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Ja és aquí la Mostra!
48 espectacles diferents, 90 representacions, 9 espais a Igualada

P8

Els organitzadors de l’Stop Motion Independència estan obtenint el suport de gent de tot el país. La majoria dels incrits són de fora de l’Anoia.

Guerra 
oberta al PSC 
de Vilanova

P22

 En l'edició d'aquest 
any es presenten més 
estrenes que mai: un 
total de 18

Prats de Rei 
serà clau en 
la Ruta 1714

P38 Més de mil inscrits per a l'Estelada Humana del 18 de maig
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 La 24a Mostra 
de Teatre Infantil i 
Juvenil de Catalunya 
converteix Igualada 
en el gran escenari 
dels somnis
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La darrera interlocutòria del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC), que 
avala la utilització del castellà a les escoles 
catalanes sempre que ho demani almenys 
un alumne, sona ja a cantarella de mal 
gust. En els temps que correm, és molt de-
cebedor que tal conclusió judicial arribi d’un 
tribunal suposadament d’arrel catalana. El 
TSJC és l’òrgan jurisdiccional que culmina 
l’organització judicial a Catalunya, previst a 
la Constitució Espanyola, i les seves com-
petències, composició, organització i funci-
onament són definides al títol III de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, un document 
en què es deixa molt clar quina és la prime-
ra llengua del país, sense prejudici que el 
castellà és també llengua oficial. Quelcom 
que sabem, i, en alguns casos, com el de 
determinades estructures judicials, patim 
sobradament. 

Més de trenta anys després d’assolir la 
nova etapa democràtica, hi ha qui conti-
nua sense entendre encara res de res. Ens 
ofèn encara més, que, en el cas que ens 
ocupa amb l’interlocutòria del TSJC, la de-
núncia ni tan sols hagi vingut d’un ciutadà 
espanyol, sinó d’un estranger -un argentí-. 
Sobta que la justícia d’aquí defensi primer 
la llengua que utilitza un estranger, per més 
que sigui l’espanyola, que una també oficial 
del seu propi territori.
Entenem que l’enèsima jugada de l’admi-
nistració judicial contra el model educatiu 
de Catalunya no és més que una forma 
més de voler trencar la convivència i el cli-
ma escolar i de qüestionar el model de país 
i la realitat d’un poble que ha demostrat la 
validesa d’un projecte, imitat en altres zo-
nes pels seus bons resultats.
Estem al costat dels coŀlectius que defen-
sen la utilització del català a l’escola, de 
la convivència, fins ara sòlida, de les dues 
llengües cooficials de Catalunya, que ha 
permès el manteniment del català com 
a llengua vehicular. És més, enlloc que 
alguns s’entestin en com enaltir la pree-
minència de la llengua castellana, el que 
hauríem d’assolir és l’entrada, quan més 
aviat millor, d’una tercera llengua a totes 
les aules del país, de forma que l’anglès es 
convertís en una eina fàcil de conversa per  
a qualsevol estudiant de secundària, tal i 
com succeeix en els països europeus que 
pateixen menys la crisi. 
Allí és on hem de mirar. 
Amunt, no avall.

Aquí parlem 
català

La Mostra
Ja és aquí la Mostra d’Igualada, la 24a fira de teatre infantil i 
juvenil, amb espectacles de prop de 50 companyies com ara 
Alambiq Destil·leria Cultural, Born To Trace o Teatre Nu. Aquesta 
nova edició començarà amb l’estrena de l’espectacle “Paripè-
cia”, de Marcel Gros. Una nova ocasió per gaudir del millor teatre 
per als joves i els infants, en un cap de setmana ple d’espectacle 
en diferents espais d’Igualada.

Ian Duncan, ministre de Treball i Pensions del Regne 
Unit, en un programa radiofònic va respondre a David 
Bennett -un corredor de borsa, que deia que, després 
que li reduïssin els beneficis per habitatge, es veia obli-
gat a viure amb 53 lliures a la setmana- dient “Si hagu-
és de fer-ho, ho faria”. Ara ja porten recollides més de 
300.000 signatures demanant que cobri aquest sou i 
que demostri que es pot viure. A vegades val més ca-
llar. 

Jérôme Cahuzac, exministre del pressupost i un dels 
més aferrissats defensors de la lluita contra el frau, ha 
reconegut tenir un compte ocult a Suïssa. Ara tothom 
s’esquinça les vestidures. L’expulsen del PS i del go-
vern i el seu advocat no el vol defensar perquè ha men-
tit. Però la mentida és només la conseqüència. L’ori-
gen de tot és la defraudació que ell combatia, però que 
practicava.  

Clar que això no és un problema només d’aquest pro-
hom socialista. Juan de Borbon, Comte de Barcelona, 
segons el Mundo, quan va morir tenia un compte no 
declarat a Suïssa de mil milions de pessetes. Ell sem-
pre havia viscut fora d’Espanya, però els seus hereus 
no.

Segur que Luís Barcenas, el “dolent de la pel·lícula” 
d’aquestes darreres setmanes, com tants altres abans, 
no treien els diners del país per no pagar impostos, 
sinó per la “poca seguretat” que té deixar-los al país.

Al menys és el que diu Wolfgang Münchau, un dels 
analistes del ‘Financial Times’, “No és racional mante-
nir ni tan sols una petita quantitat de diners estalviats 
als bancs espanyols”. Considera que el sistema ban-
cari espanyol està en situació de fallida tècnica, i que el 
govern espanyol no està en condicions de garantir-ne 
la supervivència. Diu que només el BBVA i el Santan-
der tenen prou pes i solidesa per sobreviure i la resta 
de bancs estan en la corda fluixa. I això inclou entitats 
que sempre han estat considerades solvents, com La 
Caixa i el Banc de Sabadell. Ai mare, quin patir!

El fons de reserva de les pensions ja té el 97% dels 
diners invertit en deute públic espanyol. És qui més 
n’ha comprat i per fer-ho el govern va canviar les regles 
que regulaven les seves inversions. Si tot se’n va a en 
orris, algú anirà a la presó? 

La Infanta Cristina de Borbó ha estat imputada. La 

fiscalia no hi està d’acord. La Casa Real es congratula 
que el fiscal s’hi oposi. Algun polític diu que el jutge vol 
protagonisme. També algun geperut que diu que tots 
som iguals.

El príncep d’Astúries, Felip de Borbó, ha dit en l’acte 
d’entrega de despatxos de la 63a promoció de la carre-
ra judicial que “els jutges sou mereixedors de la màxi-
ma confiança, una confiança a la qual han de contribuir 
la comunicació estreta i permanent amb els que col-
laboren en l’Administració de Justícia i la necessària 
accessibilitat i claredat de les resolucions que es dictin” 
i ha defensat que “la independència, la imparcialitat i el 
ple respecte a les lleis són elements necessaris” per a 
l’exercici dels magistrats. Exacte!

David Rocasolano, cosí de la princesa Letícia, que 
també havia actuat com el seu advocat, explica en el 
seu llibre Adiós, princesa, que ella i el príncep Felip 
van demanar-li que es desfés de la documentació que 
demostrava que havia avortat abans de conèixer l’he-
reu del tron espanyol. Volien evitar que anés a parar a 
mans del rei i que aquest s’oposés a l’enllaç. Quin fart 
d’amagar coses. 

Al festival Saloufest, la festa primaveral que enguany 
ha atret 9.500 universitaris d’entre 18 i 33 anys, els ve-
nen per un euro, un “xupito” de tequila. Per 8, poden 
triar entre un litre de vodka, whisky, ginebra, licor de 
poma o de préssec. Per 10, els donen una galleda amb 
gel i un litre i mig d’alcohol. És l’expressió de l’autèn-
tic imperi britànic a Salou. 
 
Oriol Junqueras,  president d’ERC, ha declarat en una 
conferència en el fòrum Nueva Economía  que“Si algú 
pensa que avalarem els comptes del 2013, amb un 
dèficit de l’1,5%, que suposaria una retallada de 3.200 
milions d’euros, és que s’ha begut l’enteniment”. 

Artur Mas, president de la Generalitat, cada dia està 
més sol. Sap algú quins són els objectius nacionals?. 
Els partidistes cada dia estan més clars. Però així no es 
va lluny. “L’estat de l’autogovern és de supervivència”.

Matthew Parris, anglès, resident a Tavertet, escriu a 
‘The Times’ que “Catalunya és una bomba de rellot-
geria pitjor que Xipre”. Si marxa Catalunya, Espanya 
s’enfonsa. De moment els dos únics estats dels 23 que 
la CE preveu estiguin en recessió el 2014 són Espanya 
i Xipre. I això sense la separació.

L’enèsima jugada de l’administració 
judicial contra el model educatiu 
de Catalunya no és més que una 
forma més de voler trencar la con-
vivència 
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Quan era escolà a Santa Maria, havia escoltat als 
vicaris dir a l’arxipreste mossèn Genís Padrós, que 
una visita al Vaticà faria perdre la fé als catòlics, al 
posar-los davant les immenses riqueses que atre-
sora la cúria. Posteriorment he tingut ocasió de vi-
sitar el Vaticà i realment l’exhibició -gens impúdica, 
per altra banda- em desperta ganes d’un sincer 
debat, més encara quan es veu que la pobresa 
creix i creix en la nostra societat. Amb tot, veure 
aquell luxe i riqueses, no em desperta ganes de 
participar més del que ho faig en la vida litúrgica. 
Cosa semblant em generen les visites a Madrid. 
La capital d’Espanya està trufada d’edificis go-
vernamentals dedicats a ministeris, delegacions, 
instituts oficials, agències, ambaixades i altres 
“equipaments” pagats amb els diners dels contri-
buents. Des de la primera visita -fa dècades- vaig 
començar a perdre la confiança en l’Estat Espa-
nyol. Penso que tot i que en èpoques de bonança 
sigui possible mantenir tanta estructura improduc-
tiva, és una bestiesa seguir-ho fent, només per la 
inèrcia del propi estat. Quan som en l’enorme crisi 
econòmica i de valors on ens trobem, és un suïcidi.
Fa anys vaig visitar el “Instituto Nacional de Pre-
vision y Seguridad en el Trabajo”. Un edifici amb 
potser tres mil funcionaris, dedicat a preservar la 
seguretat dels treballadors. No cal citar els índex 
de sinistralitat laboral espanyols, que només s’han 
reduït amb la pèrdua de llocs de treball experimen-
tada els darrers anys.
No sé pas si aquell “Instituto” segueix existint però 
per estalviar de buscar-lo, us recomano una visi-
ta -es pot virtualment per internet- al Ministerio de 
Fomento. Es tracta d’una mola de ciment de cen-
tenars de metres de façana, a vessar de directors 
generals, secretaris, sotssecretaris, caps de gabi-
net, caps de secció, ordenances i milers i  milers 
de funcionaris de diferents rangs. Tots ells amb el 
seu despatx, la seva taula, la seva línia telefònica, 
el seu ordinador i alguns amb la Visa Oro “para 
gastos imprevistos y agasajos” a càrrec del pres-
supost de l’Estat. Per no parlar d’altres ministeris o 
fer una disquisició sobre la utilitat del de Cultura o 
el de Defensa. Per si tot això fos poc, cal recordar 
que cadascun dels ministeris té una delegació a 
totes les 51 capitals de província. Pensar en què 
fan els milers de funcionaris de Fomento quan no 
hi inversions, em revela que a Madrid domina una 
concepció noucentista del que ha de ser l’estruc-
tura de l’Estat. I si parlem de la figura decrèpita 
del monarca i de la presumpta corrupció a la seva 
família, és per plorar.
Però no és moment de plorar. És moment de re-
sistir-nos a seguir subvencionant aquest estat de 
coses. Aquest és un camí insostenible, on Catalu-
nya no hi té futur perquè s’enfonsarà pel pes mort 
d’un estat caduc, abusiu, suïcida i anticatalà. O Es-
panya es transforma ràpidament i profundament o 
deixarà d’existir, mal que els pesi als espanyolistes 
irreductibles. 

Madrid

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

La impossibilitat del possible
Ens estan volent convèncer de la impossibilitat d’acon-
seguir el que semblava possible. Aquell viatge a Ítaca 
a través del diàleg. El que millor lligava amb el tarannà 
i la manera de ser dels catalans. Però com dos no par-
len si un no vol, s’hauran de trobar altres opcions que 
barregin idealisme i realisme, seny i rauxa. S’haurà de 
superar el pragmatisme i el possibilisme, que porten al 
conegut lloc de sempre. L’exigència de sacrificar els 
anhels d’un poble. Uns ho volen fer utilitzant el poder, 
les lleis i si cal la força policial i militar. Els altres amb la 
tossuderia del caixa o faixa. Fa anys es van esfondrar 
els ponts per fer possible un acord amistós i s’han en-
castellat les incomprensions. I ara s’hi afegeix la torren-
tada. Marxen corrent avall moltes il·lusions col·lectives, 
arrossegades pels interessos diversos de tots plegats. 
Els de sempre, que valoren la situació segons els con-
vé. Els partidaris de seguir integrats a l’estat sostenen 
que el globus secessionista s’ha desinflat davant de 
l’ofec institucional i econòmic i que el final de l’aventu-
ra ja s’ha pactat discretament a tres bandes entre els 
governs de Madrid i Barcelona i els poders econòmics. 
I els independentistes expliquen que tot va segons el 
previst i que cal deixar passar el temps fins que, ine-
vitablement, arribarà el referèndum per la constitució 
d’un nou estat d’Europa. 
Són dues percepcions voluntaristes, segurament poc 
objectives i probablement errònies. Potser sols s’esti-
gui en una mena de treva, on els dos grans corrents 
confrontats mesuren les seves forces per a la batalla 
final pensant en la seva victòria, que tots dos donen 
per segura i aclaparadora. I així segueixen cegament 
el guió preestablert i neguen que la realitat se’ls ha 
descontrolat per les crisis econòmica, financera i po-
lítica, que s’han superposat a la tradicional malmesa 
relació Catalunya-Espanya. Però aquesta tensa i llarga 
espera porta al ciutadà a patiments col·lectius cada ve-
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gada més grans. I no sembla que aquest sigui el camí 
per resoldre harmònicament la situació. La gent, esti-
gui o no polititzada, s’està  radicalitzant cada vegada 
més i la indignació va pujant de to. Ja està tipa de que 
cada vegada se’ls demani més i se’ls respecti menys. 
Ha pres consciència que no hi ha sortida, sinó és amb 
millores substancials en la reducció de l’espoli fiscal, la 
lluita contra la crisi i la regeneració democràtica. I exi-
geix als partits posicionaments i accions clares sobre 
aquests temes. 
Malgrat Catalunya estigui forçada i sotmesa -molts ciu-
tadans se senten discriminats i vexats- i del permanent 
bloqueig empobridor, ja ningú ací no vol renunciar al 
dret a decidir, perquè el considera inalienable a qual-
sevol poble. Per això exigeixen que es prioritzin els 
objectius, es fixin les estratègies, plans i calendaris. I 
no entendre això portarà greus conseqüències, encara 
que molts  polítics, intel·lectuals i classes dirigents pre-
fereixin seguir ignorant-ho i callar, defugint l’actuació 
unitària que els donaria força i acceleraria els termi-
nis. Prefereixen parlar de diversitat, potser per evitar 
ser encasellats en el pensament únic o potser com una 
defensa, davant les ulteriors reaccions polítiques.
El poble vol la celebració del referèndum, esgotant to-
tes les vies per fer-lo legal, però també exigint també 
la paraula si al final Espanya no ofereix una fórmula 
constitucional. I que s’accepti el resultat amb lleialtat. 
Si guanya la independència, els unionistes hauran de 
fer-ho perquè Catalunya s’independitzi amb els mínims 
costos i els màxims avantatges. I si guanya el mante-
niment de la integració espanyola, els secessionistes 
hauran d’esforçar-se per enfortir el paper de Catalunya 
en el conjunt de l’Estat. Encara que cadascú segueixi 
mantenint les pròpies conviccions. Perquè d’això se’n 
diu democràcia i és l’hora de fer possible el que ens 
volen fer veure inabastable.  

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07
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LOTTO 6/49
· Dissabte 6/04/2013

2-3-7-16-21-29
Complementari: 25
Reintegrament: 7

· Dimecres 10/04/2013
6-13-22-25-26-30

Complementari: 39
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 4                 049  
· Divendres 5          909
· Dissabte 6     688
· Diumenge 7          415
· Dilluns 8               648
· Dimarts 9       019
· Dimecres 10      668

ONCE
· Dijous 4              37559
· Divendres 5       67646
· Dissabte 6  73193
· Diumenge 7       58020
· Dilluns 8             62525
· Dimarts 9   93894
· Dimecres 10   44089

· Dijous 4   1-3-9-11-29-31   C: 14  R: 0
· Dissabte 6   1-16-20-30-38-43  C: 28   R: 9

· Diumenge 7   5-14-26-29-30  Núm. clau: 3 

· Dimarts 9   15-35-38-44-48  Estrellas: 5/10

ABRIL
12: Juli I, papa; Damià; Vísia. 
13: Hermenegild; Martí I, papa; Agatònica.
14: Tiburci; Lambert; Domnina.
15: Telm; Crescen; Basilissa i Anastàsia.  
16: Toribi de Lièbana; Engràcia.
17: Elies, Pau i Isidor; Anicet; Robert. 
18: Eleuteri; Antia, mrs.

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.

Socialistes de l’Anoia: 
primàries obertes ja!
•• DANIEL BORREGA GARCIA

La crisi econòmica és brutal sí, tràgi-
ca, però no podem caure en el desas-
sossec i abandonar qualsevol voluntat 
de lluita per sortir-ne. Hem de lluitar 
units per trobar solucions a aques-
ta crisi tan cruel, però serà una lluita 
estèril si abans no resolem les greus 
necessitats i canviem els importantís-
sims errors que hi ha al sistema polític 
d’aquest país. 
Un exemple que tot rau en la crisi del 
sistema polític, seria el dany gravís-
sim que s’ha fet amb les caixes d’es-
talvi. Potser aquest atropellament no 
s’hagués evitat si les caixes d’estalvis 
hagin estat regulades únicament per 
òrgans competents i experts en l’eco-
nomia i no completament polititzades, 
sent manejades per polítics sense ex-
periència en el camp?
Cal involucrar per exemple també, en-
tre altres coses, com en una profunda 
reforma de la llei electoral, la gent té 
dret a que el seu vot valgui el mateix 
sigui d’on sigui. Un altre exemple: cal 
lluitar d’una vegada per totes per la 
despolitització de la justícia, perquè 
si no hi ha una autèntica separació de 
poders, no hi ha democràcia, i si no és 
així, entre altres coses no podrem mai 
acabar amb la corrupció. I són aques-
tes les situacions de les quals la gent 
fuig, no de la política en si.
La passada setmana, mentre prenia 
un cafè i llegia la premsa em vaig sor-
prendre immensament que el PSC 
anunciava primàries obertes per elegir 
el pròxim candidat. Per fi! 
Per fi sembla que l’actual socialisme 
entén que cal més que mai una rege-
neració política!.
Tots els partits haurien de fer una pro-
funda reflexió i estan obligats a enten-
dre que el futur de la política passa per 
obrir els partits al ciutadà.
La gent no passa de la política, no és 
veritat! La gent passa d’aquesta políti-

ca i de l’actual classe política.
La gran majoria, tot i callada, està an-
siosa de trobar alguna cosa perquè 
alçar-se, alguna bandera per aixecar i 
posar-se amb ella a resoldre els errors 
d’aquesta democràcia, volen ser par-
ticipatius en la construcció d’un món 
millor. Això és la política, això és la de-
mocràcia.
Però en aquest país, i sobretot en 
aquesta comarca, cal fer política. 
Hem, els ciutadans, de ser crítics i te-
nir la voluntat i el convenciment que 
tot es pot fer millor, acabem ja amb 
el-no es pot fer res! Amb el-Això no 
té solució!  De nosaltres depèn sortir 
d’aquesta, ningú vol com un profeta 
amb la solució sota el braç. Els que 
tenim la capacitat per sortir d’aquesta, 
som els ciutadans!
Per això necessitem a l’Anoia que tots 
els partits, i el primer el PSC, ja que és 
el partit autonòmic el que ho proposa, 
elegir els seus candidats en unes pri-
màries públiques, i que decideixin tots 
i cada un dels ciutadans qui volen que 
sigui el seu candidat. No que ho ele-
geixi el partit local, el qual la majoria 
de vegades està format per clans o tri-
bus que es mouen més per interessos 
familiars, o personals que pel veritable 
bé del seu poble. El millor per evitar 
que ningú imposi un candidat al vo-
tant, és que sigui el ciutadà qui triï qui 
vol que sigui el seu candidat. Perquè, 
senyors membres de les executives 
locals i comarcals, la democràcia no 
és votar, és poder triar.

Agraïment
•• FAMÍLIA DE PEPITA MORERA

Voldríem agrair amb aquest escrit a 
l’Hospital d’Igualada des del servei 
SEM fins a tot el personal del centre 
el tracte professional i humà rebut per 
nostra mare fins el moment del seu 
traspàs. Al servei d’urgències, de plan-
ta, metges, infermeres, personal auxi-
liar i zeladors que han procurat en tot 
moment fer-li aquests últims 17 dies 

una vida planera. Cal mencionar als 
Drs. Baguena i Sandiumenge que han 
fet el millor per ella a cada moment, in-
tentant evitar-li el sofriment d’aquests 
últims instants. 
Cal també fer menció del nostre metge 
de família Dra. Elisenda Florensa del 
CAP Urbà per la seva preocupació, 
seguint en tot moment l’evolució de la 
seva malaltia.   
A tots ells moltes gràcies

La labor del P. Jorge i un 
igualadí a l’Argentina
•• JOSEP ELIAS FARRÉ 

Un bon amic -Josep Morales- ens infor-
ma que el que fou cunyat seu, en Vicenç 
Búrria -altre benvolgut i difunt amic  nos-
tre- durant la seva etapa de vida sacer-
dotal, marxà a l’Argentina com missio-
ner diocesà. En aquell país fou destinat 
a San Martín, on fou rector parroquial. 
En aquella mateixa localitat els jesuïtes 
tenen un coŀlegi major que, en aquella 
època, era regit per l’actual Sant Pare, 
Francesc.
Ell, conegut com el Padre Jorge i el pre-
vere igualadí -amb qui compartírem una 
recordada permanència a l’Escolania de 
Santa Maria, d’aquesta ciutat- anaven a 
les anomenades Islas Miseria, els bar-
ris amb la gent més humil i necessitada. 
Ambdós es dedicaven a la labor social 
envers a aquelles persones econòmica-
ment dèbils, per tal de paŀliar les seves 
precàries situacions, a la vegada que 
estenien la Bona Nova d’amor al pròxim. 
Era evidenciar com procuraven deixar 
de banda els seus honorífics càrrecs, 
per posar-se al costat d’aquella gent que 
malvivia, ben prop d’altres indrets on les 
comoditats i les coses supèrflues eren 
quotidianament manifestades.
Agraïm aquesta informació, que ens 
plau publicar, ja que és una notícia que 
serveix per comprendre com el nou Papa 
ha escollit el nom del sant d’Assís, signe 
d’austeritat, i ha refermat el seu propòsit 
que l’Església no oblidi als més pobres, 
ans el contrari, els tingui ben presents.

Aquelles experiències argentines, que 
compartia amb un igualadí, s’han con-
vertit en la llavor que esperem doni bons 
fruits i pugui corregir moltes injustícies 
socials existents en la nostra societat.
Llàstima que el traspassat Vicenç no 
pugi ara ampliar-nos la narració de 
les seves vivències, compartides amb 
aquell humil jesuïta que, actualment és 
el successor de sant Pere en el Bisbat 
de Roma!
Jorge Bergoglio ha implantat un nou estil 
i ha donat ja senyals d’esperança i de 
bon exemple. Esperem que no quedin 
sols en senyals, sinó que es tradueixin 
en actuacions concretes d’estimació als 
més desvalguts.

 Agraïment
•• DANIEL PEREZ 

Amb data 27/03/13 vaig ingressar 
al servei d’urgència de l’Hospital de 
Igualada amb un quadre d’apendicitis 
aguda, vaig anar intervingut i ingressat 
durant tres dies. Volia agrair a tot el 
personal que va participar en la meva 
intervenció, especialment al personal 
d’urgències, cirurgia i tercera planta, 
ala de cirurgia. El tracte ha estat ex-
quisit. MOLTES GRÀCIES

Dia 12: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 13: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 14: BAUSILI/LA CREU/ Born, 23/P. de la Creu, 7
Dia 15: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 16: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 17: TORELLÓ/ P Verdaguer, 82
Dia 18: ADZET/ Av. Barcelona, 9

cartes al director

La portada del 
suplement Pa 
amb Oli i Xo-
colata núm. 
12, que va sor-
tir publicat en 
l’edició del diari 
de la setma-
na passada és 
un dibuix obra 
de la Paula 
Sánchez Triviño, de sisè de Primària 
del Coŀlegi Monalco d’Igualada.
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-PÀRQUING PROPI-

Cuina contemporània , personalitzada i de la terra.

Preu especial 
FIRA DEL SANT CRIST 

DE PIERA
dissabte 20 i diumenge 21 d’abril

PRIMERS
-Timbal d’arròs a la milanesa amb
 parmentier de parmesà
-Mousse de guacamole amb fruits del mar
-Canelons de carn rostida arrebossats amb 
 beixamel de pebrots del piquillo
-Amanida d’enciams tendres amb vinagreta
 de poma i caviar

POSTRES
-Flam de xocolata blanca
-Crema catalana
-Mouse d’avellanes i nata
-Carpaccio de meló amb mel i fruits secs

SEGONS
-Ossobuco de gall d’indi al cava
-Bacallà amb crema d’espinacs
-Broqueta de filet d’ibèric amb reducció de   
 vi d’Oporto
-Medallons de calamar farcits d’arròs  
 negre amb parmentier d’all blanc

C/ La Plana, 21 - 08784 PIERA
salisucrepiera@gmail.com

Tel. 93 776 01 90
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El barri del Xaró de la Pobla de Claramunt, domini 
de tranquil·litat, afabilitat i, com no, de bona gent, ha 
rebut recentment una sotragada en forma de van-
dalisme reiterat que ha posat al descobert que en 
aquella zona residencial malgrat les aparences -o 
sota elles- hi viuen, o s’hi passegen, persones non 
grates, amargades i amagades -com a mínim una- i 
a qui ara sabem que incomoda la bandera catalana i 
en particular l’estelada.
I si el colom és símbol de pau, l’estel simbolitza l’an-
hel per l’alliberament nacional. I l’estelada reneix ar-
reu del territori català en un clam de llibertat i de dir 
prou al saqueig, al retall i a l’ofec econòmic que pa-
tim per part de l’estat espanyol. I la Pobla és territori, 
és sentiment, és orgull, és plaer de país, agradi o no 
agradi a certs subjectes urcs i antipàtics. Ho sentim 
per ell o ells però ni Claramunt ni Catalunya no són 
pas la reserva comanxe i folklòrica que voldrien co-
lons, forasters, vils i xurma aïllada i mal alletada. Ni 
som indis, ni el Xaró és el far west.
Fosc o foscos personatges guardians de l’antic rè-
gim colpista que es va apropiar d’una república legal 
o llastimosos representants d’una marca de país, 
sangria-paella, que mitja Europa associa amb pi-
llatge institucionalitzat, a sobres i a comissions, ha 
o han estat malmetent amb nocturnitat i traïdoria 
durant setmanes la bandera que onejava a l’entra-
da del barri. Al greuge comès al Xaró, cal sumar-hi 
el cost de cada robatori que ja apropava els fets a 
acte propi de delinqüents. Una persona capaç de fer 
malbé la propietat dels altres per motius ideològics, 
racistes o vés a saber quin tipus de dèria, no és de 
fiar, ni de contractar, ni de ser estimat per ningú com 
a company de viatge i mereix la reprovació social, 
exceptuant, és clar, que d’estar malalt hagi de ser 
tractat en centre d’atenció i aleshores mereixeria 
una major comprensió o compassió.
No cal dir que l’estendard i el pal de quatre metres 

Far West al Xaró?
Secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya de la Pobla de Claramunt ·    

estava ubicat en espai públic, en lloc digne i prefe-
rent com correspon a aquest tipus d’ensenyes. La 
instal·lació no es va fer pas amb consentiment parti-
cular o fruit d’una acció lliberal, sinó que va comptar 
amb la deguda autorització municipal. Prèviament hi 
havia hagut una recollida de signatures pels carrers 
del Xaró, tot i que no extensa, sí suficient per cop-
sar el desig i la voluntat de la majoria del veïnat allà 
resident i empadronat. Majoria pertanyen a famílies 
plurals, modernes, cultes, ensenyades i educades 
en la tolerància i el respecte a la diversitat. De fet, 
res més que el reflex que trobem en carrers, places 
i mercats, en escoles i hospitals, en botigues i en 
empreses, i en totes les institucions de govern i de 
representació ciutadana. Els catalans, els poblatans, 
els veïns del Xaró, cadascú de nosaltres, no som res 
més que valedors d’una cultura comuna i patrimonial 
amb símbols i identitat que perviu al llarg dels se-
gles i sembla mentida que hi hagi qui per no arrelat o 
creguda superioritat econòmica, cultural o alienació 
mental ens vulgui mal quan nosaltres no volem mal 
a ningú i sí demanem se’ns deixi viure sots el parai-
gües i valors d’una democràcia, en república lliure i 
sobretot en pau.
Però encara és més greu que per aquest afer el 
nostre alcalde hagi rebut amenaces de denúncia a 
la delegada provincial del govern espanyol, per tot-
hom coneguda per la seva actitud hostil, la perma-
nent cerca de conflicte al territori i la seva manca de 
respecte envers les institucions catalanes. Tot i que 
sense fonament, ja que en cap cas no s’incompleix 
la llei de banderes en tractar-se d’una plaça i no d’un 
edifici oficial, el sol fet d’amenaçar ja és de per sí 
un acte execrable. Intimidar un alcalde, electe i de-
mocràtic, és amenaçar tot un poble, i lluny d’espo-
ruguir-nos o doblegar-nos el que hauríem de fer és 
reafirmar-nos en el nostre compromís amb el país i 
amb el moment històric que ens toca viure.

Un error de lectura m’ha alegrat el matí. Quan 
he llegit que al duc Urdangarin l’enviaven a 
Qatar, he confós la t per una g. Potser ha estat 
una jugada del subconscient, perquè als pobres 
mortals que ens ha tocat viure en aquest temps i 
en aquest país ens queden pocs motius per riu-
re i una font de diversió que ens manté, si més 
no, entretinguts és aquesta mena de serial per 
capítols que ens ofereix la monarquia espanyo-
la. Com en les antigues novel·les per fascicles, 
esperem amb ànsia quina nova sorpresa ens 
depararan els propers dies. Ni el més imaginatiu 
dels novel·listes hauria pogut imaginar un argu-
ment tan fantasiós. 
No us vàreu petar de riure amb la notícia de l’en-
sopegada reial en una cacera d’elefants a Bots-
wana mentre el país patia la crisi més dura dels 
darrers segles? A més, els poca-vergonyes dels 
periodistes varen fer públic el nom de la “prince-
sa” Corinne que feia d’acompanyant del safari. 
Sort que després ens va omplir el cor de confi-
ança la primera autoritat del país quan va dir que 
“ho sentia molt i no tornaria a passar”. Es referia 
als elefants o a la “princesa”? 
Després va venir la imputació de l’espavilat gen-
dre reial, que es va empescar allò de l’Institut 
Nóos, una organització “sense ànim de lucre” 
(per a qui?) per fomentar la difusió de l’esport 
entre els ciutadans i la projecció del país a l’exte-
rior. És clar que qui remena oli els dits se n’unta 
i tampoc cal fer-ne un drama. Ja hi estem acos-
tumats. La qüestió que importa és la imatge del 
país. Els altres detalls materials només mostren 
la mesquinesa dels que els fan públics. Per això, 
la reial afirmació en el discurs nadalenc que “la 
justícia és igual per a tothom” era ja per pixar-se.
Ara, amb la imputació de la infanta Cristina, al-
guns -amb poc sentit de l’humor- ja reclamen 
l’abolició de la monarquia. Home, tampoc no és 
això. No és el que més o menys han fet els reis 
al llarg dels segles? Mireu la història de la famí-
lia borbònica i us adonareu que en realitat no hi 
ha gran cosa de nou. Canvien els noms, però els 
fets s’assemblen com gotes d’aigua. Si sempre 
ha estat així, a què ve aquesta dèria de canviar 
precisament ara? Com deia l’Honorable: “Home, 
ara no toca”. Tenim dret a riure i no podem des-
connectar.
Que la broma ens costa molt cara? Evidentment. 
Però què passaria amb tota la gent que perdria 
la feina amb un canvi institucional? Quina pres-
tació social d’atur haurien de cobrar? I què en 
fem de tota la prolífica descendència reial? I les 
revistes del cor i tots els diaris que publiquen dia 
sí dia també exclusives sobre intimitats, paga-
des a preu d’or? Seria la ruïna. Voleu dir que 
hem de renunciar a la il·lusió de les novetats i 
ofegar-nos en les grisors de la vida diària? Di-
uen que per evitar la depressió, el millor remei 
és riure i les pallassades que ens ofereixen cada 
dia els mitjans informatius ens en donen prou 
ocasions... 
I si esteu desvagats perquè no teniu feina, jo us 
proposo un concurs per buscar el millor apel·latiu 
per al nostre monarca. En suggereixo alguns, 
encara que ja hagin estat usats: Joan Carles I 
“el Caçador”, “l’Aimador de la gentilesa”, “l’Em-
bruixat”, “el Navegant”... S’admeten propostes. 
El premi, una corona... de cartró.
Nota: Si el gendre espavilat i la princesa imputa-
da se’n van a Qatar -país amb el qual Espanya 
no té conveni d’extradició-, ¿quin suposeu que 
serà el proper capítol d’aquest culebrot? La so-
lució, ben aviat.

