.
L’enemic exterior ja sabem com actua, i no li 
convé fer-ho d’altra manera. Primer ens va-
ren amenaçar amb les deu plagues bíbliques 
anunciant tota mena de mals per a Catalu-
nya si se separava d’Espanya. Totes aque-
lles amenaces van provocar encara un efecte 
contrari: l’enfortiment del sentiment naciona-
lista. Ara sembla que volen canviar de registre 
i engalipar-nos amb cants de sirena. Després 
de tenir-nos ofegats fins a l’asfíxia, ofereixen 
afluixar la corda a canvi de la nostra renúncia 
a exercir el dret a decidir. 
La funció dels polítics hauria de ser única-
ment executar la voluntat popular, no fer-se’n 
intèrprets segons les seves conveniències. 
Sabem el que volem i no ens aturarem fins 
aconseguir-ho. Per la nostra part, hem fet el 
que calia: sortir al carrer a manifestar-nos per 
la independència. I ho farem tantes vegades 
com calgui. Però després, hem d’exigir que 
els nostres representants no ens fallin o es 
deixin enganyar per falses promeses.  
Sabem que no és un camí de roses, però allò 
que no podem permetre és que altres inte-
ressos –siguin polítics o econòmics- devaluïn 
una voluntat expressada de forma tan explí-
cita. No es pot trair amb subterfugis l’exerci-
ci d’un dret que el poble reclama. Demanem 
claredat i valentia en els posicionaments del 
partits perquè no ens donin gat per llebre. 
Crec que tot plegat forma part d’una manio-
bra destinada a crear confusió. Després dels 
compromisos contrets públicament per les 
més altes autoritats del país, sembla difícil 
evitar que la consulta se celebri. Però si els 
termes no són clars, hi haurà gent indecisa 
que optarà per abstenir-se o votarà en con-
tra. Aquesta seria la victòria més gran dels 
nostres enemics externs amb l’ajut dels que 
tenim a casa. I vista la política recentralitza-
dora del govern central, suposaria retornar a 
temps passats, difícilment podríem superar 
en molts anys.
S’ha de fer la consulta i s’ha de guanyar. Per 
aconseguir-ho, cal tenir les coses molt clares. 
Com deien els antics, “vox populi, vox Dei”.  
Que no ho oblidin els que tenen la funció de 
fer valer aquesta veu.

L’enemic a casa

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Els catalans sempre hem tingut tradició europeista però 
no necessàriament genuïna. La gran majoria, i de ma-
nera encertada, veia les cessions de poder de Madrid 
cap a Brussel·les com una cosa positiva, perquè com 
a mínim a Brussel·les les decisions no serien directa-
ment hostils. Aquest plantejament era encertat mentre 
estàvem obligats a triar entre el mal menor, però davant 
d’un escenari d’independència cal re-enfocar-lo. Fer-ho 
no és fàcil, ja que s’hi uneix  una altra confusió: creure 
que pertànyer a la unió política d’Europa (la Unió Euro-
pea) és una condició per a pertànyer a la unió econò-
mica d’Europa (l’euro o el mercat comú).
A l’enquesta del 24/10/2012 de RAC1, el 53% dels 
enquestats estaven a favor de la independència. Tan-
mateix, quan s’assegurava la continuïtat a la UE els 
resultats canviaven i el SÍ pujava al 63%, per contra 
quan s’assegurava la sortida de la unió, només un 47% 
mantenia el vot favorable.
La pregunta que ens hem de fer és: quanta gent que 
només vol la independència si som a la UE sap que 
podríem conservar l’euro si ho volguéssim? Quants sa-
ben que podríem seguir tenint accés al mercat europeu 
sense pagar aranzels i sense ser de la UE? I quants 
saben que els Estats Membres de la UE, és a dir Espa-
nya, no tenen cap competència sobre la política d’aran-
zels pròpia o de la UE?
Suïssa no és de la UE, ni del Mercat Comú, ni de l’Eu-
rozona, però té un acord bilateral que els permet com-
prar i vendre lliurement a la UE. De la mateixa manera, 
Noruega tampoc no és de la UE, però sí que pertany 
al Mercat Comú i, com Suïssa, pot comprar i vendre 
lliurement a la UE. 
D’altra banda, hi ha països com Andorra o Mònaco que 
no són de la UE, però pertanyen a l’Eurozona i fan ser-

vir l’euro com a moneda. De fet, a partir del 2014 An-
dorra fins i tot podrà encunyar els seus propis euros, 
això es deu al fet que cada país tria la moneda que vol. 
Tant podríem mantenir l’euro, com adoptar el dòlar o 
crear una moneda pròpia, recuperant la capacitat de 
devaluar per sortir d’una crisi. 
Els avantatges estrictes de la UE són molt pocs, per 
no dir inexistents, si ho comparem amb els acords que 
tenen Noruega, Suïssa o Mèxic amb la unió. Com a 
membre de la UE, Catalunya hauria de contribuir-hi el 
0,5% del seu PIB, no podria fixar la seva pròpia políti-
ca d’immigració per comunitaris, no tindria potestat so-
bre les àrees pesqueres i estaria subjecte a un mar de 
regulació provinent de Brussel·les contra el qual poca 
cosa s’hi pot fer, ja que no tindria més de 25 diputats 
en un Parlament de 754.
Catalunya és un país de 7 milions d’habitants, té un 
dels PIB per càpita més alts d’Europa i seria un contri-
buent net a les arques de la UE. A més a més, és un 
punt logístic privilegiat de cara a la connexió de l’Àsia i 
l’Àfrica amb el centre d’Europa. De debò algú es pen-
sa que la UE deixaria escapar-se una oportunitat així 
durant el seu moment de màxima feblesa? I encara 
més, algú creu que els europeus serien capaços de dir 
“com que s’han atrevit a votar ara els farem fora” tot i 
posar en risc el futur de l’euro sencer? Jo no.
Perquè l’independentisme es faci gran ha de deixar de 
confondre europeisme amb Unió Europea, i comen-
çar a plantejar-se de manera pragmàtica i amb visió 
d’Estat les diferents opcions que se’ns plantegen. El 
simple fet de fer-nos la pregunta ens fa més forts, fins 
i tot per acordar la continuïtat a la UE si la majoria de 
catalans ho volen.
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Independència sense condicions: el 
mite caigut de la Unió Europea

EDUARD LAGUNO ·    Comissió Econòmica – Solidaritat Catalana per la Independència
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Més Hispanos a la carretera, 
directes, amb Wi-Fi gratuït, 
i amb més informació online 
per a l’usuari sobre possibles 
retards. Bàsicament, aquesta 
és la proposta que l’empre-
sa Monbus, propietària de la 
Hispano Igualadina i concessi-
onària del servei, i la Genera-
litat, han lligat per oferir a par-
tir del mes de juny als soferts 
usuaris del corredor Igualada-
Barcelona. 
Dimecres, el Secretari Gene-
ral de Territori de la Generali-
tat, Ricard Font, l’alcalde Marc 
Castells, i el director de Mon-
bus, Raúl López, van presen-
tar aquestes millores,  que arri-
ben tard, després de conèixer 
dimecres mateix que el trajec-
te d’Igualada a Barcelona és 
el que registra més usuaris de 
tot el país en transport per car-
retera, 950.506, i un total de 
28.493 viatges, és a dir, 33,3 
persones de mitjana per viat-
ge. El fet de tenir un tren gens 
competitiu és el que ens posa 
al capdavant respecte d’altres 
comarques, que poden com-
partir els dos transports. Aquí 
som més dependents del bus.

La xarxa exprès.cat
Les millores, integrades en 
l’anomenada xarxa exprès.cat, 
seran possibles gràcies a cinc 
vehicles, dos que ja entraran 
en funcionament de manera 
immediata i els altres tres que 
s’hi afegiran l’any vinent “si hi 
ha disponibilitat pressupostà-
ria”, es va afanyar a aclarir Ri-
card Font. 
Aquesta xarxa ja funciona des 
de setembre passat, amb qua-
tre línies que connecten el Va-
llès Occidental amb Barcelo-
na. La principal característica 
d’aquesta xarxa exprés, que 
quan s’acabi d’implantar es-
tarà formada per 40 línies, és 
que enllaça de manera ràpida 
les principals ciutats del país, 
millorant la freqüència de pas 
i, en alguns casos, el temps 
dels trajectes i oferint un con-
junt de millores en la informa-
ció als usuaris tant als vehicles 
com a les parades del servei. 
En el cas del corredor Igua-
lada-Barcelona, els nous ve-
hicles permetran mantenir la 
freqüència actual de 15-30 
minuts, amb més autobusos, 
amb l’objectiu que cap passat-
ger es quedi sense seient, que 
era una de les majors queixes 

Generalitat i Hispano milloraran, a partir de juny, la 
connexió amb Barcelona amb més busos directes

Ricard Font, secretari de Territori de la Generalitat, amb l’alcalde Marc Castells, dimecres.

Igualada

Com ja se sabia des 
de setembre del 2012, 
el corredor IGD-BCN 
formarà part del 
servei Exprès.cat de 
la Generalitat

El president de 
Monbús diu que “no 
sap què més fer” si 
aquesta millora 
no és suficient

Nous horaris de busos directes (en groc) d’Igualada a Barcelona i vice-versa a partir de juny.

Els busos expres.cat tindran una imatge diferent, i servei de wi-fi gratuït.

Panells indicadors com aquest es situaran a 
Igualada i Barcelona.

d’entre les 700 que ha rebut la 
Generalitat respecte el servei 
de la Hispano.
Pel que fa al disseny d’horaris, 
s’ha posat especial èmfasi en 
la franja de primera hora del 
matí. De moment, es faran sis 
nous viatges directes cap a la 
capital catalana –tres al matí, 

un al migdia i dos a la tarda– i 
sis més de tornada a Igualada 
–dos al matí, un al migdia i tres 
a la tarda–. 
Per incrementar la velocitat co-
mercial es millorarà la fluïdesa 
de circulació dels vehicles. A 
Igualada s’habilitarà la sortida 
de vehicles per passadís als 
jardins annexos a l’Estació i es 
prioritzarà al semàfor la incor-
poració a l’avinguda de Mont-
serrat. Per entrar a Barcelona, 
el bus farà servir el carril bus 
des de l’avinguda Diagonal 
fins a Maria Cristina i, en un 
futur, el carril bus de la B-23 
i l’intercanviador de Diagonal, 
quelcom que “ja està en marxa 
però depèn del ministeri, per-
què l’autovia no és de la Ge-
neralitat”, va dir Font.
El cost de la primera fase 
està finançat íntegrament per 
Monbus, uns 260.000 euros, i 
després serà la Generalitat qui 
se’n farà càrrec, afegint-hi uns 
900.000 euros més.
També es realitzarà un pla de 
millora de la informació està-
tica mitjançant l’edició d’hora-
ris de butxaca i de cartelleria 
per a la seva instal·lació en 
marquesines i s’incorporarà 
informació dinàmica amb un 
sistema que posiciona els ve-

hicles geogràficament i infor-
ma els usuaris del temps pre-
vist d’arribada a les parades 
i/o d’eventuals incidències. 
Aquesta funció estarà disponi-
ble tant per als viatgers a l’inte-
rior dels vehicles, com als pa-
nells informatius de l’Estació 
d’Autobusos d’Igualada, com 
als pals de les principals para-
des: a Igualada estarà a la pa-
rada Correus sentit Barcelona; 
i a Barcelona, a les parades 
de Maria Cristina, Palau Reial 
i Zona Universitària. També es 
podrà tenir aquesta informació 
a les xarxes socials.  
L’alcalde Marc Castells, agra-
eix que “Generalitat i compa-
nyia operadora facin aquest 

esforç”, assegura que “aquest 
és un bon inici per a posar-hi 
remei” i avança que “des de 
l’Ajuntament seguirem duent 

una exigent tasca de control 
per assegurar que aquest ser-
vei de transport arribi a ser 
perfecte i satisfaci les necessi-
tats dels igualadins i les igua-
ladines”.  Raúl López afirmava 
que estan “absolutament sen-
sibilitzats per aconseguir que 
aquest servei estigui a l’alçada 
del que demanen els usuaris”, 
però alertava que “jo ja no sé 
què més fer si aquesta millo-
ra que presentem no és sufi-
cient”.

El guanyador del sopar 
per a dues persones d’aquest mes és:

Gracia Muñoz d’Igualada
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Com cada any la basílica de 
Santa Maria s’omplí de gom 
a gom per la celebració de 
l’Ofici solemne, que s’inicià  a 
les onze del matí, del passat 
dimarts.
Fou presidit pel bisbe de Vic, 
Mons. Romà Casanova, que 
va tenir de concelebrants a 
Mn. Josep Massana, i Mn. 
Josep M. Mas, rectors de les 
parròquies igualadines. Fo-
ren acompanyats per una 
nombrosa representació de la 
clerecia local, arxiprestal, així 
com de sacerdots forans i de 
religiosos de les  diverses or-
dres establertes a Igualada.
L’alcalde, Marc Castells, en-
capçalà la representació del 
consistori i altres autoritats. 
També ocuparen llocs desta-
cats els Priors i components 
de la Fundació Sant Crist 
d’Igualada.
Les lectures, monicions i pre-
gàries foren fetes  per: J. Far-
rés, Mª González, J. Miserac-
hs, Ll. Balsells, i J. Segura. 
Les ofrenes anaren a càrrec 
dels Veïns del barri del Sant 
Crist, portants del tàlem, co-
munitats de Santa Maria, So-
ledat, Sagrada Família, Fàti-
ma i Caputxins i les germanes 
de la Llar del Sant Crist.
Els cants foren interpretats 
per la Schola Cantorum, diri-
gida per Josep Miquel Mindan 
i acompanyada a l’orgue, per 
Lluís Victori; dirigint al poble 
Florenci Oliva. Després de 
la Comunió, Fina Tomàs Tort 
cantà el sonet verdaguerià 
dedicat al Sant Crist i musicat 
per Daniel Mestre..
Monsenyor Romà, en la seva 
homilia, recordà que la Pas-
qua igualadina es basa en el 
fet prodigiós de la suor de sang 
de la venerada imatge, aquell 
20 d’abril de 1590, Divendres 
Sant. Feu esment que estem 
celebrant l’Any de la Fe, pro-
mogut pel Papa emèrit, Be-
net XVI. Per tant, les nostres 
mirades al Sant Crist han de 
fer-se amb els ulls de la fe, tot 
creixent en l’amor i anant més 
enllà de la imatge, tot esperant 
que tinguem vida i vida eterna.
Mireu-lo - digué - amb el cor 
obert, reconegueu-lo com el 
nostre mestre. Tinguem fe 
amb el Crist per tal que obri els 
cors de tots els homes. Acabà 
recordant que en els Goigs 
es canta : “Amb més fe cada 
vegada, i amb accents de nou 
fervor, adorem oh Redemptor, 
vostre imatge d’Igualada.”
En la monició de benvinguda 
s’anuncià que el bisbe consa-
grà amb el calze de la Missa 
Nova de Mn. Antoni M. Bausili, 
que en vida n’ha fet donació a 
la basílica. I també amb el cal-

La meteorologia va respectar dimarts la processó del Sant Crist d’Igualada. Fotos: Josep Elias/Jaume Singla.

El Bisbe de Vic, Romà 
Casanova, va presi-
dir l’Ofici Solemne de 
la festa del St. Crist, 
dimarts al migdia a la 
basílica de Sta. Maria

Igualada renova la seva devoció pel Sant Crist

ze de la primera Missa de Mn. 
Joan Jené Galtés, celebrada 
a Santa Maria el 30 de juny 
de 1936, poc abans de ser 
assassinat a l’agost següent. 
Aquest vas sagrat,  l’any 1950, 
fou lliurat a Mn. Josep M. Jun-
cà, qui el donà l’any 1994 a 
la basílica. Son símbols ben 
expressius de la seva devoció 
a l’Espòs de sang, d’aquests 
preveres igualadins.
Els assistents foren obse-
quiats amb un punt de llibre, 
amb un text de Carles M. Bal-
sells i dibuix de Pere Nogue-
ra. Aquest explica: “ La meva 
visió al fer el dibuix del Sant 
Crist, va ser mostrar el caos 
actual de neguit, circulació, in-
fraestructures i la societat en 
la qual ens movem, i en què 
tots ens hi veiem involucrats; 
no obstant això, darrere de 
tots els nostres problemes hi 
ha la imatge del Sant Crist per 
donar-nos serenitat i pau”.
En acabar la celebració Euca-
rística va tenir lloc un Concert, 
endegat pels Priors, de reper-
tori Marià del barroc europeu, 
a cura de Brevis et Solemnis, 
conjunt instrumental i vocal 
format per: Assumpció Linares 
(soprano), Montserrat Díez 
(alto); Joan Eudald Castelltort 
(tenor); Néstor Pindado (baix); 
Marta Carceller i Neus Carles 
(violins); Eduard Soto (contra-
baix); David Murgadas (tiorba) 
i Josep Miquel Mindan (di-
rector musical). Interpretaren 
obres de T.L. Victoria, C. Mon-
teverdi, H. Schütz i J. Brudieu.

Processó
A la tarda, i puntualment a 
dos quarts de set, la tradicio-
nal processó, a la que un any 
més, la meteorologia respec-
tà esplèndidament. Primera-
ment, i acompanyades per un 
nombrós públic, anaren sor-
tint les diferents banderes de 
gremis i entitats de la ciutat, 

que precediren a la bandera 
del Sant Crist, i a la venerada 
imatge sota tàlem. El bisbe de 
Vic volgué ser un any més en 
l’esmentada processó. 
Poc després de l’inici, i a la 
Plaça de l’Ajuntament, el tra-
dicional cant del Crec en un 
Déu, per tot seguit reempren-
dre la processó altre cop pels 
carrers més cèntrics de la 
ciutat. Un any més, aquesta 

comptà també amb la presèn-
cia de diferents autoritats mu-
nicipals. Ja en la part final del 
recorregut, el Sant Crist entrà 
a l’església del Roser, on en el 
lloc on suà sang un llunyà 20 
d’abril de 1590, es cantà el so-
net “A Igualada, en el centena-
ri del Sant Crist”, amb lletra de 
Mn. Cinto Verdaguer i musicat 
pel compositor igualadí Daniel 
Mestre.

A la sortida del Roser, un al-
tre dels moments sublims de 
la processó, com fou la re-
presentació per part del grup 
Bitrac Dansa, d’unes escenes 
de la Moixiganga d’Igualada, 
a la Plaça de Pius XII. Sens 
dubte, unes escenes de gran 
bellesa plàstica, que repre-
sentaren la passió, mort i re-
surrecció de Jesucrist.
Després de la Moixiganga, el 
nombrós públic reprengué la 
processó fins a la basílica de 
Santa Maria, on tingué lloc 
la tradicional veneració de la 
imatge, que comptà amb la 
presència d’un miler de perso-
nes. La missa vespertina, així 
com una ballada de sardanes 
a la plaça de l’Ajuntament, po-
saren punt i final a la gran fes-
ta d’homenatge al nostre Sant 
Crist.

Actes finals
El dilluns al vespre, i a l’esglé-
sia de Santa Maria, tingueren 
lloc les Solemnes Vespres, 
presidides per Mn. Jordi Cas-
tellet, que un any més anaren 
a càrrec del Cor de Vespres 
dirigit per Isidre Prat. Cal des-
tacar que durant la tarda i ves-
pre del mateix dilluns, el Ball 
de Bastons d’Igualada i el Ball 
de Cercolets, solemnitzaren 
la vigília de la festa, amb dife-
rents actuacions pel centre de 
la ciutat.
Ja el dimecres dia 3, al vespre, 
i també a la Basílica de Santa 
Maria, tingué lloc l’eucaristia 
de final de festes, presidida 
pel rector i prior eclesiàstic 
Mn. Josep Massana. Al final 
de la mateixa, i en processó, 
la imatge del Sant Crist fou re-
tornada a la seva capella, on 
hi romandrà durant tot l’any.

També al barri de Fàtima
Dijous Sant a la nit i diumen-
ge, el barri de Fàtima va viure 
dues participades processons, 
amb uns trets característics 
molt diferents de la festa que 
es viu més al centre de la 
ciutat. Aplaudiments i saetes 
improvisades acompanyaven 
el pas dels “costaleros”, ben 
organitzats per la Cofradia de 
Jesús Nazareno, que cada 
any es desviu per no per-
dre cap detall de la Setmana 
Santa particular que es viu en 
aquesta zona d’Igualada. 

El Bisbe de Vic, amb Mn. Massana i Mn. Mas, durant l’ofici solemne de dimarts al matí.

Representació de Bitrac Dansa d’escenes de la Moixiganga.
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El proper 19 de maig comen-
ça la 3a edició del Postgrau 
d’Emprenedoria, que s’impar-
teix a l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (EEI), adscrita a 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). Els organit-
zadors han preparat un seguit 
de píndoles informatives, uns 
petits tasts del que els alum-
nes es trobaran durant el curs. 
Són conferències pronuncia-
des per alguns dels professors 
del postgrau. 
La segona píndola anirà a càr-
rec d’Albert Riba i duu per tí-
tol ‘Mamut o Sàpiens. Les 10 
inquietuds vital per adaptar-se 
i emprendre’. L’acte tindrà lloc 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí, demà dissabte 6 
d’abril, a les 10 del matí.
El ponent parlarà sobre 10 
inquietuds sobre les quals la 
persona ha de treballar per 
mantenir una actitud empre-
nedora a la vida, ja sigui per 
muntar la seva pròpia empre-
sa o per treballar dins una or-
ganització. Riba parlarà d’as-
pectes com la zona de confort, 

Albert Riba, en una de les seves sessions.

Demà, cantada de 
caramelles del barri 
de Santa Caterina

Albert Riba desvetlla demà en una conferència 
les claus per esdevenir un bon emprenedor

la por a emprendre, la gestió 
del canvi, el control del risc o 
la gestió del fracàs, per citar 
algunes d’aquestes inquie-
tuds. 
Albert Riba és un emprene-
dor en sèrie. És fundador de 
l’empresa Bituline (2001), i 
cofundador de Kinetical Digital 
Business (2012) i d’inPreneur 
(2012). És formador de la Jove 
Cambra Internacional i profes-
sor associat de les escoles de 
La Salle i EADA. Col·labora en 
mitjans de comunicació com 
Expansión Catalunya, RNE 
Ràdio 4 i RAC-1, divulgant 
l’emprenedoria. Recentment 
ha publicat el llibre Mamut o 
Sàpiens. Les 10 inquietuds 
vitals per adaptar-se i empren-
dre (Empresa Activa).
El Postgrau d’Emprenedoria 
‘De la idea al negoci’ té el su-
port de l’Ajuntament d’Iguala-
da i la Jove Cambra d’Iguala-
da. Onze dels dinou alumnes 
que han cursats les edicions 
anteriors (2011 i 2012) han 
emprès el seu negoci, que 
en tots els casos continua en 
marxa. Tots els projectes ini-

ciats poden consultar-se a la 
web www.postgrauemprene-
doria.cat. Hi ha quatre pro-
jectes més que estan en vies 
d’engegar-se. Cal remarcar la 
vessant pràctica del postgrau 
ja que, en els sis mesos que 
dura el curs, l’alumne ha de fer 
el pla d’empresa, sempre ava-
lat pel mentor que s’assigna a 

l’emprenedor. El postgrau té 
200 hores lectives i el preu és 
de 2.200 euros. Les classes 
s’imparteixen els divendres a 
la tarda i els dissabtes al matí 
a l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada. Trobareu més informació 
acadèmica a l’enllaç següent: 
www.eei.upc.edu/emprenedo-
ria. 

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte dia 6 a partir 
de les 4 de la tarda i després 
de vuit assajos, els veïns i 
amics del Barri de Santa Ca-
terina faran la 24ª cantada de 
caramelles. 
La cantada començarà al car-
rer de Santa Caterina i conti-
nuarà pels carrers del barri i el 
centre de la ciutat, passant per 
la basílica de Santa Maria en 
acabar la missa i fent la cloen-
da a la plaça de l’Ajuntament.
Els cantaires animen a tots els 
veïns i comerciants a sortir als 
balcons i al carrer per escoltar 
i gaudir de les cançons que 
han assajat amb tant entusias-
me gràcies als bons i tranquils 
consells de la seva directora 
Laura Vilaprinyó.
També animen a tots els ve-
ïns a engalanar els balcons i 
finestres amb domassos i se-
nyeres. Els cantaires us es-
peren per assaborir aquesta 
tradició tant nostrada com són 
les caramelles. El grup de Sta. 
Caterina és l’únic d’Igualada 
que segueix aquesta tradició 
de forma continuada.
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El proper diumenge 7 d’abril 
la Plataforma per una Escola 
Pública i de Qualitat de l’Ano-
ia s’adhereix a la proposta del 
MUCE “Marc Unitari de la Co-
munitat Educativa” i celebrarà 
la diada de l’Escola Pública 
amb el lema “L’escola pública, 
la de totes i tots”. Serà a partir 
de les 12, al Parc de l’Estació 
Vella. La cloenda es farà a la 
plaça de Cal Font a les 2 del 
migdia.
L’acte consistirà en una Taba-
lada, amb l’acompanyament 
de Geganters de Vilanova,  
Grup de música de l’IES de 
Montbui, Grup de tabals L’al-
zina Verda de Castellolí, Mal 

Mapa de l’atur de Catalunya. L’Anoia i el Baix Penedès, les dues comarques amb color més fort.

Montbui es confirma 
com el municipi amb 
més atur de 
Catalunya, amb una 
taxa del 21,5%. 
Vilanova del Camí 
ocupa la cinquena 
posició del trist 
rànquing

Diumenge, festa del MUCE en 
favor de l’escola pública 

Un altre informe situa l’Anoia al 
capdavant de l’atur de Catalunya

Llamp d’Igualada,  Molta Xam-
ba  de Vilanova, i el Grup de 
tabals L’alzina Verda de Cas-
tellolí, entre d’altres.

REDACCIÓ / LA VEU

La Veu de l’Anoia ha arribat  
recentment a un acord amb 
Taller Àuria SCCL. El conve-
ni el van signar fa uns dies la 
directora general de Publica-
cions Anoia SL, Pia Prat, i el 
gerent de Taller Àuria, Miquel 
Canet. Segons aquest acord, 

Acord de La Veu de l’Anoia 
amb Taller Àuria SCCL

tots els socis de Taller Àuria 
SCCL rebran un carnet, sense 
cap cost, amb el qual podran 
gaudir de tots els avantatges 
del Club del Subscriptor de 
La Veu. Així mateix, els socis 
que es vulguin fer subscriptors 
del periòdic tindran un 15% de 
descompte.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte dia 6 d’abril tin-
drà lloc a la discoteca d’Igua-
lada 6PUNT9 (Gran Bretanya, 
8) una festa solidària amb 
l’Igualada Hoquei Club. 
L’Igualada HC i la discote-
ca 6PUNT9 han arribat a un 
acord de col·laboració perquè 
part de la recaptació d’aques-
ta festa s’ingressi al compte 
corrent que el club va obrir per 
la campanya de micromece-
natge que es va iniciar ara fa 
2 mesos. 
Precisament aquesta festa 
posarà el punt i final d’aquest 
campanya i servirà per cele-
brar l’èxit d’aquesta iniciativa 
a l’aconseguir l’objectiu de 
recaptar el fons necessari per 
participar a la fase final de la 

Demà, festa solidària de 
l’Igualada Hoquei Club al 6.9

Copa del Rei Oviedo’2013 i 
per fer front al desplaçament 
de l’eliminatòria dels quarts de 
final de la Lliga Europea que 
es jugarà a Valdagno (Itàlia) el 
proper dissabte 11 de maig. 

REDACCIÓ / LA VEU

Ja ho sabíem, però un altre es-
tudi corrobora ara que l’Anoia 
lidera l’atur de Catalunya. Fa 
pocs dies, el sindicat Comissi-
ons Obreres va presentar una 
nova edició del Mapa de l’Atur 
a Catalunya. Un informe, que 
entre d’altres variables, estu-
dia amb un mètode estadístic 
propi el mapa de tendències 
de l’atur registrat, on es des-
taquen les comarques que 
han patit els increments inte-
ranuals més significatius, i el 
mapa d’incidència de l’atur, on 
es mostren les taxes absolu-
tes d’atur calculades per totes 
les comarques de Catalunya. 
Aquest darrer indicador, que 
CCOO anomena ‘taxa absolu-
ta d’atur’, es calcula a partir de 
la divisió de la mitjana anual 
de persones registrades com 
a aturades i la població entre 
16 i 64 anys de cada àmbit ter-
ritorial. 
Pel que fa als resultats, el 
mapa d’enguany dibuixa un 
panorama molt similar al 
d’anys anteriors pel que fa a 
la distribució de l’atur. Així, i 
per quart any consecutiu, les 
comarques del Baix Pene-
dès i l’Anoia, amb taxes d’in-
cidència de l’atur del 16,8% i 
el 15,2% respectivament, en-
capçalen la llista d’àrees més 
afectades per la desocupació, 
partint d’una taxa del 12,6% 
al conjunt de Catalunya. A la 
banda oposada, les comar-
ques pirinenques són les que 
registren índexs més baixos 
amb el Pallars Sobirà, la Cer-
danya, la Val d’Aran i l’Alta Ri-
bagorça per sota del 7,4%.
Pel que fa al mapa d’incre-
ments de l’atur, que entre el 
2011 i el 2012 va ser de 36.035 
persones més, les comarques 
de la Terra Alta, amb un crei-
xement del 17,8%, la Conca 
de Barberà, amb un 15,2%, 
la Cerdanya, amb un 15%, 
i l’Alt Urgell, amb un 14,6%, 
superen en molts punts la mit-
jana catalana que és d’un 6% 
d’increment durant el 2012. A 

l’Anoia l’atur entre 2011 i 2012 
es va incrementar en 870 
persones, el que suposa un 
7,9% més. Per contra, El Pla 
d’Urgell, amb un increment 
de l’atur del 2,5%, la Segarra, 
amb un 2,6%, i el Baix Empor-
dà, amb un 2,8%, creixen molt 
per sota de la mitjana del país. 

Montbui, el municipi 
amb més atur
Per municipis, els que acumu-
len més atur corresponen amb 
les comarques també més 
castigades per la desocupació 
i l’Anoia hi surt representada 
amb dos dels cinc municipis 
amb més atur. Així, Santa 
Margarida de Montbui, amb 
una mitjana d’atur de 1.382 
persones, encapçala la llista 
amb una taxa del 21,5%. 
Li segueix Badia del Vallès, 
al Vallès Occidental, amb una 
taxa del 20,9%, i el Montmell, 
al Baix Penedès, amb un 
20,3% d’atur. En cinquena po-
sició hi ha Vilanova del Camí, 
amb una mitjana de 1.635 

aturats el 2012 i una taxa del 
19,3%.
Pel que fa al perfil dels aturats, 
l’informe de CCOO, apunta 
que és un home de més de 45 
anys, amb un nivell d’estudis 
d’educació general, de nacio-
nalitat espanyola, i provinent 
del sector serveis on hi tenia 
ocupacions elementals. Tam-
bé apunta que a Catalunya 
l’any 2012 el 40% dels aturats 
ho eren de llarga durada amb 
més d’un any sense treballar, 
un 19% més, i que el 64%, 
segons dades de la  EPA, no 
cobraven cap tipus de subsidi.

Presentació del Mapa de l’Atur de Catalunya, per part del sindicat Comissions Obreres.Oficina del SOC a l’Anoia.
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La Gran Follada, ja en la seva 
quarta edició, torna aquest 
diumenge a Igualada. La cur-
sa “folla”, divertida i diferent, 
organitzada pel Club Espor-
tiu Indi’sFolls reunirà a 550 
participants, un rècord per la 
cursa. “Folla, però cabal, di-
vertida però a la vegada seri-
osa i diferent, per damunt de 
tot diferent”, diuen els orga-
nitzadors, conscients de que 
el lema de la cursa, relacionat 
amb el nom de l’entitat (foll, és 
a dir, boig) ha estat també una 
de les claus de l’èxit, i aquest 
any també motiu de certa po-
lèmica en el moment en què 
algunes institucions de caire 
religiós, com E-Cristians, van 
confondre la cursa amb una 
macroconcentració a Igualada 
de caire sexual...
“La Gran Follada” serà una 
cursa de 6.969 m i 4 proves 
durant el recorregut, sempre 
amb la peculiaritat de córrer 
amb parella i lligats per la cin-
tura amb una corda d’uns 3 
metres. L’única cursa on el ba-
tec del cor haurà d’anar com-
passat amb del company/a, on 
el ritme no és cosa d’un sinó 
de dos, i qui acaba guanyant 
és la potència, coordinació 
i entesa de la parella. El re-
corregut, amb sortida i arriba-
da a la zona esportiva de les 
Comes, passa per l’entorn de 
darrere les Guixeres, en terme 
municipal d’Òdena.
Les quatre proves obligatòries 
que s’han de fer són:
DAVANT/DARRERE: Durant 
100 metres un component 
de la  parella haurà de córrer 
“marxa enrere”, i l’altre enda-
vant.
A CAVALL: Durant 50 metres 
un component de la parella 
pujarà “a cavall” de l’altre.
OBSTACLES DE PALLA: 

La cursa de “la Gran Follada”, més social i lúdica que esportiva, tindrà lloc diumenge a Igualada.

Dimecres vinent, 
xerrada sobre el dret 
a la protecció de les 
dades personals

“La Gran Follada” torna aquest diumenge 
a Igualada amb més de 250 parelles inscrites

REDACCIÓ / LA VEU

El grup territorial de l’Anoia 
de treballadors socials, amb 
l’objectiu de treballar en la 
defensa i promoció del treball 
social, organitza una vegada 
més, una xerrada formativa 
d’interès professional.
Amb l’entrada de la nova llei 
de protecció de dades de ca-
ràcter personal tots i totes ens 
trobem amb dilemes professi-
onals per a poder realitzar la 
nostra feina sense traspassar 
aquestes limitacions. 
La xerrada “Introducció al dret 
a la protecció de dades perso-
nals” anirà a càrrec d’Eulàlia 
Màrquez, de l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades. 
Serà el dimecres 10 d’abril, a 
les 10.30 hores, al Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia.

Sortida d’AENA al 
Castell de Boixadors 
per diumenge

REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge dia 7 
d’abril, AENA (Associació per 
a l’Estudi de la Natura d’Anoia) 
fa una sortida matinal oberta a 
tothom al turó de Boixadors 
(Sant Pere de Sallavinera).
El punt de trobada serà a les 9 
h a l’hotel Amèrica.
Per demanar més informació, 
confirmar l’assistència, etc. 
Podeu posar-vos en contacte 
a través del correu aena.ano-
ia@gmail.com o a www.face-
book.com/aena1986

Sílvia Mir, de 
Floristeria Kèntia, al 
“Divendres” de TV3

REDACCIÓ / LA VEU

La igualadina Sílvia Mir, de 
Floristeria Kèntia, apareixerà 
avui divendres dia 5 d’abril al 
programa “Divendres” de Tv3, 
tot parlant en la secció del 
“consultori de plantes”.
Mir ja va sortir en aquest pro-
grama l’any passat, com a 
professora de Rosa Valls For-
mació, i florista d’Igualada.  

S’haurà de  passar per una 
zona d’obstacles de palla, re-
cordeu que aneu amb corda.
ARRIBADA NUPCIAL: Un 
dels components de la pare-
lla haurà de pujar “a braços” a 
l’altre component, i travessar 
la línia d’arribada així.
A més hi haurà zones de lleu-
re per tots els acompanyants, 
des dels OrangeBonnes pels 
més grans, fins a un Tobogan 
inflable de 6 metres pels més 
petits, i pels més matiners en-
lairament de captius a càrrec 
de l’empresa Kontiki. 
L’Hanburgueseta Catalana hi 
serà present fent un tastet del 
seu producte, també Mc Do-
nalds i Vins Claramunt. També 
gaudirem de l’exhibició caste-
llera de la Colla Jove dels Xi-
quets de Vilafranca i del grup 
de grallers del Bisbalet. 
Participants de tot Catalunya 
faran via cap a la capital de 
l’Anoia per gaudir d’aquesta 
diada on l’esport, el lleure i el 
folklore català van agafats de 
la mà.  

Prova que es realitza a l’entrada final de la cursa: arribada nupcial.