Home, ara no toca

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Aquest cap de setmana Igualada es converteix en la 
capital del teatre infantil i juvenil! És un gran orgull 
per mi com a Igualadina i com a actriu que a la nos-
tra ciutat se celebri un festival cultural tan important, 
que no només aporta a la ciutat, sinó a la cultura en 
general. 
És la 24a. edició d’una Mostra en la qual artistes i 
programadors es trobaran pels nostres carrers per 
fer créixer la indústria del teatre, el circ, el musical i 
les titelles infantils; i que a més a més faran gaudir a 
petits i grans de l’art i l’espectacle!
Gent compromesa en l’organització d’aquesta Mos-
tra, que ho fan per Igualada, que lluiten perquè cada 
any es faci a la nostra ciutat, perquè posen el seu 
granet de sorra en moure la precària economia de 
la capital de l’Anoia i tingui un gran ressò mediàtic, 
és el mateix tipus de gent que fa que aquest país no 
pari, i que malgrat la temuda crisi, el fem tirar enda-
vant! El que no acabo d’entendre és com a vegades 
a aquesta gent se’ls posen pals a les rodes...
Aquest cap de setmana podrem gaudir tots plegats, 
petits i grans, de felicitat i llibertat! Perquè és això el 
que aporta realment La Mostra a casa nostra: som-
riures, aplaudiments, infants, descobriment, sorpre-

sa, entusiasme, cultura, gent als carrers, a les ter-
rasses, a les places i als teatres! Gent que potser no 
anirien al teatre si no fos per La Mostra i que fins i 
tot descobreixen que hi ha un Teatre de l’Aurora a la 
Plaça Cal Font, on fan teatre “y del bueno”. 
En el món dels actors, quan dius que ets d’Igualada, 
et sens orgullós quan et pregunten: “Igualada és on 
es fa la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil, oi?” i no 
quan et preguntaven abans “Igualada és on hi ha 
Scorpia, oi?”. Senyal que alguna cosa ha canviat!
Però l’organització de la Mostra no podria prescin-
dir de la gent que altruistament hi ajuda perquè tot 
surti bé: Els Voluntaris. Aquesta gran figura que es 
mereix un reconeixement i que des de Jove Cambra 
entenem molt bé i potenciem, ja que els voluntaris 
de qualsevol entitat som un valor afegit en totes les 
activitat. No només per “la mà d’obra” que aportem 
sinó pels valors que transmetem: Compromís, es-
forç, sacrifici, altruisme, bé comú.... paraules que, 
per sort, molts joves igualadins coneixem, perquè 
som una ciutat on hi ha moltes entitats de voluntariat 
i això també és de valorar, respectar i cuidar. 
Que gaudiu un any més de la Mostra que fa viure 
la ciutat!
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La Mostra dels somriures
XÈNIA CASTELLTORT ·    Presidenta de Jove Cambra Igualada 2013
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Una altra vegada, per Sant Jordi, no em sé estar 
de tenir-lo present, el sant,  a l’hora de muntar l’ar-
ticle; i un altre any, però, que passaré sense parlar 
de llibres ni de roses. Encomanat de “l’esperit” de 
la diada de Sant Jordi, us volia  parlar del català i 
de les circumstàncies que en condicionen la vida i 
la supervivència. 
Aquests dies ens recorden que fa 30 anys de la 
Norma, de l’inici d’aquella campanya que es per-
sonalitzava en una noieta que, entre altres mis-
satges, ens animava a usar el català i a dir-nos 
que la llengua catalana era cosa de tots. Doncs, 
després de tant temps, arreu de l’àmbit lingüístic 
les passen magres perquè els governs llurs (sí, 
llurs) actuen de manera immisericorde contra la 
llengua, per activa o per omissió dels deures pro-
pis dels governs davant els administrats. 
Per activa, com es veu ben clar a les Illes amb la 
política desacomplexada (!) del tal Bauzá (és com 
ho vol) contra el català a l’escola que ha fet enlla-
çar tots els cossos docents i discents amb llaços 
físics de senyera  en  defensa de la llengua cata-
lana, la de l’Estatut, la de les Illes, la de tots, com 
deia la Norma, el personatge nascut quan n’Aina 
Moll, mallorquina, filla del gran Francesc de Borja 
Moll, era directora general de Política de la Gene-
ralitat.  

Al País Valencià també es viu una situació d’emer-
gència sense aturador en el món de l’escola, que 
carrega uns dèficits inquietants de línies en valen-
cià “impulsats” per una acció del govern asfixiant 
contra la qual treballen de manera heroica docents 
i pares des de la Federació Escola Valenciana. 
A Catalunya, amb la irrupció baladrera del sinis-
tre ministre Wert també s’han encès les alarmes 
davant una enèsima llei d’educació estatal que 
-si s’aplica-  pot diluir part de la feina pel català 
d’aquests més de trenta anys de bona feina a les 
nostres escoles. 
Continuant amb governs del PP, el d’Aragó s’ha 
permès reduir a la mínima expressió els progra-
mes d’actuació a les escoles de la Franja i s’ha 
atrevit fins i tot a amagar-hi  el nom de català per 
a inventar-se l’aragonès oriental. A la Franja i a 
la Catalunya Nord, doncs, ens hi hem de referir 
sobretot per l’omissió i buidatge de l’acció dels go-
verns; penseu que el govern de la Repúblique és a 
punt de fer una llei per a l’Escola per la qual l’Ad-
ministració ja no organitzarà l’estudi de les llen-
gües regionales sinó que es limitarà a afavorir-lo i 
encoratjar-lo.  
Permeteu que no m’estengui més i que ho resu-
meixi: en tot l’àmbit català, el PP pressiona i ataca 
de manera barroera la nostra llengua perquè sap 

Quan parlem de transport i més concretament del 
transport públic cap a Barcelona, els igualadins 
hem tingut durant molts anys una pedra a la saba-
ta, que duu el nom d’Hispano Igualadina. Malgrat 
les múltiples queixes, mostres de descontent i pro-
testes per part dels usuaris, la política d’aquesta 
empresa va romandre du-
rant molts anys immòbil, pri-
oritzant els seus interessos 
per sobre de les necessitats 
expressades pels seus cli-
ents. Les vegades en què 
es van avenir a negociar va 
ser després d’haver arribat 
a situacions extremes. Ava-
lats per una exclusivitat en el 
servei i amb el “carrilet” com 
a gairebé única competèn-
cia, van gaudir d’un  mono-
poli que s’ha prolongat fins 
els nostres dies. Aquella dita 
de què “el client sempre té la 
raó”, no ha estat aplicable en 
aquest cas.   
Si reuníssim totes les pàgi-
nes de la premsa local en les 
quals la Hispano n’ha sigut 
la protagonista, el gruix del volum resultant seria 
considerable. Tot i així, la pressió exercida per part 
dels mitjans de comunicació sumada a la veu dels 
ciutadans resulten a vegades insuficients quan es 
tracta de moure un bloc de ciment. En aquest cas, 
hagués calgut que des del consistori local hagues-
sin pres peu en l’assumpte. Tot i haver fet algunes 
gestions per millorar la relació proveïdor – consumi-

FRANCESC RICART

Sant Jordi de militància política
com és d’important per a tots els catalans, perquè 
sap que és allò del nervi de la nació el que hi ha 
en joc. No oblideu al respecte la lliçó magistral del 
Tribunal Constitucional. 
A l’acció orquestrada dels enemics de la llengua 
catalana, hi hem  d’afegir els obstacles ambien-
tals i socials, com ara el pes i el prestigi de l’altra 
llengua amb què competim amb grans desavantat-
ges; o l’obstacle de la competència de la llengua 
anglesa, la del mercat. Per cert, segur que heu vist 
un anunci d’un programa d’english, promogut per 
un diari editat a Barcelona (que comença per La), 
que fa ús del català fins que apareix el director del 
programa i, aleshores, aquest senyor se’ns adreça 
amb la llengua realment important: en castellà! En 
fi, ja m’enteneu.  
De la mateixa manera que hem de viure amb ten-
sió el procés cap a la Independència, també hem 
d’actuar amb convenciment i decisió en la nostra 
llengua, fent bandera d’aquell CATALÀ A L’ATAC 
llançat pel torsimany de l’idioma que és Màrius 
Serra.

Bon Sant Jordi de llibres, de flors, de llengua i de 
Nació Catalana.

EDUARD CREUS · educrevi@telefonica.net          AMB ELS ULLS OBERTS

A l’enèsima va la vençuda
dor,  les diligències va quedar-se a mig camí i en el 
cas d’obtenir algun resultat positiu, aquests van ser 
minsos. El temps passava i no només augmenta-
va la insatisfacció dels viatgers, sinó també la dels 
seus treballadors. Arribat el moment en què aques-
ta empresa va ser comprada pel grup MONBUS, es 

va obrir un signe d’interrogació de cara a albirar mi-
llores en el servei, però no va ser així. La línia Igua-
lada – Barcelona va perseverar  en el seu procés 
de degradació, assolint el segon lloc en el rànquing 
d’empreses dedicades al transport de viatgers que 
presentaven més deficiències en el seu servei, es-
sent superada només per RENFE. L’any passat 
es van comptabilitzar més de 300 inspeccions, 23 

expedients sancionadors i 325 denúncies. Interna-
ment, van haver-hi diverses convocatòries de vaga 
per part dels seus treballadors. El fet que des de 
l’alcaldia igualadina i des de la Direcció General de 
Transports s’involucressin directament per obligar 
a l’empresa a esmenar les seves escassetats, va 

proporcionar finalment el 
cop d’efecte esperat. Quan 
de la paciència dels usuaris 
ja no en quedaven ni les en-
grunes, el dràstic ultimàtum 
per part de la Generalitat  va 
ser l’unça que aconseguí fer 
decantar la balança. 
Les promeses per part de 
la gerència de MONBUS 
per millorar la nota del ser-
vei ofert als seus clients són 
ara del tot palpables i el més 
important, no poden fer mar-
xa enrere. Saben que totes 
les mirades seran a sobre 
d’ells, per la qual cosa no 
es podran desviar del full de 
ruta al qual s’han compro-
mès. Hauran de demostrar 
ser vertaderament mereixe-

dors de la certificació de qualitat ISO 9001:2000 
obtinguda el 2001.  Al banner que encapçala el web 
d’aquesta companyia s’alternen els eslògans: “Des 
de 1916 pensem en la seva comoditat”, i “Confort, 
Qualitat i Confiança” . Ja és doncs hora de què ho 
practiquin. 
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La Mostra aixeca el teló!
24a. Fira de Teatre Infantil i Juvenil • Ahir dijous, el conseller Ferran Mascarell i l'alcalde d'Igualada van fer-ne la 
inauguració oficial i l'espectacle "Paperipècies" de Marcel Gros en va donar el tret de sortida

TEATRE / LA VEU

El conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, i l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, van inau-
gurar ahir dijous, a les 8 del 
vespre la XXIV edició de La 
Mostra d’Igualada - Fira de 
teatre infantil i juvenil, que se 
celebra de l’11 al 14 d’abril a 
Igualada. L’acte va tenir lloc al 
Teatre Municipal L’Ateneu. La 
Fira s’inaugurà amb l’espec-
tacle Paperipècia de Marcel 
Gros.
Abans de l’acte, a les 19,25 
hores, el conseller i l’alcalde 
acompanyats dels organitza-
dors de La Mostra, van visitar 
La Llotja professional instal-
lada al mateix Ateneu Iguala-
dí. 
La Mostra d’Igualada – Fira 
de teatre infantil i juvenil és el 
mercat d’arts escèniques per 
a tots els públics de les terres 
de parla catalana, que té lloc 
anualment a Igualada.
L’objectiu principal de La Mos-
tra d’Igualada és la difusió de 
les millors produccions catala-
nes de teatre infantil i juvenil 
per tal de proveir la programa-
ció dels municipis del territori 
de parla catalana. No obstant 
això, La Mostra dedica també 
atenció a una selecció del mi-
llor teatre infantil i juvenil de la 
resta de l’Estat i d’altres àm-
bits europeus.

Per tot això, La Mostra s’ha 
convertit en un punt de troba-
da excel·lent per als professi-
onals del sector – tant per a 
l’exhibició com per a la com-
pravenda d’espectacles – i 
alhora en una gran ocasió per 
gaudir en família dels millors 
espectacles per a tots els pú-
blics.

El país del 
pa amb to-
màquet és 
un espec-
tacle per a 
tots els pú-
blics sobre 
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 con-
ferència com celebrem la Castanyada, les festes de 
Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa, Sant Jordi, 
Sant Joan i la Festa Major.

Companyia del Príncep Totilau: 
“El país del pa amb tomàquet”

Com es va 
sentir el 
nen Sala 
quan els 
seus pares 
van donar 
el seu gos 
a la filla del 
j a r d i n e r ? 
Què va fer 
per omplir 
el buit que 
li havia dei-
xat? Ho expliquen dos actors que troben en els ob-
jectes abandonats els millors companys per endins-
ar-nos en un món de fantasia que només els més 
petits entenen del tot. Un espectacle per a tota la 
família, fet de joc, il·lusió i objectes que ni de bon 
tros són tan inútils com els adults a vegades es pen-
sen. L’univers màgic de Pere Calders torna a escena 
quan fa més de cent anys del seu naixement.

Teatre Nu:  “Raspall”
Espec ta -
cle de par-
t ic ipació, 
de pallas-
sos i circ! 
‘Pirates de 
circ’, és un 
espectacle 
familiar de 
circ, de 
mitjà for-
mat, pen-
sat per a 
tots els pú-
blics. Un espectacle d’equilibris i malabars, amb 
molt d’humor, que recrea l’imaginari del món dels 
pirates. I que vol contribuir a fomentar la lectura en-
tre els nostres infants! Els coneguts pallassos Tas-
tacirc i Tastet, es transformen en autèntics pirates 
per anar a la recerca d’un fabulós tresor: els nos-
tres clàssics de la Literatura Infantil i Juvenil!

Tot Circ:  “Pirates de circ”

Les companyies anoienques

Les estrenes de la Mostra
La selecció dels espectacles 
que participen a La Mostra 
d’Igualada configura un ventall 
de les produccions catalanes 
més interessants del sector i 
segueixen criteris de qualitat, 
nivell artístic, innovació i con-
nexió amb públics diversos. 
En aquesta edició s’ha apostat 
perquè bona part de la progra-

mació siguin produccions que 
s’estrenaran durant La Mostra 
o estrenades recentment. La 
quantitat d’estrenes, 18 en to-
tal, fa que sigui el número més 
alt de cap edició de La Mostra. 
A l’hora de triar també s’ha tin-
gut en compte que siguin es-
pectacles aptes per a la pro-
gramació de les temporades 
de teatre per a tots els públics 

d’arreu de Catalunya i de les 
terres de parla catalana.
Companyies catalanes:
- AlambiQ, Destil·leria cultural: 
Si n’era un somni (teatre)
- Born To Trace: Born To Trace 
BTT (circ urbà)
- Cia Fes-t’ho com vulguis: Piu 
– Piu (teatre)
- Cia. Brincadeira: Evolution 
(música)
- Circ Nick: Deliri (circ)
- De Puntetes: El circ dels nú-
vols (teatre visual)
- Els Herrerita: Circ a les Gol-
fes (circ)
- Els Peus del Porc: A taula 
(titelles)
- GAAC: Elefantejant (anima-
ció)
- La Roda Produccions: La 
Princesa i el pèsol (teatre mu-
sical)
- Marcel Gros: Paperipècia 
(clown)
- Metromàtic Teatre: Espai re-
cicletades: titelles (taller)
- Teatre Mòbil: Sense solta 
(clown)
- Tot Circ: Pirates del Circ (circ)
- Txo Titelles: En Jan Garrota-
des (titelles)
- Xip, Xap Companyia de Tea-
tre: El vestit nou (titelles)
Companyies resta de l’Estat:
- La Rous: Una niña (clown)
- Los Titiriteros de Binéfar: Ba-
bios. Pasacalles Estrambótico 
(animació).

Teatre, titelles, dansa, clown, circ, música... ompliran les sales i carrers d’Igualada durant aquests propers dies
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Les entrades es poden com-
prar online (www.lamostrai-
gualada.cat) o bé a les ta-
quilles del Teatre Municipal 
l’Ateneu.
- Divendres 12: de 9 h a 21 h
- Dissabte 13: de 9:30 h a 21 
h
- Diumenge 14: de 9:30 h a 
19 h 

PREUS
El preu de l’entrada és de 8 
euros, però podeu accedir 
a algun dels següents des-
comptes amb preu reduït de 
5 euros:
- 2 entrades a preu reduït (5 
€) a taquilla presentant el 
carnet pels socis de: Abacus 
Cooperativa, Ateneu Iguala-

dí, Club Tr3sC (aplicable a 4 
entrades, també a través de 
la venda online), Lectors del 
diari Ara (presentant el val de 
descompte que hauran rebut 
per correu electrònic), Subs-
criptors de La Veu de l’Anoia, 
Subscriptors de Regió7
- Preu reduït (5 €) en la com-
pra de l’entrada a taquilla, 
presentant el carnet corres-
ponent, per a: Menors de 13 
anys, Persones aturades, 
pensionistes i jubilades, Socis 
del Carnet Jove, Socis de Xar-
xa Igualada
- Gratuït: pels socis del Club 
Súper3 als 5 espectacles mar-
cats com a tal en la graella, 
presentant el carnet a taquilla   
(sempre que en quedin de dis-

ponibles).

Abonaments: (només a ta-
quilla)
- Abonament 4: 4 espectacles 
diferents per 22 €
- Abonament 4 menor de 13 
anys: 4 espectacles diferents 
per 13 €
- Abonament 6: 6 espectacles 
diferents per 30 €
- Abonament 6 menor de 13 
anys: 6 espectacles diferents 
per 16,50 €

Els descomptes no són acu-
mulables.
Punt d’informació: Plaça de 
Cal Font (divendres 12 a la 
tarda, dissabte 13 i diumenge 
14 durant tot el dia)

Venda d’entrades

Aquest any, dins de La Mos-
tra d’Igualada es celebrarà la 
1a Mostra d’Artesania, que 
tindrà per eix comú la maina-
da. Comptarà amb diversos 
artistes i artesans que oferiran 
demostracions i tallers gratuïts 
per als petits de casa. També 
hi haurà una gran varietat de 
productes fets a mà, contribu-
int així a la difusió del treball 
dels tallers artesans de la nos-
tra terra.
Dissabte i diumenge // Plaça 
de la Creu d’Igualada // Horari: 
de 10 h a 21 h

ALTRES ACTIVITATS 

1a. Mostra d’artesania 

Les diferents escoles d’ense-
nyaments relacionats amb les 
arts escèniques i la música 
d’Igualada s’exposaran a la 
Plaça de Cal Font per a donar 
a conèixer les diferents disci-
plines que s’imparteixen a la 
ciutat orientades als infants. 
Els nens i els pares tindran 
l’oportunitat de conèixer en 
persona la diversitat formativa 
que hi ha a la ciutat durant tot 
l’any i també de cara el curs 
2013-14.
Dissabte  i diumenge // Plaça 
de Cal Font      

Mostra d’escoles d’arts 
escèniques i musicals 
d’Igualada 

La Llotja és l’espai de negoci 
exclusiu per a professionals 
de La Mostra d’Igualada i té 
l’objectiu d’esdevenir un punt 
de trobada, d’intercanvi d’in-
formació i d’establiment de 
relacions comercials. La Llot-
ja compta amb estands d’ex-
posició dirigits als agents de 
les arts escèniques per a tots 
els públics i estarà ubicada a 
l’Ateneu Igualadí (c/ Sant Pau, 
9).

La Llotja

A partir del dia 8 d’abril es poden 
visitar els aparadors guarnits 
dels 33 comerços participants 
en el Concurs d’Aparadors de 
La Mostra. Els comerços rebran 
la visita dels membres del Jurat 
format, per un representant de 
l’Ajuntament, dos representats 
de Disseny Igualada, un re-
presentant de La Mostra  i un 
d’Igualada Comerç, que valora-
ran l’originalitat, la creativitat, la 
qualitat artística i el disseny.
Els comerços participants són: 
Marroquineria Franquesa, Ge-
lou, Atena 2000, Hidramar Na-
tura, Brodadets, El Cullerot, 
Cansaladeria Piqué, Cistelleria 
Farrés, La Bona Espardenya, 
Pastisseria Pla, Abacus Co-

operativa, Rosich Joiers, De-
cory, Igualavins, Pel i Ploma, 
Women, Akord’s, Perfumeria 
IRIS, Enric Gumà Perruquers, 
AG-25, Casa Victòria, Esports 
Sallés, Calçats Jorba, El Plec, 
Base Pedraforca, Toni Guix 
Perruquers, Roset, Texpi, Jo-
ieria Llucià, Shana, Brands, 
SM44 i Corredoria d’assegu-
rances Galtés.
El lliurament del premi el farà 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, el dissabte 13 d’abril a les 
18h,  a l’establiment guanya-
dor. El premi serà la gravació i 
emissió d’una falca publicitària 
a Ràdio Igualada, i dues entra-
des per un espectacle de La 
Mostra.

33 comerços de la ciutat participen en el Concurs 
d’aparadors de La Mostra

4t. Mercat de projectes d’es-
pectacles
La Mostra d’Igualada presenta 
el 4t Mercat de projectes d’es-
pectacles, una iniciativa per 
dinamitzar el mercat dirigida 
a possibilitar la producció de 
projectes d’espectacles pro-
fessionals per a tots els pú-
blics.
El Mercat consisteix en la pre-
sentació oral pública d’una 
selecció de projectes d’espec-
tacles familiars realitzada per 
La Mostra, per tal de donar-los 
a conèixer a programadors i/o 
productors. Per tant, la sessió 
està oberta a tots els professi-
onals del sector.
L’objectiu és possibilitar la 
producció d’aquests projectes 
a través de diverses fórmules: 
des de la contractació prèvia 
de l’espectacle abans de ser 
estrenat, passant per la in-

versió econòmica en la pro-
ducció, la cessió d’un espai 
escènic per assajar o altres 
modalitats de suport que pu-
guin sorgir.

Breakfast meeting
La Mostra d’Igualada inicia un 
nou format de trobada entre 
els programadors internacio-
nals i una selecció de compa-
nyies catalanes programades 
a la fira amb espectacles sus-
ceptibles de ser programats 
fora del nostre territori. Es trac-
ta d’una reunió-esmorzar per 
possibilitar el contacte directe 
entre aquestes companyies i 
els programadors internacio-
nals, en un ambient informal 
que permeti una relació més 
profunda entre els partici-
pants. Enguany, La Mostra 
dedica la presència d’agents 
internacionals exclusivament 

a programadors provinents de 
França que, a més d’assistir a 
espectacles programats, par-
ticiparan en aquest breakfast 
meeting.

Conferència-concert: “Shh-
hhhhh... Que comença”
T’imagines el món sense mú-
sica? Què passaria si no po-
guessis escoltar res? Com 
escoltes? Quina és la banda 
sonora de la teva vida? Per 
què tots tenim una cançó?
Vine i junts ho descobrirem.
La Plataforma de Concerts 
Educatius Lacord proposa 
aquesta conferència amb mú-
sica en directe que donarà pas 
a una tertúlia posterior entre 
tots els assistents.

Presentació de l’activitat 
2012 de Scena Centro
Presentació de l’activitat re-

alitzada durant l’any 2012 de 
Scena Centro, un projecte eu-
ro-regional amb la participació 
de Migdia-Pirineus, Llengua-
doc-Rosselló, Catalunya i Illes 
Balears, per a la creació, pro-
moció i difusió de les arts es-
cèniques per a públic infantil, 
familiar i jove

Club dels professionals Kan 
Bakus
Kan Bakus (www.kanbakus.
com) obre les seves portes 
als assistents a La Mostra i els 
ofereix un local per gaudir de 
la seva carta de vins i copes, 
en un bon ambient i amb una 
bona selecció musical. Tam-
bé ofereix, per a acompanyar 
aquestes propostes, una se-
lecció especial de productes 
de degustació.
El Club dels Professionals Kan 
Bakus és un punt més de con-
tacte, en un entorn molt més 
distès, entre els professionals 
de diverses àrees tot prenent 
una copa.

Activitats paral.leles
Diversos comerços igualadins han guarnit els seus aparadors amb motiu de la Mostra

Dr. Fernández Sallent

Cirurgia laparoscòpica 
de l’obesitat

Proctologia:
hemorroides

fissures - fístules
cirurgia mínimament 

invasiva

Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, Barcelona

Urgències
610 427 847
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LA PROGRAMACIÓ DE LA MOSTRA

DIVENDRES 12
HORA COMPANYIA   ESPECTACLE   GÈNERE  LLOC  IDIOMA    PREU     DURADA   EDAT

09:30  Dreams Teatre    Pinotxo     Teatre musical   Ateneu   Cat    Pag      60          6-12/TP
09:30  Companyia Terranegra   El viatge del senyor Nagata  Teatre musical   D. Pastor  Cat     Pag      50          3-6
09:30  Teia Moner    Amb lletra menuda   Màgia i titelles   Aurora   Cat     Pag      55          3-9/TP
09:30  AlambiQ, Destil·leria cultural  Si n’era un somni   Teatre    L’Escorxador  Cat     Pag       50           9-12 E!
10:00  El pot petit    Balla, canta i riu!   Animació   Pl. Ajuntament  Cat     Gratuït    60             3-12/TP
11:30  Companyia Terranegra   El viatge del senyor Nagata  Teatre musical   D. Pastor  Cat          Pag       50           3-6
11:30  Teia Moner    Amb lletra menuda   Màgia i titelles   Aurora   Cat     Pag       55           3-9/TP
11:30  AlambiQ, Destil·leria cultural  Si n’era un somni   Teatre    L’Escorxador  Cat     Pag       50           9-12 E!
15:30  Cia. de Dansa Cotton   Quasimodo, el campaner  Dansa    Ateneu   Cat     Pag       55           9-16/TP
15:30  Companyia Els Peus del Porc  A taula!     Titelles    L’Escorxador  Cat     Pag       50           6-9 E!
17:30  La Companyia del Príncep Totilau El país del pa amb tomàquet  Teatre    D. Pastor  Cat     Pag       50           3-9
17:30  Zipit Company    Monstres    Titelles    Aurora   No text     Pag       50           3-9
19:00  La Companyia del Príncep Totilau El país del pa amb tomàquet  Teatre    D. Pastor  Cat     Pag       50           3-9
19:00  Zipit Company    Monstres    Titelles    Aurora   No text     Pag       50           3-9
19:00  Companyia Els Peus del Porc  A taula!     Titelles    L’Escorxador  Cat     Pag         50           6-9 E!
21:00  Vaiven Circo    Do Not Disturb, no molestar  Circ    Ateneu   No text     Pag       55           TP
22:30  Cia. Ytuquepintas   Somnis de Sorra   Multidisciplinar   Pl. Pius XII  No text     Gratuït    50           TP

DISSABTE 13
10:15  El Replà Produccions   Bambi, una vida al bosc   Teatre musical   D. Pastor  Cat      Pag       55            3-9
10:15  Cia. Roberto G. Alonso   Almazuela (Sota els llençols)  Dansa    Aurora   No text      Pag       45            0-6
11:00  Circ Nick    Deliri     Circ    Tot Circ  Cat      Gratuït   55            TP E!
11:00  Binixiflat    Oiaraki, el castell dels ocells  Titelles    Pl. Pius XII  Cat      Gratuït   55            6-9/TP
11:00  Els Herrerita    Circ a les Golfes   Taller    Espai Tallers  Cat      Gratuït   180            TP E!
11:00  Metromàtic Teatre   Espai reciclatades: titelles  Taller    Espai Tallers  Cat      Gratuït   180            TP E!
11:30  El pot petit    Balla, canta i riu!   Animació   Pl. Ajuntament  Cat      Gratuït    60             3-12/TP
11:30  Factoria Circular   Rodafonio    Animació   Itinerari 1  No text      Gratuït    40             TP
11:45  El Replà Produccions   Bambi, una vida al bosc   Teatre musical   D. Pastor  Cat      Pag        55             3-9
11:45  Cia. Roberto G. Alonso   Almazuela (Sota els llençols)  Dansa    Aurora   No text      Pag        45            0-6
11:45  Engruna Teatre    Codi Postal 00    Teatre visual   L’Escorxador  Cat      Pag        60            3-9
12:30  Ot, Lou i el noi de la mandolina  Cançons de plaça i cantonada  Animació   Pl. Catarineu  Cat      Gratuït    55             3-9
12:30  Born To Trace    Born to Trace - BTT   Circ urbà   Pl. Cal Font  No text      Gratuït    25             TP E!
12:30  Los Titiriteros de Binéfar  Babios. Pasacallles Estrambótico Animació   Itinerari 2  Cat      Gratuït    60             TP E!
13:15  Marcel Gros    Paperipècia    Clown    Ateneu   Cat      Pag        55             3-6 E!
13:15  Centre de Titelles de Lleida  Xim     Titelles    Aurora B  Cat      Pag        40             0-6
13:15  Engruna Teatre    Codi Postal 00    Teatre visual   L’Escorxador  Cat            Pag        60             3-9
13:15  Circ Nick    Deliri     Circ    Tot Circ  Cat      Gratuït    55             TP E!
13:15  Binixiflat    Oiaraki, el castell dels ocells  Titelles    Pl. Pius XII  Cat      Gratuït    55             6-9/TP
16:30  Teatre Mòbil    Sense solta    Clown    D. Pastor  Cat      Pag        60              TP E!
16:30  Centre de Titelles de Lleida  Xim     Titelles    Aurora B  Cat      Pag        40              0-6
16:30  Els Herrerita    Circ a les Golfes   Taller    Espai Tallers  Cat      Gratuït   180            TP E!
16:30  Metromàtic Teatre   Espai reciclatades: titelles  Taller    Espai Tallers  Cat      Gratuït   180            TP E!
17:00  De puntetes    El circ dels núvols   Teatre visual   Tot Circ  Cat      Gratuït    45             0-6 E!
17:00  Factoria Circular   Rodafonio    Animació   Itinerari 3  No text      Gratuït    40              TP
17:30  Ot, Lou i el noi de la mandolina  Cançons de plaça i cantonada  Animació   Pl. Catarineu  Cat      Gratuït    55              3-9
18:00  Centre de Titelles de Lleida Xim     Titelles    Aurora B  Cat      Pag        40              0-6
18:00  Anna Roca/Esencia/Ferreret  Víctor i el monstre (Frankenstein)  Teatre de titelles  L’Escorxador  Cat      Pag         60              9-16/TP
18:00  Markeliñe    Zoozoom    Teatre de carrer  Pl. Ajuntament  Cat      Gratuït    55              3-12/TP
18:00  Born To Trace    Born to Trace - BTT   Circ urbà   Pl. Cal Font  No text      Gratuït    25             TP E!
18:30  Los Titiriteros de Binéfar  Babios. Pasacallles Estrambótico Animació   Itinerari 2  Cat      Gratuït    60              TP E!
19:30  Teatre Mòbil    Sense solta    Clown    D. Pastor  Cat      Pag        60             TP E!
19:30  La Rous    Una niña    Clown    Aurora   Cast      Pag        50             TP E!
19:30  Anna Roca/Esencia/Ferreret  Víctor i el monstre (Frankenstein)  Teatre de titelles  L’Escorxador  Cat      Pag         60              9-16/TP
21:00  Cia. Mag Edgard   Vintage    Màgia    Ateneu   No text      Pag         95              TP
21:00  La Rous    Una niña    Clown    Aurora   Cast      Pag        50             TP E!
22:30  Cia. Ytuquepintas   Somnis de Sorra   Multidisciplinar   Pl. Pius XII  No text      Gratuït    50              TP

DIUMENGE 14
10:15  Xip Xap    El vestit nou    Titelles   D. Pastor  Cat      Pag         55              3-9 E!
10:15  Teatre Nu    Raspall     Teatre d’objectes  Aurora   Cat      Pag        55             6-9/TP
10:15 Bambalina Teatre Practicable Ulisses     Titelles    L’Escorxador  No text      Pag         55              6-9/TP
11:00  Tot Circ    Pirates de circ    Circ    Tot Circ  Cat      Gratuït    60              TP E!
11:00  Artristras Teatre   Els petits més grans   Teatre de titelles  Pl. Pius XII  Cat      Gratuït    50             3-9
11:00  Companyia Itinerània   Titeretú    Jocs    Espai Tallers  No text      Gratuït    180             TP
11:00  L’Avalot    Dia de pesca    Jocs    Espai Tallers  Cat      Gratuït    180             TP
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11:00  Toc de Fusta    Els amics d’en Crusó   Jocs    Espai Tallers  No text      Gratuït    180              TP
11:30  Txo Titelles    En Jan Garrotades   Titelles    Pl. Catarineu  Cat      Gratuït     30              TP E!
11:30  GAAC     Elefantejant    Animació   Itinerari 3  Cat      Gratuït     50              TP E!
11:45  Xip Xap    El vestit nou    Titelles    D. Pastor  Cat      Pag         55              3-9 E!
11:45  Teatre Nu    Raspall     Teatre d’objectes  Aurora   Cat      Pag          55              6-9/TP
11:45  Bambalina Teatre Practicable  Ulisses     Titelles    L’Escorxador  No text      Pag          55              6-9/TP
12:00  Wandering Orquestra   Wandering Orquestra   Clown    Itinerari 4  Cat      Gratuït     60               TP
12:30  Markeliñe    Zoozoom    Teatre de carrer  Pl. Ajuntament  Cat      Gratuït     55               3-12/TP
13:15  La Roda Produccions   La Princesa i el pèsol   Teatre musical   Ateneu   Cat      Pag          70              TP E!
13:15  Tot Circ    Pirates de circ    Circ    Tot Circ  Cat      Gratuït      60             TP E!
13:15  Artristras Teatre   Els petits més grans   Teatre de titelles  Pl. Pius XII  Cat      Gratuït      50              3-9
16:30  Inspira Teatre    El cel de la Jojó   Teatre musical   D. Pastor  Cat      Pag          50   6-9
16:30  Fes-t’ho com vulguis   Piu - Piu    Teatre    Aurora   Cat      Pag          35   0-3 E!
16:30  Cor Infantil Amics de la Unió  V-E-U-S!    Teatre musical   L’Escorxador  Multi      Pag          70   6-16/TP
16:30  D’Akipaya Danza   Le Bal des 3 P’tites Têtes  Dansa    Pl. Pius XII  No text      Gratuït      40    TP
16:30  Companyia Itinerània   Titeretú    Jocs    Espai Tallers  No text      Gratuït      180   TP
16:30  L’Avalot    Dia de pesca    Jocs    Espai Tallers  Cat      Gratuït      180  TP
16:30  Toc de Fusta    Els amics d’en Crusó   Jocs Espai   Tallers   No text      Gratuït      180   TP
17:00  De puntetes    El circ dels núvols   Teatre visual   Tot Circ  Cat      Gratuït       45    0-6 E!
17:00  Wandering Orquestra   Wandering Orquestra   Clown    Itinerari 4  Cat      Gratuït       60  TP
17:30  Txo Titelles    En Jan Garrotades   Titelles    Pl. Catarineu  Cat            Gratuït      30  TP E!
18:00  Inspira Teatre    El cel de la Jojó   Teatre musical   D. Pastor  Cat       Pag          50  6-9
18:00  Fes-t’ho com vulguis   Piu - Piu    Teatre    Aurora   Cat       Pag          35  0-3 E!
18:00  Cor Infantil Amics de la Unió  V-E-U-S!    Teatre musical   L’Escorxador  Multi       Pag          70   6-16/TP
18:00  D’Akipaya Danza   Le Bal des 3 P’tites Têtes  Dansa    Pl. Pius XII  No text       Gratuït     40   TP
18:00  GAAC     Elefantejant    Animació   Itinerari 3  Cat       Gratuït     50   TP E!
19:00  Electrotoylets    S’ha acabat el bròquil!   Teatre musical   Ateneu   Cat       Pag          50   TP
19:00  Cia. Brincadeira   Evolution    Música    Pl. Ajuntament  No text       Gratuït     45   TP E!

Espais i itineraris

1 Teatre Municipal l’Ateneu
2 Teatre de l’Aurora
 Aurora B (Les Golfes)
3 L’Escorxador
4 Espai M. del Diví Pastor
5 Espai Tallers
6 Espai Tot Circ (p. de Cal Font)
7 Plaça de l’Ajuntament
8 Plaça Pius XII
9 Plaça Catarineu

10 Plaça Cal Font
11 La Llotja (Teatre Municipal l’Ateneu)
12 Club dels Professionals Kan Bakus
13 Oficina d’Informació Cultural i Turística
14 Mostra d’escoles d’arts escèniques i musi- 
 cals d’Igualada
 Informació
 Taquilles

 Itinerari 1: Rambla Sant Isidre - c/ Garcia 

Fossas - Plaça de la Creu - c/ Sant Domènec - Plaça 
Catarineu.
 Itinerari 2: Rambla Sant Isidre - Plaça Pius 
XII - c/ Santa Maria - Plaça de l’Ajuntament.
 Itinerari 3: Rambla Sant Isidre - c/ Garcia 
Fossas - Plaça de la Creu - c/ de l’Argent - Plaça 
del’Ajuntament.
 Itinerari 4: plaça de l’Ajuntament - Plaça de 
la Creu - Baixada de Sant Nicolau - Museu de la Pell.



Igualada

“Una gran festa per la independència”

Més de la meitat de 
les inscripcions ja 
s’han cobert, i 
la majoria són de 
persones de fora 
de la comarca
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Els impulsors de l’Stop Motion Independència animen 
a la gent a no esperar a última hora per apuntar-se 
REDACCIÓ / LA VEU

La iniciativa independentista 
Estelada Humana Igualada ja 
compta amb més de la mei·
tat d’inscripcions i, per aquest 
motiu, l’organització fa una cri·
da a tots els anoiencs i iguala·
dins per evitar que es quedin 
sense plaça. L’estelada es for·
marà el 18 de maig amb 2.014 
participants i, per ara, l’orga·
nització concreta que pot ser 
que el període d’inscripcions 
s’hagi de tancar abans de la 
data prevista: el 28 d’abril.
Per facilitar les inscripcions als 
igualadins i anoiencs s’han es·
tablert punts de venda a dos 
locals d’Igualada, que comen·
çaran a vendre les inscripci·
ons a partir del divendres 12 
d’abril: el casal independentis·
ta La Teixidora (carrer Custiol) 
i la llibreria Cal Rabell (carrer 

L’equip d’impulsors de l’StopMotion Independència, dimecres a la plaça de l’Ajuntament. Foto: JP

Santa Caterina). A més a més, 
tots els que prefereixin fer-ho 

a través de la pàgina web po·
dran realitzar la inscripció i el 
corresponent pagament tam·
bé a partir del proper diven·
dres dia 12.
Un cop feta la inscripció, l’or·
ganització informarà els parti·
cipants de tots els detalls de 
l’stop- motion per la indepen·
dència del 18 de maig a la pla·
ça de l’Ajuntament d’Igualada: 
horaris, necessitats i activitats 
festives previstes.
La inscripció té un cost de 5€ 
i inclou la samarreta que ser·
virà per fer l’stop- motion, el 
mocador, l’esmorzar d’aquell 
matí i les activitats que es du·
ran a terme a la plaça. A més, 
l’organització té previst fer un 
donatiu al Banc d’Aliments 

d’Igualada en cas que l’acte 
generi guanys.

Suport d’artistes
Artistes catalans com Toni 
Albà, Joel Joan, Terratombats, 
Joan Valentí, Quim Masferrer i 
d’altres donen suport a la inici·
ativa del 18 de maig a Iguala·
da a través de vídeos de petit 
format.
A més de les cares cone·

gudes, entitats catalanes 
com Òmnium Cultural, Igua·
lada per la Independència, 
Disseny=Igualada o La Teixi·
dora s’han sumat a la iniciativa 
a través de la seva implicació 
i col·laboració activa. També 
hi donen suport els Grallers 
d’Igualada, el Ball de Sant Mi·
quel i els Diables d’Igualada, 
els Moixiganguers i els Amics 
de la Ratafia de l’Anoia.
Tal i com ja va publicar La Veu 
fa algunes setmanes, Estela·
da Humana Igualada és una 
idea impulsada per un grup 
d’igualadins i igualadines que 
consisteix en organitzar el 
primer stop-motion per la in·
dependència de Catalunya. 
La participació, que requereix 
2.014 persones com a mínim, 
converteix l’stop-motion en 
una proposta ciutadana úni·
ca, on la suma de cada par·
ticipant és imprescindible per 
aconseguir l’objectiu col·lectiu: 
construir una estelada de per·
sones. 
La iniciativa reunirà 2.014 
participants que hauran de 
vestir una samarreta de color 
vermell, groc, blau o blanc. 
Aquest conjunt de ciutadans 
formaran l’estelada humana, 
que serà fotografiada per a 
poder crear un vídeo amb la 
tècnica de l’stop- motion. 
A més de formar part de l’stop- 
motion, els participants troba·
ran al centre d’Igualada un 
seguit d’activitats paral·leles 
impulsades per diverses enti·
tats de la ciutat: des de tabals i 
castellers fins a aperitius pen·
sats especialment per a la fes·
ta de l’Estelada Humana.

Presència a les 
xarxes socials
L’esdeveniment està previst 
per al proper 18 de maig al 
matí i es gestiona a través 
de la pàgina web i les xarxes 
socials – twitter i facebook –. 
Per a aconseguir l’stop- moti·
on, l’organització de l’Estelada 
Humana compta amb la col·
laboració de diversos fotògrafs 
catalans, que estaran ubicats 
als carrers del voltant de la 
plaça i fotografiaran el pas 
dels participants fins arribar 
a formar l’estelada, ja dintre 
de la plaça de l’Ajuntament. A 
banda dels fotògrafs, Estelada 
Humana Igualada pretén vin·
cular totes les associacions, 
entitats, establiments i institu·
cions catalanes.

Els impulsors de l’Stop Moti·
on volen que el 18 de maig 
sigui “una gran festa per la 
independència al centre de la 
ciutat”. Per fer-ho possible hi 
haurà la coŀlaboració de 170 
persones.
En ocasió de l’Estelada Hu·
mana, la fira independentista 
itinerant Estelània farà para·
da a la ciutat el mateix dia. 
El passat cap de setmana es 
va celebrar, amb força èxit, a 

Arenys de Munt, on els impul·
sors de l’Stop Motion d’Igua·
lada van tenir una parada. 
Un dels impulsors, el disse·
nyador Pep Valls, explicava 
dimecres que “el que ens 
agradaria és donar visibilitat 
i projecció internacional a la 
nostra ensenya per fer sentir 
la veu que aquí hi ha un país 
que vol ser lliure i autogesti·
onar-se”.   

L’actor Joel Joan ja 
ha donat públicament 
suport a l’Stop Motion 
Independència.
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La crisi ja no respecte ni els 
que van apostar pel “valor afe-
git” en el tèxtil. El que havia de 
ser una garantia per sobreviu-
re a la crisi del sector -i a la 
general- ha acabat caient pel 
seu propi pes. Aquesta setma-
na s’ha conegut que Esteve 
Aguilera SA, que produeix la 
coneguda marca Sita Murt, 
ha presentat un Expedient de 
Regulació d’Ocupació (ERO) 
que afecta tota la plantilla, se-
gons que han confirmat fonts 
sindicals. La davallada d’in-
gressos és la principal causa, 
com sol succeir en aquests 
casos. L’enèsima sotragada 
en el sector, que ja no s’as-
sembla en res del que havia 
estat a Igualada, també afec-
ta a d’altres empreses. A In-

Una de les botigues de la marca Sita Murt.

Enèsima 
sotragada al tèxtil: 
Gamma i Punto 
Blanco també 
travessen un mal 
moment

Esteve Aguilera SA (Sita Murt) presenta un Expedient 
de Regulació d’Ocupació per a tota la plantilla

dustrias Valls (Punto Blanco) 
repeteixen ERO, i a Gamma 
Textil s’hauran de prémer més 
el cinturó.
A Esteve Aguilera l’ERO no 
contempla, de moment, cap 
acomiadament, i es comença-
rà a aplicar a partir de dilluns 
vinent, 15 d’abril, després de 
parlar-ho amb els treballadors. 
L’ERO contempla la reducció 
del 25% de la jornada dels 
36 empleats durant un any, 
un total de 180 dies. A més 
d’aquesta mesura dramàtica, 

l’empresa es compromet a 
revisar les despeses en bo-
tigues -recentment va tancar 
la de Valladolid, una de les 18 
que té a Espanya-, créixer en 

zones fins ara no explorades, 
com l’Amèrica Llatina o l’Àsia, 
i consolidar-se a Europa.
L’empresa igualadina ha arri-
bat a fabricar més de 200.000 

peces a l’any, atén més de 
1.900 punts de venda, 400 a 
Espanya i 1.500 a la resta del 
món, fent el 20% de les ven-
des en botigues pròpies. L’any 
2009 va facturar 24 milions 
d’euros, amb 35% de vendes 
a l’estranger. La marca Sita 
Murt és present en grans ma-
gatzems internacionals com 
Galeries Lafayette a París, o 
Tzum de Moscou.  
D’altra banda, a Industrias 
Valls (Punto Blanco) s’ha re-
novat l’ERO que ja tenien, 
també amb una vigència de 
180 dies, que afectarà 240 
treballadors en dos centres, i 
a Gamma Textil, ubicat a les 
Comes i amb una plantilla de 
48 treballadors, s’aplicarà un 
ERO de reducció del 40% de 
la jornada. 

CatalunyaCaixa oferirà pisos a famílies necessitades 
amb lloguers de 150 a 250 euros al mes
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i 
CatalunyaCaixa han signat 
aquest dimecres, 10 d’abril, 
un acord pel qual l’entitat ban-
cària posarà a disposició del 
Pacte Social per Igualada al-
guns dels seus pisos vacants 
a la capital de l’Anoia, per tal 
que aquests puguin ser llogats 
a famílies amb pocs recursos 
que no poden accedir lliure-
ment al mercat. Els encarre-
gats de signar el conveni i pre-
sentar la iniciativa han estat 
l’alcalde, Marc Castells, i el di-
rector territorial de Catalunya-
Caixa a la Catalunya Central, 
Òscar Ferrer. 
En total seran nou els pisos 
que l’entitat inclou en el seu 
programa de lloguer social a 
la capital de l’Anoia. L’Ajun-
tament recollirà les peticions 
de les famílies interessades 
a accedir-hi a la seva Oficina 
Local d’Habitatge i, un cop 
avaluades, es traslladaran 
a CatalunyaCaixa, que serà 
l’encarregada de formalitzar 
els contractes. Els preus dels 
pisos oscil·laran entre els 150 
i els 250 euros mensuals, se-
gons les característiques de 
l’immoble i la seva ubicació. 
Tots els habitatges compten 
amb una superfície entre 50 i 
80 m2 i compleixen els requi-
sits quant a qualitat, ubicació i 
serveis. 
L’objectiu és facilitar l’accés 
a l’habitatge digne a aquelles 
famílies amb una major situ-
ació de vulnerabilitat fruit del 
context econòmic actual. En 
cap cas, el cost del lloguer per 

Òscar Ferrer, director territorial de Catalunya Caixa, i l’alcalde Marc Castells, dimecres a l’Ajuntament. Foto: JP

cadascuna d’elles podrà supe-
rar el 33% dels seus recursos 
mensuals. 
Castells assegura que “som 
ben conscients de les dificul-
tats i mancances que traves-
sen malauradament moltes 
persones a la nostra ciutat, ho 
percebem cada dia de manera 
molt directa” i, per això, afe-
geix que “és un deure moral 
d’aquella institució que resulta 
més propera als ciutadans, en 
aquest cas l’Ajuntament, bus-

car solucions que facin millor 
el dia a dia d’aquestes perso-
nes, per això perseguim inicia-
tives com aquesta”. De la seva 
banda, Òscar Ferrer destaca 
“l’exercici de responsabilitat 
i compromís social que està 
fent CatalunyaCaixa, facilitant 
l’accés a l’habitatge a perso-
nes amb risc d’exclusió social, 
concedint dacions o flexibi-
litzant el pagament d’hipote-
ques”. Aquesta nova mesura 
i la recent posada en marxa 

del Servei d’Intermediació en 
Deutes Hipotecaris (SIDH), 
engegat la passada tardor de 

manera conjunta amb la Dipu-
tació, reforcen el Pacte Social 
per Igualada. El SIDH ofereix 
assessorament i intermediació 
gratuïts per aquelles persones 
que comencen a intuir dificul-
tats. 
El Pacte Social per Igualada 
ja recull més d’una quinzena 
de mesures que afecten els 
camps de l’habitatge i dels 
serveis bàsics a les persones 
per a fer costat a aquells ciuta-
dans que més estan notant les 
adversitats de l’actual context 
econòmic i social. Ja s’ha apli-
cat, l’accés amb lloguer as-
sequible a pisos de titularitat 
municipal, la bonificació per 
llicències d’obres per refor-
mar cuines i banys o activitats 
esportives i d’inclusió social 
adreçades a joves.  

�C�t�r�a�.� �I�G�U�A�L�A�D�A�-�V�A�L�L�S�,� �K�m�.� �5�1� �·� �S�T�A�.� �M�A�R�I�A� �D�E� �M�I�R�A�L�L�E�S� � � � � � �R�E�S�E�R�V�E�S� �A�L� �T�E�L�.� �9�3� �8�0�8� �0�0� �6�1

Menús festius : 
14,50€ - 18,50€ - 21,50€:

A triar amb 6 primers - 6 segons i una petita desgustació d’ibèrics, 
a escollir amb cada menú postres i cafès.

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

Restaurant
de Sta. Maria de Miralles

Vine a jugar a
LA LLAR EN

FAMÍLIA
Espai gratuït obert a totes 

les famílies amb infants
de 0-2 anys per compartir

amb ells experiències,
jocs, tallers, emocions...

15, 17, 22, 24 i 29 d’abril.
Horari: de 17:30h. a 18:30h.

PLACES LIMITADES
Informa’t i apunta’t:

93 803 04 06
escola@ateneuigualadi.org

Organitza: LLAR D’INFANTS
ESCOLES DE L’ATENEU IGUALADÍ

“Volem ser l’Escola de la teva vida”
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A partir del dia 2 de maig, 
l’Ajuntament d’Igualada canvi-
arà a noves instal·lacions les 
seves oficines de diferents de-
partaments, actualment ubica-
des a l’edifici de Cal Ratés, al 
carrer de Santa Maria. Aquest 
edifici no és de titularitat muni-
cipal i ara mateix s’està pagant 
un lloguer de 45.000 euros 
anuals per la seva utilització. 
 
Estalvi econòmic
La primera raó del trasllat ha 
estat, doncs, l’optimització de 
recursos i l’estalvi econòmic, 
passant a ocupar des d’ara 
instal·lacions cent per cent 
municipals. A partir del maig, 
l’Institut Municipal de Cultu-
ra (IMC) estrenarà oficines 
a l’edifici de la Ludoteca de 
la plaça Sant Miquel, on ac-
tualment ja hi ha els Serveis 
Tècnics Municipals. De la 
seva banda, els departaments 
d’Acció Social, Sanitat i Salut 
Pública i també Ensenyament 
i Universitats, estrenaran unes 
noves instal·lacions a la se-
gona planta de l’Espai Cívic 
Centre, al carrer Trinitat, 12. 
Finalment, el Servei Local de 
Català (SLC) durà la seva ofi-
cina a l’edifici Ig-nova. 
Aquests dies s’estan enllestint 
els treballs de condicionament 
d’aquests espais i els darrers 
dies del mes d’abril es duran a 
terme els diferents trasllats. El 
tinent d’alcalde d’Acció Social, 
el republicà Joan Torras, de-

L’Espai Civic Centre, els antics Maristes, serà la seu de Serveis Socials, Educació i Salut.

Rubió acollirà 
la festa anual de 
Plataforma per 
Catalunya

Serveis Socials, 
Ensenyament i Salut 
passen a l’Espai Cí-
vic Centre; Cultura, a 
l’edifici de la 
Ludoteca de la 
plaça Sant Miquel; 
i el servei local de 
català, a Ig-Nova

L’Ajuntament marxa de Cal Ratés, on pagava 
un lloguer de quasi 4.000 euros al mes

mana “paciència i comprensió 
als ciutadans si durant els dos 
o tres dies que duri el trasllat 
els ocasionem alguna mo-
lèstia, intentarem que siguin 
les mínimes possibles, però 
aquesta mesura, sens dubte, 
millorarà de manera de mane-
ra notable l’atenció que rebran 
des d’ara”. 
Les obres als nous espais han 

tingut un cost d’uns 157.000 
euros: 85.000 euros corres-
ponen a l’adequació de la se-
gona planta de l’Espai Cívic 
Centre i 72.000 a l’adequació 
de la segona planta de la Lu-
doteca de la plaça Sant Miquel 
i la instal·lació d’un ascensor 
per a fer les noves oficines de 

Cultura plenament accessi-
bles. El 75% d’aquestes inter-
vencions, uns 118.000 euros, 
han estat subvencionats per 
altres administracions, amb 
un 25% aportat per la Dipu-
tació de Barcelona i un 50% 
aportat per la Generalitat de 
Catalunya. 
Torras destaca també la sego-
na motivació del canvi i afirma 
que “calien unes millors instal-
lacions on oferir un millor ser-
vei als ciutadans, edificis to-
talment adaptats, moderns i 
condicionats, on oferir atenció 
ciutadana de manera unifica-
da”. Actualment, per exemple, 
els serveis d’Acció Social es-
taven repartits entre Cal Ra-
tés i l’Espai Cívic Centre; ara 
estaran en un mateix espai. 
Tot plegat encaixa també en la 
millora de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), a l’edifici 
central de l’Ajuntament, actu-
alment en desenvolupament. 

Els baixos de Cal Ratés deixaran de ser un espai municipal de lloguer.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte es va reunir 
a Igualada el Consell Executiu 
de Plataforma per Catalunya, 
a les dependències del centre 
cívic Fàtima.
Entre d’altres temes, es va de-
cidir la celebració de la diada 
del partit el proper 21 d’abril, 
que serà a Rubió, i que “torna-
rà a ser com ho ha estat cada 
any la gran festa del partit, una 
gran festa en família, on joves, 
nens i adults passen un dia en 
un ambient festiu i de germa-
nor total envoltats d’identitaris 
arribats de tots els racons de 
Catalunya”. 
En acabar la reunió el regidor 
igualadí i secretari general 
Robert Hernando va explicar  
que “estem encantats de cele-
brar de celebrar la diada anual 
del partit a la nostra comar-
ca, esperem que apart dels 
companys d’altres indrets de 
Catalunya també vingui bas-
tant gent de la comarca que 
simpatitza amb nosaltres i ens 
vota, Plataforma es una gran 
família que defensa la nostre 
identitat”. 
Per poder assistir a la diada 
es pot demanar informació al 
correu electrònic igualada@
pxcatalunya.com.

L’empresari igualadí Joan Domènech, 
nou president de Fira d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Des de dilluns, l’empresa-
ri igualadí Joan Domènech i 
Ventura és el nou president 
de Fira d’Igualada. Domènech 
pren el relleu del fins ara pre-
sident Pere Carles, que ha os-
tentat el càrrec des de 1992. 
Amb aquest relleu, Pere Car-
les compleix el seu compro-
mís amb la ciutat de renova-
ció de l’entitat i obertura d’una 
nova etapa.
En aquest sentit, Pere Carles 
ha mostrat la seva satisfacció 
“per un relleu que serà molt 
positiu per l’entitat”. D’altra 
banda, el fins ara president  ha 
volgut remarcar “la il·lusió del 
nou president que assumeix el 
repte amb ganes de mantenir 
el prestigi de l’entitat i aportar-
hi, junt amb la nova junta di-
rectiva, tot un seguit de noves 
idees que l’ajudaran afrontar 
nous temps i nous projectes”. 
Finalment, Pere Carles mos-
tra la seva satisfacció “a nivell 

Joan Domènech.

personal i en nom de la junta 
directiva per la feina feta i pel 
relleu que garanteix la conti-
nuïtat de l’entitat amb èxit”.
Per la seva banda, Joan Do-
menech ha manifestat la seva 
“il·lusió i respecte pel nou 
repte alhora que orgull com 
a igualadí”. El nou president 
ha destacat “la empenta de la 
nova junta i la seva confiança 
en la creativitat i treball que 
podran aportar”. 

Joan Domenech de 44 anys 
és igualadí i la seva carrera 
professional ha estat lligada a 
la comunicació, el màrqueting 
i la producció audiovisual des 
de fa més de 20 anys. L’any 
1993 va fundar  la productora 
audiovisual Rosebud Multime-
dia i des del gener del 2009 
és cap executiu de Boxcom, 
agència de comunicació, cre-
ativitat i producció audiovisual, 
internet i xarxes socials.
La nova junta també està for-
mada per  Xavier Badia, Òscar 
Balcells, Pere Carles, Jaume 
Catarineu, Àngels Chacon, 
Joan Costa, Pep Cubí, Jesús 
Enrique, Miquel Gleyal, Su-
sanna Maldonado, Domènec 
Marsal, Pep Morera, Alba 
Osuna, Anna Parera, Jordi 
Puiggrós, Carles Raspall,  Mí-
riam Salazar, Josep Sellarès, 
Joan Talavera i Josep M Ver-
gés. La setmana vinent publi-
carem una entrevista amb el 
nou president.

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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L’alcalde de Berga i, des de 
fa poques setmanes, delegat 
del Govern de la Generalitat 
a la Catalunya Central, Juli 
Gendrau, va visitar divendres 
l’Ajuntament d’Igualada. El 
van rebre l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells, i diferents regi-
dors del consistori, en una tro-
bada que ha servit per tractar 
temes estratègics per la capi-
tal de l’Anoia i la seva relació 
amb les capitals i comarques 
properes. 
Gendrau assegura que els 
punts forts de les comarques 
centrals en el context actual 
de crisi que travessa el país 
són “la seva diversitat a nivell 
econòmic perquè, si sumem 
les singularitats del Bages, 
l’Anoia, el Solsonès, el Ber-
guedà i Osona, trobarem un 
territori globalment molt potent 
que pot contribuir de manera 
cabdal al desenvolupament 
econòmic i social del país”, 

Gendrau i Castells, durant la trobada a l’Ajuntament.

El nou delegat de la Generalitat a la 
Catalunya Central visita l’alcalde Castells

però també “un important sen-
timent d’arrelament i d’estima-
ció per la terra, un sentiment 
que escampem des d’aquí a la 
resta de Catalunya”. 
El delegat del Govern afegeix 
que “avui ja podem afirmar 
que les comarques centrals 
tenen un pes molt important” 
i posa l’exemple d’Igualada 
i el seu projecte de nova Es-
cola d’Enginyeria, lligada a 
l’aspiració de capitalitat euro-
pea de la Pell de Qualitat i la 

reindustrialització de la ciutat, 
una iniciativa que, al seu en-
tendre “és un exemple d’es-
tratègia i d’estímul de l’activi-
tat econòmica, de generació 
d’oportunitats, d’assentament 
de la gent jove, i de lideratge 
del territori”. Gendrau conclou 
que “Igualada, Manresa, Vic, 
Berga i Solsona ja no es rei-
vindiquen com a actors impor-
tants, avui ja són una realitat 
palpable com a territori a tenir 
en compte”. 
 

UDC Anoia, en l’homenatge a 
Carrasco i Formiguera a Burgos

REDACCIÓ / LA VEU

El president d’UDC a l’Anoia, 
Xavier Boquete, va participar 
diumenge a Burgos en el re-
ivindicatiu homenatge a Ma-
nuel Carrasco i Formiguera 
-l’històric dirigent d’Unió De-
mocràtica de Catalunya- que 
va organitzar Òmnium Cultural 
per commemorar el 75è ani-
versari del seu afusellament 
en el penal d’aquesta ciutat.
El centenar de participants -fa-
miliars, membres d’Òmnium i 
destacats dirigents d’Unió, 
entre aquests Antoni Castellà- 
es va concentrar davant de la 
presó on Carrasco i Formigue-
ra va ser assassinat el 9 d’abril 
de 1938 després d’un judici 
sumaríssim. 
En l’acte, de marcat accent 
independentista, el tenor Jor-
di Cortada va fer una emotiva 
interpretació de ‘L’Emigrant’. 
També es van llegir fragments 
del llegat polític de Carrasco 
i Formiguera i també algunes 
de les cartes que va escriure a 

la seva esposa des de la presó 
de Burgos, entre altres. El pre-
sident d’Unió a l’Anoia, Xavier 
Boquete, va llegir ‘La nostra 
bandera’, l’himne del setma-
nari ‘L’Estevet’ que Carrasco 
i Formiguera va encarregar a 
Josep Maria de Sagarra.
Els dirigents d’Unió van des-
tacar l’actualitat i la vigència 
dels valors de Manuel Carras-
co i Formiguera, home de pro-
fundes conviccions religioses i 
ferm defensor de la sobirania 
catalana. Carrasco va cridar 
“Visca Catalunya lliure; Je-
sús, Jesús, Jesús” just abans 
de caure abatut pels trets de 
l’escamot d’afusellament fran-
quista. També van subratllar el 
triple compromís de Carrasco: 
amb la justícia social, amb la 
llibertat de Catalunya i amb el 
seu dret a decidir el seu futur.
Per la seva banda, Raimon 
Carrasco, fill de Manuel Car-
rasco i Formiguera, va mos-
trar el seu convenciment que 
finalment “la sang dels màrtirs 
donarà els seus fruïts”.

Xavier Boquete, durant l’homenatge al fundador d’Unió.

ICV denuncia que hi ha escoles concertades 
que discriminen alguns alumnes 
REDACCIÓ / LA VEU

ICV-EUiA ha denunciat al 
Parlament que “algunes es-
coles concertades d’Igualada 
fan fora de la sisena hora els 
alumnes de les famílies que 
no paguen la quota comple-
mentària”. Segons el grup 
ecosocialista aquest fet su-
posa una “discriminació, ja 
que els alumnes afectats són 
precisament de necessitats 
educatives especials”. El grup 
parlamentari ha portat el tema 
fins a la mesa del Parlament 
per denunciar-ho, però sobre-
tot per a què el govern de la 
Generalitat adopti les mesu-
res que siguin necessàries per 
evitar-ho.

El diputat d’ICV-EUiA, Marc Vi-
dal Pou, ha demanat al govern 
resposta per escrit de si el de-
partament d’Ensenyament “té 
coneixement d’alguna escola 
concertada a la comarca de 
l’Anoia que hagi proposat a 
les famílies d’alumnes de ne-
cessitats educatives especials 
que faci una hora menys que 
la resta d’alumnat pel fet de 
no pagar la quota complemen-
tària?”. I si és així, de “quina 
opinió té del fet discriminatori 
que això suposaria en el cas 
que es produeixi o s’hagués 
produït?”.
Segons ICV, no se li pot de-
manar a l’escola que resolgui 
tots els problemes fruit de les 

desigualtats socials i econòmi-
ques, però seria una llàstima 
que hagués de desatendre la 
contribució que des de l’edu-
cació integral es fa per desen-
volupar les habilitats socials 
que ens encaminen cap a la 
cohesió social i que la crisi fes 
perdre la responsabilitat que 
té l’educació  en la construcció 
d’un món més solidari. 
ICV-EUiA aprofita l’avinentesa 
per intentar esbrinar també la 
planificació que té el Departa-
ment d’Educació a mitjà ter-
mini sobre l’oferta de places 
escolars a Igualada davant 
del desequilibri existent entre 
l’oferta dels centres públics i 
dels privats concertats. 
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El departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada obrirà 
el proper mes de maig les ins-
cripcions per l’Estiuet, el casal 
d’estiu perquè els nens i ne-
nes de la ciutat puguin gaudir 
d’activitats i cursos durant les 
vacances escolars. 
Com ja va succeir l’any passat, 
l’Estiuet 2013 se celebrarà en 
dos períodes i en dos espais 
diferents: del 25 de juny al 26 
de juliol al CEIP Ramon Cas-
telltort i del 27 d’agost al 6 de 
setembre a l’Espai Cívic Cen-
tre. Es durà a terme de dilluns 
a divendres de 9 a 13h i de 15 
a 17h i, a banda, hi haurà un 
servei d’acollida opcional de 8 
a 9h i/o de 17 a 18h. S’hi po-
dran inscriure infants nascuts 
entre 2008 i 2009 (Minis), en-
tre 2005 i 2007 (Petits) o entre 
2001 i 2004 (Infants). 
Segons explica el regidor de 
Joventut i Cooperació, el re-
publicà Joan Requesens, “des 
de l’àrea de Joventut hem fet 
un especial esforç per cons-
tituir una proposta atractiva i 
alhora assequible, que faciliti 
als igualadins una bona conci-
liació familiar en les vacances 
escolars, que alhora ofereixi 
propostes amb contingut i in-
teressants per als més petits i 
que, sobretot, en un moment 
de dificultat econòmica, sigui 
accessible per tothom”. Per 
això, les famílies amb menys 
recursos podran sol·licitar 
ajuts dotats pel Patronat Gar-

El regidor Joan Requesens, amb el cartell de l’Estiuet, dimecres a l’Ajuntament. Foto: JP

Una altra quiniela de 
“ple al 15” premiada 
a Loteria Singla

El 13  de maig s’obriran les 
inscripcions per l’Estiuet 2013

REDACCIÓ / LA VEU

A la Quiniela del dia 7 d’abril, 
hi ha trenta-set butlletes en-
certants de Categoria Especial 
“Ple al 15”, una de les quals ha 
estat validada a Loteria Singla 
de l’avinguda Barcelona, 90, 
amb un premi de 97.699,33 €. 
Es dóna la circumstància que 
aquesta és la setena ocasió 
que des d’aquest establiment 
de loteria se segella algun dels 
premis grossos de la Quiniela.

Nova junta de 
l’Associació pels 
Agermanaments
REDACCIÓ / LA VEU

La darrera Assemblea de 
membres de l’ Associació pels 
Agermanaments d’Igualada, 
ha renovat la seva junta direc-
tiva. El nou president és Josep 
Junyent Castillo que substitu-
eix a Jesús Enrique de Pedro, 
que ho ha estat al llarg dels 
darrers vuit anys, i que pas-
sarà a exercir com a  vicepre-
sident. La nova Junta la com-
pleten  Jaume Carulla, com a 
Tresorer, Carme Roman com 
a Secretaria i vocals Josep 
Ma. Abad, Josep Ma. Ustrell, 
Josep Guixà, Pere E.Cabré i 
Josep Marquès. L’entitat exer-
ceix  des de la seva creació 
com enllaç amb les entitats 
de les ciutats agermanades 
de Lecco (Italia), Guimaràes 
(Portugal) i darrerament amb 
la ciutat búlgara d’ Assakovo.

Noves activitats per 
a joves al Casal Cívic 
Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 16 d’abril, 
es faran les inscripcions de la 
nova proposta d’activitats per 
joves, per als mesos d’abril, 
maig i juny. 
Les activitats que podreu gau-
dir en aquest nou cicle són: 
Cuina jove i pastisseria jove, 
on podreu aprendre nous plats 
i tècniques de cuina. Gorres al 
teu gust, feu volar la imagina-
ció i dissenyeu una gorra única 
i del vostre estil. Fem-ho curt, 
una activitat on realitzareu un 
curt de vídeo, des de la gra-
vació fins com muntar-ho. Per 
últim, Taller d’imatge, activitat 
dirigida a aprendre com cuidar 
la nostra pell a l’estiu i alguns 
trucs de maquillatge.

Més oferta
També hi ha oferta per a totes 
les edats, i en volen destacar 
les activitats de noves tecnolo-
gies per a les persones que es 
vulguin introduir al món de la 
informàtica, i amb l’avantatge 
que són gratuïtes.
També us poden interessar 
el curs de cuina refrescant, el 
taller per pintar roba, o el de 
fer vestits d’estiu. En aquets 
casos l’activitat també és gra-
tuïta, tan sols cal fer-se càrrec 
dels ingredients i/o material.
I per refrescar-vos, durant el 
juliol, aquagim (gimnàstica a 
la piscina), per a gent a partir 
de 18 anys.
Les inscripcions s’iniciaran el 
proper dimarts 16 d’abril, de 
10 a 13h i de 16 a 18h, ( di-
vendres només matins ). Es 
poden fer presencials o per 
telèfon c. Orquídies, 7, tel. 
938043661.
 