Espectacular esfondrament a l’avinguda Gaudí
REDACCIÓ / LA VEU

La passada setmana, els via-
nants que circulen per la part 
superior de l’avinguda Gaudí 
-el carrer de sobre el mur de 
contenció- van poder observar 
un enorme forat i un tub sec-
cionat. 
La imatge, espectacular, per-
met veure com l’esfondrament 
té més de dos metres de fon-
dària. Els serveis municipals 
van tallar a la circulació el car-
rer per tal que les companyies 
de subministrament puguin 
efectuar els treballs de repa-
ració i evitar possibles acci-
dents. Així va quedar el carrer superior a l’avinguda Gaudí.
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Un porc senglar... a 
les portes d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

La matinada de dijous a diven-
dres, es va veure un porc sen-
glar passejant-se pels volts 
del Pla de la Masia d’Òdena, 
tal i com es reflexa a la foto-
grafia d’Emilio Ortega, que 
circulava amb el seu vehicle i 
la va penjar a les xarxes soci-
als. Segons alguns testimonis, 
el porc senglar procedia de la 
zona industrial de Funosa, i va 
pujar per la carretera C-244 
fins a la rotonda de “La Ma-
sia”, on s’hi va quedar aturat 
una estona. Es desconeix d’on 
procedia l’animal, ja que les 
zones boscoses més properes 
són, com a mínim, a tres qui-
lòmetres de distància. Afortu-
nadament, la seva presència 
no va ocasionar cap accident, 
ja que aquelles hores pràcti-
cament no hi havia circulació. 
L’animal, en sentir-se obser-
vat, va fugir en direcció al Pla 
de les Gavarreres.

Avui a l’UE cada país membre 
pateix les conseqüències del 
que el seu govern nacional ha 
fet pels seus ciutadans, em-
preses i bancs. No hi ha polí-
tica comuna, ni econòmica ni 
social. I d’ací les tensions i di-
ferències. I quan hi ha una re-
cessió com la que es pateix no 
hi ha mecanismes comunitaris 
suficients ni eficients. En situ-
acions compromeses, com les 
de Grècia, Xipre i també Es-
panya, els remeis no semblen 
els adequats. Aquests estats (i 
d’altres) s’han resistit sistemà-
ticament a les mesures correc-
tores que se’ls proposaven, ja 
que la UE no té competències 
fiscals, ni de supervisió, per 
redreçar la situació d’un estat 
membre. I quan ara demanen 
ajut els diuen “No solidarity 
without responsibility”. Sense 
solidaritat no hi haurà Euro-
pa, però sense responsabilitat 
tampoc. I això comporta una 
política d’austeritat, treball i 
rigor que els polítics del sud 
havien confós per poder, luxe 
i viure pel damunt de la seva 
realitat. Vivien enlluernats, 
perquè la unificació alemanya 
havia estat evitar el desert in-
dustrial a l’Alemanya de l’Est i 

PERE PRAT

la misèria de la seva població.
I ara tot sembla diferent. Per 
això són molts els que conside-
ren que la perifèria no té gaires 
opcions. Seguir com fins ara 
serà molt difícil, malgrat tots els 
esforços que la societat està 
fent. Juan Francisco Martín 
Seco, acadèmic, membre de la 
Inspecció i Auditoria de l’Estat, 
creu que: “Espanya quedarà 
fora de l’euro. L’alternativa és 
sols quan i com. Quedar-se 
implicaria un cost altíssim, que 
passa, està passant, pel sa-
crifici de la democràcia, dels 
controls democràtics, de l’estat 
social, i de les conquestes que 
havíem aconseguit. Una unió 
política i fiscal, real, implicaria 
una transferència de recursos 
dels països del nord d’Europa 
que no es produirà. Tampoc 
una unió fiscal, amb un pressu-
post únic, de dimensions sufici-
ents, perquè això suposaria que 
països com Alemanya, Holanda 
o Àustria haurien de rebaixar el 
seu nivell de vida. I el que es-
tem veient és que no volen ni, 
simplement, deixar diners per 
als rescats que s’han produït”.
També ho veu així l’economista 
americà Paul Krugman. Com-
para Irlanda i l’estat de la Unió 

Sortir de l’Euro
de Nevada. Diu que tenen pro-
blemes semblants i grandàries 
similars, però eines molt dife-
rents per enfrontar-s’hi. Mentre 
l’estat americà compta amb 
un govern federal al darrera, 
amb un pressupost equivalent 
al 30% del seu PIB, l’europeu 
només té el suport d’una es-
tructura líquida que gestiona 
l’1%. I l’estructura política tam-
bé és diferent. El govern d’USA 
és elegit per tots els ciutadans 
i mana. I ací el Consell de l’EU 
és triat pels estats membres i 
no governa. 
Per sortir de les crisis Espanya 
sempre havia devaluat la seva 
moneda quan el seu dèficit ex-
terior passava del 3-4% . Ara 
no pot fer-ho, malgrat haver 
passat del 10% el 2007-2008. 
I l’alternativa de la devaluació 
interna no dóna resultats. L’atur 
no para de créixer i l’economia 
s’enfonsa. I pels ortodoxes de 
les finances no queda sinó veu-
re com se surt de l’euro. John 
Martin, analista de la City lon-
dinenca, diu que l’ideal seria 
deixar la moneda única i tor-
nar a les nacionals. Però pels 
perifèrics seria preferible que 
comencessin a sortir els països 
del nord, Alemanya i Holanda. 

Llavors quedaria un euro de-
preciat -això augmentaria la 
competitivitat- i es devaluarien 
els deutes fixades en euros. 
Però avui les grans instituci-
ons financeres ja ho anticipen 
i signen contractes indicant 
que s’hauran de tornar els di-
ners en la moneda que regeixi 
a Alemanya en el moment del 
venciment. 
Els que creuen que la solució 
passa per més Europa, han de 
forçar més la política. Els intan-
gibles de viure plegats. Però 
ara prima el pragmatisme. I mi-
lions d’europeus, arrossegats 
per les conseqüències de la 
crisi, perden les seves il·lusions 
i els queda la crispació de la 
butxaca buida. De moment no-
més pateixen ordres i les direc-
tives legislatives són un record 
nostàlgic. Són molts els que 
ja no veuen a Alemanya com 
la peça clau per la concòrdia, 
el progrés i les llibertats d’una 
Europa unificada, amb la ma-
teixa civilització, conservant les 
singularitats culturals, lingüísti-
ques i ètniques, sinó com una 
potència dominadora. Mala 
senyal. Amb recel, no hi ha ni 
Europa, ni Catalunya, ni euro. 
Potser només revolta. 
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Amb motiu de la cloenda, dels 
actes organitzats per Dones 
d’Igualada, per a commemorar 
el 8 de Març, no podem més 
que celebrar l’estimable acolli-
da i participació en cadascuna 
de les cites convocades. 
En aquest sentit, tal vegada 
l’acte que enguany ha estat 
medalla és aquell que per 
primera vegada, al costat de 
l’acostumat Acte institucional 
del 8 de Març que, Dones 
d’Igualada comparteix amb 
l’Ajuntament de la ciutat, des 
de la Regidoria de Polítiques 
de Gènere, és el Lliurament 
de Premis de Recerca Dones 
d’Igualada. Així, si bé, d’an-
tuvi, la Conferència de Ger-
nika Facundo sobre “Dones 
emprenedores” va despertar 
l’interès del públic a propòsit 
de la seva anàlisi dels  projec-
tes empresarials conduïts per 
dones; per a aquesta ocasió, 
l’acte de lliurament de premis 
va aconseguir mantenir en 
suspens a tothom una bona 
estona.
La convocatòria, doncs, per a 
premiar els treballs de recer-

d’acord amb la rúbrica: “El 
tractament de la dona en el 
món de la publicitat”, els mem-
bres del Jurat: Pep Valls, Ma-
ria Enrich, Marta Vives, M. Go-
retti Bartrolí i Carmel.la Planell 
van disposar que els dos estu-
dis s’adequaven plenament al 
rigor i la seriositat expressats 
a les bases. I, en conseqüèn-
cia, la laboriositat dels treballs 
va quedar ben palesa en les 
comunicacions de les dues 
alumnes a l’hora d’argumentar 
cada una, des d’una perspec-
tiva de gènere, el tracte discri-
minador que segueix rebent la 
Dona, als nostres dies, en to-
tes les esferes de la publicitat. 
Per últim, des de Dones 
d’Igualada, Carmel.la Planell 
va presentar segona convo-
catòria per als Premis de Re-
cerca Dones d’Igualada 2014, 
adreçat a l’alumnat de Batxi-
llerat de la Conca d’Òdena, a 
partir del tema: “El llarg camí 
de la dona cap a la seva realit-
zació professional”
Des d’una altra perspectiva, i 
seguint el perfil socialitzador 
dels actes del 8 de Març, un 
any més una Sessió de Cine-

Seguidament, el Sopar del 8 
de Març, de Dones d’Iguala-
da, va certificar una altra vol-
ta l’esperit de germanor que, 
aplegades en la nostra causa 
reivindicativa per a uns drets 
igualitaris, de sempre ens 
acompanya a totes.
I, un acte estrella –és clar que 
sí!- va ser el Musical de Mar-
lia Produccions, representat al 
Teatre de L’Aurora: “Carmela, 
Lilí i Amanda”. Aquesta obra 

terpretatiu, entre melodies i 
paraules, per a evocar una 
memorable causa: la llibertat;
L’obra estelarment interpre-
tada per les actrius cantants 
Isabel Soriano, Noèlia Pérez i 
Neus Pàmies, entre melodies 
i paraules, evoca al capda-
vall una memorable causa: la 
llibertat; un reclam magistral-
ment escenificat i generosa-
ment aplaudit en cada sessió.
Per últim, aquest diumen-

Actes a l’entorn del 8 de Març: 
una molt bona acollida i una generosa participació

ca de l’alumnat de Batxillerat 
de tots el centres de la Con-
ca es va dur a terme el mateix 
8 Març al Saló de Plens de 
l’Ajuntament, en mig d’un acte 
oficial, però distès i amable, 
en que el Sr. Alcalde, Marc 
Castells, i el Regidor de Políti-
ques de Gènere, Joan Torras, 
i la Regidora d’Ensenyament, 
Anna Bacardit, al costat de 
la Vicepresidenta de Dones 
d’Igualada, Carmel.la Planell, 
van fer mereixedores del re-
coneixement a la seva res-
pectiva labor d’investigació i/o 
recerca a les alumnes: Sandra 
Román de l’IES Montbui, con-
decorada amb el 1r. Premi, 
i Gemma Sala de l’IES Pere 
Vives Vich, condecorada amb 
el 2n. Premi, amb les seves 
respectives tutores, Pili López 
i Marisa Vila.
Per a aquesta avinentesa, 

ma va omplir la Sala de socis 
de l’Ateneu, amb una projec-
ció tan corprenedora com la 
de la pel.lícula “Concepción 
Arenal, la visitadora de cárce-
les”, triomfadora del Festival 
Zoom 2012, de la directora 
Laura Mañá; i que compta 
amb la participació de l’actriu 
igualadina, Diana Gómez. La 
projecció d’aquesta coproduc-
ció de TVE, TV3 i Televisió de 
Galícia, una vegada més hem 
d’agrair-la a la deferència del 
Festival Zoom i de L’Ateneu i 
val a dir que va ser una obra 
generosament aplaudida atès 
que ens situa magistralment 
a  mitjans del segle XIX en el 
temps en què l’advocadessa i 
escriptora Concepción Arenal 
va treballar com a visitadora 
de presons i va ser la primera 
dona  precursora de reformes 
penitenciàries.

dedica un esplèndid homenat-
ge a aquelles tres dones que 
havien donat nom a tres míti-
ques cançons de guerra: “Ay 
Carmela!”, “Lilí Marleen” y “Te 
recuerdo Amanda”; unes do-
nes que de fet representaven 
a una generació de lluitadores 
exemplars, en uns desafortu-
nats episodis del segle XX: la 
Guerra Civil, la Segona Guer-
ra Mundial i la Guerra Freda. 
la Isabel Soriano, la Noèlia 
Pérez i la Neus Pàmies (de 
generacions diferents) despu-
llen magníficament les seves 
veus i el seu gest interpreta-
tiu, entre melodies i paraules, 
per a evocar una memorable 
causa: la llibertat;  Tres actrius 
cantants: la Isabel Soriano, la 
Noèlia Pérez i la Neus Pàmi-
es (de generacions diferents) 
despullen magníficament les 
seves veus i el seu gest in-

ge 24, l’Assumpta Montellà, 
resseguint les dades del seu 
llibre “El silenci dels telers”, 
convidava a un grup de més 

de cinquanta persones, a des-
cobrir algunes de les “Colò-
nies Tèxtils del Llobregat”, a 
propòsit de l’excepcionalitat 
d’aquest riu que en uns vint 
quilòmetres de recorregut s’hi 
van construir divuit colònies 
tèxtils, entre els segles XIX i 
XX, refermant el triomf i l’ex-
pansió de la Revolució Indus-
trial a Catalunya.
L’excursió consistia en un viat-
ge al túnel del temps per a co-
nèixer de prop com devia ser 
la vida dels obrers a la Colò-
nia Vidal. Després es tractava 
d’anar més enllà d’endevinar 
el perfil vital de l’empresari tot 
visitant la Torre de l’amo de la 
Colònia Viladomiu Nou. Paral.
lelament, un passeig pel riu 
havia de permetre descobrir 
tant la resclosa com el canal 
que s’arriba fins a la Colònia El 
Guixaró. I, per últim, la visita a 
la Colònia Cal Pons, havia de 
ser una fantàstica descoberta 
de l’anomenada “Catedral” de 
les Colònies, amb l’Església 
de Cal Pons.
En definitiva una jornada com-
pleta i d’un elevat i memorable 
contingut a mercès de les dis-
sertades i sentides exposici-
ons de l’Assumpta Montellà.  
                                                         

Dones d’Igualada

Un grup de més de 50 persones va descobrir les colònies tèxtils del Llobregat

Sandra Roman de l’IES de Montbui i Gemma Sala de l’IES Pere Vives Vich van ser les guardonades als Premis de Recerca Dones d’Igualada

Carmela, Lilí y Amanda al Teatre de l’Aurora
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Generalitat fa que et replantegis actuacions”
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Xavier Nadal és l’alcalde de 
Calonge de Segarra, el pe-
tit municipi de l’Alta Anoia. 
Aquesta és la segona legis-
latura de Nadal com alcalde, 
després de guanyar les seves 
primeres eleccions l’any 2007. 
Amb ell, parlem sobre la situ-
ació general del municipi i de 
l’ajuntament, fent un repàs de 
les accions fetes fins ara en 
els primers quatre anys i de 
les previstes per a fer fins a 
final de la legislatura al 2015. 
A més, de conversar sobre el 
turisme a l’Alta Anoia i la situa-
ció del govern català. 
Està gairebé a l’equador de 
la seva segona legislatura 
com alcalde, quina valora-
ció en fa de la passada?
De l’anterior legislatura cal 
destacar que va ser una ex-
periència molt positiva perquè 
vam poder fer moltes obres i 
actuacions. Era al comença-
ment de la crisi i a l’ajunta-
ment de Calonge depenem 
molt de les subvencions, però 
tot i així vam poder aconseguir 
2.400.000 euros, dels quals, 
un milió i escaig van anar des-
tinats a arreglar camins, ja que 
a Calonge tenim sis nuclis de 
població separats en 37 quilò-
metres quadrats i més de 40 
masies i per això, els camins 
són una part important. Així 
vam poder asfaltar entre nou 
i deu quilòmetres que han 
millorat molt els accessos a 
diferents punts del municipi. 
També cal destacar altres ac-
tuacions com la pista esporti-
va, la reforma del local social i 
millores a la xarxa d’aigua.
Com bé diu, Calonge és un 
municipi disseminat i d’am-
pli territori. Què suposa això 
en la gestió territorial?
En certa manera tot és més 
costós. Per exemple, cada nu-
cli té el seu cementiri, la seva 
entrada, els seus serveis... 
i tot allò que facis en un nu-
cli ho has de multiplicar per 
sis, perquè també hauràs de 
donar servei a la resta. Seria 
molt diferent si tota la pobla-
ció estigués en un nucli i per 
exemple, haguéssim de millo-
rar l’enllumenat públic, ja que 
hauríem de fer un sol quadre 
elèctric; mentre que en el nos-
tre cas, n’hem de fer sis. Però 
són nuclis històrics del munici-
pi, que tot i estar molt disper-
sos, cadascun té les seves ne-

cessitats, la seva festa major, 
el seu patró...
Quins són els principals 
punts de treball per a la res-
ta de la legislatura?
Encara ens queden coses 
pendents de l’anterior legisla-
tura que no s’han pogut dur a 
terme perquè la Generalitat no 
ha adjudicat les obres. Una de 
molt important és la urbanitza-
ció de dues places, una al nu-
cli de Mirambell i l’altra al nucli 
del Soler. S’ha de fer a través 
de l’Incasòl, però no és capaç 
de licitar-ho. Per la resta de le-
gislatura, al PUOSC que vam 
presentar al mes de febrer hi 
vam incloure una actuació 
molt important com és la mi-
llora de la xarxa d’aigua, amb 
la implantació d’un sistema de 
control per tal de reduir la des-
pesa i ser més eficients, ja que 
el manteniment és molt elevat. 
També vam incloure un pro-
jecte per millorar la gestió de 
les aigües residuals de cada 
poble, instal·lant unes minide-
puradores en cada nucli. Una 
tasca que hauria de fer l’ACA, 
però en la situació en què es 
troba no la pot tirar endavant i 
l’assumeix l’ajuntament. 
El turisme és una aposta fer-
ma a l’Alta Anoia, què apor-
ta Calonge de Segarra en 
aquest àmbit?
Calonge és un dels munici-
pis de l’Alta Anoia que té més 
cases rurals, fins a set allot-
jaments, que han servit per a 
diversificar l’economia de mol-
tes famílies i alhora, recuperar 
un patrimoni d’algunes cases 
que ara es podrien trobar en 
ruïna. Cal dir que el turisme 
també ha baixat, però durant 
els festius segueixen omplint 
força. A més, el consorci de 
l’Alta Anoia també passa per 
uns moments complicats, ja 
que no s’ha entès amb el Con-
sell Comarcal, i ara no sabem 
quin serà el seu futur, però in-
dependentment, les cases ru-
rals seguiran funcionant igual i 
donant el servei.
En aquest sentit, com valora 
la feina feta pel Consorci i el 
seu futur?
El consorci hauria de tenir 
continuïtat per donar suport a 
aquestes cases rurals i al ser-
vei turístic de l’Alta Anoia. Tot 
i això, crec que hauria d’actu-
ar més com a agència de vi-
atges, ser captador de clients 
per després distribuir-los per 

Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra, a l’oficina de l’ajuntament.

les cases rurals, fent paquets 
de viatge, promocions i ofertes 
d’altres activitats.
Econòmicament parlant, el 
deute de l’ajuntament està 
sanejat. Quins són, en grans 
trets, els números del pres-
supost municipal?
Econòmicament estem bé a 
l’ajuntament. Anem al dia, pa-
guem en 30 o 40 dies, i alguns 
a quinze. En el pressupost els 
números més grans són en 
funció de les actuacions que 
volem fer. Per aquest 2013 hi 
ha partides per urbanització 
de places i millora de camins.
Tot i aquesta bona situació 
econòmica, els han afectat 

les retallades per part de la 
Generalitat?
La Generalitat devia força di-
ners al municipi, que van ser 
coberts per la Diputació. Tot i 
això, crec que la Generalitat, 
veient-ho des de fora, està 
pitjor que fa un any, quan va 
rebre el crèdit de Diputació. 
En aquest sentit, el retard en 
el pagament per part de la Ge-
neralitat fa que et replantegis 
algunes actuacions, ja que, si 
han de ser subvencionades 
pel govern català, ens costa 
molt rebre els diners i els ha 
d’avançar l’ajuntament per po-
der pagar als adjudicataris.
Parlant de vostè, què el va 

portar a encapçalar una llis-
ta, en un moment en què la 
política viu en el descrèdit?
Jo primer de tot no em con-
sidero polític, perquè no visc 
de la política i no estic afiliat 
a cap partit. Però ens vam 
presentar al 2007 un grup de 
joves, jo llavors tenia 25 anys, 
i vèiem que el municipi esta-
va encallat en certs aspectes 
i que no es feien activitats, i 
vam decidir presentar-nos per 
a donar un aire nou. La gent 
va confiar amb nosaltres, vam 
estar agraïts i d’aquí vam sor-
tir elegits aquesta segona le-
gislatura. D’aquí en endavant, 
ja veurem, no ho sé.

El tancament de Gres Catalan 
afectarà a les arques municipals
M.S. / LA VEU

El passat mes de gener 
d’aquest any, la gran empresa 
Gres Catalan, amb seu a Ca-
longe de Segarra, va anunciar 
el seu tancament, després de 
presentar un ERO, a la tardor 
del 2010, que va afectar a més 
de trenta treballadors, i a prin-
cipis de l’any 2011 es va sol-
licitar un concurs de creditors. 
El tancament final, va afectar 
a treballadors veïns del mu-
nicipi, però també ho farà a 
l’economia de l’ajuntament de 
l’Alta Anoia.

La crisi també s’ha fet pale-
sa al municipi amb el tanca-
ment d’una empresa impor-
tant com Gres Catalan. Com 
els ha afectat?
Afectarà. L’empresa Gres Ca-
talan, des del 2009, ha anat 
disminuint la seva producció 
i això ens ha afectat a l’ajun-
tament pel tema impostos, 
amb l’IAE, ja que en ser una 
empresa tan gran, produïa un 
alt volum d’impostos, en un 
ajuntament que en té pocs. 
Actualment, amb la liquidació 
de l’empresa, ha estat un cop 

dur per al municipi. Hi havia 
veïns que hi treballaven; Gres 
Catalan tenia uns 200 treba-
lladors i a Calonge, només del 
nucli de Dusfort, hi treballava 
una persona de cada casa, un 
total de 15 en tot el municipi 
sobre unes 70 que hi ha en 
edat de treballar, unes xifres 
significants. D’altra banda, es-
perem que les administracions 
concursals donin una sortida a 
les instal·lacions, que estan 
molt ben comunicades i és un 
espai molt polivalent i atractiu 
per a qualsevol empresa.

Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra
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Vilanova acollirà la cloenda de les 
passejades “A cent cap als cent”
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Diputació de Barcelona ha 
triat Vilanova del Camí  per a 
celebrar la cloenda de les pas-
sejades “A cent cap els cent”, 
que arriben a la seva dotzena 
edició. Es celebrarà els dies 
22 i 23 de maig al Parc Fluvial 
i està previst que hi participin 
prop de 2000 persones vingu-
des de 46 municipis de la pro-
víncia de Barcelona.
Durant l’any, la Diputació pro-
mou aquest cicle de passe-
jades dirigides especialment 
a la gent gran que fa activitat 
física. Repartits en onze grups 
de quatre o cinc municipis, or-
ganitzen passejades per l’en-
torn natural de cada un d’ells. 
Aquesta activitat contribueix a 
donar a conèixer diferents en-
torns geogràfics de la provín-
cia i viure la natura de forma 
totalment adaptada a les pos-
sibilitats de les persones que 
hi participen.
Vilanova del Camí agafa el 
relleu de Puig Reig, la pobla-
ció que va organitzar la clo-
enda de les passejades “A 
cent cap els cent”  de l’any 
passat.  El regidor d’Esports, 
Antonio Sánchez, diu que s’ha 
complert una reivindicació 
dels propis usuaris del ser-
vei. Sánchez assegura que se 
sent orgullós i satisfet que la 
Diputació hagi triat el municipi 
per a fer-hi aquest acte. 
A nivell organitzatiu, ajunta-
ment i Diputació,  treballen 
conjuntament en el programa 

Una de les sortides anteriors que va fer el grup vilanoví.

festiu de la cloenda. El servei 
municipal d’esports haurà de 
mobilitzar personal de la casa 
com policia local, protecció 
civil, brigada, tècnics d’es-
ports... però també voluntaris 
i dinamitzadors esportius per 
a coordinar-ho tot. Un repte, 
però, que no espanta el regi-
dor d’esports, ja que assegura 
que des del servei d’esports 
estan molt acostumats a orga-
nitzar esdeveniments espor-
tius i mobilitzar gran nombre 
de voluntaris.
La jornada de cloenda de les 
caminades es farà en dos 
dies, el 22 i 23 de maig,  dona-
da la gran quantitat de perso-
nes que hi participen. L’arriba-
da dels autocars està prevista 
a Can Titó cap a dos quarts de 
deu del matí. Els coordinadors 
distribuiran els participants en 
tres grups d’unes 300 perso-
nes cada un i començaran tres 

activitats esportives que ani-
ran rotant. Una de els activi-
tats previstes és una passeja-
da per l’entorn natural de Can 
Titó, Can Bernades i Collbàs. 
També es preveu una activitat 
de Chi Kung, una disciplina 
molt semblant al Taichi, i una 
altra d’activació o estiraments 
al Parc Fluvial, en funció de si 
el grup comença les activitats 
o les acaba.
A partir de les dues de la tarda 
començarà un dinar conjunt  a 
la zona arbrada del Parc Flu-
vial i tot seguit participaran en 
una activitat musicada. L’acte 
més protocol·lari, el lliurament 
de diplomes, començarà pels 
volts de les quatre de la tarda i 
comptarà amb la presència de 
diferents autoritats de la Dipu-
tació de Barcelona, organitza-
dors de la trobada, i alcaldes i 
regidors d’esports dels munici-
pis participants. 

L’associació de lleure 
Endinsa’t prepara 
una sortida familiar a 
la Festa Esplai
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’associació de lleure En-
dinsa’t organitza una sortida 
en família al Parc Nou del Prat 
del Llobregat en motiu de la 
celebració de la Festa Esplai, 
un punt de trobada dels es-
plais i entitats que formen la 
Fundació Catalana de l’Esplai, 
amb  propostes per apropar el 
lleure a totes les famílies, insti-
tucions i entitats de Catalunya. 
La sortida es farà amb autocar 
de bon matí des de l’Esplai 
Endinsa’t, ubicat al Centre Cí-
vic del Barri La Pau. El cost 
de la sortida és de 3 euros 
per persona. Els infants de 3 
a 12 anys és gratuït. Aquest 
preu inclou una samarreta de 
la Festa Esplai que serà l’ele-
ment comú entre els partici-
pants. La família que estigui 
interessada pot trucar o enviar 
un missatge al telèfon d’En-
dinsa’t: 639616664.

L’EAP de Vilanova crea un 
blog per informar als usuaris

El blog es pot consultar a través d’una pàgina web oberta a tots els usuaris.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Equip d’Atenció Primària 
(EAP) de Vilanova del Camí 
fa un pas més per apropar-se 
als seus usuaris mitjançant les 
possibilitats que ofereixen les 
tecnologies de la informació 
i la comunicació. L’equip ha 
obert un blog, que pot con-
sultar-se a l’adreça www.ics-
vilanovacami.wordpress.com, 
amb l’objectiu d’oferir infor-
mació del servei i consells de 

salut útils per als seus usuaris.
Al blog, s’hi pot trobar infor-
mació sobre els professionals 
que integren l’EAP i els ser-
veis que s’ofereixen al cen-
tre.  A més, s’hi aniran penjant 
articles sobre diferents temes 
de salut que siguin útils per al 
conjunt de la població, a ban-
da de la informació bàsica. 
L’equip ha estat el primer de 
l’ICS a la comarca de l’Anoia a 
incorporar el blog com a eina.

La vilanovina Mar Vallès 
guanya el concurs de l’Estiuet 
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Divendres passat va tenir lloc 
al Saló de Sessions de l’ajun-
tament d’Igualada el lliura-
ment de premis del concurs 
Joves per la Creativitat, orga-
nitzat pel departament de Jo-
ventut. El concurs va recollir 
propostes de disseny per a la 
imatge de l’Estiuet 2013, 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 gua-
nyadora de la categoria d’Es-
tiuet va ser la vilanovina Mar 
Vallès, amb un premi de 300 
euros en material pedagògic, 
i el guanyador de la categoria 
d’Estiu Jove va ser Xavi Mula, 
amb un premi de 800 euros. 

Les seves obres seran, doncs, 
la imatge d’aquests dos esde-
veniments aquest any. El regi-
dor de Joventut i Cooperació, 
Joan Requesens, va destacar 
“l’augment de la participació 
en la categoria d’Estiuet, així 
com l’alt nivell de totes les 
obres presentades enguany”. 
Davant la qualitat de les can-
didatures, els membres del ju-
rat del concurs van considerar 
oportú lliurar dos accèssits a 
Maria Serrano i Mariona Pu-
jol, en les categories d’Estiuet 
i Estiu Jove respectivament, 
valorats cadascun en 100 
euros en material pedagògic. 
Ben aviat es podran veure els 
cartells dels guanyadors per 
tota la ciutat. 

Tercera edició de la caminada 
per promoure l’activitat física
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Amb motiu del Dia Mundial 
de l’Activitat Física, l’Equip 
d’Atenció Primària (EAP) de 
Vilanova del Camí organitza, 
pel proper dilluns 15 d’abril, 
una caminada oberta a totes 
aquelles persones que són 
usuàries del centre. 
En aquest sentit, els promo-
tors de la caminada volen pro-
mocionar l’activitat física en-
tre la ciutadania i avançar en 
l’objectiu de millorar els hàbits 
saludables.
El recorregut serà pels vol-
tants del municipi vilanoví i 

tindrà una durada aproxima-
da d’unes dues hores. D’altra 
banda no hi ha límit de partici-
pació, així que tothom qui vul-
gui hi podrà participar.
La sortida serà a 2/4 de deu del 
matí des del Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de Vilanova 
del Camí. La inscripció és gra-
tuïta i cal fer-la al mateix CAP 
al llarg d’aquests dies.
Aquesta serà la tercera edició 
d’aquesta caminada. Com els 
altres anys, es recomana que 
els participants portin una gor-
ra per protegir-se del sol i ai-
gua per hidratar-se.

Promoció vàlida a Yelmo Cines Abrera del 2 d'abril fins al 30 abril 2013 
segons les dates de validesa indicades en cada cupó.  Vàlid per a un màxim 
de dues entrades per a qualsevol pel·lícula, dia i sessió, excepte pel.lícules 
de la distribuïdora Warner Bros. 
Vàlid a taquilla lliurant el cupó corresponent. Suplements 3D, ulleres 3D i 
esdeveniments no inclosos. No acumulable a altres promocions.

Lliurant aquest cupó 
la teva entrada 

et sortirà per 4,95 €!!
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Arriba la primavera i el 
bon temps i es desperta 
en nosaltres un optimis-
me especial lligat al sol, 
que porta la il·lusió de 
cuidar-se i lluir un look 
refrescant. L’energia i 
la vitalitat augmenten 
i sentim ganes de mi-
mar-nos. Una dona que 
es cuida transmet auto-
estima envers ella ma-
teixa i desig de reflectir 
externament allò que 
ella és per dins. Perquè 
aquesta és la veritable 
bellesa. Després d’uns 
anys en què semblava 
que la igualtat de sexes 
passava per ser el més 
“masculina possible”, 
les dones hem reafirmat 
la nostra femineïtat com 
una fortalesa que ens 
fa úniques i és així com 
avui en dia reivindiquem 
tot allò que una dona és 
capaç de fer i aconse-
guir, creant llaços i vin-
cles entre les persones.
La nova col·lecció de 
MaryKay “Zen in bloom”, 

ens trasllada a l’orient 
més dolç, inspirant-se 
en una dona femenina, 
romàntica i relaxada. 
Una dona en perfecte 
equilibri amb sí mateixa, 
amb els qui l’envolten i 
amb el seu entorn.
Les ungles es pintaran 
de turquesa i roses su-
aus, uns colors juvenils 
que ressaltaran la nos-
tra vessant més jugane-
ra. Els llavis tindran to-
nalitats corall i rosades 
i aquestes s’aplicaran 
amb pinzell utilitzant tex-
tures transparents per 
evocar l’estiu. Els ulls 
lluiran tons arena, mar 
i herba i completaran el 
look amb reminiscències 
als llocs on acostumem 
a estiuejar, perquè cada 
dia ens sentim com quan 
estem de vacances, fent 
de cada moment un ins-
tant inoblidable.
Si desitges aprendre 
totes les versions de la 
nova tendència en ma-
quillatge no deixis d’ins-

criure’t a un dels nostres 
tallers de més èxit: El 
taller de maquillatge de 
tendència de primave-
ra estiu. Hi aprendràs 
diverses versions del 
maquillatge de moda i 
descobriràs la que millor 
s’adapta a tu mateixa, 
perquè tan important és 
saber què es porta com 
saber com s’adapta a la 
teva personalitat i estil 
de vida. Practicaràs en 
tu i sortiràs preciosa. 
No te’ls perdis, fes ara 
mateix la teva reserva 
a través de la teva con-
sultora, que les places 
s’esgoten ràpid! T’hi es-
perem per passar amb 
tu un matí de dissabte 
ple de bellesa i regals. 
Vine i descobreix per-
què totes les dones sur-
ten tan contentes dels 
tallers de maquillatge de 
les consultores de be-
llesa independents de 
MaryKay.

Parlem amb Olga Jiménez, 
Empresaria Sènior Executiva Elit de Mary Kay

Olga Jiménez

CURSET D’AUTOMAQUILLATGE 
de TENDÈNCIA:

Primavera – Estiu
1 sessió de 2 hores

Amb Olga Jiménez i el seu equip, Assessores d’imatge 
i maquilladores reconegudes a nivell europeu

C/ Pau Muntades, 13 d’ IGUALADA

Aprèn i practica totes les versions del maquillatge ideal de 
primavera-estiu. Llueix un maquillatge suau i bronzejat de 
dia i un càlid i seductor maquillatge de nit. A més, aprendràs 
tots els secrets de bellesa de l’estació del bon temps. 
Aquest curset és l’eina perfecta per a posar-se al dia en 
poca estona, repassar els coneixements adquirits i 
practicar-ne de nous.

Rebràs fitxes de maquillatge, el llibre de belle-
sa, un xec regal en productes i una invitació 

especial.
 

TORN 1: DISSABTE
11 DE MAIG

10,00 a 12,00 (grup A)
12,00 a 14,00 (grup B)
 

TORN 2: DISSABTE
18 DE MAIG

10,00 a 12,00 (grup A)
12,00 a 14,00 (grup B)

PROMOCIÓ ESPECIAL: GRATUÏT PER TU I 
UN MÀXIM DE 3 AMIGUES PRESENTANT

AQUESTA BUTLLETA
 

TRIA UN TORN i HORARI i FES LA TEVA RESERVA a 
través de la teva consultora o AL TELÈFON 630 67 02 39  

o a olgajimenezmk@gmail.com
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Continuen les obres de la nova 
biblioteca situada al Mont-Àgora

Visió virtual de la nova biblioteca que d’està construint a Montbui.

MONTBUI / REDACCIÓ

L’actual Biblioteca de Montbui 
es va inaugurar ara fa 17 anys, 
i està ubicada al carrer Sant 
Miquel, 6. Però ben aviat can-
viarà d’ubicació ja que, des del 
passat mes de gener es fan 
les obres de la segona fase de 
Mont-Àgora –que inclouen la 
realització de la nova Bibliote-
ca i el vestíbul-. La nova Bibli-
oteca de Mont-Àgora ocuparà 
la planta baixa i la planta pri-
mera de l’edifici, s’hi accedirà 
a través del vestíbul, i estarà 
situada a la façana nord de les 
noves instal·lacions. Tindrà 
una superfície de 1.316 me-
tres quadrats, disposarà d’un 
major espai per al fons biblio-
gràfic, sales més grans per a 
llegir i estudiar, més serveis i 
un notable increment en les 
seves col·leccions. Tot això 
suposarà una millora consi-
derable per als seus usuaris. 
Els espais destinats als usu-
aris estaran dotats amb 106 
punts de lectura generals i 30 

d’infantils, 16 ordinadors con-
nectats a internet, set ordina-
dors de consulta de catàleg, 
una aula de formació per a 16 
persones i un espai de suport 
amb 9 ordinadors més.

20.000 usuaris al 2012
Durant l’any 2012 el nom-
bre de visitants va arribar als 
20.661, xifra lleugerament in-
ferior, un 4 per cent menys, 
en relació als visitants de l’any 
2011 (21.590). El rècord histò-
ric de visitants a la Biblioteca 
montbuienca continua vigent 
de l’any 2009, amb 22.215 

persones.
La Biblioteca que dirigeix Núria 
Rossell té -en dades actualit-
zades a 31 de desembre- fins 
a 4.107 persones inscrites. 
El 88 per cent dels inscrits a 
la Biblioteca són habitants 
de Montbui, un de cada tres 
montbuiencs disposa del car-
net de la Biblioteca. Cal des-
tacar que la Memòria 2012 de 
la Biblioteca recull també que 
628 persones van participar a 
les diferents activitats organit-
zades. Durant l’any passat fins 
a 994 alumnes van participar a 
les activitats programades.