Nou local de la 
Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca

REDACCIÓ / LA VEU

La delegació a l’Anoia de la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca ha tornat a canvi-
ar de local, adaptant-se a els 
canvis i a la necessitat d’es-
pai. El nou local de la PAH 
Anoia és al carrer de la Unió 
nº 2, al Centre Cívic del Pla 
d’Òdena, a cavall entre el bar-
ri de sant Pere i el Pla de la 
Masia. La recerca del local ha 
comptat amb la col.laboració 
de l’Ajuntament d’Òdena. Re-
cordem que les reunions de la 
PAH són els divendres, a par-
tir de les 18.30 hores. 

cia Fossas. 
Entre altres, aquest 2013 els 
participants podran prendre 
part en activitats com un camp 
de treball urbà de La Kaserna, 
l’Esportiueig i els campus de 
perfeccionament de diferents 
esports organitzats pel Patro-
nat Municipal d’Esports, l’Ac-
tiva’t i les estades esportives 
del Consell Esportiu de l’Ano-
ia, el Casal Esportiu de l’Infinit, 
les activitats de lleure i cultu-
ra de l’EMA Gaspar Camps 
o la Ludoteca Sant Miquel, 
el musical de la Coral Infantil 
Gatzara, els campaments de 
l’Agrupament Escolta Torxa, 
les colònies i els camps de 

treball del Club Isard o les es-
coles d’estiu impulsades per 
diferents centres de la ciutat. 
La informació detallada, amb 
els preus, beques, oferta am-
pliada i horaris, es pot trobar 
als webs www.igualada.cat 
i www.igualadajove.cat. Les 
inscripcions es podran efec-
tuar entre els dies 13 i 17 de 
maig, de 8 a 14h, a l’equi-
pament Juvenil La Kaserna 
(Trav. Sant Jaume s/n). Es pot 
demanar més informació al te-
lèfon 93 804 18 01. Les places 
són limitades i el primer esta-
rà reservat únicament per a la 
inscripció dels infants i famíli-
es de la ciutat. 

ERC commemorarà, com cada 
any, la República Catalana
REDACCIÓ / LA VEU

La Federació comarcal d’ERC 
commemora la proclamació 
de la República Catalana per 
part d’en Francesc Macià, del 
14 d’abril de 1931, amb la pre-
sentació del llibre “Esquerra 
Republicana de Catalunya 
1931 – 2012. Una història polí-
tica” de Joan B. Culla. Posteri-
orment a aquesta presentació 
literària es farà el tradicional 
sopar d’amics i simpatitzants 
d’ERC. 
La presentació del llibre es 
farà el divendres dia 19 d’abril, 
a les 20h, a la Sala de socis 
de l’Ateneu Igualadí, amb la 
presència de l’autor de llibre, 
el professor Joan B. Culla. La 
presentació de l’acte anirà a 
càrrec de l’exdiputada iguala-
dina Marina Llansana. L’acte 
és obert al públic. 
Tot seguit, i en unes altres de-
pendències del mateix Ateneu 
Igualadí, es farà el sopar anual 
de commemoració de la Repú-
blica Catalana, a les 21.30h. El 
preu del sopar és de 12€ i es 
poden fer les reserves abans 
del dimecres dia 17 d’abril al 
telèfon 938050018 (matins de 
10h a 14h) o correu electrònic 
anoia@esquerra.org. 

Durant el transcurs del so-
par, es realitzarà l’entrega del 
premi Estel Blanc en la seva 
IXna edició i que recaurà en 
Josep Ma. Cugat i Bonet, veí 
de la Pobla de Claramunt. 
Amb aquest premi honorífic 
la Federació comarcal d’ERC 
vol reconèixer la seva dilatada 
dedicació al país com a histo-
riador i defensor de la nostra 
llengua. Josep Maria Cugat, 
fill de mare jorbenca, neix i 
viu a Barcelona. Després de 
recorre mig món, decideix viu-
re la seva jubilació a la Pobla 
de Claramunt. Cugat ha estat 
president de l’Associació Inter-
nacional d’Agents de Turisme. 
A partir d’aquest vinculació ha 
voltat per més de 48 països i 
parla sis idiomes. Ha treballat 
en diferents delegacions diplo-
màtiques, tals com l’ambaixa-
da americana a on feia treballs 
de traducció. És el soci més 
antic del Cercle Català de Ma-
drid, entitat en la qual ha for-
mat part de diferents Juntes. 
És autor d’un llibre i diferents 
estudis sobre la presència 
catalana a Amèrica, amb es-
pecial atenció sobre aquesta 
presència a Califòrnia.  

de l’11 al 14 d’abril

EL GUANYADOR DE 4
ENTRADES ÉS

EL GUANYADOR DE 4
ENTRADES ÉS

ESTEVE CAMPS
OVIEDO
d’Igualada

Núm Subscriptor 4254
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L’eina de denúncia ciutada-
na del mal funcionament dels 
transports públics operats per 
l’empresa Hispano Igualadina 
hispanofail.com, amplia en 
dues línies el seu servei i dóna 
accés públic a totes les dades. 
El passat mes de març s’ha 
obert el servei #hispanofail a 
les línies d’Igualada -Univer-
sitat Autònoma i Vilafranca del 
Penedès -Barcelona, sumant-
se així a la jaexistent d’Iguala-
da -Barcelona. 
Aquesta eina gratuïta desen-
volupada per l’empresa igua-
ladina Creagia, permetals 
usuaris de les línies de trans-
port públic esmentades trami-
tar denúncies per les incidèn-
cies esdevingudes arran del 
mal funcionament del servei. 
Aquestes denúncies són en-
viades als respectius ajunta-
ments d’Igualada i Vilafranca 
que posen aquesta informació 
en coneixement de la Genera-
litat deCatalunya a fi i efecte 
d’informar de les incidències, 
per una banda, i de demanar 
responsabilitats per l’altra. 

Una de les empreses igualadines que ha exposat a Itàlia. Foto: JM Torras.

Empreses adoberes exposen 
a la fira Lineapelle d’Itàlia

Una eina feta 
per igualadins
Hispanofail.com és una we-
bapp gratuïta desenvolupada 
per l’empresa Creagia i que es 
va llençar al públic el passat 4 
de juny de 2012. L’eina, pen-
sada pelfuncionament amb 
smartphones però també ac-
cessible des d’ordinadors, ha 
rebut més de 630 queixes des 
de la seva posada en funcio-
nament. 
La webapp dóna resposta a la 
tramitació de queixes per part 
d’usuaris dels esmentats ser-
veis públics amb problemes 
històrics, posant de manifest 
les deficiències del servei i fa-
cilitant-ne la seva tramitació. 
Creagia és una jove empresa 
igualadina que desenvolupa 
estratègies de màrquetingdigi-
tal per a empreses i marques, 
i a través de Creagia Labs, 
experimenta novestecnologi-
es i posa en marxa tot tipus 
de projectes i idees, essent el 
seu laboratorid’innovació i ex-
ploració. 

L’Hispanofail incorpora noves línies i 
dóna accés públic a les dades

Aprofitant la incorporació de 
noves línies #hispanofail ha 
posat a disposició detothom 
totes les dades estadístiques 
captades des de l’entrada en 
funcionament del servei. Així 
doncs qualsevol usuari pot ac-
cedir a les dades de les tres 
línies isegmentar-les per pe-
ríodes temporals segons con-
vingui. 
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Una bona representació d’em-
preses adoberes igualadines 
han exposat els seus produc-
tes a Lineapelle, una de les 
fires més importants de la in-
dústria de la pell que ha tingut 
lloc a Bolonya (Itàlia) del 3 al 
5 d’abril. 
Lineapelle, que es celebra des 
de 1981, és una de les fires 
internacionals de pell, acces-
soris i components per a les 
indústries del calçat i la mar-
roquineria més importants del 
món. Lineapelle és un dels mi-
llors aparadors internacionals 
per els expositors i un punt de 
trobada d’empreses adoberes 
amb compradors, dissenya-
dors i investigadors de moda 
de tot el món que busquen les 
novetats, tendències en moda 
i accessoris.
Aquesta fira es celebra dues 
vegades l’any, a l’abril per a 
la temporada primavera/estiu i 
a l’octubre per a la temporada 
tardor/hivern.

Aquesta edició de Lineapelle 
ha reunit 1.081 expositors (un 
3% més que l’edició d’abril de 
2012) provinents de 43 paï-
sos. La fira ha estat visitada 
per 19.000 professionals de 
104 països. 
Les empreses adoberes igua-
ladines han mostrat l’excel·-
lent qualitat de la pell iguala-
dina a Itàlia. Lineapelle és una 
bona porta d’entrada a nous 
mercats i punt de trobada tant 
amb clients actuals com per a 
donar-se a conèixer a nous.
El gran esforç dels blanquers 
igualadins especialitzant-se i 
reconvertint les seves indústri-
es per poder oferir la gamma 
més àmplia possible d’articles 
de pell d’alta qualitat té el seu 
reconeixement a nivell mun-
dial. La qualitat dels produc-
tes igualadins és reconeguda 
a tot el món i avui s’exporta 
més del 80% de la producció 
a mercats tan exigents com 
l’europeu, l’asiàtic o l’americà.

Diumenge, trobada de llebrers 
i podencs d’Amics del Gos
REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge 14 d’abril, 
de les 9 del matí a les 2 de la 
tarda i a les seves instal.laci-
ons d’Òdena el Club Amics 
del Gos d’Igualada organitza 
la 2a. Trobada de Llebrers i 
Podencs d’Igualada.
Per segon any, els assistents 
podran gaudir de tot un matí 
perquè els seus llebrers i po-
dencs adoptats puguin córrer 
lliurement en un espai molt 
gran (+ de 5.000 m2) i to-
talment segur (tot el recinte 
està vallat). Hi haurà estands 
de les 5 associacions col-
laboradores i servei de bar 
(entrepans, begudes i cafès).
En la primera edició, l’any pas-
sat, hi varen assistir unes 150 
persones i, almenys un cente-
nar de gossos. Va ser la con-
centració més gran de llebrers 
i podencs que hi ha hagut mai 
a la comarca.

Les previsions per aquest any 
són superiors encara. Per tant, 
s’espera una matinal molt des-
tacada i que tots els assistents 
segur que recordaran d’una 
manera molt especial.
Hi coŀlaboren les següents 
entitats de rescat, acollida i 
adopció d’aquestes dues ra-
ces: Animals Sense sostre 
(Galgos i Podencs), DeGal-
gos, Galgos 112, Running for 
a Dream (Un Galgo, Una Acci-
ón), i Proyecto Galgo.
Amics del Gos ha creat a tal 
efecte un esdeveniment al Fa-
cebook (www.facebook.com/
events/177034655768603) i 
un vídeo promocional al Yo-
utube. “Tingueu o no tingueu 
un llebrer o un podenc a casa, 
veniu i coneixereu de primera 
mà aquestes dues races tan 
maltractades”, diuen els orga-
nitzadors.

Ahir, concentració de record a Guillem Agulló
REDACCIÓ / LA VEU

El Casal Independentista 
d’Igualada, la Teixidora i Arran 
Igualada va organitzar ahir di-
jous al vespre a la Plaça Pius 
XII d’Igualada al company 
Guillem Agulló i Salvador, as-
sassinat ara ja fa 20 anys. 
A l’acte, realitzat en el moment 
de tancar aquesta edició, era 
previst que es llegís un mani-
fest i es fés una ofrena floral 
acompanyada amb la interpre-
tació d’una peça de música.  
Guillem Agulló era un com-
pany militant de l’organització 
juvenil de l’Esquerra Indepen-
dentista Maulets, actual Arran. 

La matinada del dia 11 d’abril 
de 1993 un grup de joves fei-
xistes li van arrencar la vida 
amb una ganivetada.
Des de les organitzacions 
convocants de l’acte es recor-
da que “el crim va ser clara-
ment polític, de fet dos d’ells 
són militants de partits d’ultra-
dreta com Aliança Nacional o 
Democràcia Nacional, es va 
resoldre en la condemna d’un 
sol dels integrants de l’assas-
sinat, Pedro Cuevas, a 14 
anys de presó, dels quals sols 
n’ha complert 4. El jutge va 
absoldre els acusats”.  

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

CONVOCATÒRIA PER A LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES

D’acord amb el que disposen les Bases Especí�ques Reguladores de lessubvencions per a la 
restauració de façanes, el termini per a la presentació de sol.licituds és �ns el 31 de maig de 2013.

Presentació de les sol.licituds:  Departament d’Urbanisme i Mobilitat de
l’Ajuntament d’Igualada.
Requisits necessaris per poder pendre part a la convocatòria: A més dels establerts en el 
reglament, l’immoble ha de tenir una antiguitat de quaranta anys o més.

Igualada, 3 d’abril de 2013

L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa



18
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 d’abril de 2013 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres 17 d’abril 
es realitzarà la setena i dar-
rera conferència del cicle de 
trobades TIC que TICAnoia ha 
organitzat durant els darrers 
mesos per fomentar i donar 
a conèixer les oportunitats 
laborals en les TIC, les tec-
nologies de la informació i de 
la comunicació. En aquesta 
última trobada, Josep Rosich, 
responsable i cofundador de 
l’empresa Blinzy Studios, ex-
plicarà als alumnes anoiencs 
quins passos es segueixen a 
l’hora de crear un videojoc. La 
jornada es realitzarà a l’institut 
Milà i Fontanals d’Igualada. 
La xerrada començarà a les 
15.00h i explicarà els passos i 
processos que s’han de seguir 
a l’hora d’idear, crear i desen-
volupar un videojoc per a va-
ries plataformes. Rosich expli-
carà com es realitza un joc per 
a ordinadors personals, però 
també com crear-ne per a les 
noves plataformes com mò-

Una de les sessions de TIC Anoia a l’IES Milà i Fontanals.

La creació de videojocs, dimecres 
en una nova sessió de TIC Anoia

bils, tauletes i Xarxes Socials. 
Blinzy Studios es una empresa 
creada el 2011 per dos iguala-
dins, Rafa Pastor i Josep Ro-
sich, i que idea i desenvolupa 
videojocs. Aquesta empresa 
ha publicat jocs per iPhone/
iPad, Facebook i dispositius 
Android. La seva especialitat 
és la producció de jocs multi-
plataforma que poden ser ju-
gats des de PC, MAC, Linux o 

dispositius mòbils. 
La jornada està pensada per 
despertar la motivació als 
estudiants i ensenyar-los les 
possibilitats laborals dels es-
tudis TIC, però està oberta a 
totes les persones que vulguin 
conèixer les sortides laborals 
que ofereixen les tecnologies 
TIC. És per això que la con-
ferència està oberta a tots els 
públics. 
 

Propera delegació a l’Anoia 
de l’Associació Catalana 
per al Parkinson

REDACCIÓ / LA VEU

La utilitat dels plans de negoci 
està en entredit per diversos 
motius: per l’excés d’optimis-
me dels emprenedors a l’ho-
ra de fer les projeccions de 
vendes i financeres, per l’en-
velliment del business plan a 
partir del mateix moment que 
s’acaba d’escriure’l i perquè 
en molts casos aquests do-
cuments només serveixen per 
aconseguir finançament. Tot i 
així, Toni Olivé, professor de 
l’escola de negocis de l’Ins-
titut Químic de Sarrià (IQS), 
defensarà la validesa dels 
plans d’empresa en la tercera 
píndola informativa prèvia al 
Postgrau d’Emprenedoria. 
La conferència serà dissabte 
13 d’abril, de 10.00 a 11.30 
hores, a la sala de socis de 
l’Ateneu Igualadí. La sessió 
està oberta a tothom, però 
està pensada sobretot per 
aquelles persones que volen 
cursar el postgrau que comen-
çarà el 19 de maig a l’Escola 

en canvi, estarem preparats 
per afrontar les deu primeres”.
Toni Olivé és un dels 12 pro-
fessors i un dels 25 mentors 
amb què compta el Postgrau 
d’Emprenedoria de la UPC, 
iniciativa que té el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i la 
Jove Cambra d’Igualada. Oli-
vé és economista i professor 
de l’IQS. Ha estat professor 
de l’escola de negocis EADA i 
directiu de diverses empreses 
igualadines, entre elles Punto 
Blanco. 
Les classes del Postgrau 
d’Emprenedoria ‘De la idea al 
negoci’ començaran el proper 
19 de maig i tindran lloc els di-
vendres a la tarda i els dissab-
tes al matí a l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada. El postgrau 
té un durada de sis mesos. El 
postgrau consta de 200 hores 
lectives i el preu és de 2.200 
euros. Trobareu més detalls 
de la informació acadèmica a 
l’enllaç www.eei.upc.edu/em-
prenedoria. 

“Què pot anar malament en un negoci?”, 
a debat demà a l’Ateneu Igualadí

d’Enginyeria d’Igualada, ads-
crita a la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC).
En paraules del mateix Toni 
Olivé, “sense que cap de les 
tres raons exposades abans 
no deixi de ser certa, un mo-
tiu poderós per escriure un pla 
de negoci és anticipar pos-
sibles contingències. Quan 
hem d’escriure alguna cosa, 
abans hem de reflexionar so-
bre el que escriurem, i de la 
reflexió sobre el negoci pot 
sortir una llista més o menys 
exhaustiva d’allò que pot anar 
malament. Al costat de cada 
contingència podem anar po-
sant un petit “pla B” per si la 
contingència s’acaba produint. 
Per això crec que continua es-
sent important escriure un pla 
de negoci, per obligar-nos a la 
reflexió i per fer un inventari 
d’allò que pot anar malament. 
Si la llista conté deu coses que 
poden sortir malament, potser 
s’acabarà produint l’onzena 
que no haurem previst però, 
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El proper dia 11 d’abril es ce-
lebrarà el Dia Mundial del Par-
kinson i amb el lema “Trenca 
els mites del Parkinson” l’As-
sociació Catalana per al Par-
kinson (ACAP) sortirà al carrer 
per a continuar amb els més 
de 28 anys de treball de cons-
cienciació i suport a la malal-
tia. Coincidint amb aquesta 
efemèride, un grup de perso-
nes relacionades amb la lluita 
contra aquesta malaltia té pre-
vist de crear a l’Anoia una de-
legació d’aquesta associació. 
Us hi podeu posar en contacte 
a través de l’email parkinsona-
noia@gmail.com.
La Malaltia de Parkinson (MP) 
és un trastorn crònic, neuro-
degeneratiu i invalidant, que 
afecta a més de 150.000 per-
sones a Espanya, 20.000 de 
les quals es troben a Cata-
lunya i un 20% dels quals no 
arriba als 40 anys.  Per a la 

millora de la seva qualitat de 
vida, els afectats necessiten 
un tractament farmacològic i 
unes teràpies rehabilitadores 
específiques que es van adap-
tant a les seves necessitats en 
funció de la progressió de la 
malaltia.   
La Cartera de Serveis del Sis-
tema Nacional de Salut de 
2006 recull un catàleg de pres-
tacions i serveis per a malalts 
crònics on estan incloses les 
teràpies de rehabilitació gra-
tuïtes, com la logopèdia o la 
fisioteràpia. No obstant això, 
aquestes teràpies en l’actuali-
tat estan sent assumides des 
de les associacions i pagades 
pels afectats, la mala notícia 
és que sense el recolzament 
de les institucions públiques i 
privades, les associacions no 
podran continuar garantint el 
manteniment de les teràpies 
rehabilitadores pels malalts.  

Comencen els treballs per 
l’eliminació del pas a nivell de 
l’avinguda Montserrat
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Ja s’han iniciat els primers tre-
balls per a l’eliminació del pas 
a nivell existent a l’avinguda 
Montserrat. 
Aquests dies els qui circulaven 
per la zona han pogut veu-
re una màquina que ha estat 
fent perforacions als jardinets 
colindants a l’estació d’auto-
bussos. Segons les previsions 
el projecte ha d’estar enllestit 

abans de la tardor, i serà lla-
vors quan la Generalitat haurà 
d’iniciar les obres, en diferents 
fases, en funció de la disponi-
bilitat econòmica. Recordem 
que l’eliminació del pas a ni-
vell -dels pocs que queden 
dins d’una ciutat a Catalunya i 
al costat d’una escola-  és una 
vella reivindicació veïnal i mu-
nicipal.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Dilluns, a Barcelona es va fer 
XIII edició de l’entrega dels 
premis de la Generalitat de 
Catalunya dels establiments 
centenaris, com també els de 
la millor iniciativa comercial 
en innovació, millor iniciativa 
territorial, millor iniciativa col·
lectiva sectorial, millor gestió 
col·lectiva, millor gestió públi·
ca i millor actuació d’especial 
notorietat. D’altra banda, la 
Generalitat també ha recone·
gut la trajectòria de persones, 
empreses i entitats “per la 
seva dedicació, capacitat d’in·
novació i afany emprenedor”, i 
la seva contribució al prestigi 
del comerç a Catalunya.
Entre els cinc membres del 
jurat i com a vicepresident 
territorial de la Confederació 
de Comerç de Catalunya, hi 
havia l’igualadí Jordi Martinez 
i Seuba, President d’Igualada 
Comerç.
Dos comerços anoiencs, Ca 
l’Huguet de Calaf i Cal Codina 
de Tous de Sant Marti de Tous 

La nit del comerç català va tenir lloc dilluns al Palau de la Generalitat.

Comerços anoiencs, guardonats 
per la Generalitat

Moltes vegades ens entes·
tem en cercar solucions pen·
sant en el que ens convé i no 
en la lògica dels fets. Així ve·
iem la situació d’Europa com 
la conseqüència d’una mala 
gestió dels polítics de torn. 
De la seva manca de visió i 
un posicionament burocratit·
zat que els allunya dels prin·
cipis fundacionals. La reali·
tat és que mai ha deixat de 
ser una Europa dels estats, 
fet distorsionat fins ara per la 
generositat i l’afany de cons·
truir un projecte més gran. 
Però sembla que s’ha tocat 
sostre, perquè ni Alemanya, 
ni Anglaterra, ni França, ni 
la resta d’estats tenen horit·
zons de millora. La situació 
geopolítica està canviant. El 
pes demogràfic i la genera·
ció de riquesa també. Ja fa 
anys que la Xina s’està des·
vetllant i vol ser la primera 
potència econòmica mundial 
abans del 2020. Cada any 
mig milió de nous enginyers 
i científics surten de les se·
ves universitats i entren en 
un mercat de treball que gai·
rebé han monopolitzat. Però 
no sols fabrica peces, recan·
vis, tota mena d’estris i ves·
timentes, sinó que el poder 
econòmic s’està desplaçant 
vers l’Orient. 
I els que s’havien guanyat 
la vida venent maquinària 
tèxtil a capdavanters empre·
saris catalans, s’han hagut 
de reconvertir. Molts s’han 
“folrat” comprant per un euro 
maquinària tèxtil de qualitat 
·i amb gran abundància· de 
fàbriques d’ací que han tan·
cat i l’han venut al seu preu 
al Pakistan, la Índia i al pa·
ïsos del Tercer Món, on no 
saben gaire d’IVA, de segu·
retat social, de medi ambient 
i de traves administratives. 
Alguns pellaires han reduït o 
tancat les adoberies de Vic 
i Igualada per anar a Burki·
na Faso o al Vietnam. Allà 
no han de mantenir cap de·
puradora, perquè les aigües 
brutes van directament al 
riu. Compren les pells a més 
bon preu, la mà d’obra és 
més barata i no tenen cap 
sindicat que defensi les con·
dicions de treball o que lluiti 
per avenços socials. Però no 
a tots els va bé.
Són llocs que volen feina. 
No veuen diferència entre 
morir·se per la pol·lució o de 
gana. I la vida es fa dura. Els 
membres del govern miren a 
una altra banda si hi ha una 
amistat “interessada”. Però 
seguretat jurídica cap, en·

PERE PRAT

cara que d’impostos pocs i 
no tots es paguen. Gairebé 
tot se centra en la logística 
per vendre i enviar les pells 
massivament a la Xina, que  
les torna a Europa i Amèrica 
ja manipulades, en forma de 
sabates, bossots, jaquetes 
o el que calgui. Perquè les 
indústries que les produïen 
ací han anat tancant, inca·
paces de competir per preu 
i pel canal de distribució. 
I tot el Llevant espanyol i 
Ses Illes van deixant de ser 
aquell referent mundial de 
la marroquineria de qualitat 
que fins fa tan poc havien 
estat.
Fa 40 anys la massa de 
treballadors industrials es 
concentrava en Europa, 
Rússia, Japó i Amèrica del 
Nord. Entre tots uns cen·
tenars de milions de treba·
lladors industrials. La resta 
del món quasi no compta·
va. Avui, entre Xina, Índia, 
Corea, Indonèsia, Pakis·
tan, Bangladesh i d’altres 
d’aquesta àrea geogràfica, 
n’hi ha més de mil milions. 
I aquesta Alemanya que 
presumeix de tenir només 
un 5,6% d’atur, veu que per 
competir ·mentre pugui· ha 
de tenir una quarta part de 
la seva població laboral tre·
ballant en els famosos mi·
nijobs de 4·5 hores diàries 
de feina... mal pagada. A 
més el continent europeu 
s’està envellint ràpidament. 
Rússia d’ací 40 anys tin·
drà trenta milions menys 
d’habitants que ara (prop 
del 80% d’embarassos en 
dones casades, acaben en 
avortaments). Perquè ara 
sembla ser només el temps 
de l’egoisme i de viure bé. 
Cap sacrifici. Ni per pujar la 
mainada. I tot el que destor·
ba s’elimina. També l’estat 
del benestar. Fins i tot Déu, 
substituït per una supèrbia 
racional i científica. 
Àfrica té avui 900 milions 
d’habitants. D’ací a 30 anys 
en tindrà dos mil milions. 
Només a la costa mediter·
rània 300 milions. Tots amb 
la mirada posada a la rica 
Europa que coneixen bé a 
través d’internet, de les an·
tenes parabòliques i dels fa·
miliars que fa anys que s’hi 
han establert. I mentre la 
població mundial haurà arri·
bat als deu mil milions, la ri·
quesa està concentrada en 
menys d’un centenar... No 
és pessimisme ni optimisme 
sinó saber on som. 

Una visió 
geopolítica

van ser guardonats amb els 
premis a Establiments Comer·
cials Centenaris.
L’acte el va presidir el Presi·
dent de la Generalitat, Artur 
Mas, qui va destacar que una 
de les solucions per aixecar 
Catalunya és que totes aque·
lles persones que estiguin en 
disposició d’invertir i gastar 
ho facin. Durant la seva inter·
venció, Mas va voler agrair a 

tots els comerços premiats, 
molts d’ells centenaris, per 
lluitar contra les adversitats i 
aconseguir ser, a dia d’avui, 
exemples d’afany emprene·
dor, resistència i adaptació a 
Catalunya. També ha asse·
gurat que fins que el comerç 
no torni a funcionar serà difícil 
sortir del panorama econòmic 
actual. 
Més informació a Alta Anoia

Igualada Comerç inicia un projecte per 
apropar les xarxes socials als botiguers
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç posa en 
marxa un nou projecte que 
pretén encoratjar a tots els 
comerciants i associats a es·
tar presents dins les Xarxes 
Socials.
En els últims anys, els co·
merços amb presència a les 
Xarxes Socials han vist incre·
mentats considerablement els 
seus beneficis, tant en vendes 
com en fidelització de clients, 
però sobretot en promoció i 
comunicació dels seus nego·
cis, serveis i productes. Cada 
cop més els usuaris d’Internet 
consulten a la xarxa els pro·
ductes que volen comprar, i 
es deixen aconsellar per allò 
que veuen i editen els seus 
amics i coneguts. També es 
deixen estimar per comerços 
que saben gestionar be els 
seus comptes al Twitter, Fa·
cebook i altres, i capten amb 
molta atenció els missatges 
comercials que es difonen per 
la xarxa.
Igualada Comerç aposta per 
un teixit comercial modern i 
accessible des de qualsevol 
mitjà i de qualitat. Per això, 
aquesta iniciativa oferirà re·
colzament informatiu, formatiu 
i tècnic als associats, per tal 
de facilitar la seva presència a 
Internet, al Facebook i al Twit·
ter, d’una manera efectiva i 

sense que això els suposi cap 
cost. Des de l’entitat es remar·
ca que és imprescindible que 
s’entengui la importància d’In·
ternet en el món del comerç 
i objectiu que es marca és 
aconseguir que al final del pro·
jecte, no hi hagi pràcticament 
ni un sol associat que estigui 
exclòs de les Xarxes Socials.
Aquesta iniciativa per l’altra 
banda pretén satisfer la ne·
cessitat dels habitants d’Igua·
lada i la comarca, que acos·
tumen a fer servir aquesta via 
per trobar allò que busquen 
abans de comprar·ho. També 
per informar als interessats 
d’altres indrets dels serveis 
i d’oferta del teixit comercial 
de la ciutat, i de promocions 
què els proposen els nostres 
comerciants. Amb tot això 
s’aproparan els comerços als 
clients afavorint un consum 
pròxim i de casa nostra.

Tres fases i una nova pàgina 
web amb ofertes outlet
El projecte consta de tres fa·
ses. La primera és informa·
tiva i de posada en marxa i/o 
assessorament dels portals 
Facebook i Twitter dels esta·
bliments comercials, com tam·
bé de la pàgina web “labotiga·
alcarrer.cat” per poder penjar 
les ofertes dels productes out·
let. La fase posterior és de for·

mació i xerrades informatives 
en Xarxes Socials. La tercera 
i última consisteix en l’oferta 
de gestió i administració de 
comptes de Xarxes Socials 
dels propis comerciants per 
un temps limitat i des d’Igua·
lada Comerç. Objectiu és que 
al final d’aquest període tots 
els associats puguin valorar 
de manera tangible el creixe·
ment exponencial de la seva 
la presencia i els beneficis de 
ser·hi present. Evidentment, la 
participació en totes tres fases 
del projecte és totalment gra·
tuït pels associats de l’entitat.

Nit de Shopping 
l’1 de juny
De fet, l’entitat oferirà com la 
prova d’importància de comu·
nicació a través de Xarxes So·
cials la primera gran activitat 
que es farà properament, la 
Nit de Shopping que es realit·
zarà el dissabte, dia 1 de juny. 
Igualada Comerç i els orga·
nitzadors d’Urban Running ja 
estan treballant coordinada·
ment en la difusió mútua de 
la Cursa i Compres Nocturnes 
per Facebook i Twitter i a la 
mida d’aproximar·se la data, 
s’aniran comunicant tots els 
detalls, anècdotes i altres in·
formacions d’interès d’aquest 
dos grans esdeveniments.
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REDACCIÓ / LA VEU

Grup Carles, juntament amb la 
corredoria d’assegurances GC 
Junyent Prat, organitza per al 
proper dimecres 17 d’abril, 
a 2/4 de vuit del vespre, una 
conferència per presentar la 
reforma de les pensions, acte 
gratuït que tindrà lloc a la sala 
d’actes del Museu de la Pell 
d’Igualada, sense necessitat 
d’inscripció.
Aquesta reforma obligarà a 
cotitzar més temps, o sigui 
a treballar més anys i a jubi-
lar-se més tard, tot plegat per 
cobrar una pensió inferior a 
l’esperada.  Tant l’allargament  
de l’edat de jubilació com del 
temps de cotització s’aniran 
implantant progressivament 
fins l’any 2027, però convé 
que totes les persones que 
estan en vida activa preveguin 
en quina mesura els afectarà. 
Amb aquest acte, la consulto-
ra igualadina pretén clarificar 
les particularitats d’aquesta 
reforma i donar resposta a 
preguntes com aquestes:
A quina edat em podré jubilar?
Quant cobraré? Si sóc autò-
nom, en què em variaran les 
condicions? Tinc possibilitat 
d’una prejubilació? Puc seguir 
tenint ingressos per alguna 
activitat un cop estigui jubilat? 
Tinc algun avantatge per ser 
dona? Variarà la pensió de vi-
duïtat?
També es presentarà, en 
aquest acte, Anoia Futur Pla 
de pensions, com a alternati-
va complementària a la pre-
visió de pensió. S’exposaran 
els motius que han portat a 
crear aquest pla, pensat per-
què els estalvis es quedin a 
la comarca, així com la tècni-
ca que s’aplica per obtenir la 
rendibilitat segura i constant, 
la informació que es facilita i la 
transparència en la gestió.
La reforma de les pensions 
serà presentada per Lluís 
Palomas, cap del departa-
ment laboral de Grup Carles 
i la presentació d’Anoia Futur 
anirà a càrrec de Sebastià 
Carles, impulsor del projecte, 
i d’Antoni Reguant, gestor de 
Patrimonis de QRenta, Agèn-
cia de Valors, que exposarà 
la informació tècnica de la in-
versió i explicarà com s’obté la 
rendibilitat de les aportacions.

Grup Carles ajuda a 
conèixer la reforma 
de les pensions

40 nois i noies participen a Igualada 
del programa socioesportiu FutbolNet

Diumenge, sortida 
d’AENA per veure 
ocells
REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge dia 14 
d’abril, AENA (Associació per 
a l’Estudi de la Natura d’Anoia) 
fa una sortida matinal oberta a 
tothom per anar a veure ocells 
a la Conca de Barberà conjun-
tament amb l’Associació Orni-
tològica Baixa Segarra.
Dur calçat còmode, guies 
d’ocells, prismàtics, crema so-
lar i moltes ganes de passar-
s’ho bé i aprendre. Desplaça-
ment en cotxes particulars.
Per Més informació: aena.
anoia@gmail.com; www.face-
book.com/AENA1986; www.
aena-anoia.org

Recollits 2.800 
kg. d’aliments de 
Carrefour en una 
iniciativa solidària

REDACCIÓ / LA VEU

Els passats dies 5 i 6 d’abril, 
es va fer un recapte d’aliments 
per Igualada al Centre Carre-
four de les Comes. L’any pas-
sat ja es va fer una iniciativa 
similar. Es van recollir  2.800 
kg. dels quals 900 els han 
portat a l’Asil, i la resta s’han 
entregat al Banc de Queviures 
d’Igualada. El Banc d’Aliments 
de Catalunya agraeix la col-
laboració del personal de Car-
refour que ho ha fet possible. 
La Fundació Carrefour dobla 
la quantitat recollida, i la posa 
a disposició del Banc d’Ali-
ments de Catalunya.