Aquest s’ha convertit en un dels espais verds preferits per als amants de la natura. 

Tres noves rutes a l’entorn 
natural de la Tossa de Montbui
MONTBUI / REDACCIÓ

Pot ser a través d’una simple 
passejada pels camins i cor-
riols de l’espai verd del muni-
cipi, o tal vegada a través de 
diferents activitats esportives 
com el BTT, però el fet cert 
és que el terme municipal de 
Montbui s’està convertint en 
un dels espais favorits per als 
amants de conèixer la natura i 
de fer exercici físic a l’aire lliu-
re. Els atractius patrimonials, 
històrics i artístics de tot l’en-
torn de La Tossa en són una 
bona mostra. Per això, des del 
Consorci La Tossa, amb la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona, s’han editat durant 
els darrers mesos uns fulle-
tons on s’expliquen tres rutes 
diferents, perquè tothom qui 
ho desitgi pugui conèixer tot 
l’entorn de La Tossa. Les rutes 

es poden fer indistintament a 
peu o amb bicicleta de munta-
nya. Les tres rutes explicades 
són la Ruta Verda o de l’Alzina 
Mil·lenària (de nivell fàcil, tres 
quilòmetres de recorregut); la 
Ruta Taronja que voreja tota 
falda de La Tossa (de nivell 
mitjà i 2’7 quilòmetres de tra-
jecte) i també la Ruta Vermella 
(de nivell mitjà i 10 quilòme-
tres de recorregut), que inclou 
passar per paisatges de gran 
bellesa natural com ara la Fou 
de Can Milà. Tots els interes-
sats a conèixer aquestes rutes 
i la riquesa natural i patrimoni-
al de l’entorn de La Tossa po-
den demanar informació per a 
visites guiades –també per a 
escolars- al Consorci La Tos-
sa. El telèfon de contacte és el 
653 653 164 i també a la pàgi-
na web www.latossa.cat

La jove Nadia Ghulam explica 
el seu testimoni als alumnes
MONTBUI / REDACCIÓ

Dimecres passat al matí va 
tenir lloc a la Biblioteca Mu-
nicipal de Montbui una xerra-
da a càrrec de la jove afgana 
resident a Catalunya, Nadia 
Ghulam. Aquesta jove afga-
nesa va explicar el seu terrible 
testimoni de vida a l’entorn de 
la Guerra Civil que sacseja el 
seu país, l’Afganistán, durant 
els darrers 35 anys.
Davant els alumnes de l’aula 
d’acollida de l’Institut, Mont-
bui Nadia Ghulam va recordar 
que “vivia feliç i amb llibertat 
fins els muhahidins van pro-
vocar una devastadora guer-
ra. Amb només vuit anys vaig 
ser víctima d’una bomba, que 
em va deixar malferida durant 

dos anys”. La coatura del llibre 
“El secret del meu turbant” va 
explicar als alumnes de l’Ins-
titut montbuienc alguns dels 
aspectes de la realitat de l’Af-
ganistan que ens arriben “dis-
torsionats” a Occident. 
Els nois i noies de l’Institut 
Montbui van formular dife-
rents preguntes a la ponent, 
les quals va respondre Nadia 
Ghulam, que va recordar, en 
un català perfecte, que “no-
més fa sis anys que estic a 
Catalunya, però he pogut refer 
completament la meva vida. 
Ara he pogut fer el que sem-
pre he volgut, que és estudiar. 
Vosaltres que podeu, estudi-
eu, si us plau”.

Un mes d’abril amb 
contes primaverals 
a la biblioteca de 
Montbui
MONTBUI / REDACCIÓ

Durant el mes d’abril es duran 
a terme diferents sessions de 
l’activitat “Contes primaverals” 
a la Biblioteca montbuienca. 
Així, ahir dijous 4 d’abril a les 
sis de la tarda, va tenir lloc la 
primera activitat amb la nar-
ració “Fora, fora monstres”, a 
càrrec d’Anna Garcia. Les nar-
racions continuaran el proper 
dijous 11 d’abril, també a les 
sis de la tarda, i en aquest cas 
amb “Contes bestials”, a càr-
rec de Fina López.
El següent dijous 18 d’abril a 
les sis de la tarda, arribarà el 
torn de Mònica Torra, que ex-
plicarà als infants “Contes de 
dracs i despistats”. I el dijous 
25 d’abril, a la mateixa hora, 
Núria Crosas narrarà “Ronda-
lles encadenades”.
L’activitat “Contes primave-
rals” està organitzada per la 
Biblioteca de Montbui, amb el 
suport de l’ajuntament mont-
buienc i la Diputació de Bar-
celona.

Lliurats els premis de l’onzè 
Concurs de Fotografia

“Saltando generaciones” va rebre el primer premi del concurs.

MONTBUI / REDACCIÓ

Dissabte passat va tenir lloc 
a la Sala d’Actes de l’ajunta-
ment de Montbui el lliurament 
de premis de l’onzè Concurs 
de Fotografia “Com ens veiem 
les dones?”, el qual ha estat 
organitzat per l’Associació Do-
nes Amb Empenta i ha tingut 
el suport de l’ajuntament de 
Montbui i de la Direcció Gene-
ral d’Acció Cívica del Departa-
ment de Benestar i Família de 
la Generalitat de Catalunya. 
Les tres guanyadores dels 
premis van ser, Liliana Maria 

Viveros Urrutia, amb la seva 
imatge “Saltando generacio-
nes”, que va rebre el primer 
premi, dotat amb 100 euros. 
El segon guardó, que compor-
tava un premi de 75 euros, va 
ser per a Anneta de Castellolí, 
amb la seva fotografia “Do-
na’m la mà”, mentre que el ter-
cer premi, de 50 euros, se’l va 
endur Maria Elena Echeverri 
Lozano, amb una imatge que 
va ser la més votada a través 
de Facebook. Les fotografies 
estaran exposades fins diu-
menge a l’ajuntament.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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Conca d’Òdena

La pista esportiva ha suposat una despesa de gairebé 90.000 euros.

ÒDENA / REDACCIÓ

L’Espelt fa realitat una reivin-
dicació llunyana dels infants i 
joves del municipi, en comp-
tar amb una pista poliespor-
tiva i una zona pavimentada 
de 25x12 metres en la què 
s’instal·laran estructures per 
als monopatins. La construc-
ció d’aquesta instal·lació es-
portiva també contribueix a mi-
llorar l’entorn de l’Espelt, per a 
totes les accions de millora 
que ha comportat. La cons-
trucció de la pista poliesporti-
va ha anat acompanyada  de 
la pavimentació d’una part de 
la zona verda adjacent amb un 
cost de 9.991’83 euros. En els 
propers dies, en aquesta zona 

pavimentada s’instal·laran es-
tructures per a practicar l’ska-
te, que representen 15.000 
euros de despesa. També 
s’ha millorat la ubicació dels 
contenidors amb la construc-
ció d’un encaix a la vorera per 
col·locar els contenidors  amb 
una despesa de 1.231,43 eu-
ros. La construcció de la pista 
poliesportiva ha suposat per 
l’ajuntament una despesa de 
89.121’17 euros, que queda 
coberta amb 50.000 euros de 
la Generalitat de Catalunya, 
en concert del departament 
de Governació en el marc del 
PUOSC, i 39.121’17 euros 
restants amb un préstec sen-
se interessos de la Diputació.

L’Espelt disposa d’una nova 
pista esportiva i d’skate

La zona destinada a acollir les estructures per a l’skate.

L’ajuntament d’Òdena arranja els 
camins de Can Roca i Can Mas Arnau

El camí del Can Roca en el seu pas pel “Pont de la i”. 

ÒDENA / REDACCIÓ

L’ajuntament d’Òdena ha dut 
a terme diferents treballs de 
millora del camí de Can Roca 
a Can Sabaté i el de Can Mas 
Arnau, arranjament que van 
quedar enllestits al llarg de la 
setmana passada. 
El treball del camí de Can 
Roca a Can Sabaté va consis-
tir en  desbrossar la vegetació, 
recuperar la grava acumulada 
a les vores del camí, per tal 
de compactar-la, i netejar els 
vorals per tal de millorar la 
mobilitat. A més, es van instal-
lar unes baranes de fusta de 
protecció en cada banda del 
pas al “Pont de la i”, una ba-
rana més adequada a l’entorn, 
substituint així les tanques 
d’obra que hi havia fins ara. 
Per altra banda, l’actuació feta 
al camí de Can Mas Arnau, va 

consistir en aplanar el ferm, 
donar sortida a les aigües, 
aportar graves i compactar.
L’objectiu d’aquestes millores 
en alguns dels camins de pas 
del municipi odenenc és facili-
tar el pas de vehicles del veï-

nat i per la campanya de pre-
venció i vigilància d’incendis 
de cara als mesos d’estiu. Cal 
destacar que ambdós camins 
formen part de la xarxa princi-
pals de camins del municipi i 
són uns dels més transitats.

Aquest cap de setmana Òdena 
celebra les tradicionals caramelles

Els caramellaires d’Òdena finalitzaran la seva actuació diumenge a la plaça Major.

ÒDENA / REDACCIÓ

Més de 100 cantaires sortiran 
aquest cap de setmana a Òde-
na per celebrar una de les fes-
tes populars més senyalades 
al municipi, les caramelles. 
Així, durant tot el cap de set-
mana del 6 i 7 d’abril, la colla 
“Els Caramellaires d’Òdena” 
sortiran a recórrer el municipi 
per cantar, ballar i mantenir 
aquesta tradició.  
Des de fa gairebé 20 anys 
consecutius l’associació “Ca-
ramellaires d’Òdena” surten a 
cantar cançons i fer ballades 
populars pels diferents nuclis, 
masies, places i carrers del 
municipi. Com marca la tradi-
ció, en finalitzar cada ballada 
es fa el lliurament del clavell 
en record de l’estada i per part 
de l’espectador es regracia 
amb una paga.

Els caramellaires sortiran du-
rant la tarda de dissabte i fa-
ran el següent recorregut: Can 
Viadiu, Can Magí de Viladés, 
Can Brunet, plaça de l’esglé-
sia Verge de la Pau, Casetes 
d’en Mussons i l’Espelt; i el 

matí del diumenge recorreran: 
Raval d’Aguilera, Puig Rabat i 
carrer la Font. A 1/4 d’una del 
migdia tindrà lloc la Missa i fi-
nalment, a la plaça Major i al 
carrer de la Guixera, tindran 
lloc les darreres actuacions. 
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Taller de mones i campionat 
de billar al Cau Jove

El guanyador del torneig va ser Fran Rubio, obsequiat amb material referent a aquest esport.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La regidoria de Joventut de 
l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través del Cau 
Jove, ha realitzat, els dies 
previs a Setmana Santa, dues 
propostes. D’una banda un ta-
ller de mones de Pasqua i, de 
l’altra, un campionat de billar. 
La primera activitat es va fer el 
passat divendres 22 de març i 
la segona, en una doble jorna-
da, el dilluns 25 i el dimarts 26 
de març.
Al taller de mones de Pasqua 
hi van participar dotze joves 
que van elaborar aquests tra-
dicionals pastissos amb mel-
melada, nata i xocolata. Des-
prés, els “cuiners” van poder 
tastar-los per veure com havi-
en quedat. El proper taller de 
cuina previst al Cau Jove serà 
el divendres 17 de maig i con-
sistirà en aprendre a fer diver-
sos tipus d’amanides fredes.
D’altra banda, deu joves van 
participar al campionat de 

billar, que va tenir com a co-
ordinador l’Albert Zajara. Els 
finalistes van ser el Nico Polo 
Quiroga i el Fran Rubio, sent 
aquest últim el guanyador, pel 
que va rebre com a obsequi 
diferent material relacionat 
amb aquest joc. El proper tor-
neig previst al Cau Jove serà, 
en aquest cas del videojoc, 
de Fifa 13 Play 3 i es dispu-
tarà entre els propers 22 i 27 
d’abril.

Taller de bellesa
Una altra de les propostes que 
es realitzaran al Cau Jove de 
la Pobla de Claramunt durant 
aquest mes d’abril serà un ta-
ller de bellesa, que es farà els 
divendres 5, 12, 19 i 26. Les 
classes es faran a partir de les 
sis de la tarda a la sala poli-
valent de l’equipament juve-
nil. El preu per a participar en 
aquesta activitat és de 2 euros 
i està oberta a noies a partir de 
dotze anys.

El Juga a la Primavera acull 
una trentena d’infants 

Els infants durant el taller d’elaboració de mones de Pasqua.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La regidoria d’Infància de 
l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va organitzar, del 
25 al 28 de març, una nova 
edició del Juga a la Primave-
ra. En aquesta ocasió hi van 
participar trenta-tres nens i 
nenes, d’entre 3 i 12 anys, 
i es va comptar amb quatre 
monitors i una coordinadora.
Les activitats es van fer a les 
instal·lacions de l’escola Maria 
Borés, de les nou del matí a 

2/4 de dues del migdia. Durant 
els quatre dies, la quitxalla va 
participar en diferents propos-
tes, com un taller per fer ous 
de Pasqua, jocs al pati, can-
çons, danses i sortides a dife-
rents equipaments municipals, 
com al Cau Jove o a l’Equipa-
ment Infantil de Can Galan. 
El darrer dia els infants es van 
menjar la tradicional mona de 
Pasqua, que ells mateixos ha-
vien elaborat durant els tallers 
del Juga a la Primavera.

Diumenge al matí 
tindrà lloc la cantada 
de caramelles de la 
Coral la Lira
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La Pobla de Claramunt acolli-
rà, aquest diumenge 7 d’abril, 
una cantada de caramelles, 
que organitza la Coral la Lira. 
L’activitat tindrà lloc entre les 
deu del matí i les dues del 
migdia, aproximadament.
Sota la direcció de Joan Mas, 
el grup de caramellaires, for-
mat per una trentena de per-
sones entre adults i nens, farà 
un recorregut pels diferents 
barris del poble. Està previst 
que un cop finalitzi la missa, 
entre prop de 3/4 d’una del 
migdia, es faci una cantada 
a l’església de Santa Maria. 
El repertori estarà format per 
diferents peces, com “El dolç 
rossinyol”, “Cançó del beure” 
o “L’hereu Riera”. 

L’associació Tatanka 
prepara nous cursos 
i jornades per als 
mesos d’abril i maig
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Per aquest mes d’abril i el pro-
per mes de maig, l’associació 
Tatanka prepara nous cursos, 
jornades i excursions per a 
tothom qui en vulgui gaudir i 
aprendre. D’una banda, aquell 
qui vulgui es podrà iniciar al 
món del “reiki”, una teràpia 
complementària que ajuda a 
recuperar tant l’equilibri físic 
com l’emocional. El curs es 
farà el proper 27 d’abril a les 
deu del matí a Can Papasseit. 
Un altre dels cursos a destacar 
és el curs de conversa en ca-
talà, que començarà el proper 
10 d’abril i s’allargarà fins al 
22 de maig, tots els dimecres 
de tres a quatre de la tarda. A 
més, aquest mes d’abril també 
començarà l’escola per adults, 
un curs d’introducció a la llen-
gua de signes i la llengua de 
signes amb cançons, un curs 
per com entendre la parella, 
i el dissabte 20 d’abril, tindrà 
lloc un taller gratuït de roses, 
en el marc de Sant Jordi. Tots 
els cursos i activitats es duran 
a terme a les sales de Can Pa-
passeit i s’allargaran durant el 
mes de maig, en què tindran 
lloc noves activitats.

Hassana Aalia dóna veu als 
activistes sahrauís
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat 17 de febrer, un tri-
bunal militar del Marroc va 
condemnar a cadena perpe-
tua i penes de 20 i 30 anys de 
presó a 24 activistes sahrauís 
per l’aixecament del campa-
ment de Gdeim Izik, als afo-
res de l’Al-Alaiun, la capital 
del Sàhara Occidental. Entre 
els joves condemnats hi ha 
un cas que ha cridat especial-
ment l’atenció internacional, el 
del jove Hassana Aalia que ha 
estat sentenciat a cadena per-
petua per un delicte pel qual 
ja havia estat detingut, jutjat i 
posat en llibertat. Convidat per 
ACAPS-Anoia, va compartir el 
seu testimoni amb la població 
anoienca el passat dimecres. 
“Repressió, tortura i presó al 
Sàhara Occidental ocupat pel 
Marroc – L’experiència perso-
nal” és el títol de la xerrada 
que va tenir lloc a la sala de 
Socis de l’Ateneu Igualadí. 

Als seus 24 anys, Hassana 
Aalia ha estat arrestat i tortu-
rat més d’una vegada. Detin-
gut als 17 anys per primera 
vegada per participar en una 
manifestació pacífica, s’ha 
convertit en la veu dels presos 
polítics i també de molts acti-
vistes dels territoris ocupats. 
Afirma que el dictamen del 
tribunal de Rabat ha servit al 
govern de Marroc per “llençar 
un missatge de por al poble 
sahrauí i a la comunitat inter-
nacional”. Però també afegeix 
que el poble sahrauí és molt 
fort i porta molts anys patint. 
I ho continuarà fent fins a la 
llibertat”, conclou. Hassana 
Aalia va passar pels estudis 
de Ràdio Nova per donar el 
seu testimoni de les reivindi-
cacions del poble sahrauí i 
dels fets viscuts a Gdeim Izik, 
l’anomenat “campament de la 
Dignitat” pel popular professor 
i activista Noam Chomsky.

LA GUANYADORA
D’UN TASTEIG D’ESCALADA

ÉS:

i

Nuria 
Rubio 

Vila
de Vilanova

 del Camí
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Una nova polèmica en el Ple 
municipal dels Hostalets de Pierola

Alguns dels regidors i públic assistent van quedar tancats a la sala municipal.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El passat dijous 28 va tenir 
lloc el Ple ordinari del mes 
de març de l’ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, un Ple 
que no va estar exempt de po-
lèmica ja des de l’inici. Segons 
el propi ajuntament, l’alcalde, 
Daniel Vendrell, i el regidor de 
Medi Ambient, Pere Barbado, 
no van poder assistir-hi per 
motius personals, pel que la 
sessió va estar presidida pel 
tinent d’alcalde, tot i que no pel 
primer o el segon en aquest 
cas, sinó pel tercer, Jaume 
Trias. La sessió constava de 
quatre punts a l’ordre del dia, 
però no es van incloure les 
mocions presentades dins de 
termini pels partits de l’oposi-
ció, Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència i 
Unió, un fet que va causar di-
verses discussions al llarg del 
Ple, ja que s’havien d’incloure 
per Llei. Per la seva banda, 
l’ajuntament argumenta que 
les mocions no es van inclou-
re perquè “tenien defectes de 

forma i no s’ajustaven a la nor-
mativa”. Davant d’aquests fets 
però, tant ERC com CiU van 
mostrar la seva disconformitat 
i els regidors republicans van 
retirar les preguntes presen-
tades al Ple, veient com els 
regidors de govern abandona-
ven la sala, quedant tan sols 
els regidors d’ERC i part del 
públic tancats a l’espai muni-
cipal, on van desplaçar-s’hi el 

Mossos d’Esquadra. D’altra 
banda, el grup municipal de 
CiU ha presentat una queixa 
formal al director general de 
l’Administració Local, Jordi 
Souto, mostrant el seu males-
tar per l’incompliment del dret 
de participació dels grups mu-
nicipals a través de mocions i 
per la presidència del Ple del 
tercer tinent d’alcalde, sent-hi 
presents el primer i el segon.

Els Hostalets rep 275.000 
euros amb el programa Xarxa

Els diputats Castells i Ferrer (esquerra), amb l’alcalde hostalenc i dos regidors. 

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El passat mes de març i en 
l’àmbit de les Meses de Con-
certació de l’Anoia va tenir lloc 
la trobada entre els diputats 
Marc Castells i Joaquim Ferrer 
amb l’alcalde dels Hostalets 
de Pierola, Daniel Vendrell, i 
els regidors Jaume Trias i Pere 
Sarrà. La trobada va servir per 
concretar els projectes que 
l’ajuntament dels Hostalets de 
Pierola va presentar a la Di-
putació de Barcelona cercant 
suport per al seu finançament. 
Com a resultat de les conver-
ses mantingudes, així com per 

la qualitat dels projectes pre-
sentats, la Diputació de Bar-
celona ha concedit una sub-
venció a través del programa 
Xarxa de 275.000 euros, que 
es destinaran a les reformes 
de la piscina i a la construcció 
del transformador elèctric de 
Can Valls. En aquest sentit, 
l’equip de govern valora molt 
positivament les aportacions 
de la Diputació, ja que pràc-
ticament no s’han reduït res-
pecte anys anteriors i perquè 
permetran avançar en unes 
inversions necessàries pel be-
nestar dels hostaletencs.

Abandonen un cavall malalt en 
un bosc de Cabrera d’Anoia

CABRERA D’ANOIA / REDACCIÓ

Aquesta setmana es va trobar 
abandonat en un bosc de Ca-
brera d’Anoia un cavall malalt. 
L’animal va haver de ser sacri-
ficat després que un veterinari 
avalués que no es podria recu-

perar de l’agonia que li provo-
cava una ferida i una possible 
malnutrició. Els Agents Rurals 
han començat una investiga-
ció per trobar el responsable 
de l’abandonament, ja que es 
creu intencionat. 

Exitós casal de 
Setmana Santa amb 
Planeta Viu a Cabrera
CABRERA D’ANOIA / REDACCIÓ

L’associació Planeta Viu, en 
conveni amb l’ajuntament de 
Cabrera d’Anoia, ha organit-
zat durant les festes de Set-
mana Santa del 25 al 28 de 
març, el Casalet Viu a Cabre-
ra d’Anoia. Amb un total de 34 
inscripcions, els infants i joves 
de Cabrera han pogut gaudir 
de moltes activitats diverses, 
tot adquirint coneixements i 
valors com la solidaritat, la 
igualtat, el respecte al Medi 
Ambient, als animals i a totes 
les persones. El casalet ha 
estat doncs un èxit, on tots els 
participants han gaudit.

Setmana Santa d’activitats per 
als infants de la Torre
LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Per segon any consecutiu, 
l’Associació Tatanka, en col-
laboració amb l’ajuntament de 
la Torre de Claramunt, ha re-
alitzat activitats aquesta Set-
mana Santa amb la quitxalla, 
durant els dies 25, 26, 27 i 28 
del passat mes de març.
L’assistència va ser molt po-
sitiva ja que van participar 
més de 40 infants de totes 
les edats i diferents muncipis, 
i una vegada més van tras-
metre els valors cap al medi 
ambient, l’entorn animal i el 
companyerisme i la solidaritat. 
L’associació vol felicitar el bon 

comportament dels infants, els 
seus pares i als membres de 
Tatanka que van fer possible 
aquests dies. Es poden veure 
les fotografies a l’adreça www.
facebook.com/groups/Tatan-
kaTeam/.
Totes aquelles persones inte-
ressades en poder contactar 
amb Tatanka poden fer-ho tots 
els dimarts de set a deu del 
vespre a l’Espai Cívic Centre 
d‘Igualada, on realitzen tallers 
gratuïts de roses, projectes, 
preparació de sortides a les 
protectores d’animals i es pla-
nifiquen les properes activitats 
a realitzar. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 IgualadaPol Llorens Rodriguez, de Carme

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
DEL MES DE MARÇ
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Piera prepara una nova edició 
de la Festa de la Forja

Aquest diumenge tindrà lloc la 5a edició a la plaça del Sant Crist.

PIERA / REDACCIÓ

Aquest diumenge 7 d’abril, la 
Festa de la Forja engega amb 
un esmorzar popular amb bo-
tifarra i pa amb tomàquet. Du-
rant el matí, hi haurà tallers 
de forja, oberts a tothom qui 
vulgui aprendre l’art de la for-
ja, malabars, concurs de ser-
rar troncs i bitlles catalanes. 
També, com a novetat, tallers 
de demostració de massatges 
tradicionals amb pedres volcà-
niques i bambú. A la una del 
migdia, hi haurà el concert de 
música tradicional amb el grup 
Ameba i, seguidament, dinar 
amb el caldo del ferrer i carn 
d’olla amb el bol de terrissa 
d’obsequi. El preu del dinar 
és de 6 euros i els tiquets es 
poden comprar al bar, el ma-
teix dia de la festa. Després 
de dinar, hi haurà més músi-
ca i més tallers de forja per a 
tothom. En aquesta edició, els 
mestres forjadors Jaume Ra-
ventós i Nicolau Escudero en-

senyaran a fer lletres de ferro 
forjat i reconstruiran les lletres 
alfa i omega que havia tingut 
la creu de l’empedrat, perquè 
puguin ser reposades.
Des que la festa de la forja va 
engegar, ara fa cinc anys, cada 
vegada s’ha aprofitat aquesta 
jornada per fer algun element 
de ferro forjat que s’ha utilitzat 
per millorar el barri del Raval. 
Així, en les anteriors edicions 
s’hi han forjat teieres de peu 
i de balcó per a la Ruta dels 
Músics i les baranes del car-
rer Salvador Claramunt, la de 
la font de l’abeurador i la del 
parc del Tricentenari.

Una nova nit temàtica
Avui, a 2/4 de dotze de la nit, 
l’Espai d’Entitats acull un nou 
concert del cicle “Nits temàti-
ques a l’Espai d’Entitats”. En 
aquesta ocasió la sessió va 
dedicada al rockabilly, amb el 
grup Brioles, un trio amb 25 
anys d’experiència.

S’obren les inscripcions de la 
2a Cursa dels Cobardes

La cursa de muntanya del Bedorc tindrà lloc el proper 5 de maig.

PIERA / REDACCIÓ

Ja estan obertes les inscripci-
ons per a la 2a Cursa de Mun-
tanya del Bedorc, la Cursa 
dels Cobardes, programada 
per al diumenge 5 de maig, 
amb un recorregut de 14 quilò-
metres. La segona edició de la 
cursa dels Cobardes, organit-
zada per l’AV Vall d’Or, tindrà 
el punt de sortida i arribada a 
la Pineda de Can Ferrer del 
Coll, amb un recorregut de 14 
quilòmetres i un desnivell po-
sitiu de 382 metres. Les ins-
cripcions es poden fer fins al 
dia 2 de maig al web www.el-

bedorc.com i als establiments 
següents: Tot Esport (C/ Sant 
Cristòfol, 17 de Piera), Players 
Esports (Av. de Línia, 31 de 
Masquefa) i el Bar del Bedorc 
(C/ de la Plaça, 16 del Be-
dorc). El preu de la inscripció 
és de 10 euros i hi haurà obse-
quis per a tots els participants.
Com a informacions addici-
onals cal afegir que l’entrega 
de dorsals serà a les vuit del 
matí, una hora abans de l’ini-
ci de la cursa, i que hi haurà 
zona d’aparcament, guarda-
roba i esbarjo per als acompa-
nyants.

Carme rep la Pasqua amb les 
caramelles i l’aplec sardanístic

Un nombrós grup de cantaires va recórrer els carrers del municipi anoienc.

CARME / REDACCIÓ

El diumenge de Pasqua fou 
rebut a Carme amb les tradi-
cionals caramelles. Després 
de tres mesos d’assaigs sota 
la direcció del mestre Joan 
Roca, el Cor de Caramelles 
de Carme va omplir els carrers 
del poble amb els seus cants. 
Es va començar per Can Bou, 
nucli del veí municipi d’Orpí, i 
va seguir pels carrers de Car-
me al llarg de tot el matí. Eren 
mes de trenta persones en-
tre cantaires i acompanyants, 
aquests darrers continuant 
amb la vella tradició de fer pu-
jar i baixar la cistella a les di-
ferents balconades i finestres 
oferint clavells de diferents co-
lors i l’Anuari de Carme i Orpí 
2012.
El repertori d’enguany tenia 
nou peces diferents i els llocs 

on es van allargar més amb 
aquest foren la plaça de l’Es-
glésia a la sortida de la missa 
i la de sota la balconada  de 
l’ajuntament.
L’endemà, dilluns de Pasqua, 
el Cor també va interpretar 
una mostra del seu repertori 
al recinte del Teatre, lloc on es 
realitzà l’audició de sardanes 
en motiu de l’Aplec Coll Bàs, 
que a causa de la pluja va ha-
ver de celebrar-se en un recin-
te tancat. Així, la cobla els Llu-
ïsos de Taradell ens oferiren 
una audició de sis sardanes 
entre les quals no podia faltar 
la dedicada a l’ermita de Coll 
Bàs. Com acostuma a passar 
en pobles petits com és el cas 
de Carme, el boca orella va 
funcionar i el local es va omplir 
de sardanistes i de públic que 
van celebrar l’aplec al poble.

Piera celebra el Dia 
Mundial de l’Activitat 
Física i l’Esport
PIERA / REDACCIÓ

La Piscina de Piera ha orga-
nitzat una jornada de portes 
obertes, un taller i una cami-
nada per celebrar el Dia Mun-
dial de l’Activitat Física i l’Es-
port i contribuir a fomentar el 
benestar personal. 
Des del 2002, l’Organització 
Mundial de la Salut promou el 
Dia Mundial de l’Activitat Físi-
ca i l’Esport, amb l’objectiu de 
donar a conèixer l’activitat fí-
sica com a element fonamen-
tal de la salut i el benestar. 
La Piscina de Piera se suma 
doncs als actes programats 
per a aquest dia i, a banda de 
recomanar la pràctica de qual-
sevol activitat física durant 
trenta minuts al dia, convida a 
assistir a algun dels actes que 
ha organitzat, com la jornada 
de portes obertes d’aquest 
cap de setmana, el taller de 
“Happy Feet” que tindrà lloc el 
dimarts 9 d’abril o la caminada 
commemorant el Dia Mundial 
de l’Esport el proper 10 d’abril.

L’Aula de Música 
presenta una nova 
proposta adreçada a 
les famílies
PIERA / REDACCIÓ

L’Aula Municipal de Música en-
gega una nova proposta, l’ES-
MUFAP, una activitat cultural 
de lleure adreçada a famílies 
amb fills que vulguin gaudir de 
la música. L’ESMUFAP és un 
espai musicofamiliar de Pie-
ra, que pretén arribar a tants 
membres com es vulgui d’una 
mateixa família, d’una manera 
distesa, participativa, i amb un 
únic objectiu, gaudir de tot allò 
que ens dóna la música.
Les activitats, que es fan en 
horari d’onze a 2/4 de dues, 
s’han programat en tres da-
tes, el 7 d’abril, el 19 de maig 
i el 30 de juny, i inclouen jocs, 
creació de contes i músiques, 
música i moviment, arts plàs-
tiques, experimentació sonora 
i amb instruments, relaxació i 
moltes coses més amb el gui-
atge dels professors de l’Aula 
de Música. A més, en acabar 
les activitats, i de manera op-
cional, es pot participar en els 
actes del dinar de la Festa de 
la Forja, el 7 d’abril, la pas-
sejada pels voltants del barri 
i pícnic musical en un entorn 
natural el 19 de maig, i el 30 
de juny, el dinar de carmanyo-
la, amb servei de bar.
Per a informació i inscripcions 
us podeu adreçar a l’Aula Mu-
nicipal de Música, carrer de la 
plaça, 6, o al correu info@au-
lamusicapiera.cat.

La guanyadora d’UN VOL EN GLOGUS és:

Alba Riba Bayo 
de La Torre de Claramunt

www.caminsdevent.com
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Al  començament dels anys seixanta del 
segle XX, té un èxit immens un moviment 
artístic nasct uns quants anys abans. Es 
diu pop art, que vol dir “art popular”, ja 
que s’inspira en imatges de la publicitat, 
de les revistes, de la televisió, dels envasos 
industrials, del còmic, de la vida quotidiana. 
A ningú no se li havia acudit mai abans 
pintar sobre un quadre una llauna de sopa, 
una ampolla de Coca-Cola, vinyetes de 
còmic plenes d’onomatopeies, el mirall d’un 
lavabo...

Les obres del pop art són colors vius i 
brillants, evoquen temes que el públic coneix 
de prop. Són provocatives i alegres. 
Productes del sueprmercat, la 
representació d’una mateixa imatge fins a 
l’infinit, tot un seguit d’impressions i els seus 
efectes inspiren els artistes del pop art sense 
que tinguin particularment la intenció de 
criticar la societat de consum. “Si ho voleu 
saber tot d’Andy Warhol”, diu aquesta patum 
del pop art, “només cal que mireu la super-
fície de les meves pintures, de les meves 
pel·lícules, de mi”. 

2 pàgina
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EL BIG BANG 
DEL POP ART

PARTICIPA EN EL SORTEIG D’UN FORFAIT CIRCUIT PER A TOTHOM 
PER A 2 PERSONES

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

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

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

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

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

El guanyador 
d’UN FORFAIT 
CIRCUIT PER 

A TOTHOM PER 
A 2 PERSONES del 

mes de març és: 

Jordi Padró 
                   de Sta Margarida 

                de Montbui



       

ANSIETAT PER SEPARACIÓ EN 
GOSSOS
És una de les patologies del com-
portament més freqüents que 
ens trobem en la consulta d’eto-
logia del hospital veterinari de 
Catalunya; com el seu nom indica 
l’animal pateix ansietat exclusi-
vament quan no té accés al pro-
pietari o bé perquè aquest està 
fora del domicili o bé perquè no 
té accés al propietari directament
Els signes més freqüents són: 
-destrucció del mobiliari
- bordar
-anar amunt i avall contínuament
- Orinar-se o defecar-se
El diagnòstic i tractament s’ha de 
fer de forma precoç ja que si espe-
rem gaire les probabilitats d’èxit 
són més redundes. Cal realitzar 
un canvi gradual amb la nostra 
interacció amb la mascota per 
tal de que canviï el seu compor-
tament; no els hem de “mimar” 
a tot hora i quan ells ho vulguin, 
cal no mostrar atenció envers ells 
abans i després d’arribar a casa a 
no ser que mostri una conducta 
tranquil.la. També hauríem d’evi-
tar que detecti les senyals que 
l’indicaran que marxem de casa 
per tal de disminuir el grau d’ansi-
etat previ a la nostra sortida. Això 
no vol dir que no haguem d’inte-
raccionar amb la nostra mascota, 
però sempre ho hem de fer quan 
mostri una conducta de tranquil-
litat i sobretot únicament quan 
nosaltres ens interessi! Mai 
quan ell ho demani i ens vingui 
a buscar per jugar, acariciar-lo, 
en definitiva cridant l’atenció 
per rebre recompensa (en forma 
de carícies, paraules,,,). Cal a 
més educar a tots els cadells que 
s’han de quedar sols a casa i que 
no passa res per fer-ho, tècnica-
ment parlem d’habituació a l’ab-
sència del propietari; això es fa 
de manera molt gradual perquè 
l’animal no presenti angoixa 
perquè fa molta estona que està 
sol. Només en un tant per cent 
molt reduït necessiten medica-
ció per al tractament d’aquesta 
patologia del comportament, s’ha 
d’anar al veterinari perquè ana-
litzi el problema i doni els consells 
per tractar aquest desordre del 
comportament.

L’  otitis és una inflamació del canal auricular que pot estar cau-
sada per molts factors. Conèixer la causa que la produeix és 
essencial per evitar que torni a aparèixer en poc temps.

Existeixen uns factors predisponents que com el seu nom indica 
predisposen que l ’animal pateixi una otitis. Entre ells trobem els 
tipus d’oïda (orelles caigudes). Cal tenir una higiene general de 
la nostra de la nostra mascota. En el mercat existeixen una sèrie 
de productes netejadors que serveixen per mantenir les oïdes 
netes. Segons la raça, el tipus de vida que tingui, la freqüència 
de l ’aplicació d’aquests productes variarà. Races d’orelles caigu-
des i de vida exterior principalment caldrà aplicar-los un cop a 
la setmana.

Els primers símptomes  que observarem quan existeixi una otitis 
serà que l ’animal s’espolsa les orelles, a vegades amb les 
extremitats anteriors se les rasquen i somiquen per les molèsties 
que produeix.

Cal anar aviat al veterinari quan apareixen aquests símptomes 
per tal de diagnostica el problema i administrar el tractament 
adient. 

OTITIS EN 
EL GOS

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629
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SOPA DE LLETRES

LES 7 diferències

SOLUCIONS

SOPA DE LLETRES

7 diferències

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

SANT JORDI
DRAC
PRINCESA
ROSES VERMELLES
LLIBRES
ESCUT
CORONA

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

PAVYIOEIZAGDSLD
IRTPBMSDAFJKNLR
OAIBEXWREQTPMIA
ERINSNJOSEUCBBC
TABYCRAJFOCTART
UMJTUESTSTSIOEM
RAXETCSNUHESASY
QERYIPSAHKBZCBM
CORONAWSRYSPADG
JKZNVWRHBAEKKSG
LSELLEMREVSESOR

Els fabricants d’ulleres i els científics un dia van 
descobrir com observar els objectes molt llunyans 
i els minúsculs.

El 1609, gràcies a la seva ullera astronòmica, 
l’astrònom italià Galileu va contemplar el que 
ningú no havia vist mai fins llavors: la superfície 
de la Lluna. 

EL TELESCOPI I 
EL MICROSCOPI

Actualment hi ha potents telescopis que permeten 
observar estrelles molt llunyanes.

Gràcies al seu sistema de lents, el microscopi permet 
observar elements molt petits que no es poden veure 
a ull nu. Amb aquest invent la ciència ha fet enormes 
progressos. Avui dia els microscopis electrònics són 
molt potents.
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Durant aquesta última setmana 
de trimestre tots els nens i nenes 
de l’Escola Pompeu Fabra hem 
celebrat les XXIII Jornades Eco-
lògiques, anomenades “Els sons 
que ens envolten”.
El dijous vam anar tot el dia d’ex-
cursió al Parc Fluvial. Els nens i 
nenes d’EI i CI van fer una petita 
ruta pel Parc, CM van anar fins 

als Esgavellats i CS al Turó de la 
Guàrdia. Volem agrair a la Colla 
Excursionista ja que ens va guiar 
en les diferents rutes, i a la Policia 
Local que ens va acompanyar fins 
al Parc.
Divendres vam fer i menjar una 
mona ben original: “l’EAR” mas-
cota de les Jornades.

Jornades ecològiques al Pompeu 
Fabra

Com cada any a l’escola Joan 
Maragall escollim un tema que 
treballem conjuntament tota 
l’escola. El monogràfic d’aquest 
any ha estat entorn la ciència. 
Així doncs, des dels més petits 
de la casa fins als més grans hem 
fet activitats que ens han ajudat 
a desvetllar la curiositat i l’in-
terès pel món científic. Hem fet 
molts experiments, tant a l’aula 
com al laboratori. Hem conegut 
la vida d’alguns científics i els 
seus descobriments, hem cons-
truït màquines senzilles que ens 
faciliten la vida, hem investigat 
l’Univers.... 
A partir de la formulació d’hipò-
tesis, de fer-nos preguntes, a tra-
vés de l’observació, manipulació, 
experimentació, l’assaig-error, la 
comprovació,etc., hem  investi-
gat el perquè de les coses.
S’han realitzat diferents activi-
tats internivell: els alumnes de 
4rt han fet experiments pels 
infants de p3, els de 5è han en-
senyat els misteris del microsco-
pi als companys/es de p4 i els 

alumnes de 2n han ajudat els 
nens i nenes de p5 a conèixer mi-
llor l’univers.
També hem comptat amb la 
col·laboració d’alumnes i pro-
fessors de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial 
d’Igualada. Han organitzat uns 
tallers científics i també ens han 
presentat un cotxe que funciona 
amb oli. 
La darrera setmana del mono-
gràfic els nens i nenes de l’escola 
hem gaudit de l’exposició de tots 

Fem de científics al Joan Maragall

els treballs, experiments, màqui-
nes senzilles, reculls, etc i, com 
a cloenda del monogràfic, vam 
gaudir d’un espectacle a càrrec 
de la companyia “Ciència Diver-
tida”.
Finalment, el dia de portes ober-
tes, els pares també van poder 
visitar tots els racons de l’escola 
que estaven ambientats amb els 
treballs fets pels seus fills i filles.
Tot plegat, ha estat una experièn-
cia que ha resultat molt interes-
sant per a tots i totes.

Enguany a l’Acadèmia, hem cele-
brat la primera edició de la Set-
mana de la Ciència i els cursos de 
les etapes de Primària i Secun-
dària hem dut a terme diferents 
activitats relacionades amb la 
ciència. Així, el dimecres dia 20 
de març, vàrem presentar al pati 
de l’escola, els experiments ci-
entífics treballats als laboratoris 
del centre. Cada curs disposava 
d’una parada on ensenyar els 
seus experiments. I eren els ma-
teixos alumnes els encarregats 
de presentar i exposar el treball 
realitzat. Per això, durant tot el 
matí i tota la tarda, els pares i fa-
miliars van poder assistir a l’expli-
cació dels diferents experiments.    
No cal dir, que els alumnes han 
gaudit d’una activitat que serà 
difícil d’oblidar, i a la vegada, han 
tingut la oportunitat de mostrar 
tot el treball fet a l’escola relaci-
onat amb l’expressió oral, ja que 

aquest és un objectiu didàctic 
que ens proposem i una compe-
tència indispensable pel bon de-
senvolupament de l’alumnat.
Aquesta activitat ha estat tot un 
èxit i l’equip docent i l’alumnat ja 
esperen poder-ho repetir en pro-
peres edicions. 

L’Acadèmia Igualada celebra la 
setmana de les ciències

El darrer dijous, abans de comen-
çar les vacances de Pasqua,  les 
aules de les Escoles de l’Ateneu 
es van transformar en tallers de 
decoració d’ous. A cada taller es 
va treballar una tècnica diferent 
on alumnes de diverses edats van 
aportar la seva col·laboració, 
imaginació i habilitat a l’hora de 
decorar els ous.
El divendres a la tarda es van 
menjar les mones que havien de-
corat durant el matí.

Les Escoles de l’Ateneu celebren la festa de 
Pasqua

Avui, últim dia del trimestre, hem 
arrencat la darrera cama de la 
Vella Quaresma ja que la setma-
na que ve fem vacances. Per això 
ja hem celebrat la Festa de Pas-
qua menjant una mona que hem 
fet entre tots. Primer hem obert 
el pa de pessic i hi hem posat 

melmelada. Després l’hem tancat 
i hi hem posat cacau per untar i 
l’hem guarnit amb confits  de co-
lorins . No hi faltaven les plomes 
i un bon ou de xocolata damunt. 
No n’ha quedat ni una engruna. 
Bona Pasqua a tots! Ocells dels 
Maristes d’Igualada.

Els Ocells dels Maristes fan la 
mona

Com cada any al voltant d’aques-
tes dates anem a Montserrat. El 
passat dia 15 ens vam aplegar 
totes les escoles de Catalunya 
que participem en el projecte 
telemàtic Montserrat, un munt 
d’aventures. Allà vam gaudir 
d’una jornada plena de diferents 
activitats. Vam començar per l’es-
pai gresca, l’espai on cada escola 
es presenta a les altres tot ofe-
rint una actuació, vàrem visitar 
l’Escolania, on l’escolà que ens 
fa de guia ens ensenya les aules, 
els espais que tenen per l’esbarjo 
i les seves habitacions,  al Museu 
vam aprendre a mirar un quadre 
tot analtzant-ne un d’en Joaquim 
Mir i vam acabar amb un acte 
molt emblemàtic a la Basílica, 
on vam compartir un moment de 
pregària i vam poder escoltar al-
gunes cançons que ens van oferir 

tots els cantaires de l’Escolania 
acabant amb el Virolai. Ens va 
fer un temps magnífic i vam aca-
bar fent-nos una fotografia junt 

a l’escultura de M.Paula que hi 
ha al camí de Sant Miquel i que 
és obra de la igualadina Teresa 
Riba.

Escolàpies al Projecte telemàtic Montserrat
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Durant els últims anys l’alumnat 
d’ESO dels Maristes havia realit-
zat el treball de síntesi conjunta-
ment amb les colònies, que teni-
en lloc durant l’última setmana 
abans de les vacances de Setma-
na Santa. Tanmateix, ningú s’es-
capa de la situació econòmica 
actual i s’ha cregut prudent per 
a les famílies del centre, reduir el 
nombre de colònies durant l’esco-
laritat i organitzar-les només en 
el segon any de cada cicle, tant a 
primària com a secundària.
Aquest fet, però, ha servit per 
fer un replantejament de les ac-
tivitats proposades en aquests 
treballs de síntesi i apostar molt 
més enèrgicament per una plan-
tejament competencial de les 
tasques a realitzar. Així, la pro-
posta que s’ha fet per als alum-
nes de primer curs d’ESO és un 
treball basat en l’aprenentatge 
de mètodes d’obtenció d’ener-
gia alternativa, tot demanant 
als nois i noies que es plantegin 

les diferents fonts d’energia exis-
tents i, per grups, facin recerca 
sobre avantatges i inconvenients 
de cadascuna d’elles, treballant 
així àrees de coneixement com 
les ciències, les matemàtiques, 
les llengües, els valors i fins i tot 
l’educació física.
Per tal de contextualitzar el tre-
ball a realitzar, els tutors del curs 
han acompanyat aquests alum-
nes a l’observatori de Pujalt, on 
van poder fer visites pràctiques i 
explicacions teòriques sobre què 
s’està fent a la nostra comarca 
en aquest àmbit, a més d’una vi-
sita de l’entorn en bicicleta, tot 
podent observar de primera mà 
l’abocador de Pujalt i el Parc Eòlic.
Per altra banda, l’alumnat de 
tercer ha hagut de fer un treball 
una mica més teatral, ja que, per 
grups, han hagut de triar un per-
sonatge històric de tot un llistat 
que se’ls va oferir. Cada petit grup 
ha pensat quina època i àmbit 
els interessava més treballar i 

han hagut d’imaginar-se que ells 
eren aquest personatge durant 
aquests dies del treball. Per realit-
zar aquesta proposta, han hagut 
de documentar-se molt sobre la 
vida i l’època de la persona esco-
llida i escriure un article d’opinió 
sobre fets concrets ocorreguts en 
el seu entorn durant la seva vida, 

escriure cartes personals a amics 
seus explicant el dia a dia, la vida 
quotidiana. A més, han hagut de 
construir un objecte a partir de 
material reciclat que pugui sim-
bolitzar el personatge i decorar 
una capsa segons els corrents ar-
tístics del moment.
La manera d’acabar aquests pro-

jecte serà mitjançant una expo-
sició oral a l’alumnat de primària 
del mateix centre durant la set-
mana cultural (setmana de Sant 
Jordi). En aquesta exposició, cada 
membre del grup haurà de vestir-
se com el personatge del qual es 
parla i fer que els nens i nenes 
de la classe de primària enten-
guin molt bé qui va ser aquesta 
persona i perquè va arribar a ser 
una figura històrica. Per tal de 
fer aquesta exposició més clara, 
caldrà que els nois i noies de 3r 
d’ESO elaborin una presentació 
en Power Point on hi aniran sor-
tint imatges d’allò que es vagi 
explicant.
Esperem que tothom surti bene-
ficiat per aquests treballs, tant 
l’alumnat de primària com el de 
secundària i els ajudi a aprendre 
a cercar la informació necessària, 
analitzar-la, organitzar-la i, so-
bretot, assimilar-la.

Setmana de treballs de síntesi a Maristes Igualada

Els alumnes David Martín, Genís 
Mas, i Carles Rica, de la classe de 
les Moreres Negres (6èB), de l’Es-
cola Emili Vallès d’Igualada, van 
ser els concursants representants 
de l’Escola al concurs Fish & Chips 
de Canal Super 3 de Televisió de 
Catalunya que van superar el 
càsting que representants de la 
productora del concurs van a fer 
a l’Escola a alguns dels alumnes 
dels dos grups de sisè. 
Fish & Chips és un programa con-
curs que utilitza el joc i la diversió 
per a promoure la llengua angle-
sa com a eina de comunicació 
entre els més joves, i s’emet cada 
dissabte a les 12.20 del migdia, 
pel canal Super 3. 
Així doncs, el passat dimarts 19 
de març, els tres concursants i 
els seus companys de les quatre 
classes de cicle superior de l’Esco-
la, que eren convidats de públic 
per fer gresca tot animant-los, 
van desplaçar-se  fins als estudis 
de la productora que enregistra 
el programa, al districte 22@ de 
Barcelona. 
Els concursants van fer van fer les 
quatre proves del concurs durant 

les quatre hores que dura la gra-
vació, que són; el “word challen-
ge”, una sopa de lletres gegant; 
la “crazy balls” tot capbussant-se 
en una piscina de boles,  l’”hey dj” 
movent-se al ritme de la música, 
i el mític “wild splash”, que si no 
encertes la paraula o el resultat 
d’una combinació, reps una dutxe 
no gens recomanable els escru-
polosos. 
Els guanyadors del concurs van 
ser els representants de l’escola 
contrincant, però tots plegats 
van fer un bon paper i van viu-
re l’experiència de conèixer uns 
estudis de gravació de televisió 
per dins, i de participar en un 
programa que molts ja coneixi-
en i admiraven però només com 
espectadors. Concursants i públic 
s’ho van passar molt bé, sobretot 
el públic, amb les coreografies 
d’animació! 
En acabar l’enregistrament van 
dinar plegats a un parc urbà del 
districte 22@, i van tornar ben 
contents de l’experiència tot llu-
int una motxilleta que els van do-
nar a tots de record.   

Alumnes de l’Escola Emili Vallès, 
al Fish & Chips del Super 3 L’Institut Pla de les Moreres de Vi-

lanova del Camí ha realitzat la ter-
cera trobada internacional dins 
dels projecte Comenius TUN-Y a 
Blachownia, Polònia, durant els 
propassats 12, 13 i 14 de març. 
En aquesta trobada s’ha treballat 
el tòpic del CINEMA i cada escola 
ha aportat un curtmetratge d’uns 
5 minuts de durada per valorar les 
aptituds cinematogràfiques dels 
nostres alumnes i reflexionar con-
juntament sobre tots els aspectes 
que s’han de tenir en compte dins 
aquesta disciplina artística: temà-
tica, repartiment, localitzacions, 
il·luminació, música i so,... 
Per fer la feina més divertida, 
els nostres companys polacs van 
organitzar un simulacre de ceri-
mònia d’entrega d’Òscars. Cada 
escola es va emportar un dels 7 
premis: a la millor música, als mi-
llors actors, a la millor edició,... El 
més important sempre ha estat 
el repte de compartir objectius i 
millorar les aptituds i els coneixe-
ments dels alumnes.

A part d’això, els alumnes van 
poder gaudir de tota una jornada 
realitzant un taller de cinema a 
la ciutat de Katowice. En aquest 
taller els van explicar els orígens 
del cinema: germans Lumière, 
Georges Méliès,... així com un 
repàs pels diferents gèneres i les 
seves característiques. La part 
pràctica d’aquest taller va con-
sistir en la filmació de tres petites 
històries (una de terror, una altra 

policíaca i una tercera còmica) 
per part de tots els alumnes divi-
dits en tres grups diferents.
En definitiva, molta feina, molta 
cultura, una oportunitat única 
per continuar millorant l’anglès 
dels nostres alumnes i una expe-
riència inolbidable per al Víctor 
Parra, la Judith Cobos, la Marina 
Rosillo i la Maria Nieto, els 4 re-
presentants del nostre institut. 
Per cert, quin fred que feia!

Estada a Polònia de l’IES Pla de les Moreres

El passat dijous 14 de març, Mes-
tral va rebre la visita d’un espor-
tista d’èlit, en Roger Roca, campió 
del món de duatló i entrenador 
d’altres atletes, duatletes i triat-
letes.
La conferència va estar dirigida 
als estudiants de 3r i 4t d’ESO i als 
de Batxillerat. En Roger va expli-
car les fites més importants de la 
seva carrera professional, comen-
çant pels seus orígens a l’Estadi 
Atlètic d’Igualada i continuant 

amb les competicions a nivell 
professional arreu del món. Tam-
bé va parlar de la importància 
del sacrifici per arribar a assolir 
les seves metes personals i de les 
dificultats que implicava practi-
car un esport com el duatló, tant 
a nivell de desgast físic com a ni-
vell de subsistència econòmica.
Actualment s’està preparant pel 
campionat d’Europa que es dis-
putarà en un mes. Segons ens va 
dir, ha d’entrenar més de 4 hores 

diàries i durant tots els dies de la 
setmana. També ha de mantenir 
una alimentació sana i equili-
brada i estar sempre localitzable 
per si el truquen per fer els típics 
controls rutinaris de salut abans 
d’una competició.
Una conferència que va fer refle-
xionar a tots els alumnes i pro-
fessors assistents, tal i com es va 
demostrar amb el gran nombre 
de preguntes que van formular 
en acabar.

En Roger Roca visita el Mestral
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Una de les millors maneres 
d’aprendre una llengua és utilit-
zant-la en el dia a dia, de mane-
ra instrumental, segons que han 
constatat diversos estudis. Des 
d’aquest curs, a l’escola Gabriel 
Castellà d’Igualada és possible 
aprendre-hi anglès tot fent plàs-
tica, en tant que és un dels únics 
170 centres educatius de tot Ca-
talunya que compta amb un Pla 
Integral de Llengües Estrangeres 
(PILE) de la Generalitat de Cata-
lunya, mitjançant el qual els alum-
nes de 3r. i 4t. fan les classes de 
plàstica exclusivament en anglès, 
aconseguint que la llengua no si-
gui una barrera en l’aprenentatge.
Els nens i nenes de l’escola, doncs, 
complementen les hores curricu-
lars d’anglès amb aquesta mena 
d’immersió lingüística durant 

l’assignatura de plàstica, en què 
aprenen tot un seguit de tècni-
ques pictòriques, treballen el sen-
tit estètic, coneixen com s’empren 
diversos materials i estudien els 
principals artistes catalans i uni-
versals. En el marc d’aquest pla, de 
fet, d’aquí a uns dies visitaran el 
Museu Picasso de Barcelona, per 
poder conèixer de prop l’obra de 
l’artista malagueny i realitzar-hi 
un parell de tallers relacionats, tot 
perfeccionant el seu anglès.
Amb aquesta actuació, el Gabriel 
Castellà mira de dotar als alumnes 
d’una competència comunicativa 
òptima que els permeti de fer un 
ús efectiu de la llengua en situaci-
ons quotidianes, així com desper-
tar-los la curiositat per l’aprenen-
tatge de l’anglès.
L’escola, l’única pública d’Igualada 

que realitza la sisena hora, ha es-
tat supervisada aquesta setmana 
per la Generalitat de Catalunya 
per determinar si estava assolint 
els objectius fixats pel pla, i n’ha 
aconseguit un ampli reconeixe-
ment. A més, també ha iniciat els 
tràmits perquè un auxiliar de con-
versa anglòfon reforci encara més 
la presència a l’aula de la llengua 
de Shakespeare.
A banda d’aquesta iniciativa lin-
güística, el Gabriel Castellà tam-
bé complementa la formació dels 
seus alumnes amb un pla musical 
consistent en dues classes setma-
nals de mitja hora de violí, així 
com amb el programa d’apadri-
nament lector, iniciat ja al curs 
2008-09, consistent en aparellar 
els alumnes de P5 a 6è. al llarg de 
la primera mitja hora del matí.

Aprendre anglès tot fent plàstica, al Gabriel Castellà

Professors natius 
i titulats

C/ Garbi 9, baixos
08786 Capellades

Tel. 93 801 02 40

escolaanglescapellades@gmail.com
www.escolaanglescapellades.cat

15 anys a Capellades

ALEMANY
Tots els nivells 

a partir de 9 anys.

Grups dʼadults

Classes particulars

Classes a lʼempresa.

ESCOLA 
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L’escola Garcia Fossas va realitzar 
una sortida familiar de diumenge 
al Molí de la Roda. La idea era 
anar tots junts de pícnic al camp 
i va ser tot un encert. La diada va 
aplegar fins a 130 persones en-
tres pares i mares i alumnes, que 
van compartir jocs, menjar i el 
reconeixement d’aquest paratge 
de Veciana.
El pícnic va ser organitzat per 
l’AMPA amb l’objectiu d’enfortir 
vincles i fer més comunitat edu-

cativa mitjançant una activitat 
lúdico-festiva en un entorn natu-
ral. El Molí de la Roda va resultar 
un espai magnífic i la trobada 
més que reeixida.
Es va fer fins i tot una gimcana 
amb proves d’orientació per a 
tothom que van permetre co-
nèixer millor l’entorn, amb unes 
vistes excepcionals del Pirineu 
nevat. Tant va agradar la diada, 
que ja es prepara una nova sorti-
da per al mes de maig.

El Garcia Fossas fa un picnic 
familiar al Molí de la Roda Des de la setmana passada els 

nens i nenes de Parvulari del col-
legi Montclar hem estrenat un 
nou espai per dinar. Ara dinem 
tots al menjador de l’edifici de la 
Llar d’Infants.  La idea ha estat 
molt positiva. Tenim un espai més 
lluminós i alegre, més ampli .
A més aprofitem l’antic menjador 
del col·legi  com a aula d’experi-
mentació. A partir d’aquesta set-
mana quan acabem de dinar , hi 
anem per desenvolupar de mane-
ra creativa la nostra imaginació a 
partir de materials de reciclatge, 
de la natura.  Provem, mesurem, 
creem, expressem. Aprenem a 
treballar plegats i compartim. 
Gaudim una estona tot creant i 
inventant.

Anem al menjador nou del Montclar!

Per tal d’apropar les matemàti-
ques, els nenes i nenes de l’escola 
Maristes hem participat en les ac-
tivitats d’experiències matemàti-
ques al Museu de la Pell.
Hem assistit a l’exposició orga-
nitzada pel Museu de Matemàti-
ques de Catalunya on a partir de 
diferents jocs intuïtius , visuals 
i manipulatius conviden el nen 
a interaccionar, descobrir i apli-
car els diferents conceptes ma-
temàtics que treballem a l’aula. 
També hem realitzats els tallers 
de geometria, càlcul mental, es-
tratègia…..adequats a l’edat del 
nen/a.
Tots junts hem gaudit i hem après 
d’una manera diferent les mate-
màtiques.

Els Maristes, a les experiències matemàtiques

El darrer dijous, abans de comen-
çar les vacances de Pasqua, les 
aules de les Escoles de l’Ateneu 
es van transformar en tallers de 
decoració d’ous. A cada taller es 
va treballar una tècnica diferent 
on alumnes de diverses edats van 

aportar la seva col·laboració, 
imaginació i habilitat a l’hora de 
decorar els ous.
El divendres a la tarda es van 
menjar les mones que havien de-
corat durant el matí.

Les Escoles de l’Ateneu celebren 
la festa de la Pasqua

A finals d’aquest mes de març, un 
total de divuit alumnes de secun-
dària de  l’ Acadèmia Igualada, 
conjuntament amb dos profes-
sors, van viatjar a la ciutat an-
glesa de Tonbridge (Kent) en una 
segona fase d’ intercanvi d’estu-
diants amb alumnes de l’escola 
anglesa “Weald of  Kent”. Val a dir 
que, amb aquesta, ja en són deu 
les exitoses edicions dutes a ter-
me per ambdues escoles.
Amb aquest intercanvi l’Acadè-
mia pretén que els alumnes as-
soleixin, d’una banda, un desen-
volupament personal a través de 
l’experiència i, al mateix temps, 
una millora lingüística  mitjan-
çant l’ús de la llengua anglesa en 
l’ àmbit de la vida quotidiana.
Durant la seva estada, els alum-
nes de l’Acadèmia Igualada  van 
gaudir d’activitats varies dins i 
fora de l’àmbit escolar: visites gui-
ades a la ciutat de Londres on els 
alumnes de l’Acadèmia van poder 
gaudir dels llocs més representa-
tius de la capital del Regne Unit: 

el “Big Ben”, “Buckingham Pala-
ce”, “Covent Garden” o “St. James 
Park”, entre d’altres. 
A més, l’estada a Anglaterra va 
permetre els alumnes de l’Aca-
dèmia visitar també la ciutat 
de Canterbury on els estudiants 
igualadins van prendre part en 
diverses activitats. A nivell aca-
dèmic, els alumnes de l’Acadè-

mia van participar en nombroses 
activitats escolars, en les quals, 
van compartir coneixements amb 
alumnes de l’escola anglesa.
Després d’aquesta segona fase, 
els alumnes de l’Acadèmia que-
den emplaçats per la següent 
edició de l’intercanvi, que es durà 
a terme durant el  proper curs 
acadèmic.

L’ Acadèmia Igualada visita Anglaterra

El passat dissabte 9 de març, es 
va celebrar el sopar de final de 
Carnaval de l’AMPA de les Escoles 
de l’Ateneu. Quasi 70 persones, 
entre pares, mares i fills es van 
aplegar a l’Auditori de l’Ateneu, 
per gaudir d’una nit que va ser 
molt especial.
En aquest sopar, les famílies vam 
portar begudes, menjar i postres 
per compartir, i tot estava bonís-
sim. En la pantalla gegant es van 
projectar totes les fotografies i 
vídeos dels preparatius del Car-
naval i també del dia de la Rua.
Com a sorpresa, a l’auditori, ens 
esperava el magnífic castell de 
la carrossa i tots els assistents al 

sopar, vam poder-hi entrar a ba-
llar dins i fer un brindis. Al final de 
la festa molts nens i nenes es van 
emportar una pedra o tros de cas-
tell cap a casa, així tothom en tin-
drà un record. Es va entregar una 
fotografia de record als Castors, 
els alumnes de 6è curs, per agra-
ir-los la seva participació i impli-
cació en el Carnaval d’aquest any, 
i també se’ls hi va lliurar una part 
del premi en efectiu, a la 3a mi-
llor comparsa “On és Wally?” que 
vam guanyar a la Rua del Carna-
val d’Igualada.
Gràcies a tots per venir i compar-
tir el sopar, fins l’any vinent!

Sopar final de carnaval-AMPA 
Escoles de l’Ateneu
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Aquest any hem escollit l’aigua 
com a eix vertebrador del treball 
monogràfic de tota l’escola.
Al llarg d’una quinzena de març 
es treballen diversos aspectes 
de l’aigua des de diferents punts 
de vista i a través de pràctiques 
senzilles de tallers variats i  molt 
visuals. 
El procediment principal que uti-
litzarem és l’experimentació per 
tal que els nens i les nenes po-
sin en comú les seves hipòtesis, 
aprenguin  a saber escoltar, com-
parteixin els seus punts de vista 
amb els altres, argumentant-los, 
discrepin dels companys i compa-
nyes i prenguin decisions. Inten-
tem fomentar l’autonomia per-
sonal dels menuts, transmetent 
valors democràtics per afavorir 
actituds crítiques i respectuoses 
amb un mateix i amb l’entorn, i 
que fomentin l’estalvi i la soste-
nibilitat d’aquest recurs. També 
volem sensibilitzar a l’alumnat 

de la importància d’aquest ele-
ment de primera necessitat. Amb 
algunes pràctiques els infants se 
n’han adonat que sovint les coses 
no són immediates, que no sem-
pre es pot tenir allò que es vol en 
aquell moment i que, per tant, 

L’aigua a l’Escola Gabriel Castellà

s’ha de tenir paciència. 
La cloenda del projecte es durà 
a terme a “Les Comes” amb una 
festa conjunta de tota l’escola, on 
també donarem la benvinguda a 
la Primavera, el proper dia 22 de 
març.

A l’escola ens ajuden a desenvo-
lupar la creativitat i estimulen la 
nostra imaginació d’una manera 
divertida, engrescadora i bonica.  
Ens endinsem així en el món de 
l’art i fem d’artistes.
Aquest procés de crear implica: 
pensar, percebre i sentir. 
Aquesta vegada hem utilitzat el 
fang com a element per treballar 
el volum i després l’hem pintat. 
Aprofitant que hem treballat el 
món dels animals (de la cura i res-
pecte que en cal tenir) i després, 
d’observar-ne molts, hem anat a 
fer “tallers de fang” a l’Enxub, i  
amb l’ajut de l’artista Assumpta 
Codina hem creat unes  escultu-
res  que podeu anar a veure a la 

biblioteca d’Igualada on estaran 
exposades durant uns dies.

Els alumnes de C.I. del Jesús 
Maria “aprenem a crear creant”

Els alumnes de tercer d’ESO del 
I.E.S Pere Vives Vich estan parti-
cipant en un projecte Comenius 
junt amb 5 països més els quals 
són: Grècia, Romania, Polònia, 
Turquia i Itàlia. El projecte té una 
durada de 2 anys que consten de 
3 trobades al llarg del curs esco-
lar.
La primera trobada es va fer a 
Igualada en el passat mes de No-
vembre. La segona es va realitzar 
a Grècia en la que hi van assistir 
quatre estudiants: Ariadna Bo-
net Cantero, Geòrgia Domènech 
Muñoz, Rut Mateu Carles i Anna 
Moncunill Clèries.  
Durant l’estada van posar en 
comú els diferents productes tre-
ballats en els anteriors mesos. Es 
tractava de preparar una cançó, 
un logo i diferents critiques lite-
ràries.  Els últims dies van fer sor-

Alumnes del Pere Vives visiten Grècia en un 
Comenius multilateral

tides conjuntes per la ciutat de 
Trikala i a les Meteoras.
Han tornat amb moltes ganes de 
seguir col·laborant en aquest 
projecte i ampliar el seu aprenen-

tatge de la llengua anglesa. Re-
comanen que si algú té la oportu-
nitat no la deixi escapar perquè 
és una experiència única.  

El passat 20 de Febrer els alum-
nes de 2n. vam participar de la 
Unitat Didàctica Interdisciplinar 
que té lloc a Can Papasseït. És 
una activitat que organitza l’Es-
cola de música juntament amb 
l’ajuntament. Enguany el fil con-
ductor eren les danses, i durant 
setmanes havíem estat assajant 
a l’hora de música per poder-les 
ballar juntament amb els altres 
nens i nenes d’Igualada i Vila-
nova del Camí. També l’hora de 

plàstica es van elaborar uns bar-
rets per fer més alegre aquesta 
jornada.
Els forners d’Igualada ens van 
convidar a un suculent esmorzar 
de coca i xocolata per a tots els 
participants.
Des de l’ajuntament de Vilanova 
del Camí ens han facilitat aquest 
link perquè qui vulgui pugui veu-
re la posada en comú: http://
www.radionova.cat/
Ens ho vam passar molt bé!

L’alumnat de l’escola Dolors 
Martí Badia participa a la UDI

Les Puputs estem estudiant Igua-
lada i és per això que hem iniciat 
un seguit de visites que ens per-
meten consolidar millor el nostre 
estudi. El primer dia vam anar a la 
Plaça Pius XII a conèixer l’antiga 
cruïlla de camins on va néixer la 
nostra ciutat. Vam seguir pel car-
rer del Roser fins a la Plaça del Rei 
observant cal Barrab, l’església 
del Roser, la pastisseria Targaro-
na i la font del Rei Neptú i la Te-
neria. Tot plegat ubicat al recinte 

de les primeres muralles esmen-
tant on hi havia el portal d’òdena 
i el portal de Soldevila i observant 
el de Sant Miquel que encara es 
conserva.
En el segon itinerari vam visitar la 
part del nucli antic corresponent 
a les segones i terceres muralles. 
Vam passar pel portal de Sant Mi-
quel i vam dibuixar l’antiga teiera 
i ens vam dirigir als portals de la 
Font Major i d’en Vives, els dos 
que encara es conserven dels set 

que hi havia.  A la Plaça de l’Ajun-
tament, vam fer l’observació de 
les boniques façanes de Cal Puig, 
Cal Roure, Cal Rovira i Cal Riera. 
I ens va agradar veure les escul-
tures d’en Josep Campeny, la d’en 
Prometeu encadenat a la Plaça 
Sant Miquel i la d’Hércules a la 
Plaça del Pilar i escoltar el que 
explica la mitologia grega d’amb-
dós personatges.

Les Puputs de l’Ateneu visiten el nucli antic 
d’Igualada
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Un any més, el dia 26 de febrer 
totes les escoles d’Escolàpies 
d’arreu del món hem celebrat i re-
cordat a una dona catalana que 
va tenir la intuïció de promoure 
l’educació de la dona per millorar 
la família i la societat.
Aquesta dona és Paula Mon-
tal, nascuda a Arenys de Mar al 
1799. No tenim biografies exten-
ses ni documents importants es-
crits per ella, no va fer “massa so-
roll” però va passar pel món fent 
el bé i intentant donar resposta 
a les dificultats i mancances que 
anava trobant.
Avui nosaltres al seu estil, de ma-
nera senzilla, hem estat de festa 
i l’hem recordada  també a Igua-
lada, a l’escola que ella mateixa 
va fundar l’any 1849.  Hem fet 
moltes activitats: reflexions, jocs, 
lectures, cançons… 

Els més grans de l’escola hem fet 
de mestres dels més petits i hem 
anat a Educació Infantil a expli-
car la vida de Paula Montal. A la 
tarda, tots junts al pati  hem can-
tat i ballat al ritme de la música 

d’en Jaume Barri.
Ah! i no podia faltar… hem men-
jat xocolata.
Gràcies Paula perquè encara avui 
podem continuar celebrant la 
teva vida i el teu somni.

Escòlapies Igualada hem estat de festa!!!!
Gràcies Mare Paula. 

Mestral va treballant cada ve-
gada més amb les tècniques de 
treball cooperatiu i fent treballs 
interdisciplinars entre assigna-
tures. Aquest tipus de tasques 
fan que els alumnes treballin 
de valent i aportin idees que en 
principi no aportarien amb una 
activitat individual.
Per exemple, fa uns dies vam fer 
un treball cooperatiu interdisci-
plinar en les assignatures d’En-
trepreneurship i de Tecnologies 
de 3r d’ESO. El guió de l’activitat 
estava ben clar i estava pen-
sat per fomentar la creativitat i 
l’aportació de tots els membres 
de l’equip (havíen de proposar 
una nova utilització dels GPS, 
crear un logotip, un eslògan, un 
cartell, proposar accions comerci-
als per donar-ho conèixer i prepa-
rar una presentació per mostrar a 

la resta de la classe).
Els professors van quedar sorpre-
sos quan els alumnes van comen-
çar a fer aportacions extres al 
projecte, ja que per exemple, un 
grup es va decidir a fer-ho com-
pletament en anglès de manera 
voluntària, un altre grup es va 
decantar per elaborar un video i 
una cançó per a anunciar el seu 
producte, altres van fer servir 
PREZI enlloc de la tradicional pre-
sentació en powerpoint, etc.
Està clar que els joves són el futur 
i, per això, hem d’intentar formar 
als nostres estudiants amb il-
lusió, fomentant la creativitat, 
fent que treballin cooperativa-
ment per aprofitar les sinèrgies 
que es generen i deixar que apor-
tin novetats fora de qualsevol 
guió i amb la finalitat d’enriquir 
l’aprenentatge.

Forta aposta de Mestral pel 
treball cooperatiu i el treball 
interdisciplinar

El passat dimarts 12 de març, els 
nostres alumnes de P5 i els nens 
de l’escola anglesa Bishop Hen-
derson van establir  la segona 
comunicació d’aquest curs mit-
jançant videoconferència.
Aquest cop “l’intercanvi” va ser-
vir per fer preguntes i satisfer les 
nostres curiositats reciproques 
sobre diferents temes: la climato-
logia, els gustos, les preferències 
respecte als animals o els colors... 
També vam cantar cançons. 
Però... com als amics ens agrada 
saber moltes coses els uns dels 
altres, volem reforçar el nostre 
intercanvi amb una comunicació 
per correu ordinari, enviant-nos 
cartes i petites mostres dels nos-

tres treballs   D’aquesta manera, 
ens anem coneixent una mica 
més i practiquem el nostre co-
neixement de la llengua anglesa 
d’una forma divertida. 
Relacionat amb el nostre projec-
te, aquest dies hem rebut  un mis-
satge que ens comunicava l’ inte-
rès de les professores de Bishop 
Henderson per visitar la nostra 
escola, conèixer als nens i nenes 
i intercanviar experiències amb 
l’equip educatiu. 
Per suposat que estem encantats 
amb la visita i esperem amb mol-
ta il·lusió l’arribada d’aquesta 
representació dels nostres amics 
anglesos. 

Projecte d’anglès a P5 de 
l’Acadèmia Igualada

El passat 26 de febrer a les Es-
coles de l’Ateneu, seguint la 
inicitativa que el Centre de Re-
cursos Pedagògics va proposar a 
totes les escoles de la comarca, 
vam dedicar el dia a la llengua 
anglesa que tenim al nostre vol-
tant. Aquest cop ens vam fixar en 
les etiquetes que podem trobar 
al súper  i els alumnes de Cicle 
Inicial i Mitjà van jugar a anar 
a comprar. El Cicle  Superior va 
organitzar una fantastic concurs 
de samarretes. Els guanyadors a 
la samarreta amb la millor frase 
en anglès vam ser el Marc Carol 
dels Isards i el Ton Alcoberro dels 
Castors. 