REDACCIÓ / LA VEU

Després de set mesos, la pri-
mera edició del programa Fut-
bolNet a Igualada, impulsat 
per la Fundació FC Barcelona 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada, arriba aquesta set-
mana a la seva fi. Durant vint-
i-quatre setmanes s’han dut 
a terme quaranta-vuit sessi-
ons, dues per setmana, en les 
quals s’ha treballat per la inte-
gració social d’infants i joves a 
la capital de l’Anoia. 
Hi han pres part un total de 
40 joves, 26 nois i 14 noies. 
Igualada ha estat una de les 
vint ciutats que han acollit 
FutbolNet on hi ha hagut més 
participació femenina sobre el 
total d’inscrits, amb un 35% 
de noies. Aquest dimarts, 9 
d’abril, l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells, ha visitat els 
joves i els monitors en la seva 

penúltima sessió que, de ma-
nera excepcional, s’ha cele-
brat a la plaça de Cal Font, on 
s’han pogut fer també la foto 
de família. Castells ha felicitat 
els monitors “perquè han fet 
una gran tasca transmetent 
valors als nostres joves i edu-
cant-los per un món cada dia 
més exigent”, ha encoratjat els 
nois i noies “a seguir aplicant 
des d’ara en el vostre dia a dia 
tot allò que heu aprés a Fut-
bolNet” i ha agraït el fet que 
tant la Fundació FC Barcelona 
com la Diputació decidissin 
dur aquest programa a Igua-
lada. 
En aquestes sessions, els 
joves, acompanyats per edu-
cadors i monitors especialis-
tes, no només en esport sinó 
sobretot en matèria de for-
mació personal i mecàniques 
de grup, han treballat al vol-
tant de sis aspectes centrals: 
compromís, respecte, toleràn-
cia, responsabilitat, treball en 
equip i esforç. S’hi ha utilitzat 
una metodologia basada en el 
futbol 3, establint tres temps 
en cada sessió de treball: en 
el primer temps es pacten les 
normes, en el segon es juga i 
en el tercer es fa una valoració 
i es reflexiona al voltant d’allò 
que s’ha aprés. El diàleg ha 
estat l’eina fonamental al llarg 
de tot el programa, coordinat 
a nivell de tot Catalunya per 
Eduvic, altament especialit-
zada en aquesta matèria. Les 
sessions s’han dut a terme 
principalment als camps d’es-
ports del Xipreret i, en algunes 
d’elles, s’hi han implicat també 
les famílies. 
Marc Pujol, responsable de 
l’equip d’educadors a Iguala-

da, fa una excel·lent valora-
ció de l’experiència i afirma 
que “els quaranta nois i noies 
s’han involucrat absolutament 
en totes i cadascuna de les 
sessions, hem apreciat en tots 
ells una important evolució al 
llarg d’aquests mesos, sobre-
tot en allò que fa referència 
al respecte pels companys, 
al treball en equip i a la cons-
tància en la feina”. Aquest bon 
balanç és igualment compartit 
per tots els joves que hi ha 
pres part. 
El programa FutbolNet ha es-
tat una de les mesures con-
templades en el Pacte Social 
per Igualada, un conjunt d’ini-
ciatives impulsades per l’Ajun-
tament de la ciutat per a fer 
costat a les famílies que més 
estant notant els efectes de 
la crisi. El Pacte Social con-
templa mesures en dos grans 
blocs, el de l’habitatge i el del 
suport a les persones, i és pre-
cisament en aquest darrer on 
s’ha emmarcat aquest progra-
ma FutbolNet. Encara s’ha de 
confirmar si en propers anys 
la Fundació FC Barcelona 
impulsarà noves edicions a 
Catalunya però de moment, i 
vista la bona experiència de la 
primera edició, el consistori ja 
ha traslladat la seva disposició 
per a acollir el programa en el 
futur. 
Des de l’Ajuntament també 
s’agraeix la implicació de dife-
rents entitats i col·lectius locals 
al llarg d’aquests mesos, com 
ara els Diables d’Igualada, el 
grup de percussió Protons, el 
Banc del Temps d’Igualada, 
l’Agrupació Folklòrica Iguala-
dina i l’Associació d’Amics de 
la Dansa del Barri de Fàtima. 
  
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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KON-TIKI / LIDERA COMUNICACIÓ

Ens afrontem al gran 
repte: el Pacífic
El dia 21 de febrer l’expedició 
d’igualadins que havien gaudit 
de la fantàstica etapa de l’arxi-
pèlag de San Blas de Panamà 
s’acomiada de la resta de la 
tripulació. Així, amb el Miquel 
Mesegué, que arribaria el dia 
següent, el Mateu, el Quim 
i l’Àngel formaran l’equip de 
quatre que creuran el canal 
per enfrontar-se seguidament 
al seu gran repte: el Pacífic.

A punt de creuar 
el Canal de Panamà
El canal de Panamà uneix 
l’oceà Atlàntic i l’oceà Pacífic. 
En si mateix és una obra fara-
ònica, una obra contra natura 
que ha seccionat un continent 
pel mig com qui talla un pas-
tís. Després de quasi 40 anys 
de feina va ser inaugurat el 
1914. Aquesta obertura de 77 
quilòmetres que parteix horit-
zontalment Centreamèrica va 
suposar un canvi radical en la 
història de la navegació. Poder 
passar de l’Atlàntic al Pacífic i 
a l’inrevés per aquesta latitud 
evitava haver de fer tota la 
volta pel sud de Sud-amèrica 
amb tot el que això suposava 
pel que fa a temps, distància 
i sobretot risc. El pas del cap 
d’Hornos era, i encara és, un 
dels puts més temuts per la 
gent de mar, un dels punts a 
on més vaixells i tripulacions 
han desaparegut.
Ens trobem el petit Club Nàu-
tic de la ciutat de Colón, a la 
banda atlàntica del Canal, on 
es reuneixen els nostres expe-
dicionaris i molts altres velers, 
tots amb el mateix objectiu: 
creuar el canal i enfilar cap 
a l’aventura del Pacífic. En 
aquest petit port s’hi respira un 
ambient molt especial; a dife-
rència d’altres ports esportius 
més de cap de setmana, aquí 
cada vaixell era un especta-
cle; estan equipats i “tunejats”  
amb els més curiosos invents 
i habitats amb les tripulacions 
que esperen el seu torn per al 

La volta al món.... sense tocar de peus a terra – 25 anys de Kon-Tiki (6)

Creuant el Canal de Panamà

gran salt. Banderes d’orígens 
ben variats: França, Angla-
terra, Nova Zelanda, Suècia, 
Noruega, … i un vaixell català: 
nosaltres!
El  nostre Bora Bora no és ni 
de bon tros el veler més ben 
equipat per a la travessa però 
el què sens dubte el fa únic i 
digne de sorpresa de les altres 
tripulacions que se’ls acosten 
és el fet de portar un globus 
aerostàtic a bord.

Uns preparatius complicats
Els tràmits legals per creuar 
el canal són, com passa en 
la majoria d’aquests països, 
molt lents. Un joc de regateig, 
influències i suborns a on el 
pitjor enemic del viatger és la 
pressa. Finalment, i no sense 
recórrer a mètodes “al·legals” 
en només 3 dies aconseguim 
l’autorització per creuar (quan 
el normal per la “via oficial” és 
de com a mínim una setma-
na).
Amb els papers a la mà tot 
són corredisses per ultimar els 
preparatius: netejar el casc del 
Bor Bora per sota per guanyar 
rendiment, fer la llista de tot el 
que ens hem d’emportar, fer la 
compra i carregar tot el menjar 
per a 4 homes durant 5 setma-
nes. Com a curiositats i a ban-
da de moltes altres coses que 
omplien 4 carros del super-
mercat hi havia: 150 litres d’ai-
gua embotellada, 100 llaunes 
de Coca-Cola, 100 llaunes de 
cervesa, 1 ampolla de rom, 15 

kg de patates, 2 branques de 
plàtans, 12 paquets de pa de 
motlle, entre moltes altres co-
ses...
Un cop tot a punt el veler s’ha 
de dirigir a l’hora que els han 
indicat a l’entrada del canal 
i esperar que els enviïn a un 
”advisor”, és a dir, una perso-
na del canal que anirà a bord 
per coordinar l’operació entre 
la tripulació i els operaris de 
terra del canal que accionen 
les comportes.

Un pas accidentat
El pas consisteix en deixar 
l’oceà atlàntic per arribar al 
Pacífic. Per fer-ho s’ha de 
superar un desnivell de 30 
metres per arribar a un llac 
artificial, el llac Gatun. Amb 
un sistema molt arcaic però 
efectiu emplenen les encluses 
fins a pujar deu metres. Es 
desplacen uns metres i entren 
en una altra enclusa per pujar 
deu metres més. Tot això fins 
a superar les tres encluses 
que ens porten fins al llac. Allà 
hem de passar la nit fondejats 
i a les sis del matí naveguem 
al llarg del llac en direcció al 
Pacífic, cap a les encluses de 
Miraflores. La distància és de 
35 milles aproximadament. 
Allà el procediment és a la 
inversa, baixen per tres en-
cluses fins arribar a nivell del 
Pacífic.
El Bora Bora compartia en-
clusa amb dos velers més 
enganxats a ells i un mercant 
que anava per davant. El ca-
nal té l’amplada dels grans 
mercants, per això es mira 
d’aprofitar al màxim l’espai lli-
gant varis velers petits costat 
per costat.
Així doncs el Canal ens ho 
va posar còmode, però no fà-
cil. Quan navegàvem pel llac 
el motor es va aturar de cop, 
com si haguéssim topat amb 
alguna cosa. No hi vam donar 
importància perquè de segui-
da el motor es va engegar,  i 
l’Àngel es va submergir sota 
l’aigua per comprovar que no 
hi hagués res enganxat a l’hè-

lice. Però la sorpresa va ser 
una hora més tard, quan ens 
vam adonar que la sentina era 
plena d’aigua. Vam mirar l’eix 
de l’hèlice i, efectivament: te-
níem una via d’aigua.
L’ensurt era considerable; 
mentre seguíem navegant per 
les aigües dolces del llac ha-
víem d’anar traient aigua de 
dins el vaixell al mateix temps 
que no parava d’entrar-ne. 
Així vam superar les 3 enclu-
ses de baixada del canal fins 
a nivell de mar. Finalment vam 
arribar al Pacífic, però el què 
havia de ser una celebració es 
va convertir més aviat en una 
preocupació.
Ens adonem que al ritme que 
van aquí les coses aquesta 
avaria ens obligarà a restar 
dos dies esperant torn al cos-
tat d’un varador perquè ens 
puguin treure el vaixell de l’ai-
gua amb una grua i fent guàr-
dies dia i nit per engegar les 

bombes. 

Destí: 4.000 milles
Al final i gràcies a les “mane-
tes del  Mc Guiver”  Mateu, en 
dos dies més aconseguim re-
parar part de l’arcbotant i l’eix. 
Han estat tres dies d’angoixa 
per la magnitud de l’avaria i 
sobretot per la manca d’eines 
i recanvis superat sobretot per 
l’enginy i coneixements mecà-
nics d’en Mateu, tres dies pen-
cant tots com bojos i amb els 
nervis a flor de pell. Per fi som 
de nou a l’aigua, cansats, re-
bentats però optimistes i amb 
ganes de deixar enrere la ter-
ra de Panamà i enfilar Pacífic 
endins. D’aquí en endavant el 
GPS marca 4.000 milles fins 
a les illes Marqueses, amb 
tan sols les illes Galapagos 
entremig. Aquesta és la major 
distància que es pot recórrer 
per mar sense tocar de peus a 
terra. L’aventura continua. 



Guerra oberta al PSC de Vilanova del Camí
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Tal i com ja va deixar ben clar 
l’alcalde de Vilanova del Camí 
Joan Vich, les relacions entre 
el grup municipal del PSC i 
l’executiva local dels socialis-
tes s’han trencat. El clima és 
irrespirable des de fa temps, 
i molt malament deu estar tot 
plegat quan, dilluns, cinc dels 
membres de l’executiva, vin-
culats al Grup Municipal, van 
decidir presentar la seva di-
missió. Es tracta de la número 
2 del consistori, Vanessa Gon-
zález -que no és militant mal-
grat haver-ho demanat des de 
fa un any-, la regidora Pepita 
Còdol, a més de Josep Min-
guet, Eugenio Salas i Antonio 
Maturana.
Vanessa González va llegir 
un comunicat en què, després 
de reconèixer que “és públic i 
notori” que hi ha discrepàncies 
entre els dos sectors del soci-
alisme vilanoví, afirma que 
“en aquests moments resulta 
molt complicat avançar i tre-
ballar en un sentit únic ja que 
les posicions adoptades dins 
l’agrupació es troben en pols 
totalment oposats. El nostre 
concepte de gestió de l’agru-
pació està a anys llum del que 
en l’actualitat es defensa des 
d’un sector de l’executiva i 
això ens fa sentir desubicats i 
incòmodes”.
La recent postura de l’agru-
pació local del PSC, que pre-
sideix l’anterior número 2 de 
l’Ajuntament, Carles Majoral, 

Pepita Còdol, Vanessa González i Josep Minguet, en el moment d’anunciar la dimissió

Teo Romero fa una “crida al diàleg” però avisa que 
“el cicle de Joan Vich està en el seu final”

Comarca
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de desvincular el partit de la 
votació sobre el dret a decidir 
de l’últim ple municipal “ha es-
tat la gota que ha fet vessar el 
got d’un situació insostenible”, 
i que ve arrossegant-se des 
de fa temps.
La mala maror al PSC de Vila-
nova del Camí va iniciar-se a 
l’hora de confeccionar la llista 
de les últimes eleccions muni-
cipals, quan l’alcaldable Joan 
Vich va decidir prescindir del 
que, fins aquell moment, ha-
via estat la seva mà dreta a 
l’Ajuntament, Carles Majoral, 

a més d’altres destacats regi-
dors, com Ricard Torras, que 
alguns veien com l’exponent 
del futur del socialisme a la 
població. Vich va decidir pre-
sentar d’altres persones a la 
llista. “Per motius poc polítics 
i molt personals una part de la 
pròpia executiva va refusar la 
llista presentada pel candidat i 
fins i tot va verbalitzar no ha-
ver donat suport en les elecci-
ons, fet que marca un abans i 
un després dins la nostra for-
mació i que obre una escletxa 
important difícilment repara-
ble”, explica González. 
Tot i l’escletxa oberta, la nova 
executiva del PSC local, en 
la que no hi era Joan Vich, 
va configurar-se en consens, 
incorporant els afins al Grup 
Municipal, és a dir, a la can-
didatura que havia presentat 
Vich, i que va sofrir un molt 
mal resultat en les eleccions 

del 2011, propiciant el creixe-
ment de Vilanova Alternativa 
(VA), grup amb la que pactari-
en la formació del govern mu-
nicipal.
Segons Vanessa González 
la nova executiva “va resultar 
desequilibrada des de l’inici 
quant a representació de les 
dues postures enfrontades, 
però hi vam acceptar perquè 
el nostre objectiu principal 
era garantir la unitat del partit 
i donar una estabilitat al grup 
municipal per fer front a la go-
vernabilitat en minoria”.
A mesura que han anat pas-
sant els mesos, amb una go-
vernabilitat a Vilanova gens 
fàcil per tot l’afer Palacios i 
el trencament del pacte de 
govern, “els conflictes i els 
enfrontaments han estat con-
tinus. Per a nosaltres ens ha 
resultat molt violent haver de 
suportar desconfiances, acu-
sacions i fins i tot atacs perso-
nals. Pensem que s’ha estirat 
massa la corda i no estem dis-
posats a continuar perllongant 
aquesta situació”.
Els dimissionaris explicaven 
en roda de premsa que han 
“trucat a moltes portes dema-
nant una intervenció d’urgèn-
cia per a fer front aquesta crisi, 
però no hem trobat resposta”. 
Aquestes portes han estat el 
secretari d’Organització del 
PSC Anoia, l’igualadí Xavier 
Figueres, el primer secretari 
dels socialistes anoiencs, Teo 
Romero, o fins i tot el propi 
líder del PSC, Pere Navarro, 

que va conèixer de primera 
mà la tensió que viu el partit a 
Vlanova en una recent visita al 
municipi, i durant la qual Joan 
Vich va efectuar un discurs 
molt dur. Navarro havia de tor-
nar a Vilanova dies després 
en un acte del Dia de la Dona, 
però va decidir no fer-ho. Volia 
estalviar-se un “espectacle”.
González va explicar que la 
dimissió només afecta al seu 
càrrec dins de l’executiva lo-
cal, però “no abandonem el 
partit socialista, no abando-
nem als nostres militants i no 
abandonem el projecte soci-
alista a Vilanova, simplement 
volem, que tothom sàpiga, 
que no combreguem amb 
la manera de fer d’aquesta 
executiva, ni amb la seva filo-
sofia ni amb les seves estra-
tègies maquiavèl·liques per 
a apoderar-se d’un partit que 
es creuen que els pertany en 
exclusiva”. Els militants dimis-
sionaris volen deixar clar que 
“nosaltres també som PSC”, 
i expliquen que la seva acció 
de plegar “és la manera de co-
mençar de nou, de regenerar 
energies i de tenir clar el que 
no volem. No volem allargar 
aquesta situació. Volem su-
mar, no estem disposats a 
malgastar més energies en 
confrontaments, prou feina 
tenim a l’ajuntament”. Gon-
zález va repetir en més d’una 
ocasió que “volem saber què 
volen de nosaltres, que ens ho 
diguin d’una vegada”, en refe-
rència a la direcció del PSC.

“Els conflictes han 
estat continus. Ens 
ha resultat molt 
violent haver de 
suportar descon-
fiances, acusacions i 
atacs personals”

El Primer Secretari del PSC 
a l’Anoia, el montbuienc Teo 
Romero, ha explicat aquesta 
setmana a La Veu que “és 
una llàstima que els com-
panys de Vilanova del Camí 
no es posin d’acord, i que 
continuï aquesta situació de 
clar enfrontament personal 
entre dos sectors”.
Romero, que ens explica que 
ha parlat amb Joan Vich i 
Carles Majoral, afirma que “el 
què passa no és el que vol la 
ciutadania. El que s’ha de fer 
és escoltar la gent del carrer, 
i no estar mirant-nos el melic. 
El que està passant a Vilano-
va és llastimós i preocupant, 
i per això vull fer una crida 
al diàleg. El grup municipal 

i l’agrupació local tenen auto-
nomia pròpia per buscar vies 
de solució al problema. Recor-
do que es va fer en el seu dia 
una assemblea en la que van 
participar els militants de Vila-
nova, amb la nostra presència 
per posar pau, i això es va 
aconseguir, una treva reflecti-
da en una Executiva conjun-
ta. La majoria, representada 
pel Carles Majoral, que va ser 
escollit democràticament, va 
acceptar l’entrada de mem-
bres de l’altre sector, fins i tot 
de persones que no eren mili-
tants”, explica Romero.
El líder dels socialistes ano-
iencs veu amb “preocupació” 
la “mala imatge” que està 
donant el PSC de Vilanova 

davant dels seus votants i els 
ciutadans en general, perquè 
“dóna la sensació que només 
els preocupen les baralles in-
ternes, quan a Vilanova hi ha 
un problema d’atur important, 
per exemple”. 
Segons Teo Romero “alguns 
no han llegit correctament els 
resultats de les últimes elec-
cions municipals. Estem en 
un final de cicle de Joan Vich. 
Se li ha de reconèixer la seva 
trajectòria al llarg de tota la 
democràcia, ha transformat la 
ciutat de Vilanova. Jo era un 
nen quan ell ja era alcalde, i 
l’admiràvem pels seus projec-
tes innovadors, però ara està 
en un final de cicle, de fet, ell 
ja ha anunciat que és el seu 

final de mandat”. Per aquesta 
raó, Romero diu que “és una 
oportunitat per ser generós”. 
En certa manera, el PSC 
Anoia considera que “el més 
important és cuidar-se dels 
problemes que hi ha a la po-
blació, enlloc de barallar-se 
pels llocs de la candidatura, 
que és el problema de fons 
de tot plegat”. Romero creu 
que “el llegat que ens deixa 
el PSC, que no una persona, 
en tot aquest cicle ha de tenir 
un final que sigui el màxim de 
correcte possible”. En aques-
ta línia, “ni uns han d’intentar 
cremar tots els vaixells, i llen-
çar aquest llegat per la borda, 
ni els altres cremar un equip 
de govern que ho està pas-

sant molt malament enmig 
d’un ajuntament complex i 
amb una crisi molt dura”.
Si aquesta crida al diàleg no 
funciona, Romero activarà 
una segona fase, que és la 
d’actuar directament. “Per als 
uns, i per als altres, però que 
quedi clar que la intervenció 
de l’executiva de la Federació 
serà l’última cosa que s’haurà 
de fer. El que no permetrem, 
però, és una guerra d’altes 
d’afiliats que no tenen una 
convicció política real. A tot 
arreu és escàs que la gent es 
vulgui fer militant d’un partit, i 
a Vilanova volien duplicar el 
nombre de militants entre els 
uns i els altres. Això no pot 
ser”.
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S’obre el termini de convocatòria 
d’ajuts a entitats esportives

La reunió amb les entitats esportives en la convocatòria de l’any passat.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí ha obert, un any més, la 
convocatòria d’ajuts a entitats 
esportives que forma part del 
programa de suport a clubs i 
escoles esportives. Es porta a 
terme des del Servei d’Esports 
en col·laboració amb les enti-
tats i aquest any s’ha aprovat 
una despesa total de 17.500 
euros a càrrec del pressupost 
municipal. Segons es detalla 
en les bases de la convoca-
tòria, les entitats es podran 
presentar al Programa 1, de 
suport a l’esport federat i de 
base, o bé al programa 2, per a 
l’organització d’activitats pun-
tuals d’especial rellevància. 
Les sol·licituds degudament 

omplertes i segellades, cal fer-
les registrar a les oficines del 
Servei d’Esports abans del 2 
de maig a les tres de la tarda.
La temporada passada més 
d’una quinzena d’entitats es-
portives es varen poder acollir 
al programa de subvencions, 
per donar suport als seus pro-
grames d’esport federat i de 
base, i també per a potenciar 
l’activitat esportiva escolar de 
les AMPA i la participació dels 
infants de Vilanova als Jocs 
Escolars de l’Anoia.
Les entitats receptores hauran 
de justificar degudament l’ajut 
rebut, presentant memòria i 
balanç de factures i despeses 
dels programes subvencio-
nats, abans de finalitzar l’any.

Entitats vilanovines participen en la 
tabalada a favor de l’escola pública

Grups de percussió i els gegants de Vilanova van amenitzar la protesta a les retallades. 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Les famílies i la comunitat 
educativa de l’escola pública 
van tornar a sortir al carrer 
amb samarretes grogues per 
protestar contra les retallades 
en l’ensenyament i per defen-
sar un model d’escola pública, 
de qualitat, de prestigi i en ca-
talà. En un ambient festiu, un 
bon nombre de famílies de la 
comarca es van congregar en 
una curta cercavila amenitza 
per diferents grups de percus-
sió, entre els quals hi havia 
la formació vilanovina Molta-
Xamba Camp del Rei i també 
la colla de Gegants de Vilano-
va del Camí.
La concentració es va iniciar 
a la plaça de l’Estació Vella i 
amb pancartes, samarretes i 
sobretot molta música, els ma-
nifestants de totes les edats, 
es van dirigir fins a la plaça de 
Cal Font on els grups de per-
cussió van fer una petita exhi-
bició.  En acabar, el periodista 

Bernat Ferrer va ser l’encarre-
gat de llegir el manifest de la 
diada tot defensant, també a 
través també de la seva expe-
riència com a pare, la neces-
sitat de protegir una escola a 
l’abast de totes i tots, que no 
faci discriminació per classe 
social o per origen i que doni 
a tothom les mateixes oportu-

nitats.
La manifestació, convocada 
pel MUCE i organitzada per la 
Plataforma per una Escola Pú-
blica i de Qualitat de l’Anoia, 
va tornar a servir per rebutjar 
l’avantprojecte de la LOMCE 
del ministre Wert “contrària a 
l’esperit i les formes de l’edu-
cació pública i catalana”.

Promoció Econòmica orienta 
als joves per després de l’ESO
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’alumnat de 4t d’ESO de 
l’Institut Pla de les Moreres de 
Vilanova del Camí ha comen-
çat a participar en les sessi-
ons d’orientació “I després de 
l’ESO...?” que organitza Pro-
moció Econòmica per tal de 
dotar-los d’eines a l’hora de 
prendre una decisió professi-
onal. Divendres passat es va 
fer la primera de les sessions 
amb una quinzena d’alumnes 
per tal d’informar-los sobre les 
opcions formatives que poden 
triar en acabar l’ESO, en fun-
ció dels seus interessos i habi-
litats. Les sessions formatives 
comencen amb una explicació 
per part de les tècniques de 
Promoció Econòmica sobre 
el funcionament del depar-
tament i els serveis que ofe-
reix en l’àmbit de l’orientació 
laboral, la formació, l’empre-
nedoria o la recerca de feina 
per mitjà de la Bossa de Tre-
ball. Tot seguit es van centrar 
en l’explicació de les sortides 
formatives que poden trobar-
se després de l’ESO i els van 
explicar quins són els itinera-

ris que poden seguir depenent 
dels seus interessos. 
El jovent també va poder fer 
un test per comprovar quines 
són les seves aptituds davant 
l’emprenedoria i la possibilitat 
de crear la seva pròpia sortida 
professional. I finalment van 
fer una visita al Club de feina. 
Hi haurà dues sessions for-
matives més els dies 17 i 26 
d’abril, amb la resta d’alumnes 
de 4t de l’Institut i de l’IB Bal-
mes – UEC (la Unitat Escola-
rització Compartida). 
Cal recordar que per tal de 
facilitar la presa de decisions, 
des de Promoció Econòmic 
s’ha tornat a editar el quadríp-
tic “I després de l’ESO?” en 
què figura tot l’itinerari forma-
tiu que es pot cursar al siste-
ma educatiu a partir de l’ESO 
i els centres de formació més 
propers a Vilanova del Camí. 
D’altra banda, el jovent de 
l’Institut Pla de les Moreres 
participa aquesta setmana en 
una sèrie de xerrades de pro-
moció i prevenció de la salut 
en el marc del Programa Salut 
i Escola (PsiE).

Caminada i classes d’esport 
en el Dia de l’Activitat Física

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

En el marc de la celebració 
del Dia Mundial de l’Activitat 
Física, Vilanova del Camí ha 
programat  dues activitats per 
tal d’afegir-se a aquesta inicia-
tiva que la Generalitat de Ca-
talunya impulsa per quart any 
consecutiu, en col·laboració 
amb els ens locals. El Dia 
Mundial de l’Activitat Física 
s’escau el 6 d’abril, però el 
programa d’actes comme-
moratius s’allargarà fins el 21 
d’abril.
A Vilanova del Camí, el Centre 
d’Atenció Primària, amb col-
laboració del servei d’Esports 
de l’ajuntament vilanoví ha 
programat pel 15 d’abril una 
passejada popular per l’entorn 
natural del municipi. La passe-
jada, d’una hora i mitja apro-
ximadament de durada,  co-
mençarà a 2/4 de deu del matí 
i es sortirà del mateix CAP. 
Estarà dirigida per l’equip d’in-

fermeres del centre. Es reco-
mana portar calçat còmode, 
gorra, protecció solar i aigua. 
Les inscripcions s’han de fer 
al taulell del Centre d’Aten-
ció Primària  de Vilanova del 
Camí. També s’ha programat 
una activitat pel 17 d’abril. Un 
any més, des del servei d’Es-
ports proposen una jornada de 
portes obertes a les activitats 
dirigides per conèixer les clas-
ses que es fan.  Així doncs, a 
2/4 de quatre al Centre Cívic 
del barri de la Pau, es podran 
conèixer l’activitat de Funci-
onal; a les set de la tarda, al 
pavelló de Can Titó, la d’Step 
GAC; a 2/4 de vuit del vespre, 
a l’Escola Marta Mata es farà 
una classe de ioga; a les vuit 
del vespre, a l’Escola Joan 
Maragall, la classe serà de 
“let’s dance”, i a les nou del 
vespre, a la mateixa escola, 
es farà Combat. Totes aques-
tes activitats són gratuïtes.

Els actes s’allargaran fins a finals del mes d’abril. 

Xerrada sobre 
prevenció i promoció 
de la salut a l’alumnat 
de l’institut
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El jovent de l’Institut Pla de 
les Moreres participa aques-
ta setmana en una sèrie de 
xerrades de promoció i pre-
venció de la salut en el marc 
del Programa Salut i Escola 
(PsiE) una actuació promogu-
da pels departaments d’Edu-
cació i Universitats, i de Salut. 
L’objectiu és poder detectar a 
temps qualsevol signe d’aler-
ta sobre problemes de salut i 
també treballar la prevenció 
del jovent en aquests temes. 
D’una banda, professionals 
del Centre d’Atenció Primària 
oferiran xerrades a l’alumnat 
de 4t d’ESO sobre sexualitat. 
També dins el Programa Salut 
i Escola, l’alumnat de 1r rebrà 
informació sobre la preven-
ció del tabac. El Departament 
d’Educació i el de Salut van 
posar en marxa aquest pro-
grama l’any 2004 per potenci-
ar la coordinació dels centres 
docents, els serveis educatius 
i els serveis sanitaris en acci-
ons de promoció de la salut i 
d’atenció a l’alumnat.
D’altra banda, l’alumnat de 
2n de batxillerat, abordarà 
aquesta setmana la prevenció 
de les drogues dins el progra-
ma “Què A_prens?” un servei 
especialitzat que vetlla per la 
coordinació de les actuacions 
del Pla de Prevenció del Con-
sum de Drogues a l’Anoia.
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Millores en la línia d’autobusos 
entre Vilanova i Montbui

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’empresa Masats, que gestio-
na la línia d’autobusos interur-
bans que connecten Vilanova 
del Camí i Santa Margarida 
de Montbui amb Igualada, ha 
introduït una sèrie de canvis 
interns per evitar esperes du-
rant els transbords. A partir del 
passat dilluns és possible anar 
de Vilanova a Montbui, fent 
transbord a Igualada, però 
sense esperar entre un auto-
bús i un altre. Per a poder-ho 
fer possible s’han modificat els 
horaris de sortida de la parada 
de la residència AMMA, al bar-
ri La Pau de Vilanova. 
Des del 2010, era possible 
anar directament de Vilanova 
del Camí a Santa Margarida 
de Montbui i a l’inversa, fent 
una aturada a Igualada. Per 
tant, per anar de Vilanova a 
Montbui, calia fer transbord, 
davant l’hotel Ciutat Igualada, 
i esperar entre 20 i 25 minuts 

per agafar el següent bus que 
feia el circuit d’Igualada a 
Montbui. Amb les modificaci-
ons que ha introduït Massats, 
el circuït és el mateix però 
amb la diferència que l’au-
tobús que surt de Vilanova, 
concretament de la parada de 
la residència AMMA, ho farà 
cinc minuts abans del què ho 
feia ara. Aquests cinc minuts 
sumats als dos minuts que 
sumarà l’autobús que baixa 
de l’hospital i que completa el 
circuit fins a Montbui, farà pos-
sible que els usuaris puguin fa 
el transbord sense esperar-se, 
tal hi com  explica el respon-
sable de Masats a Igualada, 
Marc Bisbal.
En el cas de fer el trajecte de 
Montbui a Vilanova, cal fer 
transbord davant l’antiga ofici-
na de Correus d’Igualada, i en 
aquest cas, ja funciona sense 
esperes, perquè les dues líni-
es coincideixen en l’horari.

L’empresa Masats ha eliminat les esperes en els transbords del trajecte interurbà.

Trobades literàries a la 
Biblioteca durant la primavera
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Aquesta primavera, la Bibliote-
ca de Vilanova del Camí con-
vida la població a participar 
de dos nous clubs de lectura i 
també a gaudir de la celebra-
ció del Dia Internacional de la 
Literatura Infantil i Juvenil.
El divendres 26 d’abril, de 2/4 
de set a 2/4 de vuit del vespre, 
es reunirà el Club de Lectura 
de Còmic per comentar el lli-
bre “Guía para padres deses-
peradamente inexpertos”, de 
Manel Fontdevila. Un còmic 
que narra amb humor l’expe-
riència de ser pares. La troba-
da estarà moderada per Dani 
Río. 
Més endavant, divendres 10 
de maig, en doble sessió, de 
2/4 de quatre a les cinc de 
la tarda, i de 2/4 de vuit a les 
nou del vespre, es farà el Club 
de Lectura d’adults al voltant 
del llibre “Paulina Buxareu”, 
de Josep Maria de Segarra. 
Publicada a principis del se-
gle XX, és la primera de les 

tres novel·les de Josep Maria 
de Sagarra. L’autor destil·la 
sarcasme vestit de tendre-
sa sobre aquest personatge; 
una dona de més de quaran-
ta anys, soltera i pertanyent 
a la burgesia barcelonina de 
recent passat menestral, que 
sublima la seva frustració amb 
la dèria d’aparellar personat-
ges que l’envolten. La reacció 
de les víctimes dóna lloc a 
tota mena de situacions gro-
tesques fins a arribar a un fi-
nal inesperat i sorprenent. Les 
sessions seran moderades 
per Montserrat Farrés.
També cal destacar la prime-
ra de les cites literàries de la 
Biblioteca, en motiu de la ce-
lebració del Dia Internacional 
de la Literatura Infantil i Juve-
nil, que va tenir lloc el passat 
dimecres 3 d’abril. Per com-
memorar aquesta efemèride, 
es va programar el mateix di-
mecres, una sessió d’hora del 
conte i un taller, tots a càrrec 
de Joana Garrido. 