The english day a les Escoles de l’Ateneu

Els alumnes de l’escola Joan Ma-
ragall de Vilanova del Camí van 
passar una setmana molt mogu-
deta seguint les ordres de l’esbo-
jarrat rei Carnestoltes. El dilluns, 
va tornar a aparèixer carregat 
amb disbauxes ben divertides: 
dimarts tots i totes havíem de 
venir amb un barret original; el 
dimecres tots ben elegants amb 
un llacet, el dijous encara que 
caiguessin quatre gotes tots d’es-
tiu havíem d’anar per fer el notes 
i el divendres per acabar la festa 
amb diversió ens ho havíem de 
posar tot junt amb il·lusió. 
A la tarda va tenir lloc la gran 
desfilada de les disfresses que 
durant molts dies els nens i nenes 
de parvulari amb esforç i moltes 
ganes havien anat preparant. 
Enguany la font d’inspiració ha 

estat l’espai: sols, coets i marcians 
van envair el pati de l’escola. 
  Vam tenir dues presentadores 
de luxe per al gran esdeveniment: 
la Gresca i la Xerinol.la que van 
animar la festa.

Després de lluir les disfresses, 
cada curs va ballar una dansa i 
ens ho vam passar tots molt bé 
movent-nos al so de la música. 
Fins l’any que ve Rei Carnestol-
tes!

Gresca i xerinol.la a l’escola Joan Maragall
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Durant les dues setmanes del 12 
al 22 de febrer, l’alumnat de Bio-
logia de l’Escola Maristes Iguala-
da ha estat portant a terme una 
setmana molt interessant i edu-
cativa: la setmana de la genètica. 
Tot va començar l’any passat 
quan un professor del centre va 
tenir l’oportunitat de participar 
en la formació organitzada per 
Catalunya Caixa dins el progra-
ma ‘Joves i Ciència’ . Aquesta 
formació incloïa la cessió per part 
de l’organització del curs de ma-
quinària i material genètic per tal 
que l’alumnat més gran de l’esco-
la pogués realitzar pràctiques de 
genètica que de forma habitual 
no es pot fer en els centres.
Aquest any, però, s’ha volgut 
anar més lluny en aquest treball, 
ja que enlloc de limitar l’esdeve-
niment a una sola pràctica, el de-
partament de ciències, liderat per 
professor Abel Fernàndez, ha or-
ganitzat un seguit de pràctiques 
relacionades amb la genètica. 
Així, l’alumnat de Biologia ha ha-
gut de construir un arbre filoge-
nètic dels primats, tot utilitzant 
softwares específics per a la re-
alització d’aquesta experiència . 
En aquesta activitat, s’ha constru-
ït un arbre filogenètic usant cinc 
seqüències homòlogues d’ADN 
provinents de primats. Aquestes 
seqüències, tanmateix, havien es-
tat realitzades especialment per 
executar l’exercici, raó per la qual 
no es podia deduir cap estimació 
real de la distància genètica a 
partir d’elles. De fet, crear un ar-
bre filogenètic a partir de dades 
reals hagués requerit seqüències 
molt més llargues. Tanmateix, les 
seqüències fictícies que es van 
facilitar, van ser triades per donar 
una visió raonablement acurada 
de les relacions entre primats.
Per altra banda, també es va dur 
a terme una pràctica que consis-
tia en esbrinar quin gen s’havia 

clonat. El relat dels fets que s’ofe-
ria a l’alumnat era el següent: en 
uns laboratoris s’ha fet una PCR 
per obtenir el gen de la insulina 
humana i poder clonar-lo després 
en cèl·lules de ratolí, amb la in-
tenció de produir insulina a esca-
la comercial. Al final del procés, 
els tècnics han comprovat amb 
sorpresa que les cèl·lules no es-
taven produint insulina, sinó una 
proteïna que desconeixien. Així, 
el que pensen és que l’empresa 
subministradora de ‘primers’ per 
la PCR els va vendre un produc-
te equivocat. Per comprovar-ho, 
s’han d’utilitzar eines bioinformà-
tiques per esbrinar quin és el gen 
que van clonar.  Per això, l’alum-
nat haurà de fer la recerca del gen 
a partir de la seqüència d’un petit 
fragment.
Per últim, un cop més, van por-
tar a terme la pràctica estrella, 
l’electroforesi, on els nois i noies 
de Biologia de 4t van estar en 
contacte real amb material ge-
nètic, utilitzant les eines pròpies 
d’un laboratori professional i ma-
terial real, no només software de 
bioinformàtica. Aquesta pràctica 
consisteix a esbrinar qui ha estat 
l’assassí en una suposada mort 
misteriosa al Laboratori de Quími-

Setmana de la genètica als Maristes Igualada

ca del centre a partir de mostres 
d’ADN recollides de mucosa bucal 
i cabells trobats a l’escena del 
crim. Per poder-ho fer, s’utilitza 
la tècnica de l’electroforesi en gel 
d’agarosa, la qual és una de les 
tècniques més utilitzades per se-
parar les molècules o fragments 
de molècules d’àcids nucleics. El 
gel d’agarosa es comporta com 
un sedàs molecular que permet 
separar molècules amb càrrega 
en funció de la seva mida i forma. 
Així, molècules d’ADN de diferent 
mida migren de forma diferent i 
la distància recorreguda per cada 
fragment és inversament propor-
cional al seu pes molecular.
Malgrat que l’enunciat d’aquesta 
última pràctica pugui semblar 
molt complicat, l’alumnat de 4t 
que l’ha portat a terme, ha pogut 
realitzar una experiència que, 
molt probablement, no tindrà 
més ocasió de portar a terme si 
no és dedica professionalment al 
món de la ciència.
Cal dir que el material utilitzat en 
aquesta última pràctica fou ce-
dit desinteressadament pel CRG 
(Centre de Recerca Genòmica de 
Barcelona), per la qual cosa vol-
dríem expressar la nostra grati-
tud.

A l’escola Dolors Martí i Badia, 
durant la setmana prèvia al car-
naval, totes les classes vam tre-
ballar el sistema solar ja que va 
ser el tema que vam escollir pel 
monogràfic del curs. Així doncs, 
totes les activitats que hem anat 
realitzant a l’escola van girar 
al voltant d’aquest tema. A les 
classes es va treballar, amb més 
profunditat, un tema en concret  
sobre l’espai què es va escollir en-
tre tots els nens i nenes de cadas-
cuna d’elles.
Aquest any, tots els nens i nenes 
han tingut la oportunitat de visi-
tar el planetari inflable, activitat 
que ens va oferir l’IO Planetari. 
Durant aquesta activitat vam 
aprendre moltes coses sobre el 
nostre sistema solar adaptat a 
cada nivell.
El dijous a la tarda, ens vam tro-
bar tots i totes al gimnàs per 
cantar cançons sobre el tema del 
monogràfic. Els més petits van 
cantar cançons del sol i la lluna, 
els de P4 sobre l’univers, P5 una 
cançó d’astronautes, 1r sobre les 
estrelles, 2n sobre els planetes i 
4rt van cantar la dansa de la ter-

ra.
Durant aquesta setmana també 
vàrem celebrar el carnaval. El 
nostre Carnestoltes  va venir amb 
una disfressa relacionada amb 
els astres i ens va anar deixant 
una consigna diària. El dilluns 
ens va fer portar una sabata de 
cada manera, el dimarts un bar-
ret o mocador al cap, el dime-
cres un peluix enganxat al cos i 
el dijous  un entrepà de truita o 
de botifarra d’ou què ens ho vam 
anar a menjar a Can Masarnau.  
El divendres per la tarda vam fer 
una rua per lluir les disfresses 
que vam anar fent durant la set-
mana. Els voltants de l’escola es 
van omplir de sols, llunes, coets, 
astronautes, planetes, asteroides 
i estrelles. Després vam acabar la 
festa al pati de l’escola tot ballant 
a ritme d’unes cançons amb mol-
ta marxa per acomiadar al nostre 
Rei Carnestoltes fins l’any vinent. 
Va ser una setmana molt profi-
tosa ja que tots junts hem gau-
dit aprenent moltes coses sobre 
l’univers d’una forma ben diver-
tida i, al mateix temps, ho hem 
aprofitat per celebrar el nostre 
Carnaval!

El sistema solar a l’escola 
Dolors Martí Badia

Les més petites del Montclar, les 
que fan l’activitat d’iniciació es-
portiva, ja han fet trobades de: 
futbol sala, bàsquet, handbol, 
cros i aquest cap de setmana, 
s’estrenaran amb l’hoquei. Per 
primer cop a Cicle Inicial, la par-
ticipació és tan alta que a cada 
trobada hi hem de participar 
amb dos equips. Per tant, és un 
gran èxit!
Pel que fa a les benjamines, ja 
han deixat endarrere els partits 
d’handbol (on van anar de menys 
a més), els de bàsquet (que van 
guanyar tots els encontres) i ara 

estant a punt de començar els 
futbol sala. A més a més, també 
han participat al relleus de na-
tació i al cros comarcal. Actual-
ment, es troben en les posicions 
privilegiades de la classificació, 
però encara queda molta com-
petició. És un grup ambiciós que 
s’està acostumant mica en mica a 
la lliga de Poliesportiu.
D’altra banda, les alevines ja van 
disputar tots els partits de futbol 
sala i d’handbol (tot i que encara 
tenen un parell de partits ajor-
nats). A més a més, també van 
participar en el cros, en els relleus 

d’atletisme (on van aconseguir 
uns excel·lents resultats) i en els 
de natació. Ara  faran una jorna-
da puntual de voleibol i comença-
ran la sèrie de partits de bàsquet 
(esport preferit d’aquest equip).
Per acabar, cal parlar de l’equip 
cadet de bàsquet del Montclar , 
que tot i ser de primer any en la 
categoria, estant fent un paper 
molt digne. Actualment, els hi 
queden dos partits per acabar la 
primera fase i es troben a mitja 
taula en la classificació.
Moltes felicitats noies¡¡¡¡¡¡

Els equips de l’escola Montclar que participen als 
Jocs Escolars de l’Anoia es troben, ara mateix, a 
l’equador de la temporada
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El Centre de Recursos de Calaf 
augmenta les insercions laborals

Els usuaris poden rebre informació bàsica i assessorament.

CALAF / REDACCIÓ

El Centre de Recursos per 
l’Ocupació de Calaf compta 
actualment amb 528 persones 
usuàries, dada que representa 
un 23% de la població entre 16 
i 64 anys i un 29% de la pobla-
ció activa. L’activitat al Centre 
de Recursos comprèn quatre 
grans àrees. D’una banda, pel 
que fa a orientació laboral, el 
2012 es va atendre 384 per-
sones, un 75% de les quals, 
en situació d’atur. Els usuaris 
poden rebre des d’informació 
bàsica fins a assessorament 
més personalitzat, així com 
buscar ofertes i noves possi-
bilitats d’ocupació al Club de 
Feina, en què al 2012 va ar-
ribar a les 571 assistències, 
amb un increment del 107% 
respecte de l’any anterior. 

Sens dubte, una de les xifres 
més satisfactòries fa referèn-
cia al nombre d’insercions la-
borals aconseguides durant el 
2012, que va ser de 76, incre-
mentant-se en un 50% si les 
comparem amb les del 2011, 
que eren de 50 insercions. La 

formació ocupacional és un 
dels altres eixos d’actuació del 
Centre de Recursos per l’Ocu-
pació, que compta amb sis au-
les homologades per a poder 
oferir formació subvencionada 
pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC).

S’inaugura El Cafè del Casal, 
un nou espai cultural
CALAF / REDACCIÓ

Avui divendres obrirà portes 
un nou espai de referència 
lúdica i cultural a Calaf. Es 
tracta d’El Cafè del Casal, 
nom que adoptarà el que fins 
ara coneixem com el bar del 
Casal. El Cafè del Casal as-
sumirà, d’una banda, la conti-
nuïtat de l’espai de restauració 
del Casal de Calaf: un servei 
d’hostaleria que oferirà es-
morzars i sopars a tothom qui 
ho vulgui, tant si són socis de 
l’entitat com si no. Però a més 
d’això, el Cafè del Casal ofe-
rirà una programació estable 
d’espectacles i actes de petit 
format en l’espai que fins a dia 
d’avui estava reservat a exer-
cir de vestíbul de l’edifici, amb 
la pretensió d’aportar a Calaf 
i rodalia un espai de trobada 
que serveixi també de centre 
de difusió cultural on poder 
gaudir d’alguna conferència, 
curs programat o espectacle. 
Aquesta programació, que 
prendrà el nom de Sismes, 
arrenca aquest mateix diven-
dres amb un concert d’inau-
guració, a les onze de la nit, 
amb Carles Belda i Marc Ser-

rats, que prosseguirà demà 
dissabte amb l’actuació per a 
públic infantil de la companyia 
La Bitxicleta, a 2/4 de set de 
la tarda, l’espectacle dels Està 
Clown, un entrepà de botifarra 
gratuïta per als assistents i un 
concert a càrrec del duet Divi-
de & Wenceslao.
La primera tongada de Sis-
mes abraça els mesos d’abril i 
maig, i portarà a Calaf artistes 
musicals com Nuri Total (13 
d’abril), Saffran (27 d’abril), 
Tomeu Penya (4 de maig), 
Pau Vallvé (11 de maig), Mi-
quel Pujadó (18 de maig) o 
Eastern Trio (26 de maig). A 
més de música, la programa-
ció inclou espectacles d’ani-
mació i clown per a tots els 
públics com Jam (19 de maig) 
o la humorística Divina seduc-
ció per a públic adult d’Arnau 
Vilardebò (12 de maig), així 
com un parell de conferències 
emmarcades sota el cicle “El 
model energètic a debat”, que 
abordarà els projectes de frac-
king que afecten l’Alta Segarra 
(14 d’abril) o l’alternativa ener-
gètica que representa Som 
Energia (5 de maig).

Calonge celebra la tradicional 
Festa del Panellet per Pasqua

El fred i el dia plujós no va espantar els fidels a la diada.

CALONGE / REDACCIÓ

El passat dilluns de Pasqua, 
Calonge de Segarra va cele-
brar un any més la tradicional 
Festa del Panellet. Els actes 
van començar de bon matí 
amb l’esmorzar “Tarifa plana” 
consistent en botifarra, cansa-
lada i arengades a la brasa, 
pa, vi i aigua, cuinat a càrrec 
de cadascú. A 2/4 de dotze es 
va celebrar l’Eucaristia a l’es-
glésia de Santa Fe de Calon-
ge, acompanyada per la coral 
de Sant Martí Sesgueioles, 
que va cantar una cançó nova 
de caramelles. Tot seguit, va 
tenir lloc la benedicció i el 
repartiment del panellet, en-

guany a càrrec de les cases 
col·laboradores l’Agustina i 
Cal Mas. La festa va comptar 
amb la participació de la fira 
mercAnoia i diversos exposi-
tors de productes artesans i 
de la zona. També hi va haver 
una demostració de construc-
ció tradicional de pedra seca, 
tàpia i tovot. Malauradament, 
a causa de la pluja, no es va 
poder realitzar l’espectacle 
i els tallers de circ, així com 
tampoc va poder actuar el 
grup de música celta Slàinte. 
Durant tot el matí hi va haver 
servei de bar, a càrrec de l’As-
sociació de Joves de Kalonge, 
que va sortejar un xai.

Tous aprova el pressupost 
sense el vot de l’oposició
TOUS / REDACCIÓ

El passat dijous 22 de març, 
es va celebrar el Ple ordinari 
de Sant Martí de Tous on es 
van aprovar el pressupos-
tos per aquest 2013. L’equip 
de govern va presentar uns 
pressupostos on es preveu 
sol·licitar crèdits per valor de 
665.000 euros, sumats a l’en-
deutament que té actualment 
l’ajuntament, de 555.771 eu-
ros, i havent retornat aquest 
2013 l’import de 180.061,54 
euros, suposaria que a final 
d’any l’ajuntament estaria en-
deutat per 1.069.384 euros,  
això vol dir un 90% respec-
te als ingressos del 2013. La 
necessitat d’aquest crèdit, ve 
donada per la situació de crisi 
que està patint el país. 
El grup municipal de CiU a 
l’oposició va votar en contra, 
argumentant que en aquest 

pressupost els capítols 1 i 
2, de personal i despeses 
corrents, s’ha pujat un 13%, 
mentre que pensa que com a 
màxim s’hauria d’haver pujat 
entre un 2,5 i un 3%. L’opo-
sició defensa que l’equip de 
govern actua precipitadament 
i no fent cas de la situació ac-
tual de crisi i en aquest sentit, 
algunes de les obres s’atura-
ran properament, entre elles 
l’edifici de Cal Frarés, que jun-
tament amb el projecte de la 
urbanització de la Plaça Manel 
Maria Girona, esta valorat en 
808.000 euros i que, segons 
CiU, l’edifici no és urgent pel 
municipi. Veient la situació 
econòmica, l’oposició assegu-
ra que s’ha de ser prudent, ja 
que estan en una situació di-
fícil i és per això que els regi-
dors de CiU van votar en con-
tra d’aquests pressupostos.

L’ajuntament de la Llacuna 
convoca de nou als veïns 
LA LLACUNA / REDACCIÓ

El passat 29 de març a les 
dotze del migdia, al local del 
gimnàs de La Llacuna, es 
va portar a terme una sessió 
de “L’ajuntament Informa”, 
amb la finalitat de comunicar 
a tots els veïns i veïnes del 
municipi els projectes que ac-
tualment es desenvolupen des 
de l’ajuntament.  A l’acte van 
assistir-hi més de 150 perso-
nes i es van exposar diversos 
projectes com el de denomi-
nació i numeració de vies i 
edificis de La Llacuna, Rofes 
i Torrebusqueta, el projecte de 

prevenció d’incendis “La Lla-
cuna front al foc” i el projecte 
del Centre de Desenvolupa-
ment cultural. També es va 
parlar del desenvolupament 
del Turisme i Comerç a La 
Llacuna, del projecte d’elabo-
ració del Mapa de Patrimoni, 
del desenvolupament de la 
Cultura, Joventut i Festes, de 
la situació del servei de la xar-
xa d’aigua, de la urbanització 
del carrer Vilademàger i de les 
subvencions del PUOSC, de 
la Generalitat de Catalunya, i 
del programa Xarxa, de la Di-
putació de Barcelona.

Cap de setmana 
cultural amb les 
activitats de l’Alzinar 
de Masquefa
MASQUEFA / REDACCIÓ

Amb l’entrada de la primave-
ra, la societat cultural i recre-
ativa l’Alzinar, de Masquefa, 
ha preparat un seguit d’acti-
vitats culturals que s’iniciaran 
avui divendres i s’allargaran 
durant tot el cap de setmana. 
Així doncs, avui a les deu del 
vespre a la sala l’Aglà de l’Al-
zinar tindrà lloc l’obra de teatre 
“Quatre locas i un funeral” de 
la companyia Quadran Màgic. 
Demà dissabte continuaran 
les activitats amb amb el reci-
tal poètic a càrrec de la poeta 
Trini Casas, finalista del premi 
José Maria Valverde 2012, 
que tindrà lloc a la sala d’actes 
a partir de les sis de la tarda. 
El mateix dissabte, a les set,  
les escales de l’Alzinar acolli-
ran els recitals dels alumnes 
de dues escoles de música, 
l’Alba Massana de Gavà i l’Au-
la Musical de l’Alzinar; amb 
entrada gratuïta per a tothom.
Finalment, demà dissabte a 
les deu del vespre, tindrà lloc 
a la sala l’Aglà, una mostra de 
“Combos musicals”; quatre 
escoles de música es troben a 
Masquefa per fer lluir els seus 
millors combos, agrupacions 
d’instruments musicals i joves 
intèrprets que toquen amb tota 
la seva energia. A continuació 
tindrà lloc el concert de la Big 
Dani Pérez Quartet, el concert 
més esperat de la temporada 
musical de Masquefa, amb un 
quartet liderat pel Big Dani Pé-
rez, el saxofonista internacio-
nalment conegut que porta el 
nom de Masquefa arreu, sent 
la cloenda del cicle d’hivern.
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Alta Anoia 

Caramellaires i dansaires, 
protagonistes de la Pasqua

Els caramellaires de Prats durant una de les seves cantades.

ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Una cinquantena de pradencs, 
de totes les edats, van prota-
gonitzar diumenge la diada de 
Pasqua als Prats de Rei. Amb 
cants i ballets, sense oblidar 
les tradicionals cistelles i la 
ballesta, van recórrer tots els 
racons del poble, animant 
un matí que finalment va ser 
d’allò més assolellat i lluït. Els 
caramellaires van començar la 
ruta al voltant de les deu del 
matí, van assistir també a la 
missa solemne i després van 
reprendre les cantades i balla-
des. Els cants d’enguany eren 
“Cançó de Pasqua”, amb lletra 
de Carles Riera i música de 

Valentí Miserachs, i “Evocació 
al Pirineu” amb lletra de Cap-
devila i Mora i música de Mar-
tínez Valls. Per la seva banda, 
els més menuts van oferir tres 
balls de bastons, el Patatuf, el 
Virolet i La Pastoreta, mentre 
que els nois i noies van ballar 
la Jota del Pinell de Brai i el 
Ball de Muntanya. Les cara-
melles comptaven també amb 
la tradicional parelleta d’in-
fants que portaven les pane-
res amb flors. La festa de les 
caramelles, organitzada per 
l’Agrupació Cultural Recreati-
va Sigarra, es va allargar fins 
al voltant de les tres del migdia 
del diumenge. 

Els dansaires més grans varen oferir al públic dos balls.

Veciana organitza una xerrada 
sobre la figura de les doules

PUJALT / REDACCIÓ

L’ajuntament de Pujalt, mitjan-
çant l’àrea de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona 
ha organitzat un taller adreçat 
a totes les persones de més 
de 60 anys d’edat del muni-
cipi, amb el principal objectiu 
d’ensenyar a millorar la me-
mòria mitjançant l’ajuda d’un 
professional.
El taller serà dut a terme per 
la monitora Mireia Lliró i es re-
alitzarà a la sala de plens de 
l’ajuntament tots els dimarts 
de quatre a 2/4 de sis de la tar-
da, durant deu setmanes, sent 
doncs deu sessions d’una hora 
i mitja cadascuna, començarà 
el dimarts 9 d’abril i finalitza-
rà el dimarts 11 de juny. Tot-
hom qui hi estigui interessat, 
s’ha d’inscriure a l’ajuntament 
abans del 5 d’abril.
L’ajuntament anima a partici-
par en aquesta activitat que 
ajudarà a mantenir la memòria 
més activa.

L’ajuntament de 
Pujalt organitza un 
taller d’entrenament 
de la memòria

VECIANA / REDACCIÓ

Veciana ofereix demà dissab-
te una xerrada per explicar la 
tasca d’una figura poc cone-
guda entre les dones, el paper 
de les doules. El naixement 
d’un fill és un moment impor-
tant i feliç, que alhora compor-
ta l’aparició de molts dubtes i 
moltes pors. Les doules són 
dones, generalment mares, 
que acompanyen altres do-
nes durant el camí de la ma-
ternitat. La seva labor és la de 
donar suport físic i emocional 
durant el pre-part, el part i el 
post-part.
Per a conèixer més sobre la 
tasca de les doules, l’ajunta-

ment de Veciana ha organtizat 
una xerrada col·loqui pel dis-
sabte 6 d’abril a les sis de la 
tarda, a càrrec de la vecianen-
ca Ester Alonso, qui explica-
rà el seu treball i experiència 
com a doula.

Una tasca amb història
Al llarg de la història les do-
nes, en els seus parts, busca-
ven una llevadora amb experi-
ència i coneixements, que les 
assistís. Eren dones properes, 
que després del part s’ocupa-
ven de protegir la mare i de 
cobrir les necessitats del seu 
fill. Aquesta figura és la que ha 
esdevingut la doula.

El sol acompanya les 
caramelles i sardanes de Calaf

VECIANA / REDACCIÓ

L’ajuntament de Veciana està 
organitzant pel proper diu-
menge 21 d’abril la primera 
cursa de Bicicleta Tot Terreny, 
BTT, del municipi, la qual tin-
drà un recorregut de 26,5 qui-
lometres i un desnivell de 785 
metres.
Cal destacar que tots els parti-
cipants tindran dret als avitua-
llaments, una beguda i un en-
trepà que se’ls farà entrega al 
finalitzar la cursa. A més, op-
taran a dotze premis de dues 
categories, sènior o junior, i 
masculí i femení. Les inscrip-
cions estan obertes des del 
25 de març i fins un dia abans 
de la cursa, el 20 d’abril a les 
quatre de la tarda, en el cas 
que no s’haig arribat abans al 
màxim de places establertes, 
fixat en 200 participants.
Per inscriure’s a la cursa es 
pot fer presencialment a les 
oficines de l’ajuntament de 
Veciana, de dilluns a diven-
dres de vuit del matí a tres de 
la tarda, o bé a la pàgina web 
www.x-avi.cat, on també es 
pot trobar més informació.

Primera “Fira Veciana”
El mateix dia 21 també tindrà 
lloc la primera “Fira Vecia-
na”, en la qual es promociona-
ran les empreses del municipi.

La Pasqua acull un nombrós 
grup de caramellaires 

Els cantaires de Veciana van oferir cants i danses durant tot el matí del diumenge de Pasqua.

VECIANA / REDACCIÓ

Tot i les baixes temperatures 
del passat diumenge a prime-
ra hora del matí, un any més 
els caramellaires de Veciana 
van omplir de joia i festa el 
diumenge de Pasqua.
La novetat d’enguany va ser 
la concentració de les canta-
des i ballades durant el matí 
de diumenge, fent-les en tres 
punts estratègics del municipi, 
enlloc de fer-les en dos dies. 
Així va ser com, després de la 
missa celebrada per mossèn 
Carles Riera, a l’església de 
Sant Pere del Vim, els cara-
mellaires van fer les corres-
ponents cantades i ballades 
a la plaça de mossèn Esteve 
Prat, del mateix nucli. En aca-

bar, tots els caramellaires es 
van desplaçar fins el Casal 
dels Germans de la Salle, a 
prop de Segur, on van ser re-
buts pels germans i veïns de 
la contrada. Després d’oferir 
allà les seves cantades i ba-
lles, més tard es van acostar 
fins la plaça de Ramon Ser-
vitje, al nucli de Veciana, per 
ballar per darrera vegada les 
danses de Sant Farriol i Galop 
de cercavila i entonar cançons 
tant conegudes com La Santa 
Espina, La Balanguera, Les 
Caramelles i El llimoner, entre 
d’altres.
Així, un any més, Veciana va 
celebrar de la manera més tra-
dicional, amb cants i danses, 
el diumenge de Pasqua.

Continuen obertes 
les inscripcions per a 
la primera cursa BTT 
de Veciana

CALAF / REDACCIÓ

Calaf va viure diumenge una 
nova jornada de Pasqua, final-
ment acompanyada pel sol. 
El grup de caramellaires, im-
pulsat per la Coral Ressons i 
pel Grup de Calafins i sota la 
direcció d’Assumpta Cribillers, 
va portar els seus cants per 
carrers i places des de primera 
hora del matí, per actuar tam-
bé al final de la missa solem-
ne que va tenir lloc a l’església 
de Sant Jaume. Enguany les 
cançons escollides van ser 

La plaça dels Arbrers de Calaf va acollir la ballada de sardanes.

“El jorn de Pasqua”, amb lle-
tra d’Ignasi Ribas i música de 
Francesc Vives, i “Al·leluia” 
de C. Saint-Saëns. Després 
dels tradicionals cants a la 
plaça Gran, els caramellaires 
van continuar la seva ruta, 
mentre a la plaça dels Arbres 
començava la ballada de sar-
danes, amb la Cobla Ciutat de 
Cervera. La diada de Pasqua 
va finalitzar al vespre, amb el 
ball que va tenir lloc a la Unió 
Calafina amb el quartet Doble 
Cara.



Els equips del CBI participen en tornejos 
de Setmana Santa arreu de l’Estat

HOQUEI / IHC BLOCAT

El primer equip de l’Igualada 
HC torna aquest cap de setma-
na a la competició després de 
les vacances de Setmana San-
ta. Dimecres es van tornar a 
posar-se els patins per prepa-
rar el partit contra el Vilanova 
a les Comes, demà dissabte a 
les 20.30 hores. 
Si bé els jugadors han tingut 
festa, no ha passat el mateix 
amb Ton Baliu, que ha jugat 
amb la selecció espanyola al 
torneig de Montreux a Suïssa. 
Tot i haver perdut la final contra 
Portugal a la tanda de penals 

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

Els equips del CBI, a Menorca.
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Avui, clínic sobre 
triatló del CAI amb 
l’olímpic Xavi Llobet
TRIATLO / LA VEU

Avui divendres 5 d’abril la sec-
ció de triatló del  Club Atlètic 
Igualada Petromiralles a pre-
parat un clínic sobre triatló amb 
el triatleta Xavi Llobet.
En Xavi Llobet a estat interna-
cional en nombroses ocasions, 
a més de participar als jocs 
olímpics d’Atenes 2004. Gua-
nyador de nombroses proves 
tan a nivell nacional com inter-
nacional, el proper divendres 
estarà a Igualada per dur a ter-
me aquest clínic sobre triatló.  
- 19.30h Xerrada a la sala d’ac-
tes de les Comes “El segment 
de natació al triatló” a càrrec de 
Xavi Llobet. Xerrada oberta a 
tots els públics, no cal inscrip-
ció prèvia.
-21.00h Swim Master Class 
a la piscina de les Comes a 
càrrec de Xavi Llobet. Obert 
a tots els públics: necessari 
fer inscripció prèvia (places li-
mitades). Per més informació 
i inscripcions contactar amb: 
oriolpa78@gmail.com.

L’IHC torna a l’OK Lliga
la valoració del capità arlequi-
nat no pot ser més positiva. 
“Gran setmana i una bona ex-
periència” diu en el seu compte 
de Twitter oficial. I el Ton afe-
geix “Una llàstima perdre als 
penals. Però content d’haver 
compartit una setmana amb 
tots aquests increibles juga-
dors“.
D’altra banda, l’IHC ja té “re-
forç” pel desplaçament a Val-
dagno. És el número 428 i 
correspon a José Pérez Cla-
ramunt. Ell és el guanyador 
del sorteig que es va fer a les 
oficines del club entre tots els 

que han participat en la cam-
panya de micromecenatge que 
ha permés al club de poder fer 
els desplaçaments de la Copa 
i de la Champions. Ell acompa-
nyarà l’equip al desplaçament 
a Valdagno en el partit de tor-
nada de quarts de final de la 
Copa d’Europa, amb un lloc a 
la F4 en joc. 
Més info a http://ihc.blog.cat

BÀSQUET / REDACCIÓ

El Club Bàsquet Igualada ha 
aprofitat el descans en les com-
peticions oficials en aquestes 
festes de Setmana Santa, en-
viant alguns dels seus equips a 
disputar diferents Tornejos. Els 
masculins i femenins han viat-
jat a Alaior (Menorca) per jugar 
el 11è Torneig d’Alaior de Bàs-
quet Base, i els equips Júniors 
i Cadets han viatjat a Saragos-
sa. Els primers per jugar el IV 
Torneig Junior MHL Sports, i 
els segons al VII Torneo Yudi-
gar. Tots els equips han pogut 
gaudir d’aquesta magnífica ex-
periència que serveix tant per 
competir amb equips d’igual 
nivell o superior, així com tam-
bé d’altres comunitats, i per a 
cohesionar els equips en con-
vivència durant els 4 o 5 dies 
que duren aquests tornejos.
El Club Bàsquet Igualada vol 
felicitar a tots els participants 
als dos Tornejos, jugadors i 
tècnics, ja sigui per els èxits es-
portius obtinguts, així com pel 
excel·lent comportament cívic 
i esportiu en totes les seus on 
han estat, i encoratjar-los a 
continuar entrenant, treballar i 
lluitar en les seves respectives 
competicions.

Equips júniors.

Equips cadets.

 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).  

Guanyador
I.H.C.

2
VS

c.p. vilanova

Mi
qu

el T
orbisco Casals  (V

ilanova del Cam
í)

dissabte 6 d’abril de  2013 
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La Botifarunner de la Llacuna va aplegar 236 participants
LA LLACUNA / LA VEU

No va ser fàcil però, finalment, 
el passat diumenge 24 va tenir 
lloc la Botifarunner. Els contra-
temps no van ser pocs: canvi 
de data, canvi d’ubicació... 
però finalment la cursa va po-
der celebrar el seu 5è aniver-
sari.
Com cada any l’esdeveniment 
es va desenvolupar sense 
incidents i amb molt bones 
sensacions per part dels parti-
cipants. Bona organització, un 
poble abocat amb desenes de 
voluntaris i persones animant, 
un entorn privilegiat i, aquesta 
vegada, molt bon temps.
El tret de sortida es va donar 
a les 10 del matí i els corre-
dors es van posar en marxa. 
De tots ells, 236 van aconse-
guir completar els 22,3km de 
recorregut, el més llarg que ha 
tingut la cursa fins a dia d’avui. 
El primer en arribar a la meta 
va ser Josep Maria Calafell 
Torres, del club UEC Anoia, 
amb un temps de 1:52:55. El 
primer de la categoria de ve-
terans, i segon classificat de 
la general, va ser Josep Lluis 
Rubio Marticella, del C.E. Be-
gues, que va completar el cir-
cuit amb 1:56:02. De les do-
nes, la primera en arribar va 
ser Rosa Maria Nieto Zamora, 
amb un temps de 02:22:46. I Fotos de Francesc Balagué i Marta Cases.

en la categoria de veteranes la 
vencedora va ser Maria José 
Rodríguez Bel, amb 2:40:40. 
Dels corredors locals el pri-
mer a creuar la línia de meta 
va ser Joan Segura Farré que 
va fer un temps de 02:10:29, i 
la primera Imma Busquet Pujó 
amb 2:43:04, tots dos mem-
bres del Centre Excursionista 
de La Llacuna. Podeu trobar la 
classificació completa a: www.
botifarunner.com
Absolut Masculí:
1. Josep M. Calafell Torras, 
Uec Anoia - 01:52:55
2. Josep Lluis Rubio Marticella, 
C.E.Begues - 01:56:02
3. Fernando Ordoñez Luque - 
01:57:34
Absolut Femení:
1. Rosa Maria Nieto Zamora - 
02:22:46

2. Mònica Elias Papió, 
C.E.Sants Tropical - 02:33:51
3. Diana Carrasco Carrero, 
Uec Anoia - 02:38:39
Sènior Masculí:
1. Josep Maria Calafell Torras, 
Uec Anoia - 01:52:55
2. Fernando Ordóñez Luque - 
01:57:34
3. Pau Martí Colom - 02:01:23
Sènior Femení:
1. Rosa Maria Nieto Zamora - 
02:22:46
2. Mònica Elias Papió, 
C.E.Sants Tropical - 02:33:51
3. Diana Carrasco Carrero, 
Uec Anoia - 02:38:39
Veterans Masculí:
1. Josep Lluis Rubio Marticella, 
C.E.Begues - 01:56:02
Veteranes Femení:
1. M.José Rodríguez Bel - 
02:40:40

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per les carreteres de l’illa de 
Gran Canària es va disputar 
el primer raŀli puntuable per 
l’estatal de raŀlis d’asfalt i que 
també puntuava pel campionat 
europeu.
Hi participà l’odenenc Àlex 
Haro de Moto Club Igualada 
que copilotà a l’osonenc Xevi 
Pons amb un Porsche 911 GT3 
de l’equip ACSM. El raŀli Canà-
ries constava de dues etapes 
que es disputaren el divendres 
i el dissabte.

Bons ral·lis Canàries i Les Corbes, 
dels anoiencs de Moto Club Igualada

Pons i Haro a la primera eta-
pa van tenir que lluitar molt 
per aconseguir bons registres 
doncs la pluja va ser la prota-
gonista i pilotar el Porsche en 
aquelles dures condicions cli-
matològiques era força com-
plicat. A la segona etapa van 
patir problemes amb el canvi 
de marxes, concretament amb 
la tercera marxa, tot i això es 
classificaren en la tercera po-
sició final.
Pel que fa al ral.lisprint  Les 
Corbes que inaugurava el 

El manlleuenc Pons i l’odenenc Haro amb el Porsche a Canàries

campionat català de raŀlis de 
terra hi va participar l’equip de 
Moto Club Igualada format pels 
anoiencs Víctor Vico copilotat 
per Oriol Cordoba amb Peu-
geot 107. Aquest era el primer 
ral.li de Vico amb aquest cotxe 
i amb el que participarà en el 
Volant RACC.
Va demostrar una bona adap-
tació amb ell aconseguint clas-
sificar-se  en el lloc tretzè de la 
general i quarts entre els Peu-
geot 107.