Vilanova prepara una diada de 
St. Jordi per a tots els públics
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Vilanova del Camí celebrarà 
la festivitat de Sant Jordi amb 
un programa cultural que pre-
tén arribar a tots els públics. El 
servei de Cultura proposa per 
aquesta diada emblemàtica 
diferents activitats culturals, 
com ara un concurs de dibui-
xos per a infants i joves, una 
representació teatral i un espai 
de lectura de relats, entre al-
tres. Tot plegat es concentrarà 
la mateixa diada del 23 d’abril, 
a la plaça del Mercat. De bon 
matí, les llibreries vilanovines 
i diverses entitats del municipi 
instal·laran les tradicionals pa-
rades de llibres i roses. A partir 
de les deu, cal destacar la pro-
posta de teatre familiar amb la 
companyia Princep Totilau, 
que representarà l’obra “El 
país del pa amb tomàquet”, un 
espectacle humorístic sobre 
les festes i tradicions catala-
nes. Els grups d’escolars po-
dran gaudir d’aquesta actua-
ció a l’aire lliure. A la tarda, cal 
destacar la convocatòria del 1r 
Concurs de dibuixos de Sant 
Jordi que s’adreçarà a infants 
i joves de fins a 16 anys. Els 
dibuixos es podran fer al llarg 
de la tarda en un espai que 
s’habilitarà per a poder treba-
llar amb material proporcionat 

per gentilesa de la Cooperati-
va Abacus. També els premis 
són patrocinats per Abacus i 
n’hi haurà un total de quatre, 
un per categoria: fins a 5 anys, 
de 6 a 8, de 9 a 12 i de 12 a 
16 anys. 
Una altra de les activitats 
destacades serà “El racó de 
la lectura”, un espai per llegir 
contes en veu alta. A partir de 
2/4 de set de la tarda, dife-
rents persones participaran en 
una lectura compartida d’una 
desena de relats. A la festa 
tampoc no hi faltaran les sar-
danes i els balls tradicionals. 
L’Associació de Sardanistes 
de Vilanova del Camí farà una 
ballada de cinc a sis de la tar-
da, mentre que els més petits 
de l’Esbart Dansaire de Vila-
nova del Camí, conduïts per 
Núria Trullols, interpretaran 
diverses danses catalanes.
A més, a 2/4 de vuit del ves-
pre, l’emissora vilanovina Rà-
dio Nova farà el lliurament de 
premis del 1r Concurs de mi-
crorelats via Twitter. Es poden 
enviar les “piulades” fins el 18 
d’abril amb l’etiqueta #onara-
dionova. Els relats han d’in-
cloure la paraula “ona”. Les 
bases del certamen es poden 
consultar al web municipal ra-
dionova.cat.

Protecció Civil de Vilanova 
celebra el seu 30è aniversari

Una de les sortides amb bicicleta en què Protecció Civil acompanya als participants. 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Aquest any, Protecció Civil de 
Vilanova del Camí fa trenta 
anys i la Colla Excursionista 
de Vilanova els vol felicitar 
per aquest aniversari i també 
agrair la seva important tasca, 
ja que els acompanyen a totes 
les sortides que fan pel terme 
municipal i els seus voltants, 
donant-los recolzament i as-
sistència en cas necessari. 
D’aquesta manera, la colla 
vilanovina aprofita el 30è ani-

versari d’aquest grup de tre-
ball que vetlla per al benestar 
de les persones, per agrair a 
tots aquests nois i noies que 
durant aquests anys i de for-
ma desinteressada han donat 
un cop de mà quan ha estat 
necessari.
Així, Protecció Civil de Vilano-
va ha estat durant trenta anys, 
des del 1982, al servei del 
ciutadans en màteria de pre-
venció i protecció, col·laborant 
amb entitats i l’ajuntament. 

El servei Vilanova 
Esports amplia els 
seus horaris per a les 
persones usuàries
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Des del servei d’Esports de Vi-
lanova del Camí i dins el pro-
grama municipal d’activitats 
dirigides, per aquest tercer 
trimestre, les persones usuàri-
es amb abonament a Vilanova 
Esports podran gaudir d’una 
nova ampliació horària. 
El servei d’Esports ha progra-
mat activitat els dijous a 2/4 
de quatre de la tarda al polies-
portiu Can Titó, amb la finalitat 
d’ampliar l’oferta i desconges-
tionar el centre cívic de la Pau, 
que ha tingut gran capacitat 
d’acollida aquesta temporada; 
i també per donar resposta 
a la demanda –derivada de 
l’enquesta de valoració- d’un 
tercer dia de pràctica que su-
posés un complement i una 
millora del servei. 
Les classes van començar el  
passat  dijous dia 4 d’abril. 
Per a més informació es podt 
demanar passant pel servei 
d’Esports de l’ajuntament a 
l’Edifici d’Entitats en horari de 
vuit del matí a 2/4 de quatre de 
la tarda.

Vilanova del Camí 
serà a partir 
d’ara un muncipi 
cardioprotegit
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Per a celebrar el trenta ani-
versari dels voluntaris de Pro-
tecció Civil, aquest diumenge 
s’ha preparat una matinal ple-
na d’activitats a Vilanova del 
Camí. La plaça de Can Pa-
passeit acollirà una exposició 
de vehicles de Protecció Civil, 
compelmentada per algunes 
exhibicions amb gossos de 
rescat i un acte institucional 
que tindrà lloc a les dotze del 
migdia, en què hi serà present 
el president de la Federació 
d’Associacions de Voluntaris 
de Protecció Civil de Catalu-
nya, Lluís Mangrané. 
També està previst aprofitar 
l’acte de diumenge per fer el 
lliurament d’un desfibril·lador 
a la Policia Local de Vilanova 
del Camí, sempre i quan el 
DEA arribi a temps, ja que el 
cos està a l’espera de rebre’l. 
Amb aquest, seran dos els 
DEAs que hi haurà a la pobla-
ció, un al vehicle de Protecció 
Civil i l’altre al de la Policia Lo-
cal. La seva adquisició respon 
a l’aposta per fer de Vilanova 
del Camí un municipi cardio-
protegit i preparat per fer front 
a possibles emergències en 
aquest àmbit.
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Un mes d’abril amb 
contes primaverals a 
la Biblioteca
MONTBUI / REDACCIÓ

Durant el mes d’abril es duran 
a terme diferents sessions de 
l’activitat “Contes primaverals” 
a la Biblioteca montbuienca. 
Així, el passat dijous a les sis 
de la tarda va tenir lloc la nar-
ració “Fora, fora monstres”, 
a càrrec d’Anna Garcia. Les 
narracions van continuar ahir 
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 proper 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 i la Di-
putació de Barcelona i pretén 
arribar al públic més infantil de 
la biblioteca a través dels con-
tes i la literatura infantil.

Montbui prepara la segona trobada 
de Clàssics de la jornada “Fira Retro”

Es preveu superar la participació de cotxes i motos antics respecte l’any passat.

MONTBUI / REDACCIÓ

Montbui treballa en els prepa-
ratius de la II Concentració de 
Cotxes i Motos Antics i Clàs-
sics, la qual es durà a terme 
el proper diumenge 5 de maig 
en el marc de la jornada co-
mercial “Fira Retro”. Durant 
tota la matinal els participants 
en aquesta trobada estaran 
ubicats a l’espai MontMercat, 
que serà l’aparador de tots els 
cotxes i motos clàssics que 
s’aplegaran a banda i banda 
de la pèrgola del recinte. L’any 
passat es va aconseguir una 
cinquantena de participants 
d’arreu de Catalunya, i en-
guany l’organització espera 
superar aquesta xifra. 
En aquesta edició es vol que 
aquesta trobada tingui tot un 
caire “retro” i es vol apostar 
per recordar l’estètica dels 
anys 70. Es preveu que tota la 
zona que envolta MontMercat 
estigui plena d’elements “re-
member” i tant l’animació com 
la música que presidirà aques-
ta jornada seran d’aquella dè-
cada. També es vol des de 
l’organització que hi hagi un 
espai dedicat als recanvis de 
vehicles “clàssics”. La II Con-
centració de Cotxes i Motos 
Antics i Clàssics inclourà un 
esmorzar per als participants 
i un recorregut amb els vehi-
cles per diferents carreteres 
properes a Montbui. 

Aprofitant la celebració 
d’aquesta concentració, Mont-
Mercat acollirà una important 
representanció del comerç i 
les entitats locals. No hi fal-
taran paradistes d’antiguitats, 
artesans, brocanters, i també 
hi haurà diferents activitats 
per a la mainada. La jornada 
festiva es durà a terme entre 
les nou del matí i les tres de 
la tarda. La matinal d’activitats 
estarà organitzada per Mont-
buiComerç, amb el suport 
de la Unió d’Establiments de 
Montbui i de diferents associ-
acions i entitats del municipi.
Totes aquelles persones que 

vulguin inscriure’s en aquesta 
concentració de clàssics po-
den trucar al telèfon 93 803 47 
35 o també poden enviar les 
dades a l’adreça trobadaclas-
sics@hotmail.com. També po-
dreu trobar informació de la II 
Trobada de Clàssics de Mont-
bui a Facebook.
Un altre aspecte destacat de 
la jornada festiva és que es 
podrà donar sang a la uni-
tat ambulant de donants de 
l’Anoia, que estarà ubicada a 
MontMercat. Col·labora amb 
aquesta activitat l’Associació 
de Donants de Sang de l’Ano-
ia (ADSA).

Tot a punt per a celebrar de 
nou la 18a Festa de la Bicicleta 
MONTBUI / REDACCIÓ

El diumenge 21 d’abril a partir 
de 2/4 de dotze del migdia tin-
drà lloc la 18a Festa de la Bici-
cleta de Montbui. Un cop més, 
aquesta activitat lúdico-festiva 
aplegarà els afeccionats al ci-
clisme grans i petits, en una 
concentració-passejada pels 
diferents carrers de Montbui. 
Per tercer any consecutiu el 
lloc de concentració dels parti-
cipants serà l’espai MontMer-
cat.
Entre 2/4 d’onze i 1/4 de dot-
ze del matí es podran fer les 
inscripcions. La sortida real de 
la prova es farà a dos quarts 

de dotze. Cal destacar que hi 
haurà un petit circuit per als 
més menuts.
Hi haurà diferents premis al 
participant més jove, al més 
gran, a la millor disfressa infan-
til, a la millor disfressa adulta, 
a la bicicleta millor engalana-
da, a la bicicleta més antiga, 
a la bicicleta més divertida i 
a l’entitat amb més participa-
ció (amb premis de 200 i de 
100 euros). L’organització de 
l’acte anirà a càrrec de l’Àrea 
d’Esports de l’ajuntament de 
Montbui, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i 
Magatzems Faro.

Els guanyadors del premis de l’edició anterior.

L’ajuntament tramita el sistema 
de cremes controlades

MONTBUI / REDACCIÓ

L’ajuntament de Montbui, amb 
el suport d’agents rurals de 
la comarca de l’Anoia, ha im-
plantat el sistema de cremes 
controlades col·lectives al mu-
nicipi, pensada únicament per 
a cremes agrícoles i d’horta a 
l’espai obert de Montbui. 
Fins ara, els ciutadans que 
necessitaven fer una crema 
d’esporga entre els dies 15 
de març i 30 d’abril, havien de 
desplaçar-se a la seu comar-
cal del departament d’Agricul-

tura per a fer la sol·licitud, i es-
perar uns dies a que aquesta 
fos aprovada. 
A partir d’ara, podran fer-la 
directament a l’ajuntament de 
Montbui. A part, en el mateix 
moment, podran marxar ja 
amb la aprovació de la sol-
licitud. Això es possible gràci-
es a la implementació del sis-
tema de gestió electrònica de 
l’Administració, EACAT, que 
en una unica plataforma inte-
gra el servei d’Agents rurals i 
ajuntament. 

A partir d’ara, els sol·licitants podran aconseguir l’aprovació al mateix moment de fer-la.

La situació social i econòmica 
de Montbui, al canal 8tv

MONTBUI / REDACCIÓ

Dimarts passat al vespre l’ac-
tualitat montbuienca va ser 
protagonista del programa 
informatiu de televisió “8 al 
dia”, el qual condueix el peri-
odista Josep Cuní. El dia a dia 
d’un municipi que lluita contra 
l’atur com Montbui i els efec-
tes de la crisi van centrar els 
primers minuts d’aquest es-
pai. Una unitat mòbil de 8tv 
es desplaçar fins el bulevard 
montbuienc, on els reporters 
de la cadena van poder parlar 
amb diferents veïns del muni-
cipi, que van aportar les seves 
opinions. Tammateix l’alcalde 
Teo Romero va entrar en di-
recte per recordar que “la lluita 
contra l’atur està en la base i 
és la prioritat de tot el que fem 
a Montbui. Lamentablement, 
no és competència nostra, i 
només podem pal·liar en la 

mesura de les nostres possi-
bilitats aquest drama de mol-
tíssimes famílies”. En diàleg 
amb Josep Cuní, Teo Romero 
va recordar que “tot i que no 
és el millor moment per a mol-
tes indústries, la nostra feina i 
obsessió és buscar empreses 
que vinguin al nostre polígon”. 
L’alcalde va demanar a l’Inca-
sòl, responsable de fixar els 
preus del polígon “Plans de La 
Tossa”, que “posi uns preus 
que siguin atractius perquè 
les indústries puguin apostar 
per un territori com Montbui 
i la comarca de l’Anoia que 
necessita més inversió i més 
indústries”. 
D’aquesta manera, el canal 
privat català es va fer ressò de 
la situació social i econòmica i 
les mesures que s’estan duent 
a terme en un dels municipis 
amb més atur de Catalunya.

L’alcalde, Teo Romero, va intervenir en el programa del periodista Josep Cuní.
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La llar d’infants d’Òdena fa jornada 
de portes obertes aquest diumenge

Les llars Els Vailets i L’Avió de Paper iniciaran la preinscripció el proper 6 de maig. 

ÒDENA / REDACCIÓ

Aquest diumenge 14 d’abril 
les llars d’infants d’Òdena, Els 
Vailets i l’Avió de paper, obri-
ran les seves portes a totes 
les famílies per donar a conèi-
xer l’escola. 
Les llars d’infants “Els Vailets” 
i “L’Avió de paper” ofereixen 
ensenyaments de primer cicle 
d’educació infantil, és a dir per 
nens i nenes de 0 a 3 anys. 
Tothom qui hi estigui interes-
sat en conèixer les escoles i 
l’oferta educativa podrà visitar 
els centres en el següents ho-
raris, L’Avió de Paper (Pla de 
la Masia) d’onze del matí a 
una del migdia i la llar Els Vai-
lets (nucli) de les dotze a les 
dues del migdia.
D’altra banda, dilluns 6 de 
maig s’iniciarà el període de 
les preinscripcions per al curs 
2013-2014.  Enguany l’oferta 
formativa pels grups d’infants 
menors d’un any (P0) serà de 
vuit en cada centre, és a dir, 
16 places en total, pel grup 

d’un a dos anys (P1), 26 pla-
ces en total, 13 a Els Vailets 
i 13 a l’Avió, i pel grup d’in-
fants de dos a tres anys (P2) 
40 places en total, 20 places 
a Els Vailets i 20 a l’Avió. Tot 
i això, el centre pot organit-
zar els grups en funció dels 
mesos de cada infant. Les 
famílies que ho desitgin, amb 
infants d’edats compreses 

entre les 16 setmanes i els 
3 anys, podran presentar la 
seva sol·licitud del dilluns 6 al 
divendres 17 de maig, de 2/4 
de nou del matí a una del mig-
dia a l’ajuntament d’Òdena.
Per formalitzar la preinscripció 
es pot consultar el blog de les 
llars d’infants http://llarsinfant-
sodena.blogspot.com on es 
trobarà tota la documentació. 

Òdena disposa de cinc noves 
zones de pícnic i lleure

Situades en diversos punts del municipi, l’ajuntament demana tenir-ne cura. 

ÒDENA / REDACCIÓ

L’ajuntament d’Òdena ha fi-
nalitzat la instal·lació de nous 
equipaments per al lleure a 
diferents zones verdes de 
l’entorn natural del municipi. 
En concret s’han instal·lat sis 
noves taules i bancs que apor-
taran cinc noves zones de píc-
nic i esbarjo a Òdena. “L’ob-
jectiu és dotar de nous espais 
d’esbarjo i lleure el municipi, 
espais que permetin passar 
un dia agradable de lleure ja 
sigui per la pràctica de l’es-
port, per passejar, descansar 

o simplement per anar a be-
renar” explica el regidor de 
medi natural de l’ajuntament, 
Joan Xavier Gabarró. Els nous 
equipaments es poden trobar 
a la font de Cal Brunet, a la 
font de Cal Enric, on s’han ins-
taŀlat dues taules, a la zona de 
la Ubaga (darrere el cementi-
ri), al camí vell del Rabal (to-
cant a la zona de Puig Rabat) 
i al camí de Can Mas Arnau a 
l’Espelt. L’ajuntament d’Òdena 
demana fer un bon ús de les 
noves instal·lacions i tenir cura 
de l’entorn natural.

Jorba i la Pobla també 
celebren les seves caramelles

El bon temps va acompanyar els caramellaires de Jorba durant el diumenge.

LA POBLA - JORBA / REDACCIÓ

Una trentena de caramellai-
res, entre adults i nens, van 
recórrer, el diumenge 7 d’abril 
durant el matí, els carrers del 
centre de la Pobla de Clara-
munt. La cantada, sota de la 
direcció de Joan Mas, la va or-
ganitzar la Coral la Lira.
Els cantaires van fer cantades 
a diferents barris del poble, 
com can Galan, les Cases 
Noves, Sant Andreu, les Fi-
gueres o Sant Procopi. Tam-
bé van oferir una cantada a 
l’església de Santa Maria i a 
la plaça de l’ajuntament. Les 
peces  que van cantar va ser 
“El dolç rossinyol”, “Cançó del 
beure”, “L’hereu Riera” i “La 

Bolangera”, que els nens a 
més de cantar ballaven. A més 
de cantar, els caramellaires 
repartien clavells entre la gent. 

Caramelles a Jorba
Després d’un inici plujós el 
dissabte a la tarda al restau-
rant Xarop’s de Jorba, un sol 
radiant va acompanyar durant 
tota la tarda i el matí del diu-
menge a músics i caramellai-
res, que van recórrer masos i 
diferents indrets, oferint cants 
i danses populars entre grans 
i petits que assistien a les ac-
tuacions. La festa va acabar 
amb una paella popular amb 
90 persones al Centre Agríco-
la de Sant Genis.

Jorba prepara la 
Caminada Popular 
2013 per aquest 
diumenge

JORBA / REDACCIÓ

Si el temps ho permet, que 
sembla que sí, aquest diu-
menge tindrà lloc la Caminada 
Popular 2013 organitzada per 
l’ajuntament de Jorba, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, amb la Xarxa 
de Municipis. 
Diumenge a les vuit del matí 
es donarà el tret de sortida 
des de la plaça de la Font de 
Jorba a la caminada, amb un 
recorregut de 15,70 quilòme-
tres i una dificultat mitjana. 
Els principals punts pels què 
es passarà seran Cal Rosich, 
el Pla del Magre, La Torre del 
Joveró i La Sala. Al quilòmetre 
10, a dalt del Pla, hi haurà una  
aturada per a fer l’esmorzar 
ofert per l’ajuntament i al Pla 
del Magre hi haurà una breu 
explicació del monument. 

La Policia Local de Vilanova 
vetlla per la seguertat al volant

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Policia Local de Vilanova 
del Camí portarà a terme des 
del dilluns 15 fins al 30 d’abril 
una campanya de control so-
bre la necessitat de l’ús del 
cinturó de seguretat i els sis-
temes de retenció infantil. Els 
controls es realitzaran de for-
ma esporàdica per agents de 
la Policia Local, en diferents 
punts de la població. 
D’aquesta forma, la Policia 
Local se suma a les diferents 
iniciatives del Servei Català de 
Trànsit (SCT) per evitar morts 
per l’incompliment de la nor-
mativa en matèria de segure-
tat. En carretera, l’any 2012, el 
22% de les víctimes en acci-
dent de trànsit no portaven el 
cinturó de seguretat. L’ús del 
cinturó de seguretat és obliga-
tori per a tots els ocupants del 

vehicle. Aquest dispositiu re-
dueix el risc de contacte amb 
l’interior del vehicle o redueix 
la gravetat de les ferides en 
cas de contacte, distribuint les 
forces del xoc sobre les parts 
més fortes del cos humà, im-
pedint que l’ocupant sigui 
expulsat del vehicle en cas 
d’impacte i que es lesionin al-
tres ocupants. Respecte dels 
seients davanters del vehicle, 
queda prohibit circular-hi amb 
menors de 12 anys, tret que 
utilitzin dispositius homologats 
a aquest efecte. Excepcional-
ment, quan la seva alçada si-
gui igual o superior a 135 cen-
tímetres podran utilitzar com 
a dispositiu, el propi cinturó 
de seguretat. Les infraccions 
seran sancionades amb mul-
ta de 200 euros i la pèrdua de 
tres punts del permís.

Un dels controls anteriors de la policia vilanovina.
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La Generalitat treballa per reduir la 
velocitat a la C-244 al pas per la Pobla

La C-244 al seu pas per la Pobla en un dels passos de vianants que ja hi ha.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El Servei Territorial de Carrete-
res de Barcelona del departa-
ment de Territori i Sosteniblitat 
de la Generalitat de Catalunya 
ha elaborat una proposta per a 
reduir la velocitat a la C-244 al 
seu pas per la Pobla de Clara-
munt i així millorar la seguretat 
dels vianants. En concret, es 
planteja, bàsicament, la im-
plantació de diversos passos 
de vianants, entre d’altres me-
sures.
Des del carrer de Sant Proco-
pi fins a l’avinguda de Catalu-
nya es proposa la ubicació de 
cinc nous passos de vianants 
a diferents punts. Al carrer de 
Sant Procopi se situarien a la 
sortida del parc de l’Estrassa 
i davant de l’aparcament mu-
nicipal, més avall de l’entra-
da del carrer de la Pedrera. I 
a l’avinguda de Catalunya es 
col·locarien davant de la plaça 
de la Mare de Déu de la Llet, 
davant del bar el Castell, su-
primient el què hi ha ara, i a la 
cantonada amb el carrer dels 

Arbres del Papa.
Altres mesures que es plante-
gen són la disminució de car-
rils mitjançant senyalització 
horitzontal, senyalitzar apar-
caments, ampliar voreres o 
una plataforma a la parada de 
l’autobús. 
L’alcalde, Santi Broch, va in-

formar sobre aquest document 
en el darrer Ple ordinari del 14 
de març. Aquesta proposta es 
basa en una que ja va redac-
tar la Diputació de Barcelona 
el 2011, quan aquest ens s’en-
carregava del manteniment de 
la via, que des de l’any 2012 
depèn de la Generalitat. 

Jorba aprova el pressupost 2013 amb 
una previsió dels ingressos a la baixa

El capelladí Jordi López-Alert 
exposa la seva obra a la Pobla

L’ajuntament de la Pobla crea 
llocs de treball per als aturats
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Vist que les xifres d’atur a la 
comarca de l’Anoia no millo-
ren i la greu crisi en què està 
immersa la nostra comar-
ca, l’ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha decidit tirar 
endavant una iniciativa per 
ajudar els aturats de llarga 
durada del municipi. Es trac-
ta d’uns plans ocupacionals 
interns, que suposaran la con-
tractació de nou persones, en 
períodes de tres mesos.
L’alcalde poblatà, Santi Broch, 
ha afirmat que “la voluntat de 
l’equip de govern és ajudar 
les famílies del nostre poble 
que estan vivint dificultats ex-
tremes. Per això, s’ha posat 
en marxa aquesta iniciativa, 
així com fa uns anys es va 
crear el banc d’aliments i en 
el pressupost d’enguany s’ha 
incrementat la partida destina-
da a serveis socials”. Aquests 
plans s’han impulsat des de 
les regidories de Promoció 
Econòmica i de Benestar So-
cial.  La premissa bàsica per 

contractar aquestes persones 
és que se’ls ha acabat la pres-
tació de subsidi o que estan a 
punt de deixar de percebre-la. 
Des d’aquest mes d’abril i fins 
al juny s’han contractat tres 
poblatans a mitja jornada: un 
farà feines de manteniment 
en parcs i jardins i els altres 
dos, desbrossaran parcel·les 
municipals. Fins a final d’any 
es contractaran sis persones 
més. Aquest mes d’abril a la 
Pobla hi ha registrats 220 atu-
rats. Des del gener de 2010 i 
fins a l’actualitat es van donar 
d’alta al Servei d’Orientació 
Laboral 170 usuaris. Aquest 
servei, ubicat a l’edifici del 
Cau Jove, a la plaça de la 
Vila, està obert els dilluns i els 
dimarts, de les nou del matí a 
les dues del migdia. Els dime-
cres, de les deu del matí a les 
dotze del migdia, al Local So-
cial de l’Ateneu també es fa el 
Club de la Feina. Aquests ser-
veis tenen com a finalitat oferir 
diferents recursos als usuaris 
per a la recerca de feina.

JORBA / LA VEU

La previsió d’ingressos per al 
2013 del consistori jorbenc sig-
nifica una baixada del 6,25% 
respecte els drets reconeguts 
liquidats en l’exercici anterior i 
és una reducció que s’afegeix 
a les importants disminucions 
d’ingressos corrents que ja ve 
experimentant el pressupost 
l’ajuntament de Jorba des de 
l’any 2010. Per altra banda, 
l’objectiu dels propers exerci-
cis és assolir un superàvit es-
tructural suficient, que garan-
teixi una bona solvència i una 
mínima capacitat de finança-
ment propi de les inversions 
per a reparacions, que sempre 
cal anar realitzant. 
Amb el tancament del 2012 
ja s’ha estat a punt d’assolir 
aquest superàvit estructural, 
i durant el 2013 l’objectiu és 
assolir-lo. També cal dir que el 
romanent de tresoreria ajustat 
del 2012 ha estat positiu en 
74.530 euros. Tots aquests 
crèdits pressupostaris es de-
clararan no disponibles i això 
també és un estalvi que per-
met continuar millorant la sol-
vència, és a dir, la capacitat 
de fer front als pagaments en 
el termini corresponent. Final-
ment, s’aprova el pressupost 
amb una previsió d’un nivell 
d’endeutament del 57,5%, 
per sota del màxim del 75% 
recomanat per la normativa, 

incloent un nou préstec a in-
terès zero, a formalitzar amb 
la Diputació de Barcelona 
per import de 175.000 euros. 
Aquest préstec farà una funció 
de préstec-pont, fins el dia que 
la Generalitat de Catalunya 
pugui pagar a l’ajuntament de 
Jorba les subvencions que ha 
aprovat per als serveis i les 
inversions municipals que ja 
s’han realitzat. El deute de la 
Generalitat de Catalunya amb 
l’ajuntament de Jorba, inclo-
ent l’actual curs escolar, supe-
ra els 350.000 euros. Aquest 
deute a Jorba, i a tots els 
ajuntaments catalans, és una 
de les conseqüències concre-
tes de l’ofegament econòmic 
que pateix Catalunya, amb 
els 16.000 milions d’euros que 
cada any es generen a Cata-
lunya i se’n van cap a l’Estat i 
no tornen.
Aquests menors ingressos 
previstos per al 2013, per 
un import de 50.313 euros 
menys, obligaran l’equip de 
govern a portar a la pràctica 
un nou conjunt de mesures 
de reducció de les despeses, 
que es concentraran en els 
àmbits de les festes i activitats 
culturals i esportives, en els 
consums energètics, en els 
possibles canvis de sistema 
en algun servei de neteja i en 
les indemnitzacions mensuals 
d’alcalde i regidors, que pas-

sen de 245 a 120 euros per a 
aquest any. També s’explora-
rà la possibilitat de nous siste-
mes de recollida de deixalles, 
que pugin disminuir-ne el seu 
elevat cost actual. 
Pel que fa a les inversions, 
l’ajuntament es veu obligat a 
continuar realitzant una part 
important del projecte “Reha-
bilitació del nucli històric per a 
rutes turístiques amb el camí 
de Sant Jaume i el castell de 
Frontera”, subvencionat al 
100% entre PUOSC i FEDER. 
Per no perdre tota la part de 
subvenció de 300.000 euros 
que prové dels Fons FEDER, 
cal arribar a un mínim impres-
cindible de 600.000 euros in-
vertits en els sis anys de du-
rada. I també s’està valorant 
la possibilitat d’executar una 
petita part de la subvenció que 
hi ha aprovada per part de la 
Generalitat de Catalunya amb 
el PUOSC 2012, realitzant 
només aquells suggeriments 
dels veïns que es considerin 
urgents, i només per l’import 
pel qual se’n pugui avançar el 
finançament amb fons propis. 
La informació de la liquida-
ció del pressupost del 2012 i 
la del nou pressupost per al 
2013, aprovat per unanimitat 
de tots els membres del con-
sistori en el Ple municipal, es 
pot consultar a la pàgina web 
de l’ajuntament.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposici-
ons de la Pobla de Claramunt 
acollirà, del 14 al 28 d’abril, 
una mostra de les pintures del 
capelladí Jordi López-Alert. 
La inauguració tindrà lloc el 
aquest diumenge 14 d’abril a 
2/4 d’una del migdia. Aques-
ta col·lecció pictòrica l’orga-
nitza la regidoria de Cultura 
de l’ajuntament. Jordi López-
Alert va néixer a Capellades 
el 1971. És llicenciat en Be-
lles Arts per la Universitat de 
Barcelona i diplomat en Bibli-
oteconomia i Documentació 
per la mateixa universitat. La 

seva obra és fruit d’una mi-
rada emocional i reflexiva del 
seu entorn. El seu interès per 
les emocions en l’ésser humà 
i els seus vincles amb el pai-
satge han estat una constant 
en la seva obra en els darrers 
anys. Entre d’altres guardons, 
el 2010 va obtenir una Menció 
Honorífica a la Biennal d’Art 
Internacional de Sant Pere de 
Riudebitlles.
L’horari de visita de la mostra 
pictòrica serà de dilluns a dis-
sabte, de les sis de la tarda a 
les vuit del vespre, i el diumen-
ge, de les dotze a les dues del 
migdia.

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili



28
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 d’abril de 2013 Comarca

Anoia Sud  

Tot a punt per a la Fira i les 
Festes del Sant Crist de Piera

Els cartells guanyadors del XIXè concurs, sent el primer premi la imatge de portada.

PIERA / REDACCIÓ

S’ha enllestit ja la programació 
d’actes de la Fira i les Festes 
del Sant Crist de Piera d’en-
guany. En aquest moment, ja 
se’n pot consultar la versió en 
línia a viladepiera.cat/actua-
litat/fira2013 i durant aquest 
final de setmana s’està repar-
tint la versió en paper per les 
llars pierenques.
Enguany, per tal de facilitar la 
distribució i reduir costos, s’ha 
editat un programa únic amb 
el contingut de tots els actes 
tant de la Fira com de les fes-
tes del Sant Crist. Un progra-
ma que integra publicitat i del 
qual es fa un tiratge de 8.000 
exemplars, amb l’oferta co-
mercial, lúdica, cultural, espor-
tiva i d’actes religiosos. Aquest 
programa també estarà dispo-
nible durant els dies de la Fira, 

20 i 21 d’abril, a l’estand de 
l’ajuntament de Piera, situat al 
carrer Sant Cristòfol amb cruï-
lla Era del Poch.

Concurs de cartells
Com ja és habitual, la imatge 
de portada del programa i de 
la revista és el cartell gua-
nyador del XIXè Concurs de 
Cartells Fira i Festes del Sant 
Crist de Piera, en aquest cas, 
original de Núria Cera Casti-
llo. El segon premi va ser per 
a Luna Nueva Carvajal i el 
tercer per a Ricardo Gallucci 
Commisso. En aquesta edició 
del concurs es van presentar 
17 treballs, que des del dia 25 
de març estan exposats a la 
planta baixa del Casal per a 
Joves i Grans. L’exposició de 
cartells es podrà visitar fins al 
5 de maig.

Els mestres forjadors van ser els encarregats d’elaborar les lletres alfa i omega.

PIERA / REDACCIÓ

El diumenge 7 d’abril, la pla-
ça del Sant Crist del barri pi-
erenc del Raval va acollir la 
5a Festa de la Forja. El bon 
temps va acompanyar durant 
tota la festa, que va aplegar 
un bon nombre de visitants i 
participants als tallers de for-
ja dirigits pels mestres ferrers 
Nicolau Escudero i Jaume Ra-
ventós.
La festa va engegar a les 
deu del matí amb l’esmorzar 
popular i seguidament, es 
van posar en funcionament 
les quatre fornals i les quatre 
encluses per a poder elabo-
rar les lletres alfa i omega en 
ferro forjat, que era l’objectiu 
a assolir en aquesta edició. 
Paral·lelament, hi va haver 
entreteniment per a tothom, 
amb les bitlles catalanes, l’es-
pai per serrar troncs, malabars 
o els massatges amb pedres 
volcàniques.
Un any més, les cuineres del 
barri es van encarregar de 
fer una deliciosa escudella 

del ferrer, que es va servir 
acompanyada de carn d’olla, 
pa i vi, amb un bol de terris-
sa d’obsequi de Cal Tasta. La 
música tradicional va acom-
panyar durant la festa, amb 
les actuacions al migdia i a la 
tarda del grup Ameba, que va 
fer ballar a tothom. Per la seva 
part, l’Aula de Música Maria 
Escolà i Cases va fer coincidir 
l’ESMUFAP, una nova activitat 
de música en família, amb la 
Festa de la Forja, ja que en la 
programació d’aquesta acti-

Piera viu un cap de setmana amb la 
Festa de la Forja com a protagonista

vitat s’oferia la possibilitat de 
participar en el dinar popular.
Finalment, cal afegir que es 
va acomplir l’objectiu de fer 
les lletres alfa i omega per a la 
creu de l’empedrat del castell, 
amb el guiatge dels mestres 
Nicolau Escudero i Jaume Ra-
ventós. A més, els participants 
als tallers de forja van fer les 
lletres que componen el nom 
del barri, Barri dels Gats, que 
es penjaran a la paret que 
s’utilitza com a bar per a les 
festes d’aquest barri.

L’Aula de Música obre amb èxit 
un nou espai musicofamiliar

Les famílies participants a l’ESMUFAP s’ho van passar d’allò més bé en el primer taller. 

PIERA / REDACCIÓ

L’ESMUFAP és un espai mu-
sicofamiliar de Piera que va 
engegar el passat diumenge 
7 d’abril amb molt bona acolli-
da i amb la participació d’una 
vintena de famílies que van 
voler gaudir d’una experièn-
cia musical diferent. Així, una 
vintena de famílies, amb fills a 
partir de 0 anys, van participar 
en aquesta nova experiència 
proposada per l’Aula Munici-
pal de Música Maria Escolà i 
Cases.Les activitats d’aquesta 
primera sessió es van organit-
zar per grups, que després va 

posar en comú en una “perfor-
mance” final. Els participants 
en van fer una molt bona va-
loració i s’ho van passar d’allò 
més bé durant les dues hores 
que va durar l’activitat. L’ES-
MUFAP ofereix dues sessions 
més, els dies 19 de maig i 30 
de juny, de 2/4 de dotze a 2/4 
de dues del migdia, a Ca la 
Mestra. L’activitat va adreçada 
a famílies amb nens i no cal 
tenir coneixements previs de 
música. Les inscripcions es 
poden fer a l’Aula Municipal de 
Música, trucant al 93 776 21 
37 o el mateix dia de l’activitat.

L’UEA ofereix una 
conferència sobre 
com gestionar i 
cobrar els impagats
PIERA / REDACCIÓ

El proper dimarts 16 d’abril a 
les nou del matí, tindrà lloc al 
Casal de Joves i Grans de Pi-
era, una conferència organit-
zada per la Unió Empresarial 
de l’Anoia que porta per nom, 
“Instruments per gestionar i 
cobrar impagats”, a càrrec de 
Pere Brachfield, morosòleg i 
professor de Crèdit Manage-
ment d’EAE Business School. 
En la conferència es parlarà 
sobre com actuar en la pràc-
tica davant un impagament i 
en què l’èxit en el cobrament 
d’impagats depèn de la capa-
citat del creditor per analitzar 
la situació, saber negociar un 
acord de pagaments raona-
ble, trobar arguments per con-
vèncer al deutor i utilitzar els 
instruments més adequats a 
cada fase de gestió.
En aquesta conferència, d’en-
focament molt pràctic, a més 
d’explicar els millors procedi-
ments per al recobrament de 
deutes, el ponent comparteix 
el seu instrumental de ges-
tió d’impagats perquè pugui 
afrontar amb èxit totes les si-
tuacions de cobrament que es 
presentin en el dia a dia. Les 
inscripcions es poden fer de 
forma gratuïta a la UEA, tru-
cant al 93 8052292 o enviant 
un correu a uea@uea.cat.

Piera commemora el 82è 
aniversari de la II República

PIERA / REDACCIÓ

Coincidint amb el 82è aniver-
sari de la proclamació de la II 
República, aquest diumenge 
14 d’abril es farà un acte da-
vant l’ajuntament de Piera per 
rememorar aquesta data. 
Així, aquest diumenge es 
compleixen els 82 anys de la 
proclamació de la II República 
Espanyola, una proclamació 
plenament vinculada al mu-
nicipalisme democràtic i con-
trari a la dictadura, ja que fou 

el triomf de les candidatures 
republicanes i d’esquerres en 
les eleccions municipals del 
12 d’abril del 1931, qui ho va 
propiciar.
La Plataforma per la Repúbli-
ca convoca a tots els vilatans 
de Piera a retre homenatge 
a la bandera de la república, 
hissant-la i penjant-la a l’ajun-
tament, i a la lectura del ma-
nifest, que tindrà lloc davant 
l’ajuntament de Piera el diu-
menge a les dotze del migdia.

L’Espai d’Entitats s’omple en 
el concert dedicat al rockabilly
PIERA / REDACCIÓ

L’Espai d’Entitats va oferir, el 
passat divendres, el penúltim 
concert del cicle “Nits temàti-
ques”, en aquesta ocasió de-
dicat al rockabilly amb el grup 
Brioles. 
En aquesta ocasió la sessió 
va anar dedicada al rockabi-
lly, amb el grup Brioles, un trio 
amb més de 25 anys en l’es-
cena d’aquest estil musical. 

L’Espai es va omplir de gent 
que va vibrar i ballar a ritme 
de rock and roll.
Ara només falta un concert 
d’aquest cicle a l’Espai, que 
tindrà lloc el primer divendres 
del mes de maig. Els Karao-
ke’s Band oferiran un karaoke 
en directe on tothom qui vulgui 
podrà cantar amb un acom-
panyament musical en viu de 
molta qualitat.
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Els Hostalets de Pierola celebren      
la Segona Setmana de la Gent Gran

El Dr. Estivill va oferir una conferència sobre el son.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

La Setmana de la Gent Gran 
dels Hostalets de Pierola, ce-
lebrada durant la passada set-
mana, va comptar amb molts 
bons moments, activitats i ac-
tes. Les jornades van tenir ini-
ci amb el ja tradicional “Dinar 
de la Gent Gran”, que aquest 
any celebrava la seva 46a 
edició. En un dels actes més 
emotius de la Setmana de la 
Gent Gran, el dinar va reunir la 
gran majoria d’avis dels Hos-
talets i els seus acompanyants 
a Ca la Goretti. La trobada, 
que aquest any es va celebrar 
el passat dilluns 1 d’abril, va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde Daniel Vendrell i la 
regidora de Cultura, Educació 
i Serveis Socials, Marta Ca-
sas, a més d’altres membres 
del consistori i el mossèn de 
la Parròquia. Més de 180 avis 
van rebre l’obsequi que tradi-
cionalment es lliura aquest dia 
i que, enguany, consistia en 
un mocador o un rellotge.
Emmarcat dins la Setmana 
de la Gent Gran, el dimarts 2 
d’abril, el doctor Estivill va ofe-
rir una conferència a l’auditori 
de Cal Figueres, sota el títol 
“Dormir bé per viure millor”. 
Una entenedora xerrada so-
bre diversos aspectes del son 
i el descans, amb un tracte es-
pecial quan afecten en la ve-
llesa. El Dr. Estivill va explicar 
als assistents que, per a una 
persona gran, sis hores de 
son al dia i un parell de becai-
nes curtes és necessari per a 
un bon descans, trencant així 
amb un mite, i va desmentir 
també que l’avorriment doni 
son. Va posar especial èmfasi 
a destacar la fase REM com la 
fase que fa descansar el cer-
vell i fixa els records. En aca-
bar l’exposició va tenir lloc un 
torn de preguntes que van re-
soldre molts dubtes entre els 
assistents.

El dijous, 4 d’abril es va pre-
sentar la pel·lícula d’animació 
“Arrugues”, del director Ignasi 
Ferreras. Una pel·lícula pen-
sada per a un públic adult que 
vol ajudar a trencar el tòpic tan 
estès que el cinema d’anima-
ció va adreçat únicament a un 
públic infantil. Es tracta d’una 
pel·lícula que s’apropa amb 
sensibilitat al món de la terce-
ra edat a través de la història 
d’amistat de dos avis que es 
troben en una residència geri-
àtrica. Una preciosa i emotiva 
pel·lícula d’obligada visió, tant 
per als més menuts com per 
als més grans. Finalment el 
divendres 5 d’abril, es va cele-
brar al Casal d’Avis el Taller de 
Memòria. Una activitat oberta 
a tothom on es van donar tota 

una sèrie de suggeriments i 
activitats per tal de treballar 
la memòria de les persones 
quan es fan grans. Aquest es-
deveniment va ser valorat molt 
positivament pels avis hosta-
letencs i va finalitzar amb un 
petit esmorzar. 
La regidora de Benestar So-
cial, Marta Casas, valora molt 
positivament la participació i 
l’interès mostrat per la gent 
gran dels Hostalets de Piero-
la, i indica que aquest tipus 
d’esdeveniments són una línia 
estratègica que l’ajuntament 
vol continuar fomentant a tra-
vés del desenvolupament del 
Pla Integral de la Gent Gran 
dels Hostalets de Pierola. “La 
gent gran és activa i és futur” 
comenta Casas.

Èxit en la Pedalada Popular   
de Primavera als Hostalets

La prova va constar de tres circuits segons el nivell de cada participant.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El passat diumenge 7 d’abril, 
el dia es va aixecar radiant 
per acompanyar els nombro-
sos ciclistes participants a la 
Pedalada Popular de Prima-
vera. La prova, no competiti-
va, estava organitzada per la 
Comissió d’Esports dels Hos-
talets de Pierola i es va dividir 
en tres recorreguts depenent 
del nivell de cada ciclista. 
D’aquesta manera, tothom 
va poder gaudir d’una sortida 
plaent. Tots els circuits sortien 
de Cal Ponsa per voltar per 
les rodalies del poble. El cir-
cuit curt, de sis quilòmetres, 
estava destinat especialment 

a novells i canalla i constava 
d’unes suaus pistes forestals 
per la zona de Can Flaqué i 
Can Mas. Els altres dos, de 
15 i 25 quilòmetres respec-
tivament, eren més tècnics i 
durs, combinant pistes fores-
tals amb zones de corriols 
molt més exigents amb els 
participants. Un cop acabats 
els circuits, tots els ciclistes 
es van retrobar a Cal Ponsa 
per degustar un esmorzar ben 
guanyat a força de pedalar.
Una manera esportiva i molt 
popular d’entrar a la primavera 
i gaudir del canvi que experi-
menta la natura per aquestes 
dates.

Jornada doble per als equips 
de bàsquet hostalencs

L’equip premini, amb dues victòries, es va col·locar tercer a la classificació.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Dissabte va tenir lloc una mati-
nal de bàsquet amb els equips 
de les categories Mini i Premi-
ni en la jornada onzena de la 
lliga. Els equips hostaletencs 
van tenir diferent sort. Mentre 
els Premini guanyaven amb 
clara rotunditat sobre el Pa-
llejà mixt per 60 a 10 (havent 
tancat el marcador en el 6è 
quart), l’equip Mini es va veure 
superat pel Sentmenat per 28 
a 46, en gran mesura per un 
primer quart catastròfic pels de 
casa amb un parcial de 0-15. 
Diumenge el Premini va jugar 
el partit ajornat, corresponent 
a la 7a jornada, que l’enfron-
tava al Gavà 04 vermell. Els 
hostaletencs es van imposar 
per 31 a 21, la qual cosa els 

permet col·locar-se tercers a 
la classificació. Aquest dissab-
te, l’equip Premini es despla-
çarà fins a Corbera per jugar 
contra el CB Corbera Blau en 
el partit corresponent a la dot-
zena jornada. 
Des de la direcció esportiva 
del club s’està començant a 
treballar en la preparació de 
la pròxima temporada i fan 
una crida especialment a les 
noies nascudes l’any 2001 per 
poder completar un equip de 
Preinfantil femení. A qui li  in-
teressi la proposta, pot passar 
per la pista poliesportiva dels 
Hostalets de Pierola els di-
lluns, dijous i divendres de 2/4 
de sis a set de la tarda o trucar 
al 93 771 20 80 i deixar el nom 
i número de telèfon.

Un dels actes principals va ser el Dinar de la Gent Gran.

La gent gran va poder gaudir d’una setmana d’actes dedicada al seu col·lectiu.
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La Lliga de Capellades 
organitza un nou col·loqui
CAPELLADES / REDACCIÓ

Dins de la programació trimes-
tral de la Lliga de Capellades, 
el proper dijous 18 d’abril tin-
drà lloc una nova xerrada, a 
càrrec del grup Coop 57. 
“Una altra forma d’estalviar és 
possible” és el nom del col·
loqui que es durà a terme al 
Saló Rosa de la Lliga, dijous 
a les set de la tarda. Durant 
el col·loqui es parlarà de com 
estalviar solidàriament i inver-
tir èticament els diners, amb 
respostes a la crisi des de la 
solidaritat, la cooperació, el 
territori i la construcció d’alter-
natives. 
Aquesta xerrada està inclosa 
a les activitats que va progra-
mar la Lliga des de principis 

de març i fins a finals de maig. 
Així, a banda del col·loqui del 
proper dijous, també cal des-
tacar el concert de Sant Jor-
di, que tindrà lloc dissabte, a 
2/4 de nou del vepre a la Sala 
Teatre, on es podrà escoltar 
la Coral Eixarcia de Salou. 
Dins dels actes de Sant Jordi, 
també hi haurà la presentació 
del llibre de Guillem Guarro, 
“Déu és amor tangible. L’amor 
tangible és aquell que estima 
sense provocar dolor”, amb 
poemes recitats per Quimeta 
Bas. L’endemà, dimecres 24, 
també tindrà lloc, a la sala Te-
atre, l’espectacle, “Diversitat 
musical”, presentat pels alum-
nes de sisè de l’Escola Mar-
quès de la Pobla.    

Aquest diumenge, 
una nova edició del 
Mercat d’Antiguitats 
de Capellades
CAPELLADES / REDACCIÓ

Com cada segon diumenge de 
cada mes, Capellades celebra 
aquest 14 d’abril, el seu Mer-
cat d’Antiguitats. Des de les 
nou del matí i fins les dues del 
migdia, a la plaça Catalunya, 
es podran mirar, comprar o 
intercanviar tot tipus d’antigui-
tats com monedes antigues, 
discs, jocs, joguines, quadres, 
mobles, objectes de segona 
mà, entre d’altres. A més, el 
mateix diumenge, a la plaça 
de Missa hi haurà un intercan-
vi de plaques de cava entr els 
col·leccionistes. 
Aquest és un mercat organit-
zat pels Amics de les Antigui-
tats de l’Anoia.

El Consell Comarcal, present a la Fira 
Futur amb el departament d’ocupació

Els joves estudiants van poder informar-se sobre els serveis d’ocupació a l’Anoia.

MASQUEFA / REDACCIÓ

El passat dijous 21 de març, 
es va dur a terme la setena 
edició de la Fira Futur de Mas-
quefa, una Fira de referència 
en formació, ocupació i aquest 
any també emprenedoria.
Enguany, la Fira va batre els 
rècords d’expositors, amb 26 
centres, entre universitats, 
instituts, acadèmies, serveis 
d’ocupació, institucions i cos-
sos de seguretat, i va rebre al 
llarg de tota la jornada la visita 
de diversos centres educatius. 
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia es va veure representat a 
la Fira gràcies l’equip tècnic 
de l’Àmbit d’Estratègies per a 
l’Ocupació, que va disposar 
d’un estand on es van donar 
a conèixer tots els projectes 
que es duen a terme des del 
Departament. Al llarg de tot el 
dia, els tècnics van respondre 
qüestions referents a l’oferta 
formativa disponible i van po-
der donar a conèixer a totes 
aquelles persones interessa-
des en els recursos a nivell 
d’orientació que disposa l’en-
titat comarcal.
 
Estratègies per a l’Ocupació
L’àmbit d’Estratègies per a 
l’Ocupació va donar a co-
nèixer projectes com “Anoia 
Activa”, liderat conjuntament 
amb l’ajuntament d’Iguala-
da,  que enguany compleix la 
seva cinquena edició com a 
projecte. Anoia Activa compta 
amb una amplia oferta forma-
tiva per a persones que estan 
en situació d’atur, i amb una 
xarxa consolidada d’agents 
d’intermediació distribuïts es-
tratègicament en els Serveis 
d’Orientació Laboral per a l’as-

sessorament de totes aquelles 
persones de la comarca que 
necessiten un suport en el 
procés de recerca de feina.
El projecte “Joves per l’Ocu-
pació”, iniciat recentment, 
també es va veure representat 
a la Fira. Un programa innova-
dor de formació en alternança 
amb l’experiència pràctica en 
empreses, destinat a joves 
d’entre 16 i 25 anys, en situ-
ació d’atur, amb baixa quali-
ficació i/o dèficits formatius. 
El projecte inclou accions de 
formació professionalitzadora 
i possibilitat de pràctiques en 
empreses, tutories individuals 
i grupals  per orientació labo-
ral i formativa durant tot el pro-
cés i suport en l’obtenció del 
graduat en ESO.
L’àmbit d’Estratègies per a 
l’Ocupació disposa també del 
projecte “Laborateca Comar-
cal”, que dóna servei a tots 
aquells municipis que per les 
seves característiques no dis-
posen d’un servei d’Orientació 
Laboral. El tècnic del projecte 
es desplaça als municipis El 
Bruc, Carme, Vallbona d’Ano-
ia, Els Hostalets de Pierola, 

Castellolí, La Llacuna i Sant 
Martí de Tous. La Laborate-
ca Comarcal és un dispositiu 
d’orientació i inserció laboral 
que ofereix mesures que faci-
litin l’entrada al mercat laboral 
de les persones en situació 
d’atur de la comarca.
Com a novetat i pioner a la 
comarca, el Consell Comarcal 
de l’Anoia ha incorporat nous 
serveis a la seva pàgina de 
promoció econòmica, www.
anoiaproject.cat, entre ells  un 
xat online “Orienta’t en dos 
segons”, en què els professio-
nals del Consell atenen al mo-
ment les consultes de les per-
sones en atur. El xat estarà en 
funcionament tots els matins, 
de deu a dotze, i els dijous 
també a la tarda, de cinc a 
sis, amb l’objectiu d’oferir més 
i millors recursos a les perso-
nes que es troben en situació 
d’atur i cerquen informació i 
assessorament en els àmbits 
de la formació i l’ocupació.
Gràcies a totes aquestes ac-
tuacions, el Consell Comarcal 
de l’Anoia fa una aposta ferma 
en l’àmbit de la formació i l’ori-
entació laboral i professional.

Masquefa encara la recta final 
com a Ciutat Gegantera

Aquest dissabte començaran els actes coincidint amb la trobada de gegants de l’Anoia.

MASQUEFA / REDACCIÓ

Masquefa viurà aquest dis-
sabte, la primera de les diver-
ses activitats que d’ara i fins 
al maig posaran el punt final a 
la celebració de la Ciutat Ge-
gantera, esdeveniment que ha 
convertit la vila anoienca en 
la capital del món geganter al 
llarg de tot un any.
Demà, Masquefa celebrarà 
els actes de cloenda amb ac-
tivitats per a totes les edats. 
La celebració es farà coincidir 
amb la trobada anual que ce-
lebren les colles geganteres 
de la comarca de l’Anoia, les 
quals seran al municipi, entre 
aquestes les dues que han 
estat Ciutat Gegantera, la de 
Capellades i la masquefina.
A les nou del matí, hi ha pre-
vistes matinades pels carrers 
de la vila, i a les onze jocs ge-
gants per als infants a la Sala 
Polivalent de la Rojo. 
A la tarda, a les quatre, es 
farà una plantada de gegants 
i bastoners al jardí del CTC i 
a partir de les cinc una cerca-
vila que recorrerà Masquefa 
i en què es podrà veure en 
acció les diverses colles ano-
ienques. Serà aleshores quan 
ballaran per última vegada 
a casa nostra el gegants de 
l’Agrupació de Colles de Ge-
ganters de Catalunya, el Tre-
ball i la Cultura, i els gegan-
tons, en Pau i n’Alegria. La 
cercavila sortirà del jardí del 
CTC, davant del monument a 
la Ciutat Gegantera, i passarà 
per l’avinguda Catalunya, el 
carrer Sant Antoni, l’ajunta-
ment, el carrer Major i el carrer 
de les Escoles, per acabar a la 
plaça de l’Estació. En la clau-
sura d’aquest dissabte també 
es podrà gaudir d’una mostra 
de balls, a les set de la tarda. 
L’obriran els gegants de Ca-
pellades amb el Ball Nou, que 
només poden ballar les colles 
que han estat Ciutat Gegante-
ra, i la tancarà la colla de Mas-
quefa amb el Ball d’Aniversari.
Ja al vespre, a 2/4 de nou gau-
diran d’un correfoc pels car-
rers de la vila amb els diables 

infantils de la colla local Pixa-
focs i Gagaspurnes. Sortirà de 
la plaça de l’Estació i recorre-
rà el carrer de les Escoles, el 
carrer Major i el carrer Santa 
Clara fins a la Fàbrica Rogelio 
Rojo.

Intensa traca final
Però la traca final de la Ciutat 
Gegantera ens reserva també 
altres activitats per a les set-
manes vinents. Els dies 19, 20 
i 21 d’abril, la colla masquefi-
na es desplaçarà a Brussel·les 
per representar el fet geganter 
en una mostra de cultura ca-
talana promoguda per la Ge-
neralitat. 
El mateix dia 21 els petits de 
la colla seran a Cabrils, en una 
trobada d’escoles catalanes 
que tenen gegants i gegan-
tons. Una setmana després, el 
28 d’abril, els gegants de Ca-
talunya fan 25 anys, i ho cele-
braran amb un emotiu acte a 
Montserrat.
D’altra banda, per al 4 de maig 
hi ha prevista la visita a Mas-
quefa de dues colles gegante-
res de Costa Rica, que al llarg 
de tota una setmana faran di-
verses activitats. Tot just l’en-
demà d’arribar, el 5 de maig, 
les colles de Costa Rica parti-
ciparan, conjuntament amb la 
colla masquefina i els gegants 
locals, l’Isidre i la Magdalena, 
en la pujada a peu a Montser-
rat que cada any organitza 
l’Alzinar. 
La festa de la Ciutat Gegante-
ra tocarà a la seva fi el segon 
cap de setmana de maig, l’11 i 
el 12, en què la colla marxarà 
aleshores a Calella per viure 
els darrers moments com a 
Ciutat Gegantera i fer el tras-
pàs oficial, ja que durant el 
2013, aquest població costa-
nera serà la Ciutat Gegantera 
que agafarà el relleu de Mas-
quefa. Així, dins dels actes 
que Calella ha preparat per 
a festejar aquesta menció, el 
traspàs es produirà diumenge 
12 de maig, a partir de la una 
del migdia a càrrec dels Ge-
gants de l’Agrupació catalana. 



10% en tots els articles

Rosa Llucià
Plaça de l’Ajuntament 12

93 805 05 63
Igualada

5% en tots els productes

Styl’s
Garcia Fossas 2

93 804 52 14
Igualada

C/ St Joan Bosco 1
93 806 00 48

Vilanova del Camí

fins al 3% de descompte

Over Fer Frans
Rambla San Isidre 9

93 803 75 56
Igualada

15% de descompte excepte promocions

Federoptics Arcus
Passeig Verdaguer 42

93 804 93 70
Igualada

20% ulleres graduades 10% ulleres de sol

Òptica Torelló
Passeig Verdaguer 55

93 803 47 89Igualada

10% de descompte en tots els articles 

Women
C/ Galicia 1

93 805 44 79
Igualada

10% en tots els articles

Akords
C/ Pobla de Claramunt 1

93 804 89 32
Igualada

10% descompte en tots els articles

Capritx
Sant Magí 8

93 804 32 45
Igualada

5% de descompte en tots els articles

Basar Oro-El
Plaça de la Creu 26

93 804 50 01
Igualada

10% en roba i complements

Hidramar Natura
C/ Santa Maria 14

93 805 32 82
Igualada

5% de descompte en tots els serveis

Grup Moda
C/ Industria 8
645 477 038

Igualada

10% en roba i complements

Nins
C/ Sant Magí 2

93 804 53 37
Igualada

Menys mobiliari
i cotxets
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Roig Fotògraf
C/ Sant Josep 13

93 803 49 00
Igualada

10% en material de tot tipus
excepte màquines

i reportatges

Jip Pantalón
Crta. Igualada, Pol. Sant Armengol

93 868 00 61
Els Prats de Rei

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

o acumulables



15% fins al 50% 

Passion Beauté
Plaça de la Creu 10

93 803 17 06
Igualada

no acumulable a altres
descomptes i promocions

10% en tots els articles

Roset
Rambla Sant Isidre 40

93 803 19 38
Igualada

10% de descompte en tots els articles 

Les Confeccions
C/ Born 1

93  803 19 91
Igualada

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

Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles excepte rebaixes

Punt Blau
C/ Santa Maria 24

93 803 63 28
Igualada

Perfumeria a cal Gaspar
C/ Santa Maria 22

93 803 19 55
Igualada

de10% a 30% de descompte

10% en tots els articles (excepte trajes nuvi)

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

93 805 47 62
Igualada

10% de descompte en tots els articles

Blau Marí
Rambla Sant Isidre 36

93 805 07 92
Igualada

10% excepte  rebaixes

Moda Íntima Natural
C/ Soledat  16
93 804 42 95

Igualada

10% de descompte

Perruqueria Casals
C/ Soledat 36-38

93 803 07 44
Igualada

5% de descompte en robes i llanes

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

Igualada

10% en tots els articles

FederCamiseria Vidal
Rambla Sant Isidre 6

93 803 19 04
Igualada

10% en tots els articles

Gelou
C/ Soledat 89
93 805 57 00

Igualada

Disset
Rbla General Vives 5    Avda Balmes14

93 806 75 99       93 803 74 76
Igualada

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

La Moda
Rambla Nova 41

93 803 13 60
Igualada

 5% de descompte en tots els articles 

Nu & Nua
C/ Òdena 15
93 8044387

Igualada
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Nu & Nua

10% en tots els articles excepte rebaixes

Romeu
C/ Roser 8

93 803 12 45
Igualada

Atena
C/ de la Torre 7

93 803 96 34
Igualada

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

Benetton
Rbla General Vives 10-12

93 803 75 81
Igualada

10% descompte en tots els articles

Moda Íntima Glòria
C/ Nou 7

93 804 19 08
Igualada

del 5% al 10% de descompte

FederAB calçat infantil
Plaça del Pilar 6

93 803 12 76
Igualada

El Perefum
Plaça del Pilar 4

93 188 74 05
Igualada

5% descompte en tots els articles

Llucia
Rbla General Vives 19

93 803 28 67Igualada

10% descompte, no acumulable a altres promocions

10% en tots els articles, excepte rebaixes

Zocco
Rbla General Vives 8

93 803 04 61
Igualada

5% 

La Bona Espardenya
Paça Sant Miquel 1

93 803 16 35
Igualada

compres superiors a 10 euros
excepte rebaixes

5% al 10% 

Monetti
Plaça del Pilar 11

93 805 38 13
Igualada

no acumulable a rebaixes
ni altres promocions

10% 

David Valls
C/ Santa Caterina 19

93  805 06 82
Igualada

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

5% en aliments i accessoris

Veter·Centre
C/ Germanes Castells 14-16

93 804 59 01
Igualada



10% en tots els articles, menys merceria

Cal Perico
Pl. de l’Ajunt. 14

93 803 13 74
Igualada

5% en tots els articles

Anhel
C/ Nou 49 

93 806 81 72
Igualada

Carlomagno
C/ Santa Paula 18

93 803 05 55
Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles excepte rebaixes

Calçats Magí
C/ Sant Magí 4

93 804 16 60
          Igualada

5% descompte en determinats articles

Virginia Almenar
C/ Bélgica 2

93 805 50 76
Igualada

descompte de 3€ mostrant el carnet

La Mostra
Fira de Teatre infantil i juvenil

d’Igualada

ssSeima
Rbla. Nova 16
93 804 68 00

Igualada

5% en instal·lacions en seguretat

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

Igualada

10% descompte en cosmètica i serveis

des del 3% en descomptes

Non Stop Travel
C/ Argent 11
93 176 34 60

Igualada

10% en tots els articles

Factory OK
C/ la Torre 14
93 803 90 71

Igualada

5% en material per a l’audició

Aral Centre Auditiu
Passeig Verdaguer 55

93 803 05 90
Igualada

15% excepte rebaixes i altres promocions

Recordsports
C/ Rei Ferran d’Antequera 11

93 804 46 07
Igualada

15% en material esportiu 

Sallés
Plaça del Pilar 2

93 803 19 36
Igualada

excepte pesca
i caça

10% en perfums i cosmètcia 

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

93 803 23 68
Igualada

no acumulable a
altres promocions
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Ctra. Manresa72
93 804 06 57

Igualada
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Masquefa i l’Alzinar viuen un cap de 
setmana de teatre, poesia i música

L’escola de Blues de Barcelona va oferir un concert d’allò més vibrant.

MASQUEFA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana el 
teatre, la poesia i  la música 
van omplir Masquefa i l’Alzinar 
de cultura.
El primer acte va ser el diven-
dres 5. La companyia de tea-
tre Quadrant Màgic presenta-
va una esborrajada i divertida 
comèdia, “Quatre locas i un 
funeral”, que va fer gaudir a 
tots els assistents, unes 80 
persones. La història d’un tes-
tament i quatre familiars no va 
defraudar a ningú.
I la cultura va continuar el 
dissabte, a les sis de la tar-
da, la poeta Trinidad Casas 
va recitar part del seu llibre 
“Acecha el Nombre”, un con-
junt de poemes que se sub-
mergeixen en els sentiments 
humans per buscar les raons 
d’allò que ens fa moure. La 
trentena de visitants van gau-
dir de la calidesa de Trinidad 
Casas i la seva obra. L’acte va 
finalitzar amb coca i cava pels 
assistents i convocant a tots 
els participants en la propera 
lectura sota els cirerers en la 
festa Hanami 2013.
A les set de la tarda s’iniciava 
el moment de la música, tota 
una tarda i nit dedicada als 
alumnes de diferents escoles 
de música. Es van fer les audi-
cions dels alumnes més petits 
de l’escola Alba Massana de 

Gavà i l’Aula Musical de l’Alzi-
nar de Masquefa. Tot i el fred, 
alumnes, pares i masquefins 
van poder observar com avan-
cen els músics del futur. 
Tocades les deu del vespre va 
començar la mostra de com-
bos músicals a l’Aglà. Van 
participar les escoles Alba 
Massana de Gavà, Cal Maris-
tany dels Hostalets de Pierola, 
l’Aula Musical de l’Alzinar de 
Masquefa i l’Escola de Blu-
es de Barcelona. Va ser l’ini-
ci d’una nit vibrant i màgica 
a Masquefa. Els alumnes de 
Gavà, els Hostalets de Piero-
la i Masquefa van mostrar tota 
la seva energia amb versions 
dels The Beatles, Europe, El 
Sueño de Morfeo... que van 
omplir l’Aglà de fantàstiques 
ones musicals. Per finalitzar la 

mostra, el repertori dels alum-
nes de l’Escola de Blues de 
Barcelona, una big band de 
dotze persones, ple de clàs-
sics del blues i el jazz van fer 
vibrar a tots els assistents.
A partir de 2/4 de dotze, el Big 
Dani Pérez Quartet va pujar a 
l’escenari. Dues hores sense 
parar de jazz, blues i rock van 
fer gaudir a les més de cent 
persones que omplien l’Aglà. 
Joves, adults i avis van passar 
més que una molt bona esto-
na a l’Alzinar. 
De nou, l’Alzinar agraeix el 
suport de totes els alumnes, 
professors, actors, poetes, 
músics, pares, mares, avis 
voluntaris, socis i personal de 
l’Alzinar que van fer possible 
aquest cap de setmana de 
#MasquefaCultura.

La Policia Local de Masquefa 
és distingida per la seva tasca 

El regidor de governació (segon per l’esquerra) amb els representants de la Policia Local.

MASQUEFA / REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra de la 
Regió Policial Central van ce-
lebrar la setmana passada al 
Teatre de Solsona l’acte ofici-
al del Dia de les Esquadres. 
Durant l’acte es va felicitar 
agents de la policia catalana 
que el darrer any han actuat 
meritòriament en acte de ser-
vei o bé en reconeixement a la 
seva trajectòria professional. 
També es van felicitar diver-
sos ciutadans i cossos de la 

policia local, entre aquests la 
Policia Local de Masquefa per 
la seva col·laboració i partici-
pació amb els Mossos d’Es-
quadra en diversos serveis. El 
regidor de Governació, Carles 
Ventura, el sergent cap, Marc. 
A. Pérez, i els caporals Joan 
Circuns i José Miguel Mestre 
van rebre la felicitació. El Dia 
de les Esquadres el va presidir 
el Conseller de Governació de 
la Generalitat, Ramon Espa-
daler.

Una quarantena de famílies 
celebren la plantada d’alzines  
MASQUEFA / REDACCIÓ

Diumenge es va celebrar la 
quarta plantada col·lectiva 
al Bosc dels Infants de Mas-
quefa. Hi van prendre part un 
total de 42 famílies, les quals 
van plantar-hi les alzines que 
l’ajuntament va regalar a tots 
els nens i nenes que van néi-
xer durant l’any 2012 a Mas-
quefa, un total de 86. D’altra 
banda, la Brigada municipal 
també hi plantarà les alzines 
de les famílies que no van po-
der assistir-hi perquè tots els 
infants tinguin el seu arbre en 

aquest bosc.
Aquest va ser el quart any que 
l’ajuntament organitzava la 
plantada, una iniciativa amb 
la qual es vol que els infants 
aprenguin a estimar la natura 
i a respectar el medi ambient, 
així com també guanyar una 
nova zona verda a Masquefa. 
De fet, l’ajuntament continuarà 
regalant cada any una alzina 
a les famílies que tinguin na-
dons perquè, amb el temps, 
la vila gaudeixi d’un frondós 
bosc dedicat als infants mas-
quefins.

ERC organitza una botifarrada 
solidària per la República
MASQUEFA / REDACCIÓ

Coincidint amb la commemo-
ració de la proclamació de la 
República Catalana, la sec-
ció local d’ERC de Masquefa 
organitza pel diumenge 14 
d’abril la primera botifarrada 
popular. L’acte començarà a 
les sis a la plaça de l’estació, 
i comptarà amb la presència 
de la portaveu parlamentària 
d’ERC, Anna Simó, acompa-
nyada de la diputada comarcal 
Alba Vergés i de la regidora 
Rosa Hernández.
El preu dels tiquets per la bo-
tifarrada és de 2,5 euros i es 
poden adquirir a l’Estanc, a la 

Llibreria 7 Dies, al bar de l’Al-
zinar i a la Papereria Moral.
Paral·lelament a la botifarra-
da, es realitzarà una recollida 
solidària d’aliments per tal de 
col·laborar amb l’entitat lo-
cal del Grup de Voluntaris de 
Masquefa, que en coordina-
ció amb l’ajuntament facilita 
aliments bàsics a les famílies 
més necessitades del munici-
pi en aquests moments de difi-
cultats. La secció local d’ERC 
fa una crida als veïns per a 
col·laborar en aquesta reco-
llida d’aliments, una iniciativa 
que vol ajudar a pal·liar les ne-
cessitat dels masquefins.

El Rafecas i la Lola, els nous 
gegants de Cabrera d’Anoia

Els gegants de Cabrera, al mig, envoltats pels padrins de Mediona i Vilanova d’Espoia.

El programa “Què dius ara”, a l’Aplec dels Sants Màrtirs, entrevistant l’alcalde Jaume Gorrea.

CABRERA D’ANOIA / REDACCIÓ

Diumenge es van apadrinar, 
per part dels gegants de Me-
diona i Vilanova d’Espoia, 
els nous gegants de Cabrera 
d’Anoia, el Rafecas i la Lola, 
en ocasió de l’Aplec dels 
Sants Màrtirs. La jornada, 
molt festiva, va comptar amb 
la participació dels Falcons de 
Capellades i la Cobla Ram-
bles de Barcelona, i va finalit-
zar amb un arròs popular.