L’Esquaix IGD, excel.lent 
al circuit júnior català

ESQUAIX / LA VEU

La nostra pedrera segueix pas 
ferm i de nou la collita de resul-
tats va ser molt bona.
En una nova prova del circuit 
català celebrada a dos seus 
(Blanes i Lloret) degut a la gran 
participació, els nostres de nou 
van estar a gran nivell.
A nivell femení a sub 17, l’Al-
ba i la Mireia Graell van caure 
a la ronda de quarts de final 
desprès de guanyar els seu 
partit davant Sandra Gonzalez 
i Sofia Mateos respectivament, 
la Mar Aguirre va quedar cam-

piona de consolació i la seva 
germana Berta va ser subcam-
piona del quadre principal per-
dent la final davant Maria Pa-
jares de Sabadell i desprès de 
derrotar Mara Gonzalez i Carla 
Morral.
A nivell masculí, a la categoria 
sub 11, Gerard Sabariego fou 
5è classificat final.
A sub 13, el millor fou Nacho 
Fajardo que quedà en 3a po-
sició final. Finalment a sub 15 
masculí, Gerard Fusté va fina-
litzar 3er de consolació.
 

Participants en la prova celebrada a Blanes.



Laura Orgué.
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ESQUÍ NÒRDIC / LA VEU

L’estació de Candanchú ha 
acollit els Campionats d’Es-
panya d’esquí de fons de ca-
tegories Absoluta, Cadets, 
Infantils I i II masculina i feme-
nina, on els esportistes de la 
FCEH han aconseguit pujar 
37 vegades al podi: 19 me-
dalles d’or, 11 d’argent i 7 de 
bronze.
En la modalitat d’Estil Clàssic 
i en categoria Sènior la igua-
ladina Laura Orgué s’ha pro-
clamat campiona d’Espanya. 
Ho va fer en la prova de 10 
km i amb un temps de 33:12.5. 
Berta Morral, també de la Fe-
deració Catalana va ser sego-
na aconseguint un temps de 
34:55.9 mentre que la madri-
lenya Elisa Hernández va ocu-
par la tercera plaça (35:30.0). 
Laura Orgué va ser també la 
més ràpida en la prova Lliu-
re, entre les dones. 
El Campionat d’Espanya va 
cloure amb la prova de relleus 
on la FCEH va aconseguir 
medalla d’argent i bronze en 

Laura Orgué, campiona d’Espanya 
d’esquí de fons a Candanchú

categoria Absoluta, medalla 
d’argent en categoria Cadet i a 
més es va proclamar campio-
na en categoria Infantil.

Aquests Campionats d’Espa-
nya d’Esquí de Fons és la com-
petició que tanca la present 
temporada d’hivern.  

Cara i creu dels equips 
igualadins Subaru de pàdel

PÀDEL / LA VEU

L’equip Subaru A masculí tenia 
compromís a Manresa davant 
el Cube i el B el tenia davant el 
TOP Pàdel.
El equip A va caure 3-0, potser 
un resultat massa sever pels 
mèrits d’uns i altres.
Isidre Marimon/Joan Llorca 
van completar un partit fluixet 
i van caure per la via ràpida 
3-6, 4-6 davant Roger Comas/
Ivan Cuberes. Carlos Jiménez/
David Jaume van completar 
un bon partit davant una pare-
lla molt sòlida caient 3-6, 3-6 
amb Joel Farias/Jaume Jo fi-
nalment, Mito Campins/Albert 
Homs van caure davant Marc 
Villacampa/Guifré Pons 2-6, 
6-1, 6-7 desprès d’anar domi-
nant 4-2 en el tie-break final. 
Mal resultat que complica molt 
el quart lloc de grup tenint en 
compte que l’equip l’hi resta un 
calendari molt poc propici en el 
futur.
El B en canvi, també a Manre-
sa, va resoldre per la mínima 
1-2 amb el Top Pàdel.
Toni Valldaura/Lluís Ferna-
dez van caure 1-6, 3-6 amb la 

parella Josep Ponce/Andreu 
Moreno, però Josep Llorach/
Edgar Bisbal van empatar el 
matx guanyant 6-1, 6-0 davant 
Orenci Mora/Sergi Hidalgo i 
Martí Mas/Eduard Calzada van 
encarrilar la victoria guanyan 
per 6-0, 6-1 a Xavi Vilamitjana/
Santi Montfort.

El B segueix en la
zona alta de grup
Primer desplaçament d’un 
equip nostre, fora de Catalu-
nya. El primer equip Subaru, 
és va desplaçar a Menorca per 
jugar un seguit de partits de 
caire Inter clubs davant el Club 
Pàdel Sa Caleta a la bellíssima 
localitat de Ciutadella. Tot i el 
caire amistós, molts dels par-
tits van anar molt renyits i el 
bon ambient regnant va ser la 
tònica general. El resultat final 
tot i ser el de menys, va ser 
favorable l’equip Subaru per 
2-5. Com sempre, tot va aca-
bar a taula amb un bon sopar 
i millors sensacions per repetir 
enfrontament a l’Anoia o a la 
mateixa illa balear.

Divertits partits d’handbol base

HANDBOL / LA VEU

El dissabte 23 de març un 
equip benjamí/prebenjamí mixt 
del Col·legi Monalco i l’equip 
Viu l’Handbol de l’Escola 
d’Handbol Igualada van cele-
brar l’arribada de la primavera 
amb un partit de minihandbol 
en el poliesportiu ” Les Comes” 
d’Igualada.
El públic va gaudir amb un 
partit molt entretingut on amb-
dós equips van demostrar les 
seves habilitats amb la pilota. 
Jugadors i jugadores ho van 
donar tot defensant el seus 
colors. Amb molta rivalitat bo-

nes jugades de defensa i atac 
s’anaren succeint al llarg de tot 
l’enfrontament.
En acabar el partit les aficions 
van felicitar als nens i les ne-
nes pel seu esforç i un bon ni-
vell de joc.
Per l’equip Viu l’Handbol, diri-
gits per Nora Muñoz, van jugar: 
Melat, Alba, Guiu, Jan, Arnau i 
Bernat.
Pel Col·legi Monalco van jugar: 
Mar, Andrea, Biel, Manel, Àlex, 
Xavier, Raül i Roger.
L’handbol anoienc 
viatja al Bages
CHI 12-Pompeu F. Vilanova 4

Equip de minihandbol mixt.

CHI 12-J. Maragall Vilanova 4
El diumenge 24 de març l’equip 
Aleví Masculí de l’Escola 
d’Handbol Igualada va jugar la 
segona jornada del Campionat 
de Catalunya enfront del Pom-
peu Fabra Vilanova i la tercera 
jornada davant del Joan Mara-
gall Vilanova. Els partits es van 
disputar a Santpedor organit-
zats pel seu club d’handbol.
Els igualadins van dominar to-
talment els dos partits. L’equip 
va jugar cohesionat i amb de-
cisió des de l’inici. Tot i la su-
perioritat sobre els rivals, no 
van baixar el rendiment en cap 

moment. El resultat va ser dos 
partits guanyats molt entretin-
guts, ja que els equips vilano-
vins en tot moment també van 
lluitar amb molta energia.
Si l’esforç de l’equip continua 
en les dues pròximes jornades 
el pas a la següent fase sem-

bla encarrilat.
Dirigits per Anna Vázquez, van 
jugar: Marc Martínez, Xavier 
Reina, Joel Solanellas, David 
Malpartida, Agustín Vázquez, 
Pol Calvet, Biel Hornas, Arnau 
Torner, Toni Puig, Ivan Ruiz i 
Iker Sabuquillo.   

Equip aleví del Club Handbol Igualada.
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Albert K. Matsouka, campió al 
Circuit Promeses de tennis taula

TENNIS TAULA / LA VEU

La setmana passada, el jove 
jugador del CPP Igualada 
CTAI Albert Kenji Matsuoka es 
va proclamar campió de la si-
sena fase del Circuit Promeses 
d’aquesta temporada. L’iguala-
dí, que competeix al nivell A del 
circuit, va quedar a la segona 
posició del seu grup després 
de guanyar tots els seus rivals 
a excepció d’Albert Blanch 
(Ateneu 1882), contra qui va 
perdre per 1-2.
A la primera ronda eliminatòria 
hi va haver un enfrontament in-
esperat; Albert Kenji Matsuoka, 
quart cap de sèrie, es va cre-
uar amb el primer cap de sèrie 
del torneig, Carlos Sánchez 
(Badalona), que havia quedat 
sorprenentment en la tercera 
posició del seu grup. L’iguala-
dí, però, es va imposar per 2-0. 
El mateix resultat el va aconse-
guir a la següent ronda davant 
del segon cap de sèrie, David 
Vilardell (Falcons Sabadell), 
per accedir així a les semifi-
nals. En la lluita per la final, el 
palista anoienc va derrotar per 
3-1 a Adrià Fernández (Badalo-
na). Per últim, a la final, Albert 
Kenji Matsuoka va imposar-se 
per 3-0 a Sebastián Zamorano 
(Mataró).
Un altre jugador del CPP Igua-
lada CTAI, Miguel Moriana, 
també va participar a la com-
petició, en aquest cas al nivell 
E. L’igualadí va veure’s afavorit 
per un triple empat que el va 

Albert K. Matsouoka.

dur a la tercera posició del seu 
grup. Això li va permetre acce-
dir al quadre final, on va supe-
rar a Guillem Arjona (Vic TT) 
per 2-0 i va perdre finalment 
contra Ferran Lozano (Palés) 
per 0-2.

J. Masip, als 16ens de final 
del Campionat de Catalunya
El cap de setmana passat 
Joan Masip va ser l’únic repre-
sentant del CPP Igualada CTAI 
al Campionat de Catalunya ab-
solut. En la competició celebra-
da a Calella, el palista infantil 
del club anoienc va superar la 
primera ronda eliminatòria de 
la modalitat individual en der-
rotar per 3-1 a Valentí Barlam. 
A continuació, però, l’igualadí 
va topar amb Adrià Mallorquí 
(Calella), contra qui va perdre 
per 0-3.
El resultat destacat el va 
aconseguir en la modalitat de 
dobles, on va fer parella amb 
Álvaro Barreneche (Nàstic Tar-
ragona). A la primera ronda, 
la parella va vèncer per 3-2 a 
Cano – Folch (Cassà – Lluïsos 
Gràcia), i a la segona ronda 
van donar la sorpresa derro-
tant a la parella de l’Hospitalet 
Gaju – Bacarisas també per 
3-2. Finalment, Masip i Barre-
neche van caure per 0-3 als 
quarts de final davant de la pa-
rella formada per Marc Caymel 
(independent) i Marc Clotet 
(L’Escala).

El CNI/Best/Faro participa a la Volta a Catalunya
CICLISME / LA VEU

Aquesta Setmana Santa s’ha 
disputat per les terres de la Ca-
talunya central la Volta Catalu-
nya de BTT. 3 dies, 3 etapes. 
Uns 400 inscrits i amb partici-
pació de luxe amb els millors 
corredors de Catalunya, i una 
notòria participació estrangera 
i amb el plus extra de la par-
ticipació de l’actual campió del 
món de curses de llarga dis-
tància de BTT. Per tant, a la 
graella de sortida el nivell de 
competitivitat era màxim.
L’equip igualadí Club Natació 
Igualada/Best Equipacions 
Esportives/Faro Bh Bicis, va 
prendre-hi part amb quatre 
corredors que van realitzar la 
volta sencera (Albert Torres, 
Oscar Ferrando, Inès Rodrí-
guez i Marc Solsona) i dos que 
només ho van fer en l’última 
etapa (Dani Sánchez i Oriol 
Marimon)
Enguany la duresa ha sigut 
més elevada que l’any passat. 
Sobretot pels recorreguts molt 
exigents tant en desnivell com 
en dificultat, amb molts quilo-
metres de corriols, trialeres i 
trams tècnics que feien lent el 
pas dels quilòmetres.
Albert Torres i Oscar Ferrando 
però ho van fer integrats en un 
equip de Mossos d’Esquadra 
que es va organitzar exclusiva-
ment per la volcat.
La primera etapa es realitzava 
entre Igualada i Manresa, amb 
62Km i 1600m de desnivell, 
marcats per una llarga pujada 
inicial de 20Km i uns 40 res-
tants gairebé en la seva tota-
litat per corriols i trialeres que 
van provocar que els corredors 
arribessin a meta amb un grau 
d’esgotament extra. El pas dels 
quilòmetres es feia lent i no es 
podia baixar la concentració en 
cap moment.
Cal destacar el bon paper la 
bona cursa d’Albert Torres 
que va perdre molt temps en 
la dura pujada inicial al realit-
zar un suport a uns companys  

però va assolir el top 90, de la 
classificació absoluta. Inès Ro-
dríguez es va situar en top 10 
de la categoria fèmina i Oscar 
Ferrando i Marc Solsona van 
patir les conseqüències d’un 
recorregut exigent però que no 
els va privar d’acabar.
Val a dir que en les posicions 
capdavanteres el nivell era 
tant elevat que en fraccions de 
10minuts entraven 50 corre-
dors.
La segona etapa entre Man-
resa i Cardona era l’etapa rei-
na, amb un 75 quilometres i 
2200m de desnivell. Per tant, 
gairebé sempre en pujada, ja 
que Cardona esta situada en 
un punt més enlairat.
Sense temps per recuperar-se 
del dia anterior, i amb les ca-
mes cansades, els corredors 
van sortir amb el mateix ritme 
frenètic de sempre. Disputant 
cada metre ni que l’etapa fos 
llarguíssima i molt exigent en 
la part final. Els últims 10 qui-
lòmetres es podien fer eterns 
amb l’ascensió final al poble de 
Cardona.
En aquesta etapa Albert Torres 
va realitzar una cursa sensaci-
onal, entrant en el top 50 ab-
solut i només a 15’ del top 20 
absolut. Entrant en una més 
que meritòria 16a posició de 
la categoria màster 30. Rodant 
sempre en posicions molt cap-
davanteres i fent-se costat l’un 
amb l’altre per anar avançant 
corredors
Marc Solsona i Oscar Ferran-
do, novells en la volcat i en 
etapes de llarga distància van 
finalitzar l’etapa, assolint així 
l’objectiu plantejat.
La tercera etapa entre St. Llo-
renç de Morunys i La Coma, 
era una de les més temudes 
pels corredors ja que amb un 
quilometratge aparentment 
curt de 36Km, presentava 
un desnivell desmesurat de 
1700m. Que juntament amb 
l’esgotament dels dos dies an-
teriors feia preveure una etapa 

molt dura.
Posteriorment es van confir-
mar les expectatives, ja que 
el traçat va presentar un nivell 
de cursa d’alt nivell amb unes 
pujades molt dretes i moltís-
sims trams de trialera tècnica i 
corriols. Es va convertir en un 
no parar de pujar per camins 
pronunciats i baixar per zones 
complicades i relliscoses.
Ho demostra el fet que Albert 
Torres va tornar a realitzar una 
cursa sensacional assolint gai-
rebé top 50 van trigar més de 
2h30’ per completar-los i això 
rodant a bon nivell entrant al 
top 20 de màsters 30.
Marc Solsona va punxar en els 
últims quilòmetres entrant el 
203 absolut i una sensacional 
Ines Rodríguez es situava en 
7a posició femenina. Demos-
trant el seu bon nivell tècnic i 
de recuperació. Oscar Ferran-
do en la seva primera volcat va 
patir de valent en aquest exi-
gent circuit.
Per altra banda Oriol Marimon 
i Dani Sánchez que només 
van participar en aquesta eta-
pa van poder acabar una eta-
pa tècnica i complicada i anar 
agafant experiència.
Aquesta volta ha servit per 
consolidar l’equip anoienc, 
amb les seves respectives as-
sistències i equip humà.
Esportivament, destacar la 
magnífica volta d’Albert Tor-
res situant-se el 53 absolut i 
20è. màster 30, uns resultats 
realment excel·lents pel nivell 
de participació i recorreguts 
que presentava la volta. Marc 
Solsona i Òscar Ferrando van 
completar-la, assolint l’objectiu 
que s’havien plantejat, de po-
der finalitzar una dura cursa per 
etapes. Inès Rodríguez també 
novella en curses per etapes 
va demostrar una enorme ca-
pacitat de recuperació, anant 
de menys a mes i situant-se en 
el top 10 de femenines. Un èxit 
si tenim en compte el nivell de 
la prova internacional. 

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€



Tant l’EC Òdena com el CN Igualada/Best/Faro van pujar al podi.
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Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles Cristina Fernàn-
dez, Lluís Marimón i Paquita 
Pérez es proclamaren brillant-
ment Campions d’Europa Ve-
terans a Sant Sebastià, en el 
decurs dels 9ens. Campionats 
d’Europa per atletes Veterans 
de les diferents categories que 
s’han dut a terme al Pavelló 
donostiarra d’Anoeta i rodali-
es dels díes 19 al 24 de març, 
amb la multitudinària participa-
ció de 3.273 atletes europeus.
Hi participaren un total de sis 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles, assolint un total 
de 8 medalles, 5 d’Or, i 3 d’Ar-
gent, a més de destacades 
classificacions en les proves 
corresponents, un Rècord dels 
Campionats, i un Rècord de 
Catalunya. 
La marxadora Cristina Fernàn-
dez Riba, es proclamava doble 
Campiona d’Europa W-40, en 
la prova dels 3.000 m. marxa 
indoor, amb un gran registre de 
14’53”50, i era també Campi-
ona d’Europa en la prova dels 
5 Km. marxa en ruta W-40, 
assolint amb un gran “crono” 
de 25’21” un  nou Rècord dels 
Campionats, i coŀlaborant al tri-
omf de l’equip estatal, junt amb 
Pilar Iglesias i Carmen Hernàn-
dez, Campiones d’Europa per 
equips amb un temps global de 
1h. 18 m. 59 seg.
El vilanoví Lluis Marimón es 
proclamava igualment doble 
Campió d’Europa M-85 en el 
triple salt, amb un millor in-

Vuit medalles dels atletes del CAI als 
Campionats d’Europa veterans

tent de 4,70 m., i en els 200 
m.llisos, amb  43”27, assolint 
a més el Sotscampionat d’Eu-
ropa M-85 en 60 m.llisos, amb  
11”72, a 14/100 de l’Or, i en el 
salt de llargada, amb un millor 
salt de 2,17 m.
Paquita Pérez es proclamava  
Campiona d’Europa W-45 en 
800 m. llisos, amb un gran re-
gistre de 2’26”92 a la Final, mi-
llorant el seu Rècord de Cata-
lunya, després d’entrar 2a. en 
la s/f. amb 2’30”09, i era a més 
Sotscampiona d’Europa W-45 i 
argent en 1.500 m.ll., amb un 
gran “crono” de 4’57”57, molt 
proper al seu Rècord de Cata-
lunya de 4’55”64.      
Jordi Fernàndez era 13è. M-40 
en el salt de perxa, amb 3,20 
m.
Trini Canals, participava en la 
2a. s/f. dels 60 m.llisos W-55, 
entrant 5a. amb 9”66, i el vila-
noví Fancisco Ramos era 4t. 

en la cinquena sèrie dels 200 
m.ll. amb marca personal de 
26”21 i  6è. en la cinquena sè-
rie classificatòria dels 60 m.ll., 
amb  8”05, no accedint ambdós 
atletes a les següents rondes.

Podis de ciclistes anoiencs a la 
Xallenge de BTT del Penedès
CICLISME / LA VEU

Diumenge 24 de marc es va 
realitzar  a Moja la segona 
prova del campionat Xallenge 
BTT Penedes/Garraf, amb una 
participació de luxe tant per la 
qualitat (no hi havia curses del 
calendari oficial) com per la 
quantitat (més de 500 corre-
dors).
Aquesta cursa sempre es no-
dreix de tenir molt prestigi i par-
ticipació, i va assistir-hi l’equip 
igualadí Club Natació Igualada 
/ Best Equipacions Personalit-
zades / Faro BH Bicis.
L’organització havia preparat 
un recorregut mixt amb una 
primera part de camins més 
amples (quasi requisit obligat 
degut a l’elevada participació 
i per evitar embussos i altres 
problemes) i una segona part 
totalment diferent de corriols i 
zones pedregoses i tècniques. 
Amb uns 35 quilòmetres i uns 
900m de desnivell acumulat.
La sortida va ser molt ràpida 
i perillosa, amb nombroses 
caigudes i incidències. De les 
quals una part molt dolenta se 
la va endur Toni Onorato de 
l’equip CNI BTT / Best / Faro 
BH, patint una aparatosa i 
espectacular caiguda amb el 
resultat de l’espatlla disloca-
da, rascades i petita fissura a 
l’os de l’espatlla! Amb ell es 
van quedar dos membres de 
l’equip (Oriol Marimon i Oscar 
Ferrando) per traslladar-lo a 
l’ambulància. Marc Solsona 
que també es va aturar, va con-
tinuar la cursa per acompanyar 
a la fèmina Inés Rodríguez que 
patia una greu bronquitis camí 
del podi.
Inés Rodríguez va ser la millor 
classificada assolint una més 
que exceŀlent tercera posició 
femenina! 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 a l’equip!
Albert Torres va ser el millor 
classificat de l’equip masculí, 
realitzant una bona cursa ja 
que es va mantenir en el top 
15 fins gairebé al final, on en 
el tram tècnic va haver d’aug-
mentar les precaucions i dis-
minuir la marxa per problemes 
amb una roda. Acabant al final 
20è absolut i 11 Master, amb 
10 corredors dins el seu mateix 
minut que demostra el bon ni-
vell dels participants.
Cal agrair la coŀlaboració a 
l’equip principalment del club 
natació igualada, BEST equi-
pacions personalitzades / Faro 
BH Bicis i dels següents patro-
cinadors: Fisioteràpia Regor-
dosa, Instaŀlacions Pelegrí, Clí-
nica dental Anoia, McDonalds, 
Petromiralles, Fruites Gabar-
ro, Fitnes Camats, Diversport 
Serralleria Brunet, Cinta Plast, 
Pintures Panell.
També l’Esport Ciclista Òdena 
s’hi va desplaçar amb forces 
corredors, que van obtenir els 
següents resultats:
Albert Planas, que va fer una 
bona cursa, va pujar al 3r graó 
del podi general. Javier Jura-
do, arribant a l’esprint amb el 
seu company d’equip, va en-
trar en 4a posició. Enric Forn 
va finalitzar en 10a posició, Da-
vid Pallarès que va ser 12è, Jo-
sep Enric Farriol acabava 19è, 
Cristian González 27è, José 
Mallen 39è, Carlos González 
45è,  Jaume Tort 53è, Otger 
Claramunt 81è, i Serafí Pérez 
el 213. 
Per categories, en Màster 30 
Albert Planas i Javier Jurado 
van pujar al podi en 1a i 2a po-
sició respectivament. 
La propera prova on participarà 
l’equip serà a la Volcat els dies 
29, 30 i 31 de març, la qual surt 
d’Igualada divendres i acaba a 
la Vall de Lord el diumenge.

Paquita Pérez, or en 800 m., i Cristina Fernandez, or en 3 km. marxa.

Dues medalles d’or per a Lluís Marimón.

Ivan Zarco, bronze, i Miquel Comella, or en els 
campionats de Catalunya de 10.000 m.
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles Ivàn Zarco i Mi-
quel Comella, van assolir el 
passat dissabte 23 de març a 
l’estadi de La Bòbila de Gavà, 
al Baix Llobregat, les medalles 
de Bronze en categoria Abso-
luta i l’Or en Veterans M-45, 
respectivament, en les proves 
corresponents als Campionats 
de Catalunya dels 10.000 m.ll.
Ivàn Zarco era tercer en els 
10.000 m. llisos, amb un impor-
tant registre de 30’26”32, en la 
cursa guanyada per Adrià Gar-
cía (Ind) amb 30’03”70, i era 
2n. Marcos Sanza (C.A.Valls 
Andorra) amb 30’05”62, entre 
un total de 23 atletes classifi-
cats. 
El lleidatà Miquel Comella, es 
va proclamar Campió de Cata-
lunya en 10.000 m.ll. en Vete-
rans M-45, amb 34’24”78.

Héctor Hidalgo, segon al Tro-
feu Rossend Cals
Dissabte 23 de març, es dispu-
tava a l’Estadi Joan Serrahima 
de Barcelona la  19a. edició del 
Trofeu de Marxa Atl. Rossend 
Cals. Hi van  participar  5 atle-
tes del CAI.
Va sobresortir el gran segon 

lloc d’Hector Hidalgo en Ca-
dets, amb 26’37”24 per cobrir 
5.000 m. Cal ressaltar també 
les grans actuacions de Laura 
Giménez, 3a. en Alevins amb 
12’08”79, sobre els 2 km. de 
recorregut, mateixa posició 
que assolia Ares Giménez en 
Prebenjamí, amb 9’54”67, so-
bre 1 km. de cursa.  
Altres destacades actuacions 
foren les de Sílvia González, 
4a. en Promesa amb 33’53”24, 
sobre els 5 km. de recorregut 
de la prova gran, i de Joel Gi-
ménez, 12è. en Benjamins 
amb 7’50”59, sobre 1 km. de 
cursa.  
Els guanyadors absoluts van 
ser Claudio Villanueva (ISS 
Hospitalet), amb 20’48”90 per 
cobrir els 5 kms. de la prova 
Promesa/Sènior, i l’atleta del 
F.C. Barcelona Raquel Gon-
zález, amb 22’12”74, també 
sobre cinc quilòmetres.

Ivan Zarco.
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Podis i medalles per a les gimnastes de l’Anoia
GIMNÀSTICA / LA VEU

Fa uns dies es va celebrar a 
Igualada, la segona fase i fi-
nal del campionat comarcal de 
gimnàstica rítmica, on les gim-
nastes del Club Gimnàstic Aula 
de Cultura Física, van tornar a 
pujar a podi a totes les catego-
ries. 
En categoria Prebenjamí B, 
Gina Castelltort va ser 1a. i 
Martina Espinalt 3a. En ca-
tegoria Prebenjamí A, Aitana 
Pasadas va ser 1a. de la jor-
nada i 2a. a la final i Mariel·la 
Espinalt va aconseguir la 3a. 
posició. En categoria Benjamí 
B, Carlos Simón va ser 1r. de 
la jornada i 2n. a la final, i Carla 
Cervera 3a.. Categoria Benja-
mí A, Dana Pijoan es proclamà 
campiona absoluta. En catego-
ria Aleví B, Ivet Bruguès va ser 
3a.  i Aleví A, Marta Alonso va 
ser 2a. i Nadine Ruiz es procla-
mà campiona absoluta. En la 
categoria Infantil B, Maria Ibós 
va ser 1a. de la jornada i 2a. 
a la final. La categoria Infantil 
A, va tenir com a campiona ab-
soluta a Rut Reymundi i Nuria 
García va ser 2a., i per acabar 
en categoria Cadet A, Marta 
Alonso va ser 2a. de la jorna-
da i 1a. a la final proclamant-se 
campiona comarcal. Felicitar a 
totes les joves gimnastes que 
no van aconseguir pujar a podi, 
però no per això menys impor-
tant la seva actuació en aques-
ta competició, Nerea Lara, 
Anna Planella, Sheila García, 
Lia Vidal, Berta Enrique i Judit 
Cervera que anava primera i 
es va lesionar el mateix dia i 
no va poder competir a la final. 
L’equip tècnic, Laura Martínez, 
Maite Sànchez, Jenifer Casa-
do i Marta Trenado manifes-
taven estar molt contentes no 
només pels podis aconseguits 
per les seves gimnastes, si no 
per com havien realitzat tots i 
totes els seus exercicis.
Pel que fa al CR Capellades, 
Lluna Mileo va aconseguir 
proclamar-se sotscampiona 
comarcal en categoria Aleví 
de gimnàstica rítmica. A la pri-
mera fase va ser tercera, i en 
la segona fase i final fa acon-
seguir remuntar un lloc més al 
calaix. També hi van participar 
en aquesta final, Duna Monroy, 
Isis Lozano, Carla Villarroel i 
Sheila Guinart, totes quatre 
millorant també posició i nota 
de la primera fase. Les cinc 
gimnastes són novelles en 
aquest tipus de competició, pel 
què la seva entrenadora Maite 
Sànchez manifesta estar molt 
contenta de l’actuació de les 
seves gimnastes.
Pel San Roque van participar 
Julia Ainsua amb la sisena 
posicio, Carlota Zamora an la 
dotzena posició i Rut Vives en 
individual va assolir la quar-

Aula de Cultura Física.

ta posició; el conjunt benjamí 
amb Irune Munuera, Estela 
Sanchez, Sofia Iglesias, Na-
tasha Iglesias, Claudia Esteve 
va quedar a la 2a posició,  i el 
conjunt prebenjamí amb Julia 
Ainsua, Paula Mula, Carlota 
Zamora, Berta Puig i Tania Ga-

barri va quedar en segon lloc. 

Copa Catalana a Andorra
També es va celebrar a Andor-
ra la 2 fase de Copa Catalana, 
on hi va competir en nivell VI 
i amb exercici de pilota, per 
l’Aula de Cultura Física, Jenifer 

Casado. 
Pel San Roque de Vilanova  
va participar Carlota Miramunt 
quedant primera de la catego-
ría infantil amb pilota del nivell 
VI i Paula Mensa, segona en 
la categoría aleví amb cèrcol 
del nivell V; també Mar Casals 

amb aparell pilota va quedar 
cuarta, Carla Bosch i Berta 
Pons van participar al nivell VI 
i a la categoria infantil, totes 
elles passant a la final. 

Copa d’Espanya a Osca
També durant aquest cap de 
setmana s’ha celebrat a la ciu-
tat d’Osca, la segona fase de la 
Copa d’Espanya de gimnàstica 
estètica de grup, i on l’entrena-
dora de l’Aula de Cultura Físi-
ca Marta Trenado, actualment 
gimnasta sènior de l’equip B 
d’Inef, va aconseguir classifi-
car-se per a la final i aconse-
guint en aquesta la 8a. posició.  
El San Roque de Vilanova del 
Camí també va participar en 
aquesta competició en terres 
aragoneses. Hi va participar 
el conjunt de infantil 8-10 amb 
Nerea Camacho, Irina Garcia, 
Laia Alsina, Alba Bosch, Ju-
lia Farre, Marta Alonso, Paula 
Mensa i Tania Navas, van as-
solir la segona posició en les 
preliminars i la segona posició 
també a la final de diumenge. 
L’equip infantil 12-14 amb Mar-
ta Villar, Laia Guerra, Raquel 
Munuera, Ona Bosch, Itziar 
Mensa, Mar Solsona i Mar Ca-
sals amb la sisena posició, tant 
a la preliminar com a la final, 
L’equip sènior va assolir la de-
sena puntuació de la categoria 
i van participar, Sonia Gutier-
rez, Alba Cano, Sandra Ainsua, 
Vicky Sabater, Berta Jorba i 
Nerea Caceres; l’equip junior 
amb Elsa Montes, Ivet Playa, 
Gemma Castillo, Andrea Rou-
res, Judit Sabria, Anna Ain-
sua, Georgina Llanes i Gisela 
Muñoz, a les preliminars van 
quedar quartes i a la final van 
quedar terceres; amb aquesta 
posició l’equip es va classificar 
pel Mundial que es celebrarà a 
Sofia, Bulgaria dels dies 5 al 7 
de abril, i aniran representant a 
Espanya juntament amb Car-
tagena i Pozuelo. 
També fer menció especial per 
a una de les entrenadores del 
CR Capellades, l’Aida Moreno, 
que ha competit aquest cap de 
setmana a la final de la Copa 
d’Espanya de gimnàstica estè-
tica de grup amb el seu equip 
Inef A, amb els que ha aconse-
guit ser 5enes. de la Copa. 

CR Capellades, al podi.

Equips del San Roque.

Un equip del San 
Roque de Vilanova 
s’ha classificat per 
disputar el Mundial 
que es farà a Bul-
gària, representant 
Espanya juntament 
amb Cartagena 
i Pozuelo
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Igualada ja està en plena 
transformació per celebrar, del 
dijous 11 d’abril fins al diumen-
ge 14, la 24a edició de La Mos-
tra d’Igualada - Fira de teatre 
infantil i juvenil. Enguany es 
podran veure 48 espectacles 
diferents, 18 dels quals seran 
estrena absoluta.
La capital de l’Anoia comptarà 
amb 9 escenaris, entre espais 
d’actuació tancats i espais al 
carrer, a més dels recorreguts 
per als espectacles itinerants, 
que en conjunt acolliran les 90 
representacions de la progra-
mació.
Com cada any, balcons de les 
cases i altres punts del centre 
de la ciutat seran guarnits amb 
els domassos, cartells i bande-
roles de la fira.
Els voluntaris de Xarxa, any 
rere any, fan possible el de-
senvolupament de La Mostra 
d’Igualada supervisant el bon 
funcionament dels espais d’ac-
tuació, preparant els materials 
que es lliuren a les companyies 
i programadors i informant als 
visitants de la fira, entre d’al-
tres activitats.
En aquesta edició Igualada 
oferirà altres novetats aprofi-
tant els dies de La Mostra:
-I Concurs d’Aparadors Co-
merç de la Mostra d’Igualada, 
organitzat per l’Ajuntament 
amb la intenció de dinamitzar 
i apropar l’activitat comercial. 
En el mateix sentit diferents 
comerços de la ciutat oferiran 
descomptes especials i ofertes 
concretes durant els dies de La 
Mostra.
- I Mostra d’Artesania que tin-
drà per eix comú la mainada. 
Comptarà amb diversos ar-
tistes i artesans que oferiran 

demostracions i tallers gratuïts 
als petits de casa. També hi 
haurà una gran varietat de pro-
ductes fets a mà, contribuint 
així a la difusió del treball dels 
tallers artesans.
- Mostra d’escoles d’arts escè-
niques i de música d’Igualada. 
A la Plaça de Cal Font es do-
naran a conèixer les diferents 
disciplines que s’imparteixen a 
la ciutat orientades als infants. 
Els nens i els pares tindran 
l’oportunitat de consultar i la 
diversitat formativa que hi ha a 
la ciutat durant tot l’any i també 
de cara el curs 2013-14.
Com ja és habitual, la veterana 
Pastisseria Pla continua, una 
edició més, elaborant les ga-
letes de La Mostra d’Igualada. 
Es tracta d’una galeta de pasta 
de tè de mida mitjana que amb 
xocolata blanca que recrea la 
imatge del cartell d’aquesta 
edició, a més del logotip de la 
fira en diferents versions. Es 
poden adquirir als dos establi-
ments que la pastisseria té a la 
ciutat (Rambla Nova, 43 i Avin-
guda Barcelona, 22).

Espectacle gratuït per co-
mençar la fira
La Mostra d’Igualada, fidel al 
seu públic, arrencarà amb un 
espectacle gratuït al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Dijous a 
les vuit del vespre el pallasso 
Marcel Gros serà l’encarregat 
de la inauguració estrenant Pa-
peripècia. Aquest mot inventat 
per l’artista ens submergirà de 
ple en el seu univers  ple d’es-
deveniments imprevistos i re-
cords que comencen allà quan 
era infant i inventava monstres 
i planetes i paisatges i moltes 
coses més. Els espectadors 
viuran tot d’aventures de la 

mà d’un dels artistes més co-
neguts i apreciats pel públic de 
La Mostra, que va guanyar el 
premi per votació popular a mi-
llor espectacle l’any 2008 amb 
Inventari
Prèviament a la funció, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells i 
el conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, oferiran uns parla-
ments.

Artistes de l’Anoia
Quatre companyies de la co-
marca participaran a La Mostra 
d’enguany: La Companyia del 
Príncep Totilau, Factoria Circu-
lar, Teatre Nu i Tot Circ.
La proposta teatral ve de la mà 
de La Companyia del Príncep 
Totilau que amb  El país del pa 
amb tomàquet  fa una proposta 
original per explicar les festes 
i tradicions catalanes des d’un 
punt de vista molt peculiar: el 
de dues extraterrestres que 
han estat un any convivint en 
una escola del nostre país. 
Quan tornen al seu planeta, 
expliquen en una conferència 
com celebrem la Castanyada, 
les festes de Nadal, Carnestol-
tes, Setmana Santa, Sant Jor-
di, Sant Joan i la Festa Major. 
Es podrà veure a l’Espai M. 
Diví Pastor el divendres 12 a 
les 17:30 h i a les 19:00 h. 
Des del gènere del teatre 
d’objectes, Teatre Nu arriba a 
La Mostra amb un espectacle 
avalat per crítica i públic, Ras-
pall, un fantàstic homenatge a 
l’univers màgic de l’escriptor 
Pere Calders, que puja a l’es-

cenari passats cent anys del 
seu naixement. Es podrà veu-
re al  Teatre de l’Aurora el diu-
menge 14 a les 10:15 h i a les 
11:45 h
Habitual de La Mostra, Tot Circ 
tornarà a estrenar durant la 
fira, en aquesta ocasió Pira-
tes de circ, una peça de mitjà 
format que recrea l’imaginari 
del món dels pirates i que vol 
contribuir a fomentar la lectura. 
Per això els pallassos Tasta-
circ i Tastet, es transformen en 
autèntics pirates per anar a la 
recerca d’un fabulós tresor: els 
clàssics de la Literatura Infan-
til i Juvenil! Es podrà veure a l’ 
Espai Tot Circ el  diumenge 14 
a les 11:00 h i a les 13:15 h
Finalment Factoria Circular en-
vairà els carrers amb Rodafo-
nio, una gran roda de 4 metres 
que itinera pels espais urbans 
portant en el seu ventre metàl-
lic tres músics que li donen 
vida. Rodafonio funciona amb 
la tracció de dues bicicletes, 
un espectacle de carrer que 
parteix de les tradicions dels 
enginys impossibles de les fi-
res tradicionals que no deixa-
rà ningú indiferent. El públic 
podrà seguir-lo el dissabte al 
matí a les 11:30 h amb l’Itine-
rari 1 (Rambla St. Isidre, c/Gar-
cia Fossas, Plaça de la Creu, 
c/ Sant Domènec, Plaça Cata-
rineu) i el dissabte a la tarda a 
les 17:30 hores amb l’Itinerari 
3 (Rambla St. Isidre, c/Garcia 
Fossas, Plaça de la Creu, c/ 
de l’Argent, Plaça de l’Ajunta-
ment).

Els mecenes de La Mostra 
d’Igualada
Per quart any consecutiu i amb 
l’objectiu de reforçar la implica-
ció dels comerços, empreses i 
entitats d’Igualada en La Mos-
tra, s’ha continuat apostant per 
la figura dels mecenes locals, 
tots ells empreses i establi-
ments de la ciutat que amb les 
seves aportacions contribuei-
xen al bon funcionament de la 
fira.
Aquest són els mecenes de La 
Mostra d’Igualada 2013 :
Apartaments Ramblanova 
(empresa d’hostaleria)
Gumà (corredoria d’assegu-
rances)
Poch & Ruana (gestoria i as-
sessoria)

Zones d’aparcament gratuït
L’Ajuntament d’Igualada posa 
a disposició dels visitants de la 
fira les quatre zones d’aparca-
ment gratuït habilitades recent-
ment. Dues estan situades a la 
zona del Rec amb el Carrer de 
Sant Faust i la Baixada de la 
Unió; una altra és la del Mer-
cat de la Masuca i  finalment la 
de l’Avinguda Balmes entre els 
carrers Latorre i Cervantes.

Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar des del dia 1 d’abril a la pà-
gina web de La Mostra (www.
lamostraigualada.cat)  i a partir 
del 5 d’abril a les taquilles de 
La Mostra d’Igualada ubicades 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 

La Mostra començarà el proper dijous amb l’espectacle 
“Paperipècia” del pallasso Marcel Gros
Diverses novetats • Enguany es proposa el Concurs d’aparadors, la Mostra d’Artesania i la Mostra d’escoles d’arts 
escèniques i musicals d’Igualada
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El Teatre de l’Aurora inicia 
la Programació de Primave-
ra 2013 amb Sé de un lugar, 
un dels grans èxits de la car-
tellera teatral al nostre país, 
aclamat pel públic i la crítica. 
Entre d’altres, ha guanyat el 
Premi Butaca 2012 a la Millor 
obra de petit format i el Premi 
Time Out Barcelona 2012 a la 
Millor Obra de Creació en tots 
els àmbits artístics, que pre-
mia les iniciatives més inno-
vadores i amb talent de casa 
nostra. També és finalista als 
Premis Max en la categoria 
d’espectacle revelació, que es 
lliuren el proper mes de maig.
La Béré i el Simó ho han dei-
xat. Potser angoixat per la 
ruptura, sembla que ell no surt 
de casa ni per anar a comprar. 
Ella, en canvi, aprofita la seva
recuperada independèn-
cia per sortir al món, viatjar 
i experimentar amb amants 
d’ambdós sexes. Tot i això, 
troba temps per visitar al Simó 
de tant en tant, preocupada 
pel seu aïllament progressiu. 
Passen els mesos i en Simó 
no sembla decidir-se a sortir 
a l’exterior. L’autor i director, 
Ivan Morales, apunta que “en 
una escena totalment domès-
tica els dos personatges es 
van despullant fins al final de 
l’espectacle. El fet de veure-
ho, commou al públic, com 
ho farien les confessions d’un 
millor amic. La Bére i en Simó 

són els nosltres amics i ens di-
uen el que passa, ens integren 
en l’argument.”
Tot i trobar-se a dos llocs vitals 
totalment antagònics, els dos 
personatges intenten mantenir 
un relació més enllà de la seva 
fracassada història d’amor.
Sé de un lugar planteja una 
pregunta que tots ens hem fet 
com a mínim un cop a la vida: 
És possible l’amor després de 
l’amor? Per Morales, “la gent 
veu una obra que se’ls presen-
ta cara a cara sense distànci-
es, amb una història molt pro-
pera i incòmode, a vegades. 
Es tracta de gent que vol esti-
mar i aprendre a fer-ho.” Amb 
una posada en escena en què 
els espectadors s’integren en 
l’espai escènic, Sé de un lu-
gar és una tragicomèdia sobre 
l’amor després de l’amor, so-
bre la necessitat de trobar un 
àncora en un món totalment 
líquid, i sobre la música com a 
vincle entre les persones.
L’autor i director assegura que 
l’objectiu és “la catarsi, que 
sempre està present al teatre, 
cal que la gent senti coses al 
veure l’obra. Volem que l’es-
pectador surti coneixent-se 
més o fent-se preguntes d’ell 
mateix i la seva veritat”.
Després de la seva estrena el 
febrer de 2011 a La Caldera, 
va ser reestrenada a La Seca 
– Espai Brossa el febrer de 
2012 exhaurint totes les loca-
litats i aconseguint un èxit de 

Arriba a l’Aurora “Sé de un lugar”, la millor obra de 
petit format de l’any

dia 5, hi haurà la trobada amb 
l’equip de Se de un lugar on 
els espectadors podran resol-
dre dubtes i conversar amb els 
protagonistes.

Funcions
Les representacions de Sé de 
un lugar es faran el divendres 
5 i dissabte 6 d’abril a les 22h 
i el diumenge 7 d’abril a les 19 
h. Les entrades (15 € i 11’5 € 
amb els descomptes habitu-
als) es poden adquirir per in-
ternet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada 
funció.
També es poden reservar prè-
viament trucant al 93 805 00 
75 exclusivament els dime-
cres i els dijous de 18 a 20 h. 
Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

crítiques i de públic i mediàtic 
extraordinari. Ara arriba al Te-
atre de l’Aurora per estrenar 

la Programació de Primavera 
2013, i en la primera de les 
tres funcions, la de divendres 

MÚSICA / LA VEU

Aquest dissabte 6 d’abril al 
matí a partir de les 11 la Co-
ral Gatzara d’Igualada farà les 
tradicionals caramelles com 
cada any.  Es realitzarà un re-
corregut pel centre d’Igualada 
fent parada a algunes boti-
gues. Començaran a la Plaça 
del Rei i seguiran  pel c/del 
Roser, Plaça del Pilar, Pl. de 
l’Ajuntament, c/ de l’Argent, Pl. 
de la Creu, c/Nou, La Rambla, 
c/St. Magí i pl. de cal Font. 
Esteu tots convidats a escoltar 
el nostre repertori de cançons.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora 
del val és: 
Rosa Mª
 Casals 

Gili, 
d’Òdena

LLIBRES / LA VEU

Aquest Sant Jordi 2013 gaudi-
rà del naixement d’un nou au-
tor anoienc amb el debut litera-
ri de l’igualadí Darius Solé, que 
presenta la seva primera pro-
posta narrativa titulada De qui 
és aquesta maleta?, publicada 
per l’editorial La Busca.
La descoberta d’uns docu-
ments per part de la mare de 
l’autor, han servit d’inspira-
ció per la trama argumental 
que és desenvolupa durant la 
Guerra Civil. Es tracta de les 
peripècies que dos germans, 
fills d’uns masovers d’una ma-
sia situada al terme municipal 
de Castellfollit de Riubregós. El 
Ton Cos i el seu germà Salva-
dor travessen Tàrrega, Lleida, 
caven trinxeres a l’Aragó, pas-
sen per una Igualada convulsa, 

fugen a França, són presos en 
un camp de concentració per 
l’exèrcit franquista i acaben 
essent alliberats a Gijón. La 
trama d’aquest debut literari 
de Darius Solé està teixit de tal 
manera que no ens deixa res-
pirar perquè a cada moment 
els dos protagonistes han d’es-
munyir-se pels entrebancs que 
els mostra el destí.
De qui és aquesta maleta? és 
publicada per l’editorial barce-
lonina La Busca Edicions. Pep 
Elias serà l’encarregat de fer la 
presentació oficial a Igualada 
aquest divendres dia 5 d’abril, 
al Casino Foment, a les 7 de 
la tarda. 
El llibre va ser presentat el di-
vendres dia 15 de març al lo-
cal Cal Pep de Castellfollit de 
Riubregós, fet que provocar un 

fort impacte entre els habitants 
de la vall del Riubregós dona-
da l’ambientació en una part 
de l’argument de l’obra en el 
seu municipi. L’acte va comp-
tar amb la presència del propi 
Darius Solé i la presentació del 
també escriptor Pep Elias, au-
tor d’entre altres noveŀles i re-
lats, d’Olor de gas, que ha vis-
cut en aquest 2013 una exitosa 
adaptació teatral. També es 
faran presentacions a Manre-
sa el dia 3 d’abril, a les vuit del 
vespre a la Llibreria Parcir, i el 
dia 12 d’abril, a les set de la tar-
da a la Sala Felip de Calaf. Hi 
ha previsió de també de signa-
tura de llibres per part de l’au-
tor debutant durant la jornada 
festiva i literària de Sant Jordi a 
les llibreries col·laboradores a 
partir de les 5 de la tarda.

“De qui és aquesta maleta?”, primera novel·la 
de l’igualadí Darius Solé

LLIBRES / LA VEU

Paranoia Accions porta a Igua-
lada el jove escriptor indi Amin 
Sheikh, que és a Catalunya 
presentant el seu llibre autobi-
ogràfic. L’autor explica a l’obra 
la seva vida a Bombai i ho fa 
amb una finalitat: amb les ven-
des del llibre vol recaptar fons i 
obrir una llibreria a la gran ciu-
tat índia on ell va créixer. Així, 
La vida es la vida, soy gracias 
a ti és una història que va més 
enllà, perquè pretén complir el 
somni d’Amin Sheikh. A més, 
l’escriptor vol que la llibreria 

estigui gestionada per nens 
i joves d’un orfenat i que ells 
puguin aprendre oficis entre-
mig del món dels llibres.
L’acte de presentació del lli-
bre, organitzat per l’entitat cul-
tural ParAnoia Accions, tindrà 
lloc el proper dijous 11 d’abril 
a 2/4 de 8 del vespre a la ca-
pella Nostra Sra de Gràcia 
del passatge del Capità Galí. 
L’entitat anoienca se suma a 
la voluntat de l’autor: que el lli-
bre canviï la realitat dels joves 
orfes.

Dissabte, cantada 
de caramelles de la 
Coral Gatzara

Un llibre per fer realitat un 
somni, d’Amin Sheikh



Mildred Didrikson -batejada amb l’afectuós motiu 
familiar de “Babe”- va néixer el 1915 al comtat de 
Texas. Filla d’una família nombrosa d’emigrants  
dels Països Nòrdics, establerta a Dallas des de 
finals del XIX, que ben aviat va saber guanyar-se 
una posició en el sí d’una societat classista -com ho 
era la texana d’aquells dies- que titllava al fenomen 
migratori de greu problema als Estats Units. Amb 
tot, però, aquest status consolidat troba les seves 
raons en la reputada condició de destacats espor-
tistes del matrimoni Didrikson, lluny de l’ofici de ma-
riner del cap de família.
Així, d’un pare i d’una mare, plenament lliurats a les 
pràctiques esportives, especialment referides als 
esports de neu, mereixedors de diversos guardons 
-particularment uns de molt importants, obtinguts 
per la seva mare, una celebrada campiona d’esquí 
i de patinatge sobre gel- al costat de sis germans 
més, també, entusiastes de les competicions es-
portives, se n’obté que no sigui d’estranyar que la 
petita “Babe” n’heretés de tots plegats una marca-
da influència que, al llarg de la seva infantesa, ja 
va abocar-la, en les hores de lleure, a incorporar 
l’esport com a una més de les seves habituds quo-
tidianes.
Tanmateix, en el seu cas, no va ser la neu -si és té 
present el marc geogràfic de la terra texana- la seva 
aposta esportiva; el camp d’entrenament de les se-
ves aptituds físiques van ser les extenses “quadres” 

CARMEL·LA PLANELL

Mildred “Babe” Didrikson o La passió per l’esport
que, entre ranxo i ranxo, li van servir per a descobrir 
el seu nom en l’exercici del “salt de tanques”. De més 
en més, però, el seu competent esperit esportiu va 
elevar-la a ser una gran revelació en el terreny del 
tenis i del bàsquet. A l’edat de quinze anys, gràci-
es als seus mèrits personals, va acollir amb orgull 
la concessió de ser l’única component femenina del 
famós equip de bàsquet de Dallas, el Dallas Texas 
Basket-ball. Després, el 1932, al costat de dues-cen-
tes joves contrincants va prendre part en les proves 
femenines del campionat d’atletisme, competició en 
què va obtenir una brillant puntuació que va obrir-
li les portes d’una llarga cursa d’èxits per als quals 
el fet de superar qualsevol obstacle s’esdevenia una 
rutinària i apassionant aposta. Aquest mateix any, 
amb motiu dels Jocs Olímpics de Los Angeles, una 
diligent i àgil participació li van fer guanyar les seves 
dues primeres medalles d’or amb la clamor extraor-
dinària d’un públic nombrós. 
La passió per l’esport la va comprometre a un me-
rescut relleu en competències com  el ciclisme, la 
natació, el “salt de palanca” i el de “tir de pistola” fins 
a batre tots els rècords del món en el gènere del “salt 
de tanques”. En aquest sentit, durant més de vint 
anys, convertida en una esportista d’ampli espectre, 
una absoluta professional de l’esport, va tenir totes 
les oportunitats per a merèixer innombrables con-
decoracions alhora que va poder destacar-se amb 
tota mena de guardons en més de vuitanta campi-

onats de Golf. El 1938, 
més enllà de la fama, 
vinculada -en paraules 
seves- que no amistan-
çada amb la crème de 
la crème de la burgesia 
americana, es va casar 
amb una figura: el fa-
mós esportista, George 
Zaharias. Ni els impera-
tius de la vida marital, ni 
els d’una conservadora 
elit dominant de Dallas 
no van desmarcar-la 
de la seva desenfrenada realització d’esportista 
professional. I al final, després de disset victòries 
consecutives, va convertir-se en la primera dona 
Campiona Mundial de Golf; mentre, en successius 
itineraris celebrats per arreu també va ser condeco-
rada amb la marca de Primera Dona Atleta de mitjan 
segle XX.
Per últim, una adversa malaltia va posar fre a aque-
lla ànima viva, agitada i incansable. I aquesta gran 
campiona, ho va continuar essent a l’hora de  lluitar, 
des de la primavera del 1953, contra una única rival, 
la seva pròpia malaltia en mig d’un trànsit de distin-
tes operacions fins als seus últims dies, a tombants 
del 1956, a l’Estat de Texas.

Dones exemplars

MÚSICA / LA VEU

Aquest divendres tornen les 
Músiques de butxaca a l’Ate-
neu Igualadí i per aquesta 
ocasió es comptarà amb la 
presència de Joana Serrat, 
una cantant i compositora 
folk-indie que canta en anglès 
i català. El seu  tercer treball, 
The Relief Sessions, arriba al 
febrer de 2012 després d’una 
època introspectiva i de recer-
ca personal. Aquest disc és el 
primer que firma amb el seu 
nom. Intimista i evocador, re-

corre les emocions a través de 
la recerca d’un so que busca 
l’empremta més personal de 
l’artista. The Relief Sessions 
s’inscriu dins un registre que 
va del folk críptic fins al pop, 
passant pel country indie i 
rockabilly. Tot plegat una so-
noritat càlida i suggerent que 
fan del seu treball una música 
molt característica.
El concert serà a les 11 de la 
nit al Teatre MUnicipal l’Ate-
neu i el preu de les entrades 
és de 10€ (amb descomptes 
8€)

Avui divendres, Músiques de 
butxaca amb Joana Serrat a 
l’Ateneu
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Aquesta setmana la discogrà-
fica del grup Manel ha publicat 
el videoclip oficial de la cançó 
Teresa Rampell, primer senzill 
del nou treball d’aquest quar-
tet, titular Atletes, baixin de 
l’escenari, frase que va pro-
nunciar el locutor Constantino 

Publicat el nou videoclip dels Manel rodat 
íntegrament a l’Hotel Amèrica

CULTURA / LA VEU

El proper diumenge, 7 d’abril, 
a les 12h, el programa Cultura 
en família convida a descobrir 
on viu i dorm la imatgeria fes-
tiva de la ciutat d’Igualada, de 
la mà de l’Associació Cultural 
Dessota. Un taller gratuït que 
s’emmarca dins de les propos-
tes de l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) per a gaudir de diferents 
alternatives els diumenges en 
família.
La Casa de la Festa d’Iguala-
da mostra en exposició tots els 
elements materials que formen 
part de la Festa Major de la ciu-
tat. Es tracta d’un espai singu-
lar, ubicat a l’antic Escorxador, 

que acull el bestiari zoomòrfic, 
els gegants i els capgrossos, i 
altres elements significatius del 
folklore de la festa igualadina. 
Una festa que neix en honor al 
patró de la ciutat, Sant Barto-
meu, i que ja a finals de l’edat 
mitjana esdevé, juntament 
amb el Corpus, la festa més 
important de la vila.
Entre les moltes figures de la 
Casa destaquen les més anti-
gues, els Gegants de la Ciutat 
i els Nanos, que daten de l’any 
1943. Però també són molt po-
pulars els Gegants del Poble 
Sec, els de Sant Ignasi –els 
més veterans–, els capgrossos 
Rufus el traginer, el músic Mar-
tingales, Petra l’encantadora i 

el Mosca l’aviador, sense obli-
dar els fills d’en Tonet Blanquer 
i la Conxita Teixidora o els ge-
gantons Pia i Tomeu. Entre el 
bestiari no hi manquen la Ví-
bria i la Víbria Jove, el Drac i 
el Bufarot i, sens dubte, l’Àliga 
d’Igualada que, tot i ser una de 
les últimes figures que s’han 
recuperat, representa la ciutat 
i, per això, és la més distingida 
de totes les bèsties, perquè so-
lemnitza amb el seu ball l’arri-
bada o el comiat dels convidats 
a la Festa.
Es pot consultar més informa-
ció al web www.igualada.cat o 
trucant al telèfon 93 803 19 50, 
extensió 413.

Cultura en Família descobreix, diumenge, Els 
secrets de la Casa de la Festa

Romero a la festa de cloenda 
dels Jocs de Barcelona’92 a 
l’Estadi Olímpic. 
Aquest treball, Atletes baixin 
de l’escenari, sortirà a la ven-
da el proper 16 d’abril i es trac-
ta del tercer disc del grup bar-
celoní, després del exitosos 
Els millor professors europeus 

i 10 milles per veure una bona 
armadura.
El videoclip està rodat íntegra-
ment en diversos espais de 
l’Hotel Amèrica d’Igualada. Els 
treballs de rodatge es van fer 
els passats 15 i 16 de març.
El vídeoclip el podeu veure a 
l’edició digital d’aquest diari.
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Després del concert dedicat a 
Steve Reich el passat dia 14 
de març, el proper dimecres 
dia 10 d’abril Jonatan Carbó, 
professor d’orgue de l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada ens oferirà un concert 
dedicat al compositor fran-
cès Jehan Alain (1911-1940). 
Aquest compositor, mort pre-
maturament en combat a la 
II Guerra mundial, d’un estil i 
un llenguatge molt personal i 
original, amb un interès espe-
cial en el ritme i el timbre i un 
ús molt lliure de la tècniques 
compositives, era el germà 
gran de la reconeguda orga-
nista Marie-Claire Alain, morta 
el passat 26 de febrer.  

Aquest concert és el sisè d’un 
cicle de vuit concerts dedi-
cat a la música del segle XX. 
Aquest cicle neix de la iniciati-
va del mateix professorat que 

en pren part, fruit de l’interès 
que els hi desperta un tipus 
de música que no és freqüent 
a les sales de concerts. Els 
proper concert es durà a ter-
me el 17 d’abril a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada i estarà dedicat a la 
música d’un altre compositor 
francès: Francis Poulenc. 

Concert de música del segle XX 
per a orgue amb Jonatan Carbó

LLIBRES / LA VEU

El proper dissabte, dia 6 
d’abril, a 2/4 de 8 de la tarda, 
tindrà lloc, al mateix espai de 
Llegim...? Llibreria, la presen-
tació del llibre Les Torres del 
cel de l’escriptora tarragonina, 
Coia Valls, que fou guanya-
dora del premi Néstor Luján 
l’any 2010, amb la Princesa 
de Jade i darrerament ens ha 
obsequiat amb títols notables 
com El mercader.
Les Torres del cel és una fic-
ció històrica sobre els dotze 
monjos que van fundar Mont-
serrat, una visió dels inicis 
del monestir de Santa Maria 
de Montserrat, de l’Scriptò-
rium i d’una Catalunya que 
s’expandia cap al sud per a 
assolir la seva identitat com 
a poble: tot un homenatge a 
la muntanya de Montserrat i 
al mar que va ocupar aquest 
territori màgic en el despertar 
dels temps. L’acte, organitzat 
per Llegim...? Llibreria en col-
laboració de La sageta Solidà-

ria, serà presentat per l’escrip-
tor Xulio Ricardo Trigo.
I organitzat també per Lle-
gim..? Llibreria el dimecres dia 
10 d’abril, a les 7 de la tarda, 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada i amb col·laboració amb 
aquesta entitat,  tindrà lloc la 
presentació del nou llibre de 
Lluís-Anton Baulenas, “Quan 
arribi el pirata i se m’emporti”. 
Es tracta d’una novel·la actu-

al, recreada i concentrada en 
unes poques setmanes en el 
mosaic social i cultural del bar-
ri del Raval de Barcelona tot 
resseguint les intrigues de dos 
personatges masculins ben 
contraposats que s’endinsen 
en una cruïlla on el diner,  els 
interessos i les intrigues per-
sonals s’entrecreuen. L’acte 
serà presentat per l’actor igua-
ladí, Joan Valentí.

Llegim...? LLibreria presenta les novel·les “Les 
torres del cel” de Coia Valls i “Quan arribi el 
pirata i se m’emporti” de J.A Baulenas

MÚSICA / LA VEU

Dissabte, 150 nois i noies de 
diversos cors joves de Catalu-
nya seran a la basílica de San-
ta Maria d’Igualada per oferir 
un dels quatre concerts d’una 
petita gira amb un clàssic de 
la música coral: el Rèquiem de 
G. Fauré.
Sota la batuta de Pablo Larraz, 
i acompanyats per l’Orquestra 
de Cambra de Granollers, el 
Cor Jove de la Coral Sant Jor-
di, el Cor Albada de l’ACM, el 
Cor Jove Amics de la Unió, el 
Cor Jove Contrapunt i la Coral 

Juvenil Xalest interpretaran, a 
més, un repertori d’obres per a 
cor i orquestra del romanticis-
me francès, contemporànies 
al Rèquiem de Fauré.
Programa: 
- Ave Verum Camille Saint-
Saëns
- Tollite Hostias Camille Saint-
Saëns
- Panis Angelicus César Frank
Madrigal Gabriel Fauré
- Cantique de Jean Racine 
Gabriel Fauré
- Rèquiem Gabriel Fauré

5 cors joves de Catalunya oferiran dissabte, el 
Rèquiem de Fauré a Santa Maria

MÚSICA / LA VEU

Cada primer de mes, l’Escola 
Municipal de Música d’Iguala-
da organitza al bar Hot Blues 
una Jam Session en la que 
alumnes i professors de l’es-

cola i altres músics interessats 
hi poden participar interpre-
tant aquells temes que han 
treballat a classe o que, sim-
plement, els ve de gust. Us hi 
esperem a les 10 del vespre!

Nova jam session al Hot Blues

MÚSICA / LA VEU

Des de Nova Anglaterra, ac-
tual epicentre del nou folk 
nord-americà, MICAH BLUE 
SMALDONE i ASA IRONS 
emprenen la seva tercera gira 
europea conjunta, la qual no-
més tindrà set úniques para-
des a l’estat espanyol.
Juntament amb Madrid, Sara-
gossa, València, Alacant, Bar-
celona i St.Feliu de Guíxols, 
estaran a La Bastida, a Igua-
lada. Serà el proper dilluns 8 
d’abril, a partir de les 21h del 
vespre.
Podeu escoltar els inicis de 

Micah Blue Smaldone en te-
mes com “The Times” o “It’s 
happening today”, gravats 
ambThe Pinkertone Thugs, la 
primera formació amb la qual 
s’estrenà dins el panorama 
musical de Maine, E.E.U.U. 
De l’anarquisme punk, Smal-
done saltà al hardcore, acom-
panyat del grup Cops and 
Robbers, per continuar amb 
els Racketeers o The Shods, 
entre d’altres. Després d’un 
breu silenci, l’any 2004 inicià 
una carrera en solitari que 
s’estrenà amb la publicació de 
l’àlbum Some sweet days. En 

paraules del propi Smaldone 
“És una dinàmica diferent, una 
nova forma d’interactuar amb 
la gent, però no és ni més ni 
menys sincera...”. Smaldone 
seguí treballant en aquesta 
línia amb l’enregistrament de 
Hither & Thither l’any 2007, al 
qual l’acompanyà The Red Ri-
ver el 2008. El seu darrer disc 
en solitari The ring of the rise 
serà presentat a la Bastida, 
a Igualada, el proper dilluns 
8 d’abril. De forma paral·lela 
a aquests treballs, Smaldone 
ha seguit col·laborant amb 
grups de Maine, com els Fire 

on Fire, de Portland i els Coke 
Weed, de Bar Harbor. La seva 
participació amb altres pro-
jectes la trobem també en el 
darrer disc d’Asa Irons, Knife 
Gift Debt, dins el tema “The 
last offence”. Irons i Smaldo-
ne s’acompanyen per tercer 
cop consecutiu en una gira 
europea, enguany per pre-
sentar ambdues novetats. 
Irons s’inaugurà en el pano-
rama folk acompanyat de la 
vocalista Swaan Miller amb 
el llarg Asa Irons and Swaan 
Miller(2003), una raresa que 
va ser reeditada l’any 2007 

per Spirit of Orr/Important Re-
cords. Al llarg del seu procés 
creatiu trobem altres facetes, 
com la que es pot resseguir 
en el seu pas per Witch, una 
banda creada entre d’altres, 
per J.Mascis, de Dinosaur 
Jr., l’any 2005. Irons també 
ha mantingut col·laboracions 
com a guitarrista acústic dins 
l’àlbum More questions (2006) 
de Ben+Vesper i l’acompa-
nyament com a baixista a 
Spiritual Sci-fi (2008), de Kurt 
Weisman.

Concert de Micah Blue Smaldone i Asa Irons a la Bastida
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POC, arts i bibliofílies és el tí-
tol del llibre que va presentar 
l’artista igualadí Gabriel Poch, 
conegut com Poc, el passat 
dimarts 27 de març a la sala 
d’actes de la Biblioteca. Es 
tracta d’un llibre i, alhora, un 
objecte artístic. L’autor el de-
fineix com un catàleg visual 
per a col·leccionistes del segle 
XXI: una mostra de la seva 
obra que pretén ser una edició 
de bibliòfil feta per encàrrec.
Poc és un artista molt polifa-
cètic. Ha treballat tota mena 
de tècniques en camps tan 
variats com la pintura, el gra-
vat, l’escultura o el disseny 
industrial, i ha dut les seves 
creacions arreu de Catalunya 
i a nivell internacional.
L’obra que va presentar a la 
Biblioteca és una mostra del 
seu talent creatiu i té un ob-
jectiu  molt clar: reivindicar el 
llibre de col·leccionista i el re-
torn a les edicions de bibliòfil 
en una època com l’actual en 
la qual sembla que l’edició en 
paper perd protagonisme da-
vant els sistemes de lectura 

digitals, els llibres electrònics, 
les xarxes socials i Internet.
La presentació va tenir dues 
parts. En primer lloc, es pro-
jectà un audiovisual sobre el 
llibre realitzat per Eulogi Do-
mènech, amb música del jove 
Adrià Domènech. Després, el 
propi Poc va parlar breument 
de l’objectiu del seu llibre i es 
va iniciar un col·loqui amb tots 
els assistents. L’artista volia 

que hi hagués un diàleg entre 
tots i hi van sorgir temes inte-
ressants com la importància 
de la  creativitat en temps de 
crisi, les tecnologies aplicades 
a la creació artística...
Aquesta presentació s’inclou 
en el programa 3L de foment 
de la llengua, la lectura i la li-
teratura que impulsa l’Institut 
Municipal de Cultura per mitjà 
de la Biblioteca Central. 

Poc presenta la seva darrera creació 
artística a la Biblioteca Central

FORMACIÓ / LA VEU

El director de la Fundació per 
la Pau, Jordi Armadans, parla-
rà sobre pacifisme i seguretat 
en una jornada de formació 
organitzada per Baula Comitè 
Óscar Romero de Santa Mar-
garida de Montbui. La trobada 
està programada pel dissabte 
6 d’abril, de les onze del matí 
fins a la una del migdia, als lo-
cals parroquials de Sant Mau-
re (la Tossa, 12). De la mà del 
politòleg i periodista, militant 
actiu del moviment pacifista, 
s’abordarà com es pot avan-
çar cap a la construcció real 
d’una societat més segura.
Enfront un concepte de segu-
retat tradicional i limitat anco-
rat en la lògica militarista, el 
director de la Fundació per la 
Pau proposa invertir en la lluita 
contra la pobresa i la desigual-
tat, així com un compromís 
profund amb la defensa dels 
drets humans. L’enfortiment i 
la democratització de les ins-
titucions globals, la regulació 
de la proliferació i el descon-
trol de les armes i la prevenció 

dels conflictes seran, de ben 
segur, temes de reflexió en 
aquesta trobada oberta i gra-
tuïta.
La xerrada de Baula-COR 
s’emmarca en el desè ani-
versari de les mobilitzaci-
ons contra la guerra a l’Iraq. 
A més, com a membre de la 
Campanya Control Arms, Jor-
di Armadans està participant 
en les reunions i conferències 
en les Nacions Unides durant 
el procés d’aprovació (entre el 
18 i el 28 de març) del Tractat 
per al Comerç d’Armes (TCA) 
i podrà aportar un testimoni de 
primera mà en la trobada del 
proper 6 d’abril, a Santa Mar-
garida de Montbui.

El pacifista Jordi Armadans 
reflexionarà sobre el concepte 
‘seguretat’ a Montbui

Des de la memòria més recent, serveixi 
aquest article com a un modest homenatge 
a un ingent nombre de famílies, protagonis-
tes silencioses d’un exitós teixit industrial 
català i, en definitiva, de la nostra història.

D’ençà el triomf de la Industrialització a Gran 
Bretanya (a l’últim terç del segle XVII) enginy 
i estratègies encaminades a obtenir una mà-
xima rendibilitat empresarial -a base d’una 
més o menys inclement explotació dels tre-
balladors- van ultrapassar ben aviat totes les 
fronteres de l’univers de la producció. A Casa 
Nostra, una atenta mirada sobre aquells re-
eixits resultats per part d’alguns professio-
nals i/o capitalistes, va animar-los a conver-
tir-se en empresaris capaços d’adoptar -sinó 
de millorar- aquell modèlic domini britànic 
de l’ús de les aigües, del vapor i de les mà-
quines de teixir fins a configurar-se com a 
autèntics pioners del procés industrial cata-
là, a propòsit d’una intel.ligent creació: Les 
Colònies Fabrils, altrament conegudes com 
a Colònies Obreres.

En aquest sentit, si bé a la ciutat de Barcelo-
na es va anar conformant un prominent tei-
xit industrial des de tombants del segle XVIII 
amb uns importants índexs de creixement 
econòmic –que, en molts casos, es va veure 
afectat per la gestació d’un potent i reivin-
dicatiu associacionisme obrer- no és menys 
transcendent que molts industrials espavi-
lats (!) veiessin oportú d’instal.lar les seves 

fàbriques lluny dels centres urbans i a la vora dels corrents fluvials, per tal de treure’n el màxim benefici 
de la pròpia energia hidràulica i, naturalment, pels profitosos dividends proporcionats per una mà d’obra 
summament barata, doblegada a una servil i callada dependència, si se la comparava amb aquella raci-
onalment organitzada i tan solidàriament reivindicativa de la ciutat.

Així, des de mitjan segle XIX, uns quants empresaris van trobar en el curs del riu Lobregat una cobejosa 
font de recursos per a dinamitzar un important volum d’explotació a tots nivells –tant de la matèria pri-
mera, com de milers de treballadors, treballadores i criatures- a partir de la configuració d’un model de 
“colònia fabril” emplaçada en zones aïllades, destinades a sotmetre a unes dures condicions de treball i 
de vida a aquell primer món obrer -procedent del món rural-ingenu, ignorant i, irremeiablement, submís 
atesa la desesperació per sobreviure. Tant és així que el Llobregat s’ha esdevingut l’únic riu al món que, 
en un dels trams del seu recorregut de no més de vint quilòmetres va ser objecte de la instal.lació de 
divuit colònies tèxtils, entre mitjan segle XIX i XX.

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

Una destinació obligada: Les Colònies Obreres del Llobregat
Arquitectures i veïnatges 



DIVENDRES 5

PROTAGONISTA EL LLIBRE
- Igualada 
Projecció de la peŀlícula “Ca-
dena perpetua” dins el cicle de 
peŀlícules on els llibres i les bi-
blioteques són els protagonis-
tes.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central.

TEATRE. “SE DE UN LUGAR”
- Igualada 
La Cia Prisamata presenta 
aquesta obra que planteja una 
pregunta que tots ens hem fet 
algunes vegada: és possible 
l’amor després de l’amor?.
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre de l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA. JO-
ANA SERRAT
- Igualada 
Dins el cicle de Músiques de 
butxaca que proposa l’Ateneu 
es podrà escoltar aquesta can-
tant i compositora folk-indie que 
canta en anglès i català.
Divendres, a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

ELS CONCERTS DE LA FON-
DA
- Vallbona d’Anoia 
Concert a càrrec de Marina 
BBFace & The Beatroots, duo 
acústic de versions pròpies.
Divendres a les 11 de la nit a la 
Fonda del Saumell.

CONCERT. LLORENÇ TUSSAL
- Igualada 
Concert a càrrec del cantant 
igualadí Llorenç Tusal que 
ens presentarà el seu espec-
table VERSASE: versions 
Sabina&Serrat.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a 
la Taverna de Cal Font.

TEATRE. “CUATRO LOCAS Y 

UN FUNERAL”
- Masquefa 
Obra a càrrec del grup Quadrat 
Màgic.
Divendres a les 10 del vespre a 
la sala l’Aglà.

CONCERT. CARLES BELDA I 
MARC SERRATS
- Calaf 
Concert d’inauguració del cafè 
del Casal.
Divendres a 2/4 de 12 al cafè 
del Casal de Calaf.

DISSABTE 6

TEATRE. “SE DE UN LUGAR”
- Igualada 
La Cia Prisamata presenta 
aquesta obra que planteja una 
pregunta que tots ens hem fet 
algunes vegada: és possible 
l’amor després de l’amor?.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’en-
torn de la lectura d’un text filo-
sòfic, en aquesta ocasió “Lle-
tres a Lucili” de Sèneca.
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CANTADA DE CARAMELLES
- Igualada 
Cantada de caramelles amb la 
coral infantil Gatzara.
Dissabte a les 11 del matí al 
centre d’Igualada.

CANTADA DE CARAMELLES
- Igualada 
Cantada de caramelles amb la 
coral infantil Els Verdums.
Dissabte a les 4 de la tarda al 
centre d’Igualada.

CANTADA DE CARAMELLES
- Igualada 
Cantada de caramelles del bar-

ri de Santa Caterina.
Dissabte a les 6 de la tarda 
pels carrers del barri i al centre 
d’Igualada.

RÈQUIEM DE FAURÉ
- Igualada 
Gran concert de cors joves de 
Catalunya amb l’Orquestra de 
Cambra de Granollers.
Dissabte a les 9 del vespre a la 
basílica de Santa Maria.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Les tor-
res del cel” de Coia Valls, gua-
nyadora del premi Néstor Luján 
l’any 2010.
Dissabte a 2/4 de 8 de la tarda 
a Llegim...? Llibreria.

CONCERT. 
- Masquefa 
Concert a càrrec de Big Dani 
Pérez Quartet.
Dissabte a les 11 de la nit a la 
sala l’Aglà.

DIUMENGE 7

TEATRE. “SE DE UN LUGAR”
- Igualada 
La Cia Prisamata presenta 
aquesta obra que planteja una 
pregunta que tots ens hem fet 
algunes vegada: és possible 
l’amor després de l’amor?.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

VISITA GUIADA AL MUSEU DE 
LA PELL
- Igualada 
Visita guiada i gratuïta per tots 
els espais del Museu de la pell 
i Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

ELS SECRETS DE LA CASA 
DE LA FESTA

EXPOSICIONS

ACTIVITATS CULTURALS
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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.

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, qua-
tre escriptors catalans educats 
en escoles modernes de la Ca-
talunya dels anys 20.  
Del 28 de març a l’11 d’abril a la 
sala d’exposicions de la Biblio-
teca Central d’Igualada.

TXUS SARABIA
Pintura, il.lustració, dibuix... 

Txus Sarabia ens endinsa en el 
seu món amb les seves creaci-
ons.  
De l’1 al 30 d’abril al Vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí.

CAVALL FORT
Exposició que mostra, de ma-
nera divertida, els continguts 
de la revista.  
Del 5 al 30 d’abril a la sala in-
fantil de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

LA GENERACIÓ DE LA 
FORMA
Mostra dels treballs realitzats 
pels alumnes del 2n curs de 
gràfica publicitària de l’escola 
Gaspar Camps.  
Del 8 d’abril al 3 de maig a la 
sala d’exposicions de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps.

VISIONS DEL MEU PAÍS

L’obra d’Amadeu Càlix reflec-
teix racons i paisatges, encara 
avui dia agrícoles, de la seva 
vila natal i dels voltants.  
Del 5 al 26 d’abril a la Bibliote-
ca de Piera.

LA FANTASIA INVEN-
TADA
Mostra de les escultures i els 
dibuixos de l’Andrea, sorgits 
tots de la seva fantasia i fets 
per ordre alfabètic.  
Del 5 al 26 d’abril a la Bibliote-
ca de Piera.

EL RENAIXEMENT I 
LEONARDO DA VINCI
Exposició amb un recull de 
l’obra de Leonardo da Vinci, 
exemple de l’home renaixen-
tista per excel·lència.  
Del 2 al 30 d’abril a la Bibliote-
ca de Piera

- Igualada 
Cultura en Família proposa 
aquest taller per descobrir on 
viu i dorm la imatgeria popular 
igualadina.
Diumenge a les 12 del migdia a 
l’Escorxador.

DILLUNS 8

CONFERÈNCIA. “ELS RECUR-
SOS A IGUALADA PER A AL 
GENT GRAN”
- Igualada
Conferència a càrrec de M. Àn-
gels Riba Coma, diplomada en 
Infermeria.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 9

L’HORA DEL CONTE. CONTES 
D’ANDERSEN
- Igualada
Narració d’històries d’Andersen 
a càrrec de Carla Jorba amb 
motiu del Dia internacional del 
llibre infantil..
Dimarts a les 6 de la tarda a al 
Biblioteca Central d’Igualada.

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

DIMECRES 10

ACTE D’INICI DE LES PARE-
LLES LINGÜÍSTIQUES
- Igualada
Acte inicial de la nova promoció 
de parelles lingüístiques de vo-
luntaris i aprenents. 
Dimecres a les 7 de la tarda a 

l’Ajuntament d’Igualada.

CICLE DE MÚSICA DEL SE-
GLE XX
- Igualada 
El professor d’orgue de l’EM-
Mi Jonatan Carbó oferirà una 
mostra de la música del segle 
XX per a aquest instrument.
Dimecres a les 8 del vespre a la 
basílica de Santa Maria.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del nou llibre de 
Lluís-Anton Baulenas, “Quan 
arribi el pirata i se m’emporti”. 
L’acte serà presentat per l’actor 
Joan Valentí.
Dimecres a les 7 de la tarda a al 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 11

LA MOSTRA DE TEATRE
- Igualada
Comença la XXIV Fira de teatre 
Infantil i Juvenil d’Igualada.
Dijous, a partir de les 11 del 
matí per diferents espais de la 
ciutat.

TALLER. COM DIFONDRE EL 
TEU CURRÍCULUM A LA XAR-
XA
- Igualada 
Taller per conèixer webs dife-
rents on fer visible el teu currí-
culum a la xarxa.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CONTES A LA BIBLIOTECA
- Sta. Margarida de Montbui 
Sessió de contes per als més 
menuts a càrrec de Fina Lopez 
que explicarà “Contes bestials”.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Montbui.



Estrena a Igualada •  Anna Karenina

RAMON ROBERT.-

Com molts lectors ja deuen 
de saber, és una novel·la del 
magnífic l’escriptor rus Lleó 
Tolstoi. Va ser  publicada per 
primera vegada a l’any 1877. 
La novel·la, que ha estat con-
siderada una de les obres 
mestres del realisme, ha estat 
diverses portades al cinema i 
la televisió, sent interpretada 
per Jacquelinne Bisset, Sop-
hie Marceau i Vittoria Puccini, 
d’entre altres, destacant es-
pecialment la versió que va 
interpretar la inoblidable Greta 
Garbo a l’any 1935. Ara ens 
arriba una nova adaptació de 
l’obra. El guió és del reputat 
Tom Stoppard i la realització 

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

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

Joana Oliva. Igualada - Cels Llorens. Capellades
Thais  Eseparis. V. del Camí - Anna Baldomà. Igualada

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de març són:

de Joe Wright (del qui tothom 
recorda les molt satisfactòries 
Expiación i Orgullo y prejuicio), 
mentre que el paper protago-
nista recau en Keira Knightley. 
Gairebé tothom ha coincidit en 
destacar el bon treball del rea-
litzador, l’extraordinari vestuari 
( premiat amb un Oscar) i l’es-
plèndida visualització.
La història té lloc al segle XIX i 
explora les relacions entre els 
membres de l’alta societat rus-
sa. Anna Karenina, una dona 
de l’alta societat que s’enamo-
ra del jove i ben plantat oficial 
Vronski, abandona el seu ma-
rit i al seu fill per seguir al seu 
amant. El director estilitza el 
màxim la narració i dramatitza 
els components dramàtics.  I 

Cinema
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Per l’amor de Karenina

Estrena a Igualada •  Efectos secundarios

RAMON ROBERT.-

Sembla que el cineasta Ste-
ven Soderbergh no vol parar 
de sorprendre’ns amb el seu 
cinema. Cap de les seves peŀ-
lícules s’assembla a l’anterior. 
En nombrarem unes quantes: 
Sexo, mentiras y cintes de 
vídeo (1989),  Kafka (1991), 
Traffic (2000), Ocean’s eleven 
(2001), Che (2008) i Contagio 
(2011). De les 28 peŀlícules 
que ha realitzat fins ara, n’hi 
per triar i remenar; n’hi ha per 
tots els gustos. Ara ens propo-
sa Efectos secundarios. Am-
bientada en el món de la psi-
cofarmacologia, ciència que 
estudia com afecten les dro-
gues a la ment humana. Emi-
ly (Rooney Mara) és una jove 
que es torna addicta a un nou 
medicament que li recepta el 
seu psiquiatre (Jude Law), 
que li proporciona per poder 
gestionar la seva ansietat per 
l’imminent alliberament de la 
presó del seu espòs Martin 
(Channing Tatum) .
En paraules de Justin Chang, 
a les pàgines de la revista 
Variety:  “Steven Soderbergh 

Mala praxi psiquiàtrica

converteix elegantment una 
història amb forma de trenca-
closques espiral sobre la de-
pressió clínica i la mala praxi 
psiquiàtrica en un entreteni-
ment absorbent i astutament 
impredictible”. A Rolling Sto-
ne, Pat Travers afirma que 
es tracta “d’un thriller infernal, 
retorçat, sorprenent i acompa-
nyat de sorpreses”.

Es projecta a Tous •  Amor

RAMON ROBERT.-

Amb la peŀlícula dramàtica 
Amor, el guionista i cineasta 
austríac Michel Haneke ha 
guanyat l’Oscar a la Millor 
peŀlícula estrangera. La seva 
peŀlícula tracta sobre la ve-
llesa, la malaltia, la imminèn-
cia de la mort i la generositat 
d’estimar, encara que sigui en 
circumstàncies tràgiques. Per 
als papers centrals de la seva 
dolorosa i sentida narració, el 
realitzador Michael Haneke 
ha comptat amb dos emble-
màtics (i ja envellits) actors 
europeus: Jean-Louis Trin-
tignant i Emmanuelle Riva. 
Entremig, fent de filla, trobem 
a Isabelle Huppert, la qual ja 
havia treballat amb Haneke en 
La pianista (2001). Guiats pel 
cineasta austríac, els commo-
guts personatges abracen una 
complexa tessitura psicològi-
ca i moral. Encara que ubica 
la trama en un escenari únic  
(un ombrívol i tancat pis pa-
risenc), Haneke deixa entrar 
la llum de la compassió i la 
tendresa.  En la mesura de la 
intimitat circumscrita,  aques-

Oscar a la millor pel.lícula estrangera

ta  absorbent pel·lícula es re-
fereix també al sotragament 
dels sentiments i a la noció 
de la dignitat, trasbalsada en 
aparèixer les afixades certe-
ses de la (degenerativa i termi-
nal) condició humana. Haneke 
no cau en el sentimentalisme 
(no hi ha subratllats romàn-
tics ni melodramàtics, però sí 
sentiments que semblen re-
als) i és plenament capaç de 
transmetre  les emocions i els 

aposta per l’ambientació més 
espectacular i per la grandio-
sitat de la posada en escena. 

Alguns crítics han assenyalat 
també que al director li inte-
ressa més l’espectacularitat 

del seu propi espectacle cine-
matogràfic que el fons de la 
literatura de Tolstoi.

dolors que colpeixen als seus 
consternats personatges. En 
la projecció en el Festival de 
Canes, els membres de la 
premsa van aplaudir la peŀ-
lícula, mentre que el jurat li 
lliuraria la Palma d’Or. Seria 
el primer dels molts guardons 
que obtindria. Sens dubte, és 
una de les obres capitals d’un 
cineasta preocupat per l’abis-
me, els paranys i els horrors 
de la existència humana.



IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3D

ANNA KARENINA
Estats Units – Regne Unit. Drama romàntic. De Joe Wright. Amb Keira 
Knightley, Aaron Johnson, Jude Law i Kelly Macdonald. La història té lloc 
al segle XIX i explora les relacions entre els membres de l’alta societat 
russa. Anna Karenina, una dona de l’alta societat que s’enamora del jove 
i ben plantat oficial Vronski, abandona el seu marit i al seu fill per seguir 
al seu amant. Nova adaptació de la novel.la homònima de Lleó Tostói. 
ESTRENA

EFECTOS SECUNDARIOS
Estats Units. Intriga. D´ Steven Soderbergh. Amb Rooney Mara, Jude Law, 
Catherine Zeta-Jones i  Channing Tatum. Ambientada en el món de la 
psicofarmacologia, ciència que estudia com afecten les drogues a la ment 
humana. Emily és una jove que es torna addicta a un nou medicament 
que li recepta el seu psiquiatre, que se la proporciona per poder gestionar 
la seva ansietat per la imminent alliberament de la presó del seu espòs 
Martin. ESTRENA

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

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.  ** als plaers de la cuina francesa. Oscar a 
la millor pel.lícula estrangera. *****

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. ****

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.  ****

LOS ULTIMOS DIAS
Espanya. Thriller. De David Pastor i Alex Pastor. Amb  Leticia Dolera, Marta 
Etura, Quim Gutiérrez, José Coronado, Mikel Iglesias. 2013. Una misteriosa 
malaltia s’estén per tot el planeta. La humanitat desenvolupa un pànic 
irracional a sortir a l’exterior que provoca la mort de manera fulminant. 
Aviat, la població mundial es queda tancada en els edificis. En una 
Barcelona submergida en el caos, Marc emprèn una odissea a la recerca 
de Julia, la seva nòvia desapareguda, sense poder sortir al carrer. ESTRENA

EVIL DEAD
Estats Units. Terror. De Fede Alvarez. Amb  Jane Levy, Shiloh Fernandez, 
Jessica Lucas, Lou Taylor Pucci, Elizabeth Blackmore. Remake de la pel.- 
lícula de culte de terror de 1981 dirigida per Sam Raimi. Cinc joves es 
refugien en una remota cabana on descobreixen “El Llibre dels Morts” i 
sense ser-ne conscients desperten els dimonis que habiten en els boscos 
propers. Successivament tots els joves són posseïts menys un, qui ha de 
enfrontar-se al mal i lluitar per la seva vida. ESTRENA

KURSAL 1 
EFECTOS SECUNDARIOS (12 
anys)
Dies 5-9-10-11               6:15/8:15/10:30
Dies 6-7           4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 2
ANNA KARENINA (apta)
Dies 5-6-7-9-10-11         
                 5:30/8:00/10:30

KURSAL 3
LOS CROODS (apta)
Dies 5-9-10-11                          6:00
Dies 6-7  4:00/6:00/8:00

KURSAL 3
G.I. JOE: LA VENGANZA (12 
anys)
Dies 5-9-10-11                8:00/10:30
Dies 6-7           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 
UNA PISTOLA EN CADA MANO  
(7 anys) (Premi  Goya millor 
actriu de repartiment)
Diumenge: 18:00
AMOR (apta) (Òscar a la millor 
pel.lícula estrangera)(Palma 
d’or a Cannes 2012)
Diumenge: 19:40

1/ LOS CROODS (apta)
Dv.: 17:30/19:30
Ds.: 15:30/17:30/19:30
Dg.:11:30/15:30/17:30/19:30
Dll a Dj.: 17:30/19:30
1/ LOS AMANTES PASAJEROS (16 
anys)
Dv. a Dj: 21:45

2/LOS CROODS (en català) (apta) 
Ds. i Dg.: 16:30
2/ LOS CROODS 3D (apta)
Dv. i Ds.: 18:30
Dg.: 12:15/18:30
2/ GI JOE 3D (12 anys)
Dv. a Dg: 20:30/22:50
Dll. a Dj.: 20:30
2/ OZ (apta)
Dll a Dj.: 18:00

3/ROMPE RALPH (apta) 
Dg.: 12:00
3/LOS ULTIMOS DIAS (12 anys)
Dv.: 18:20/20:40/22:50
Ds. i Dg: 16:10/18:20/20:40/22:50
Dll a Dj.: 17:40/19:50/22:00

4/TESIS SOBRE UN HOMICIDIO  
Dv.: 17:50/20:10/22:30
Ds.: 15:40/17:50/20:10/22:30
Dg.: 11:50/15:40/17:50/20:10/22:30
Dll. a Dj.: 17:30/19:45/22:00

5/EFECTOS SECUNDARIOS (12 
anys)
Dv.: 18:15/20:25/22:35
Ds.: 15.50/18:15/20:25/22:35
Dg.: 11:40/15.50/18:15/20:25/22:35
Dll. a Dj: 17:30/19:45/22:00

6/EVIL DEAD (18 anys) 
Dv.: 18:45/20:45/22:45
Ds.: 16.45/18:45/20:45/22:45
Dg.: 12:10/ 16.45/18:45/20:45/22:45
Dll. a Dj: 17:45/19:45/21:45

7/JACK CAZA GIGANTES (7 anys)
Ds.: 15:40
Dg.: 11:45/15:40
7/THE HOST (12 anys)
Dv. : 18:00/20:20/22:40
Ds i Dg.: 18:00/20:20/22:40
Dll a Dj.: 18:10/20:30

8/ OZ (7 anys)
Ds.: 16:00
Dg.: 11:30/16:00
8/ GI JOE (12 anys)
Dv a Dj.: 19:00/21:30

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera50
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JAUME SOLÉ FARRÉ
Vídu de Ma. Àngels Ribas Oller

En record de

Igualada, abril  de 2013

Retornà a la casa del pare el passat dilluns dia 1 a l´edat de 91 anys, havent rebut els 
Sants Sagraments i la benedicció apostòlica

 A.C.S.
Els seus estimats: Jordi i Mari Salcedo; nét, Albert; germana, Rosa; cunyats,  nebots, 
cosins, altres  familiars i amics  volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de 
comiat que tingué lloc el passat dimecres  dia 3  a la Basílica de Santa Maria

 

El proppassat dia 20 va morir 
a Barcelona en Ròmul Ga-
varró a l’edat de 91 anys. El 
funeral es va oficiar al  Tana-
tori de Sant Gervasi a Barce-
lona, ciutat on residia el qui 
havia esta l’artífex d’Aigües 
de Rigat, membre actiu de 
tantes iniciatives vinculades 
amb l’aigua, el fundador del 
Museu de l’Aigua, al Molí de 
Rigat, en terme de Vilanova 
del Camí, un dels membres 
fundadors del CECI, d’Es-
pelunca, i col·laborador de 
pràcticament totes les inicia-
tives culturals de la postguer-
ra.
Molt vinculat a la Pobla de 
Claramunt i Igualada, d’on 
provenia la seva nissaga 
familiar, no va deixar de ser 
mai un anoienc influent a la 
ciutat. Va ser l’ànima de la 
companyia Aigua de Rigat 
que donava servei a la gran 
majoria de llars igualadines. 
Per això quan l’Ajuntament 
de l’Alcalde Grau va soluci-
onar la portada d’aigües a 
la ciutat, va negociar amb 
l’aleshores tinent d’alcalde 
Lluís Victori els acords d’una 
societat mixta que millorés 
aquesta infraestructura bàsi-
ca. Durant molts anys en va 
ser el gerent, fins que la seva 
salut li va permetre. Alesho-
res l’Ajuntament de l’Alcalde 
Aymamí va procedir a la ven-
da de la companyia a Aigües 
de Barcelona. 
Mestre en el seu quefer, sem-
pre va estar obert a qualsevol 
que volgués aprendre. Llest i 
hàbil negociador. Home amb 
multitud d’anècdotes de com 

anava omplint el seu museu 
de peces irrepetibles, com-
prades amb enginy i saber, 
per pocs diners visitant dra-
paires i enderrocs sempre 
amb l’aire distret del que 
semblava no prestar atenció 
a res, però a qui no se li es-
capava cap detall. Així avui 
en el museu que va fundar 
s’hi pot trobar una important 
col·lecció relacionada amb 
la seva feina. Des d’un fons 
bibliogràfic fins aparells, atu-
ells i estris que l’home ha 
fabricat al llarg de la història 
per procurar-se l’abastament 
d’aigua: rodes de calaixos, 
sínies, catúfols, models de 
mesures i d’aixetes, filtres i 
canalitzacions. I això en pe-
ces de diferents èpoques, 
des la romana fins als nos-
tres dies.
Va rebre molts premis i re-
coneixements, entre ells el 
premi Bonaplata el 1994, el 
premi Ecològic de Pimec el 
1995 i la medalla President 
Francesc Macià l’any 2002. 
Un home que estimava  Ca-
talunya, la seva cultura i que 
va lluitar tota la seva vida per 
la convivència i el progrés 
d’una societat que ell volia 
oberta, viva i solidària.

Foto de Ròmul Gavarró el 2003 (font: 
Revista d’Igualada)

Ròmul Gavarró Castelltort

El diumenge passat, a l’edat 
de 94 anys, retornà a la casa 
del Pare, la coneguda boti-
guera, Pepeta Satorras Llucià, 
vídua del músic isidre Roig 
Roca. La difunta regentà una 
merceria al carrer de Sant 

Agustí, cosa que la feu molt 
coneguda per tot el barri..
El funeral va tenir lloc, dime-
cres al matí, a la basílica de 
Santa Maria. El va presidir 
l’arxipreste Mn. Josep Massa-
na. Els cants anaren a cura de 

Ha mort la Pepeta Satorras

El dia 1 d’abril morí, tan cristi-
anament com havia viscut, el 
fidel i practicant creient, Jau-
me Solé Farré, vidu d’Àngels 
Ribas Oller. Tenia 91 anys 
d’edat.
Fou un home conegut per ser 
un fotògraf d’estudi. Va tenir 
establiments al carrer de Sant 
Magí i a la rambla del General 
Vives, que giraven sota el nom 
de Foto Solé. Creiem recordar 
que en la seva joventut havia 
practicat el bàsquet.
El comiat religiós va tenir lloc 
el passat dia 3, a les onze del 
matí, a l’església parroquial de 
Santa Maria. El celebrant fou 

el rector Mn. Josep Massana, 
que fou acompanyat a l’al-
tar -presidit per la imatge del 
Sant Crist d’Igualada-  per dos 
sacerdots amics del difunt, a 
més dels preveres igualadins, 
Mn. Font i Mn. Bausili. La ce-
rimònia acabà amb el cant del 
Virolai.
El recordatori porta la foto del 
Santo Cristo  de Torreciudad i 
un fragment del Via Crucis de 
Sant Josepmaria.
Fem arribar la nostra sentida 
condolença a tots els seus fa-
miliars i amics.

J.E.F.

En el traspàs de Jaume Solé

Va ser el retratista del carrer 
Sant Magí. Un dels pioners de 
la fotografia comercial de la 
ciutat. En els seus aparadors 
s’hi exposaven les cares d’in-
fants que feien la primera co-
munió, els nuvis que acabaven 
de casar-se o del que celebra-
ven alguna efemèride familiar.  
Va fer que la seva signatura en 

els seus treballs fos un segell 
de qualitat i feina acurada. La 
seva aparença de persona sor-
ruda i gairebé enfadada ama-
gava un esperit sensible preo-
cupat per la perfecció i la cerca 
de la veritat. Home de convic-
cions fortes i profundes va fer 
de la seva vida un testimoni i 
l’expressió d’una manera de 

la Coral Mixta, situada en el 
presbiteri, a l’entorn de l’altar. 
Interpretà motets i cançons 
populars catalanes.
Rebin tots els seus familiars el 
nostre condol.

J.E.F.

ser i de sentir. En els darrers 
anys de la seva vida el pas se 
li havia fet feixuc i a vegades 
feia patir en veure’l travessar el 
carrer. Però aquest afebliment 
físic res tenia a veure amb la 
seva voluntat i independència, 
que continuaven sent les se-
ves característiques més per-
manents. 

Jaume Solé Farré

REDACCIÓ / LA VEU

L’Hospitalitat de la Mare de 
Deu de Lourdes comença a 
treballar en l’organització del 
46è Pelegrinatge a Lourdes 
amb Malalts i Minusvàlids 
que tindrà lloc de l’11 al 15 de 
maig.
Les inscripcions per poder 
participar en el Pelegrinatge 
es duran a terme  del 8 al 17 
d’Abril de 2.013, de dilluns a 
divendres de 6 a 8 de la tarda 
a l’Espai Cívic Centre - Antic 
Col·legi Marista - Trinitat, 12 
d’Igualada, 

El preu del Pelegrinatge s’in-
formarà en el moment de  fer 
la inscripció. Comprén: Trans-
port en Autocar, Dinars en 
ruta, Estada completa a Lour-
des i Assegurança.
Des de la sortida fins a l’arri-
bada existeix servei mèdic per 
a totes les persones que parti-
cipen en la peregrinació.
Per inscriure’s es necessària 
la Targeta Sanitària Europea 
que s’obté de la Seguretat So-
cial i que és un document im-
prescindible a França en cas 
de necessitar atenció mèdica 

o hospitalària.
Dues fotografies  mida carnet:
Els pelegrins que constin com 
a malalts, a més, hauran de 
dur la fitxa mèdica complimen-
tada en tots els seus apartats, 
especialment els que especifi-
quen la malaltia que pateixen i 
la medicació pertinent, signa-
da pel seu metge.
Per major informació contac-
tar amb l’Elisa al telèfon 686 
488 995 o amb l’Olga al 686 
488 996. També podeu visitar 
la pàgina web: www.hospitali-
tatvicsolsona.org 

Obertes les inscripcions per participar 
en el 46 Pelegrinatge a Lourdes
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Consells 
de Marta Caralt

RSF- Hipopressius dinàmics
Entrenadora Personal

icona38hotmail.es

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

607215316
icona38@hotmail.es

N

El Mètode Hipopressiu 
del Dr. Caufriez, va sorgir 
del món de la fisioteràpia 
per tal de recuperar la fai-
xa abdominal i el sòl pel-
vià a les dones que aca-
baven de donar a llum.

Va anar evolucionant i es 
van crear dues branques: 
en primer lloc; la Gim-
nàstica Hipopressiva: 
s’encarrega de la teràpia 
i són els fisioterapeutes, 
les llevadores qui la duen 
a terme. I en segon lloc, 
les Tècniques Hipopres-
sives; a diferència de les 
anteriors, les porten a ter-
me els professionals de 
l’esport i s’utilitzen per a 
la millora i la prevenció.

El Dr. Caufriez es va 
adonar que les dones, 
després de donar a llum 
anaven al gimnàs a re-
cuperar-se i enlloc d’això 
empitjoraven... La pràc-
tica d’algunes activitats 
augmentava la pressió 
en la cavitat toràcica... i el 
teixit conjuntiu de la faixa 
abdominal i el sòl pelvià 
debilitat després del part 
quedava més malmès... 
Aquestes tècniques el 
que fan es disminuir la 
pressió de la cavitat to-
ràcica... recuperant el to 
postural de la faixa i el sòl 
pelvià.

Però les tècniques hipo-
pressives no tan sols són 
bones per a les dones... 
sinó també per als ho-
mes.

Els beneficis són molts 
més: milloren l’esquema 
corporal, disminueixen 
el perímetre de cintura, 
milloren les disfuncions 
sexuals, la incontinència 
urinària...
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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

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 traspasa o alquila
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

Es lloguen locals céntrics 
a Igualada

Tel. 93 803 01 69

Horòscop
“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

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

aurora-horoscop@hotmail.com

Classificats

Es necessita 
cuiner/a i cambrer/a

amb experiència.
Interessats envieu 

CV a LA VEU.
C/ Retir 40. 08700 Igualada

REF. 6942

ÀRIES...    Viatges, escapades i un bon cap de setmana.    TREBALL:    Tindràs un bon càrrec.  
DINERS:    Més ajuts.     AMOR:    Molta habilitat per aconseguir qui t’interessa.  Sort,  7.

TAURE...    Has de prendre decisions importants de cara el teu futur.     TREBALL:    Tractaràs 
amb gent important.  DINERS:  Estabilitat.     AMOR:    Gran fascinació per una persona de gran 
nivell.  Sort,   6.

BESSONS...    T’implicaràs com mai amb la família.     TREBALL:    Innovacions.  DINERS:   En bona 
posició.     AMOR:    Et faràs veure davant de qui t’interessa.  Sort,   5.

CRANC...    Tindràs un gran esperit, aconseguiràs el que et proposis.     TREBALL:    Activitats poc 
clares.  DINERS:    Despeses personals.     AMOR:    Una amistat t’impactarà com mai.  Sort,   4.

LLEO...    Aconseguiràs un compromís amb la vida, la societat i amb tu mateix.     TREBALL:    
Molt hàbil amb les tasques a fer.  DINERS:    Inestable.     AMOR:    Complicacions, perilla la teva 
relació.  Sort,   3.  

VERGE...    Necessitat de més llibertat i fer el que vulguis.     TREBALL:    En molt bona posició.  
DINERS:    Alguna inversió.     AMOR:     Una relació bastant passiva.  Sort,  0.

BALANÇA...    Molta habilitat per aconseguir els teus propòsits.     TREBALL:    Estaràs de sort.  
DINERS:    En molt bona posició.     AMOR:     Viatges, escapades i molt bona companya.  Sort,   1.

ESCORPÍ...     Tindràs una gran autoestima i molta seguretat personal.     TREBALL:    Una posició 
molt privilegiada.  DINERS:   Gaudiràs d’ells.     AMOR:     Enamorament a la vista.  Sort,   1.

SAGITARI...     Viuràs bé i et sentiràs molt bé amb els amics-amigues.    TREBALL:    Complicaci-
ons.  DINERS:    En molt bona posició.    AMOR:     Necessites del caliu familiar, un amor estable.  
Sort,    1.

CAPRICORN...      Viuràs la vida, aconseguiràs els teus propòsits.     TREBALL:     Un càrrec de res-
ponsabilitat.  DINERS:    Uf, moltes despeses.     AMOR:    Tindràs un gran domini de la persona 
que estimes.   Sort,    1.

AQUARI...     Problemes personals, crisi nerviosa,  enfadaments.     TREBALL:     Moltes presses en 
tot.  DINERS:   En tindràs.      AMOR:     T’enamores d’una persona més jove.  Sort,   6.

PEIXOS...      Millores personals, et posicionaràs amb persones més segures.     TREBALL:     Més 
projectes.   DINERS:   Despeses en el cotxe.     AMOR:     Una relació oberta i molt independent.  
Sort,   2.
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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
Tel. 634 789 479  - 602 441 741

SALIDAS A DOMICILIO
09.00 A 00:00HORAS

Fin de semana 24 horas 



dia 14 d’abril
d’11:00 a 18:00h

Tel. 93 808 60 11

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
cuina tracional amb un toc actual 
menus diaris i de cap de setmana
nits de dissabte, suggeriments  

       t. 938092821. plaça major, 22. Montmaneu
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CONFIDENCIAL
Jordi Puiggròs.-
Jaume Gabriel és l’ànima dels 
Indi’s Folls, una entitat molt 
coneguda per tota una gene-
ració d’igualadins, forjada a 
base de bones amistats, inicial-
ment amb el futbol sala com a 
excusa per passar-s’ho bé. Als 
Indi’s els uneix també un com-
promís patriota amb Catalunya. 
No en va les seves samarretes 
amb l’Estelada, que llueixen en 
moltes curses i allí on van, amb 
un disseny molt ben trobat, són 
motiu d’enveja a tot el país. 
Un bon dia, aquesta colla de 
joves va decidir organitzar una 
iniciativa esportiva diferent, 
més social, divertida, fresca 
i atrevida, adjectius difícils 
de combinar a Igualada. I va 
sortir “la Gran Follada”, una 
cursa d’obstacles que s’ha de 
fer en parella, és clar. Un títol 
suggerent, d’allò més, que 
pot provocar fàcilment pensa-
ments impurs, de penitència 
obligada per a alguns, però 
que no, que no té res a veure 
amb dos rombes, sinó amb els 
“Folls”, els “Bojos” dels Indi’s. 
Diumenge torna a tocar, ja són 
quatre edicions, i ja s’hi han 
apuntat més de 250 parelles. 
Un exitàs, una altra vegada...
Suposo que és perquè és una 
cursa diferent. De fet, nosaltres 
sempre diem que és una cursa 

folla, divertida i diferent. Això 
últim és el més important. Que 
jo sàpiga, no hi ha cap cursa 
al món que hi hagi dues per-
sones corrent juntes, lligades 
amb una corda. El primer any 
érem 400 persones, i aquest 
any farem 550. Això vol dir 275 
parelles.
No hi ha límit?
No volem créixer massa. Per 
recorregut, per estructura, per 
organització, els mitjans... Ja 
està més que bé, cinc-centes 
persones. No hi ha gaires 
curses així, a l’Anoia.  I ve gent 
de tot arreu.
D’on va sortir la idea?
No ho sé, de debò. Mira, els 
Indi’s Folls ja tenim una edat. 
Fins ara ens dedicàvem al 
futbol sala. Teníem 20 anys, 30, 
40.... I et preguntes què pots fer 
més. Llavors jo vaig començar 
a córrer, i això et dóna molt 
oxigen, i penses molt, molt.
De debò?
Sí, sí. Penses molt. Vaig 
pensar en una cursa, i des-
prés com fer-la diferent, i ho 
comentes. I sorgeix la idea de 
fer-la en parelles. I la gent dels 
Indi’s comença a rumiar, però 
et diuen que estàs foll, que 
estàs boig. Però hi creuen. És 
el grup de gent, tots, el que ho 
fan possible. I surt, no sé com, 
però surt La Gran Follada.

I quin nom!
Sí, alguns, com E-Cristians, 
ho han interpretat malament... 
Nosaltres som els Indi’s Folls 
des de fa 20 anys. Si ens ha-
guéssim dit els Indi’s Voladors, 
ara no estaríem fent La Gran 
Follada, sinó La Gran Volada. 
Però ens diem els Indi’s Folls. 
I, no ens enganyem, el nom és 
un atractiu a l’hora de captar la 
gent.
Rècord d’inscripcions. Això 
de ser “foll” no conviu amb 
la crisi.
Sí, he! he!... Pensa que aquesta 
cursa és com d’escandall. És a 
dir, el corredor es paga la cursa. 
La inscripció val 25 euros la 
parella, que són 12,5 cada per-
sona. Amb això et donen una 

A la matinada del dimecres a 
dijous de la setmana passada un 
porc senglar va passejar-se pel 
Pla de la Masia d’Òdena. Va pujar 
la carretera C-244 des de Funosa 
fins a la rotonda de la Masia, on 
va quedar-se una estona abans 
d’escapar-se entre els matolls del 
marge de l’antiga Nacional II. 
L’hora escollida per l’animal, va fer 
que no hi hagués cap ensurt i ara 
tot són bromes. Uns es pregunten si 
els mossos li havien fet les proves 
d’alcoholèmia. Altres si no seria un 
polític disfressat. Els caçadors diuen 
que aquests animals han proliferat 
massa i s’haurien d’organitzar batu-
des per reduir-ne el nombre. Però 
també hi ha qui hi posa noms pen-
sant sempre en els embolics que els 
rodegen. Així apareix Juli Gendrau, 
nou delegat del Govern a la Cata-
lunya Central i també alcalde de 
Berga. El seu nomenament ha estat 
molt criticat per la presidenta del 
PPC, Alícia Sànchez Camacho, per 
la querella que li va presentar el 
fiscal d’àrea de Manresa-Igualada 
al jutjat de primera instància de 
Berga, per un cas de prevaricació. 
El nou càrrec diu que “només hi ha 
una acusació que està en fase d’in-
vestigació i resolució. Falta que la 
Fiscalia ho resolgui amb les proves 
que hem aportat i les declaracions 
que hem fet, però no estic imputat”. 
Tots tenen ullals recargolats. Arri-
ben i se’n van.

botifarra per esmorzar, una 
samarreta, una beguda isotò-
nica... Cadascú s’ho paga tot, 
de fet. Nosaltres el que fem, 
com organització, és buscar, 
com aquest any, empreses 
amigues, que hi posin 50 
euros, i la suma de tot això fa 
que la cursa surti millor. Més 
arcs, activitats festives. 
I no rebeu diners públics?
Des del primer any l’Ajunta-
ment d’Igualada hi ha cregut, 
ens hi posa la infraestructura i 
totes les facilitats, la policia, el 
socorrista... un 10.  La Gene-
ralitat hi posa un arc.
La Gran Follada té final?
Mira, els Indi’s Folls portem 
19 anys fent les 24 hores de 
futbol sala, i veiem que s’es-
tan morint. Ara hi ha d’altres 
coses que tiben més.
Hauríeu de fer les 24 hores 
de pàdel.
Sí, per exemple. I jo penso 
que La Gran Follada té 
aquest any el seu punt més 
àlgid. Personalment penso 
que ha de tenir una data de 
caducitat. No sé quan serà, 
però penso que serà. Això no 
vol dir que s’acabi.
I què serà?
Pot néixer una Gran Follada 
sessió Golfa, o una Gran 
Follada versió X.
Ai, ai, ai.... ;)

4 paraules amb... Jaume Gabriel