El programa “Què dius Ara”, 
a l’aplec de Cabrera
El programa “Que Dius Ara”, 
presentat per Jordi Llobet i 
produit per l’empresa audio-
visual igualadina Enric Martí 
Videoproduccions, que emet 
el Canal Anoia Comarca, va 
enregistrar-se a l’Aplec de 
Cabrera. En el programa es 
pregunta als ciutadans sobre 
temes d’actualitat, en aquesta 
ocasió sobre l’estat econòmic 
del nostre país. El programa 
es pot veure avui divendres a 
les 22 h.
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Aquest cop les obre s’estan duent a terme a la zona de la Plana.

VALLBONA D’ANOIA / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vallbona 
d’Anoia està duent a terme la 
segona fase del projecte de 
millora, ordenació i embelli-
ment de l’entorn. Després de 
les actuacions que ja es van 
fer fa uns mesos al camí del 
cementiri i al mateix cementiri, 
aquesta segona fase del pro-
jecte s’executa a la zona de 
la Plana. Concretament s’està 
instal·lant nou mobiliari urbà 
i plantant vegetació des de 
l’entrada de la carretera C-15 
fins al carrer Pius XII, i també 
des d’aquesta mateixa entra-
da fins al carrer del Reguerot. 
A més s’ha reordenat l’arbrat 
i s’han habilitat pistes de pe-
tanca en el xamfrà situat a la 
confluència dels carrers de la 
Plana i Pèlac Roquer.

Amb un pressupost d’aproxi-
madament 50.000 euros, els 
treballs de millora, ordenació 
i embelliment de l’entorn a la 
zona de la Plana els estan du-
ent a terme l’empresa Anoia 
Jardineria i professionals de 
Vallbona d’Anoia. Els treballs 
avancen a bon ritme i la pre-
visió és que aquesta segona 
fase finalitzi aquest mateix 
mes d’abril.
Serà aleshores quan l’ajunta-
ment iniciarà una tercera fase, 
que se centrarà en l’arran-
jament i la millora dels parcs 
existents i de la travessera de 
la B-224.  El projecte, amb un 
pressupost total de 135.000 
euros finançats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona, 
comptarà posteriorment amb 
una quarta i última fase.

Avança la segona fase de 
millora de l’entorn de Vallbona

Vallbona rehabilita l’antic 
escorxador per a la Brigada
VALLBONA D’ANOIA / REDACCIÓ

Aquests dies han començat 
les obres per a rehabilitar l’edi-
fici de l’antic escorxador  de 
Vallbona, situat al carrer Ma-
jor, i condicionar-hi un nou lo-
cal per a la Brigada Municipal. 
Aquesta actuació permetrà 
guanyar eficiència, estalviant 
temps i diners en desplaça-
ments, ja que actualment la 
Brigada té el magatzem a la 
nau de la Manisa, a la zona de 
la Sibèria, allunyada del nucli 
urbà.
En el nou taller i magatzem 
que s’està condicionant a 
l’antic escorxador, la Brigada 
Municipal podrà guardar-hi els 
vehicles, el material i les eines 
d’ús més habitual. En can-
vi, a la nau de la Manisa no-
més hi restarà la maquinària 
més gran i d’ús puntual. Les 
obres de reforma consistei-
xen a cobrir el pati anterior de 
l’antic escorxador, guanyant 
d’aquesta manera un nou es-
pai d’aproximadament 50 me-
tres quadrats. A més es reha-
bilita tot l’edifici, que es troba 
en molt mal estat, i s’hi instal-
la una nova teulada. Amb les 

millores, el nou local també 
disposarà d’una major alçada 
de cara a possibles nous usos 
en un futur.
Els treballs, que s’han con-
tractat a empreses i autònoms 
locals, compten amb un pres-
supost de 25.000 euros i està 
previst que s’acabin durant el 
mes de maig.

Xerrada sobre mobilitat
D’altra banda, l’ajuntament 
de Vallbona i l’ajuntament de 
Carme han organitzat per al 
proper divendres 19 d’abril 
una xerrada sobre mobilitat 
internacional oberta a tots els 
joves de la comarca. En la 
sessió, que es farà a les set 
de la tarda a la Sala Jaume 
Calveras de l’ajuntament va-
llbonenc, es donaran a conèi-
xer els recursos que els joves 
tenen a l’abast per poder mar-
xar a un altre país de la Unió 
Europea a estudiar o treballar. 
En l’organització de la xerrada 
hi col·laboren la Diputació de 
Barcelona, amb el programa 
Europe Direct, i el Departa-
ment de Joventut del Consell 
Comarcal de l’Anoia.

Èxit a la 3a Caminada Popular 
de Penyes del Barça a Carme

Unes 500 persones entre participants i organitzadors van prendre part de la festa. 

CARME / REDACCIÓ

Uns 250 participants i més 
de 500 persones entre cami-
nants, col·laboradors i acom-
panyants s’aplegaren el matí 
del diumenge 7 d’abril a la 
zona esportiva de Carme. A 
les vuit del matí es comen-
çaren a donar els dorsals i a 
2/4 de nou es donà la sortida 
des del carrer Sant Jordi. En 
els 16 quilòmetres de cami-
nada, els participants  varen 
gaudir pels voltants del preci-
ós poble de Carme, fent  tres 
avituallaments, i pogueren 
esmorzar botifarra a la brasa 
a Collbàs. Van anar-hi parti-
cipants de moltes poblacions 
de l’Anoia i gent de Badalona, 
Barcelona, Sabadell, Sitges, 
Roquetes del Garraf, Calafell, 
Banyeres del Penedès, Lli-
nars del Vallés, Sant Andreu 
de la Barca, Cervera, Torre-
lavit, Els Monjos, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, Santa 
Coloma de Queralt, Sant Cu-
gat del Vallés i Martorell. Tots 
els participants reberen una 
samarreta tècnica de l’es-
deveniment, uns mitjons de 
Punto Blanco, un val de 2x1 

per anar a Catalunya en mi-
niatura i altres obsequis més 
del Barça i del diari “El Mun-
do Deportivo”. A 2/4 de dues 
tingueren lloc els sortejos de 
vals de dinars en els restau-
rants col·laboradors, pilotes 
del Barça firmades, entrades 
pel museu del FC Barcelona, 
vals per anar al Parcmotor de 
Castellolí i una samarreta del 
Barça. Com a representant 
del F.C.Barcelona va ser-hi 
present en Pau Vilanova, com 
a cap de la Comissió social, 
l’Avi del Barça, el president de 
l’APG, Jordi Abellán, Ramon 
Burniol, delegat del Consell 
Consultiu. La caminada fou or-
ganitzada per  la Penya Blau-
grana de Carme, amb el seu 
president Joan Carles Còdol 
al capdavant i comptà amb la 
col·laboració de l’ajuntament 
de Carme i del FC Barcelona. 
La Penya agraeix la presència 
del Dr. Albert Calaf i del servei 
preventiu  d’una ambulància 
de la Creu Roja. 
D’altra banda, la Penya Blau-
grana ja està començant a 
organitzar la 4a caminada per 
l’any vinent.

Piera acull la presentació d’un 
nou partit polític, CCD
PIERA / REDACCIÓ

Avui divendres, a partir de les 
vuit del vespre, al Casal de 
Joves i Grans de Piera, tindrà 
lloc la presentació del nou par-
tit, Ciutadans de Centre De-
mocràtic (CCD), un grup amb 
la peculiaritat d’estar format 
per universitaris i gent preo-
cupada per les persones, l’eix 
social i econòmic.
Durant l’acte tindrà lloc la re-
producció d’un video amb les 
preocupacions generals dels 
ciutadans, les presentacions 
dels components d’aquest 
partit i intervencions en què 
es parlarà dels principals pro-
blemes que envolta al poble 
de Piera, deixant un espai de 

temps per a què la gent parti-
cipi i pugui dir la seva, pregun-
tant i proposant noves idees. 
En acabat, tot finalitzarà amb 
un pica-pica, per a poder co-
nèixer els diferents punts de 
vista de la gent.

Eleccions al 2015
Cal recordar que actualment, 
els governs municipals es tro-
ben a l’equador de la present 
legislatura, després que es re-
alitzessin les eleccions a finals 
del mes de maig del 2011, i 
per tant, no es tornaran a con-
vocar eleccions municipals, 
fins al proper 2015, és a dir, 
d’aquí dos anys, als voltants 
del mes de juny.

Tornen els concerts 
dels Amics de la 
Música als Hostalets 
de Pierola
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Aquest diumenge 14 d’abril 
a les sis de la tarda, torna el 
cicle de concerts dels Amics 
de la Música dels Hostalets de 
Pierola, a l’Auditori de Cal Fi-
gueres, sent aquest ja el 82è 
concert. En aquesta ocasió, el 
grup convidat a aquest con-
cert és EuroQuartet Barcelo-
na, un conjunt de corda que 
s’ha consolidat a partir de la 
seva participació a l’Orques-
tra Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu. Els seus membres, 
amb una llarga experiència 
tots ells, són Piotr Jeczmik, 
com a primer violí, Andrea Ce-
ruti, segon violí, Luca Ceruti, a 
la viola i Matthias Weinmann, 
violoncel. El programa, format 
per dotze peces, estarà com-
post per un conjunt de clàs-
sics germànics com Haendel, 
Offenbach o Strauss, amb la 
interpretació d’autors italians 
com Boccerini o Corelli i un toc 
català amb Pau Casal.

La gent gran de 
Capellades rebrà 
informació sobre l’ús 
dels medicaments
CAPELLADES / REDACCIÓ

La Diputació de Barcelona im-
pulsa polítiques de promoció 
de la salut a l’àmbit local per 
garantir la informació i l’edu-
cació sanitària de la població. 
Així, es vol facilitar la partici-
pació de les persones adultes 
i de la gent gran en la presa de 
decisions que fan referència a 
la seva salut, de manera que 
s’afavoreixi la pròpia autono-
mia i dignitat. En aquest sentit, 
avui a les cinc de la tarda, al 
Casal de Gent Gran de Cape-
llades, es farà una xerrada so-
bre els diversos tipus de medi-
caments que es poden trobar 
al mercat i el seu ús.
A través d’aquesta activitat es 
planteja quins són els interro-
gants i les dificultats amb què 
es troben les persones usuàri-
es i quins són els avantatges 
d’una nova cultura del medica-
ment. S’expliquen els diversos 
tipus de medicacions, els ge-
nèrics i els no genèrics, l’au-
tomedicació, l’autoprescripció, 
els productes naturals, els 
anomenats ‘productes mira-
cle’ i la farmaciola domèstica.
Tot això es fa a través d’una 
classe interactiva amb expli-
cació prèvia i posterior torn de 
preguntes per part del perso-
nal assistent, amb resolució 
de casos pràctics plantejats.
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“Els diners del món local s’estan fent servir per tapar 
els forats de la Generalitat i de l’Estat”
COPONS / JORDI PUIGGRÒS

A cavall entre la Conca i l’Al-
ta Anoia, Copons segueix el 
seu camí per mantenir viva la 
seva flama de poble tranquil, 
serè, treballador i compromès 
amb la terra. Històricament, la 
vila havia forjat generacions 
de traginers, ofici que gairebé 
podríem dir que té la seva de-
nominació d’origen a Copons. 
Al segle XVIII, fins a divuit mo-
lins fariners al llarg de la riera 
treballaven a tota la força pos-
sible. La prosperitat d’aquells 
temps contrasta amb la realitat 
d’avui. Amb poc més de tres-
cents habitants, Copons llui-
ta per mantenir el seu segell 
d’identitat, per lluir nets i polits 
els seus carrers de pedra, una 
joia encara desconeguda per a 
molts. Un poble massa proper 
a la ciutat, però potser massa 
lluny encara de tot. Qui sap, 
potser per això ens agrada 
tant... Cesc Salamé n’és, des 
de fa gairebé dos anys, el seu 
alcalde. 

Què el preocupa més?
Canceŀlar els deutes.
Carall, que directe. Em fa 
l’efecte que això és general...
És que és l’única preocupació 
que tinc ara. 
No em dirà que els copo-
nencs no es queixen també 
d’altres coses, o que voldri-
en alguna cosa nova que els 
fes l’Ajuntament.
Mira, jo en presentar la meva 
candidatura, que va ser una 
mica de casualitat, el primer 
que vaig fer va ser explicar la 
situació econòmica del poble. 
Que tocaven a 3.000 euros per 
habitant.
Ara ja entenc que sigui la pri-
mera preocupació...
És clar. El poble és molt cons-
cient de la situació que hi ha, 
i, certament, la gent s’implica 
en moltes coses, que s’organit-
zen gairebé sense pressupost. 
Hi ha qui comparteix el conei-
xement que té, i això genera 
una dinàmica al poble que ens 
manté entretinguts. Fa poc es 
va convocar un curs de sarda-
nes que el feien dues perso-
nes del poble... Doncs eren 16. 
Algunes dones del poble van 
fer un curs de mones. Doncs 
van venir 23 persones. Home, 
per un poble de 327 habitants, 
doncs està força bé. És bo 
estimular una mica la capaci-
tat que té la gent del poble de 
fer coses, sense necessitat de 
que vinguin a fer-nos-les.
Però el deute continua es-

Cesc Salamé, l’alcalde de Copons. Foto: JP

Entrevista a l’alcalde de Copons, Cesc Salamé

“El gran projecte que 
tenim és la reforma 
de “La Rectoria”. Hi 
posaríem l’escola i a 
baix, la farmaciola, el 
consultori, correus, el 
jutjat de pau... I  una 
caldera de biomassa” 

sent-hi.
Sí, sí, fins que no aconseguim 
baixar el ràtio d’endeutament 
que tenim, no podrem plan-
tejar-nos cap pla estratègic, 
ni cap projecte important. Fer 
inversions suposa que l’Ajun-
tament avanci uns diners, i 
després ho recupera per la via 
de les subvencions, però molt 
temps després. I això provoca 
greus problemes de tresore-
ria...
Com es pot arribar, a un deu-
te tan gros?
Doncs de la mateixa manera 
que molts ajuntaments estan 
endeutats. Era la manera de 
fer general... Assumir deute, 
i prou. I, tot i així, si exceptu-
em Madrid i València, el dèficit 
que acumulen els ajuntaments 
és inferior a l’IPC. El problema 
no són els ajuntaments, el que 
passa és que els diners del 
món local s’estan fent servir 
per tapar els forats de la Gene-
ralitat, de l’Estat... Són diners 
del món local. Recentment hi 
ha hagut les Meses de Concer-
tació de la Diputació, i el que 
ha tocat repartir és misèria... 
No hi ha dret. Són recursos 
que ha generat el món local.
Els pobles petits, a més, ge-
neren poca cosa d’ingres-
sos.
Molt poc, comparat amb ajun-
taments que tenen més re-
cursos, com el d’Igualada, per 
exemple. Però tampoc crec 
que ho tinguin més fàcil que no-
saltres. També tenen un deute 
molt gran, i això són molts anys 
de recuperació. De tota mane-
ra, tots estem pagant una polí-
tica molt mal orientada des de 

fa molts anys, que era que tots 
havíem de tenir de tot. Aquí 
tothom havia de tenir piscina, 
sala polivalent, poliesportiu... 
Aquest ha estat el gran error. 
No es va estimular des de les 
administracions superiors més 
economia d’escala. Mancomu-
nant serveis, per exemple. Això 
no es va buscar.
Diu que dels ajuts de la Dipu-
tació per als propers quatre 
anys, poca cosa?
Esperavem bastant més, sí. 
Però és que els diners que hi 
havia s’han fos. Ja hi eren, els 
diners, però han anat a parar a 
la Generalitat.
Però la Diputació no és una 
eina de servei als ajunta-
ments? Què hi té a veure, 
aquí, la Generalitat?
Això li hauria de preguntar al 
president Mas. Què ha fet amb 
els diners del món local. I a 
quins acords ha arribat amb la 
Diputació. 
Vostè també pensa que man-
comunar serveis és una 
bona solució, avui?
Això és el que el sentit comú 
diu, però en el món polític d’ai-
xò no n’hi ha gaire. És com-
plicat quan hi ha interessos 
polítics pel mig. Hi ha manco-
munitats que funcionen, i n’hi 
ha que són un desastre.
Parlem més de Copons. Fa 
anys que no hi ha pugna po-
lítica. Costa de trobar gent 
per anar a l’Ajuntament?
Aquestes últimes eleccions 
sí, però abans no. De fet, van 
plegar els regidors que hi ha-
via tots en bloc, els seus mo-
tius devien tenir... Algú em va 
dir que no es presentava ningú 

I instaŀlar una caldera de bio-
massa que servís la piscina, 
la sala polivalent, l’Ajuntament 
i el local social. Això també 
ens permetria alliberar l’espai 
de “la Barraca”, on ara hi ha 
el parvulari, i poder-hi fer el 
Local Social del poble. Per fer 
tot això calen entre 700 i 900 
mil euros. Ara mateix tindríem 
accés al 50% del finançament, 
però no a tot.
Ara que parlava de l’escola... 
Va estar a punt de desaparèi-
xer.
Sí, és cert. Només hi havia set 
alumnes, i sort d’un vuitè que 
va venir. Ara estem bé, hi ha 
27 alumnes, però d’aquí tres o 
quatre anys, això baixarà en pi-
cat. Ha baixat molt la natalitat. 
És cert que hi ha hagut el 2012 
quatre naixements a Copons, 
però això no et garanteix que 
vagin tots a l’escola del poble. 
Ja es veurà.

a Copons perquè no hi havia 
pastís per a repartir...
Quin és el projecte que teniu 
en ment per poder fer, quan 
sigui possible?
La concentració de serveis. 
Tenim “La Rectoria”, que 
s’hauria de reformar, prop de 
600 metres quadrats útils. Hi 
voldríem posar l’escola en les 
dues plantes de dalt, i a baix, 
la farmaciola, el consultori mè-
dic, correus, el jutjat de pau... 

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2
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Vic
per al dissabte 28 d’abril de  2013

a les 12:30 del migdia 
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Ca l’Huguet de Calaf recull el Premi 
com a Establiment Centenari

Roger Huguet recollint el guardó de la mà del president Artur Mas.

CALAF / REDACCIÓ

L’empresa calafina Ca l’Hu-
guet va rebre aquest passat 
dilluns el Premi amb què la 
Generalitat de Catalunya re-
coneix els Establiments Cen-
tenaris del país. Roger Huguet 
va recollir el guardó de mans 
del president de la Generali-
tat, Artur Mas, qui va posar en 
valor la vigència i el bon fun-
cionament del model comerci-
al català, assegurant que “és 
un petit tresor que entre tots 
hem de saber mantenir i fer 
progressar, en circumstàncies 
que no són gens fàcils”. 
L’empresa calafina té una llar-
ga trajectòria, de fet, la seva 
història va començar el 1675 
a Sanaüja, treballant com a 
moliners de gra. L’empresa va 
ubicar-se a Calaf el 1895 per 
Josep Huguet Samarra, i en 
el transcurs dels anys l’activi-
tat comercial ha anat variant 
des de la comercialització de 
gra, distribució d’adob químic, 
fàbrica de farina, passant per 

obrir una gasolinera el 1920, 
comercialització de pinsos... 
Al llarg de deu generacions, 
ca l’Huguet s’ha anat adaptant 
als temps actuals i ha evolu-
cionat, fins a convertir-se en 
un centre integral de jardineria 
que ofereix, també, una àm-
plia gamma de productes d’ali-
mentació de qualitat. L’empre-
sa ja va rebre l’any 2009 un 
reconeixement de la CECOT 

per la seva llarga història. 
A més de Roger Huguet, en-
carregat de recollir el guardó, 
van assistir a l’acte de dilluns 
Josep Huguet,  M. Montserrat 
Solà i Anna Recasens, així 
com l’alcaldessa de Calaf, Ma-
ria Antònia Trullàs. La Genera-
litat va homenatjar un total de 
28 establiments centenaris, i 
va lliurar també els premis a la 
Iniciativa Comercial.

Els Prats de Rei, dins la nova 
ruta 1714 del Tricentenari
ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

El comissionat del Tricentena-
ri va celebrar ahir al matí una 
reunió amb els representants 
territorials dels deu municipis 
que constituiran l’espina dor-
sal de la Ruta 1714 oficial, 
composta per una seixantena 
de monuments històrics des-
tacables de la guerra de Suc-
cessió, entre els quals hi ha la 
Torre de la Manresana, situa-
da a Els Prats de Rei, esce-
nari d’una important batalla de 
la Guerra de Successió, que 
entre setembre i desembre de 
1711 es van enfrontar les tro-
pes austriacistes i les tropes 
borbòniques.
La reunió, que es va celebrar 
al Museu d’Història de Cata-
lunya, va estar presidida pel 
comissari de la commemora-
ció del 1714, Miquel Calçada, 
i també hi van participar el 
director del Museu d’Història 
de Catalunya i responsable 
d’exposicions del Tricentena-
ri, Agustí Alcoberro, i altres 
agents implicats en el pro-
jecte. Abans de la reunió els 

assistents van visitar el Cen-
tre Cultural del Born, un dels 
enclavaments principals de la 
ruta.
La ruta 1714 oficial en els seus 
vessants cultural, històric, na-
cional i turístic ha de permetre 
posar en coneixement de tot-
hom i revaloritzar el patrimoni, 
els escenaris, els monuments, 
els fets històrics i els perso-
natges del període de temps 
en què transcorre la Guerra 
de Successió. Els municipis 
i monuments principals de la 
nova ruta són, a banda dels 
Prats de Rei amb la Torre de la 
Manresana, Barcelona, Cen-
tre Cultural del Born; Cardona, 
Castell de Cardona; Cervera, 
Universitat de Cervera; Lleida, 
Turó de la Seu Vella; Moià, 
Casa Rafael Casanova; Sant 
Boi de Llobregat, Museu de 
Sant Boi de Llobregat i es-
glésia de Sant Baldiri i Tomba 
de Rafael Casanova; La Seu 
d’Urgell, Castellciutat; Tala-
manca, Castell de Talamanca 
i Vic - Santa Eulàlia de Riupri-
mer, Ermita de Sant Sebastià.Inscripicions obertes 

a Calaf per als cursos 
d’iniciació d’alemany i 
d’Internet

Els Mossos ofereixen consells 
de seguretat per a la gent gran El Centre de Dia i la Llar 

d’Infants celebren la Pasqua

CALAF / REDACCIÓ

El passat divendres 5 d’abril 
els avis i àvies del Centre de 
Dia Casa Joan Gimferrer de 
Calaf van realitzar una acti-
vitat conjunta amb els nens 
i nenes de La Llar d’infants 
municipal “La Boireta”. Els 
menuts havien de buscar uns 
ous de Pasqua de colors, que 
els avis i àvies havien ama-
gat, i un cop els trobaven els 
havien d’enganxar en un mu-
ral. Els nens i nenes estaven 
entusiasmats buscant els ous 
de colors —que estaven ben 
amagats a diferents racons de 
la Llar d’Infants.  Alguns dels 
avis i àvies també van ajudar 
els més petits a buscar i en-
ganxar els ous.
Els usuaris del Centre de Dia 
van estar molt contents per la 

sortida i per la feina que havi-
en realitzat amb anterioritat, 
ja que van ser ells mateixos 
els que van pintar els ous i el 
mural. Aquesta activitat va re-
sultar molt satisfactòria per als 
dos equipaments municipals, 
ja que ajuda a potenciar la re-
lació intergeneracional, tren-
car les rutines i celebrar con-
juntament festes tradicionals.

Actes al Casal de Calaf
D’altra banda, aquest dissabte 
tindrà lloc al Casal de Calaf el 
concert de Nuri Total que pre-
senta el disc, “A la vida pas-
sen coses”, a la Sala Hall a les 
onze. L’endemà diumenge, es 
durà a terme la xerrada, “El 
model energètic a debat”, amb 
membres de la Plataforma 
Aturem el Fracking.

Estudiar o treballar a 
l’estranger, eix d’una xerrada

El proper divendres tots aquells qui vulguin podran assistir a la xerrada dels agents policials.

CALAF / REDACCIÓ

El proper 19 d’abril, l’Esplai 
de la Gent Gran de Calaf  de 
Casa Bertran acollirà una xer-
rada a càrrec d’un agent dels 
Mossos d’Esquadra. Es tracta 
d’una nova edició dels “Con-
sells de seguretat per a gent 
gran: com evitar els enganys”, 
una activitat que de ben segur 
serà ben interessant per a les 

persones grans, però també 
per a totes les edats. A ban-
da d’explicar els enganys i 
furts més freqüents per tal de 
poder-los prevenir, des dels 
Mossos es donarà també una 
sèrie de pautes i consells de 
gran utilitat per als assistents. 
La xerrada començarà a les 
cinc de la tarda i està oberta 
a tothom.

Els avis i àvies van compartir amb els infants una activitat molt enriquidora.

CALAF / REDACCIÓ

Avui divendres tindrà lloc a Ca-
laf una xerrada sobre “Mobili-
tat internacional”. S’organitza 
des de la regidoria de Joventut 
del municipi —conjuntament 
amb Sant Martí Sesgueioles 
i Copons— i va dirigida a tots 
aquells nois i noies interessats 
en l’oferta formativa i laboral 

a nivell internacional. Així, es 
donarà informació sobre be-
ques, feines en pràctiques 
o els diferents recursos que 
ofereix la Unió Europea, entre 
d’altres.La xerrada és oberta 
a tothom i començarà a les 
set de la tarda, al Centre de 
Recursos per a l’Ocupació de 
Calaf, al carrer Xuriguera, 42.

CALAF / LA VEU

El Centre de Recursos per 
a l’Ocupació de Calaf ha or-
ganitzat un curs d’iniciació 
a l’alemany, de 40 hores de 
durada, enfocat a establir les 
bases de la llengua alemanya 
de manera dinàmica i comuni-
cativa. Les classes, que s’im-
partiran els dimarts i els dijous 
de set a nou del vespre, co-
mençaran el proper 23 d’abril 
i finalitzaran el 27 de juny. Es 
tracta d’una molt bona oportu-
nitat d’entrar en contacte amb 
aquest idioma, i a la vegada 
amb la cultura d’aquest país 
europeu. 
D’altra banda, també estan 
obertes les inscripcions per al 
curs d’Iniciació a Internet, de 
80 hores i subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i el Fons Social Europeu. 
Les classes s’impartiran els 
dilluns, dimarts, dijous i diven-
dres de nou a una del matí,  
des del 6 de maig i fins al 7 de 
juny. Aquesta acció formativa 
està especialment adreçada a 
persones desocupades inscri-
tes al SOC.
Per a més informació i inscrip-
cions, podeu contactar amb 
el Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf situat al 
carrer Xuriguera, 42 o bé tru-
cant al número de telèfon 93 
869 82 49. 



L’IHC firma la seva primera victòria del 2013 a les Comes
IGUALADA / IHC BLOCAT

Ha trigat molt a arribar. I quan 
ho ha fet no ha estat fàcil. Des 
del 2 de desembre de l’any 
passat l’IHC no guanyava a 
Les Comes. Dissabte ho va 
aconseguir però va haver de 
superar un Vilanova molt sòlid i 
una parella arbitral nefasta que 
va estar a punt d’impedir-ho a 
base de penals mal assenya-
lats.
Per superar tot això l’IHC va 
haver de tirar de caràcter i re-
beŀlia. Els arlequinats van sa-
ber remuntar quan el Vilanova 
es va posar per davant i no 
s’han deixat contagiar per les 
constants errades arbitrals. Al 
final un gol d’Oriol Vives va 
donar el premi merescut dels 
3 punts que en altres ocasions 
s’havia escapat immerescuda-
ment.
De fet de dos i arlequinats. 
L’IHC va dominar totalment 
al Vilanova. D’entrada es va 
avançar molt d’hora (al minut 
2), amb un segon remat d’ un 
penal llençat per Casadevall. 
amb l’1 a 0 els de Monclús-
Pont-Doncel van tenir grandís-
simes oportunitats per marcar i 
van enviar 5 boles al ferro. Fins 
que Sergi Pla, més explosiu 
que mai, es va inventar un gol 
magnífic. Va rebre a la lateral 
de l’àrea, va fer dos reversos 
rapidíssim i va enviar la bola a 
l’escaire.
Amb el 2 a 0 en contra els vi-
sitants van reaccionar. Primer 
van amenaçar amb una rema-
tada al pal i després van apro-
fitar un bon moviment des del 
darrere de la porteria de Pujals 
per enviar una bola punxada a 
l’àrea dins de la porteria. Amb 
el 2 a 1 i a falta només d’un 
minut per arribar al descans 
es va començar a patir el que 
seria la dinàmica de la segona 
meitat. Garmendia i Garrote 
van expulsar en Pove amb una 
targeta blava difícil d’entendre. 
Creus va intentar aprofitar-ho 
per establir l’empat però l’Elagi 
se li va avançar i li va robar la 
bola. Després els arlequinats 
van aguantar part de la infe-
rioritat amb algunes gran atu-
rades del mateix Deitg. I fins i 
tot Càceres en una contra po-
dria haver ampliat el marcador. 
Però la bola, dolçament aixe-
cada, es va escapar a l’esquer-
ra de la porteria.
I no només perquè s’hi van 
veure molts gols, 8 en total. O 
perquè els dos equips van ju-
gar al 120%. La bogeria va ser 
haver de suportar un arbitratge 
que a mesura que anava fent 

  Jornada 22
  Lleida  -  Calafell   4  :  5
  Sant Feliu  -  Lloret   3  :  3
  Blanes  -  Vendrell   3  :  4
  IGUALADA  -  Vilanova   6  :  5
  Alcoi  -  Voltregà   3  :  4
  Noia  -  Reus Dep.   6  :  5
  Liceo  -  Vic   3  :  3
  FC Barcelona  -  Shum   6  :  0
   Jornada 23
   Calafell  -  Sant Feliu   _  :  _
   Lloret  -  Alcoi   _  :  _
   Vilanova  -  Lleida   _  :  _
   Shum  -  IGUALADA   _  :  _
   Vendrell  -  Noia   _  :  _
   Reus Dep.  -  Liceo   _  :  _
   Vic  -  FC Barcelona   _  :  _
   Voltregà  -  Blanes   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   22   57     127:56     71
2   FC Barcelona   22   51     112:45     67
3   Vendrell   22   44     91:64     27
4   Reus Dep.   22   39     104:87     17
5   Vic   22   37     71:46     25
6   Noia   22   36     77:75     2
7   IGUALADA   22   34     90:87     3
8   Lleida   22   31     80:87     -7
9   Voltregà   22   29     63:72     -9
10   Lloret   22   28     91:90     1
11   Vilanova   22   28     83:107     -24
12   Blanes   22   22     72:76     -4
13   Sant Feliu   22   19     60:106     -46
14   Shum   22   18     65:95     -30
15   Calafell   22   18     63:96     -33
16   Alcoi   22   10     51:111     -60

errades les intentava compen-
sar… i aleshores les multiplica-
va per dos. Garrote i Garmen-
dia van treure de polleguera a 
totes dues aficions.
D’entrada l’IHC va aguantar el 
minut de power play que enca-
ra quedava. I just quan ja ju-
gaven amb 4 de pista va venir 
la jugada del 2 a 2. Una gran 
rematada exterior de Jordi Fer-
rer que va anar de pal a pal. 
A partir d’aquí els visitants es 

van posar a defensar en zonal 
que va dificultar molt el joc dels 
igualadins.
El partit va entrar en una fase 
esquizofrènica. El Vilanova va 
marcar els seus 3 gols en pe-
nals erronis dels àrbitres. Tots 
ells fotocopiats per un finíssim 
Gil. Tots esperant al final del 
compte arbitral. Tots a l’escai-
re. Feina d’un autèntic especi-
alista.
El Vilanova va arribar a po-

tància. Semblava que per una 
vegada no es patiria a les Co-
mes. Però quedaven encara 7 
minuts i … una parella arbitral. 
Dos penals “fatals” i altre cop 
5 a 5.
Els nervis a la pista (i a la gra-
da) eren a flor de pell. I es tra-
duïen en errades per les dues 
bandes. A falta d’1 minut i mig 
per acabar, en una mala sortida 
a la contra de l’IHC, el Vilanova 
es va trobar amb una bola re-
galada que els podia haver do-
nat el partit. L’Elagi, magistral, 
va aturar l’1 contra porter. i no 
només això. Va direccionar el 
rebuig cap a l’Oriol Vives que 
va muntar una contra que va 
acabar amb un cop de bola en-
rabiat que va suposat el 6 a 5 i 
3 punts meravellosos pel futur 
del club.
IHC 6 (2/4) Elagi, Marçal (1), 
Baliu (1), Pla (1) i Vives (1), 
equip inicial. Càceres, Pove 
(2). D.Carles, P. Vilaseca, 
A.Povedano.
VILANOVA 5 (1/4) De Moya, 
Creus, Martínez, Ferrer (1), 
Garcia, equip inicial. Gil (3), 
C.Rodriguez, Pujals (1). Agui-
lar.
GOLS: 1-0 Marçal (m 2.35), 
2-0 Pla (m 15.43), 2-1 Pujals 
(m 18.17). SEGONA PART. 2-2 
Ferrer (m 2.40), 2-3 Gil penal 
(m 5.04), 3-3 Pove penal (m 
14.42), 4-3 Pove (m 16.10), 5-3 
Ton (m 17.55), 5-4 Gil penal (m 
18.42), 5-5 Gil penal (m 22), 
6-5 Vives (m 23.30).
El proper partit dels arlequi-
nats serà demà dissabte, a 
les 20.30 hores, a la pista del 
Shum Maçanet, que lluita per 
evitar el descens.

Més info a http://ihc.blog.cat

L’IHC va poder assolir una victòria aquest any a les Comes. Arxiu Joan Guasch.
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sar-se 2 a 3 en el marcador. 
Pove va empatar també des 
del punt de pena màxima. Un 
minut i mig després en Pove 
va caçar a l’aire una assistèn-
cia màgica de Càceres des de 
línia de fons. L’Igualada havia 
aconseguit donar-li la volta al 
marcador. Eren els millors mo-
ments dels arlequinats que tot 
i que van desaprofitar una FD 
van aconseguir el 5 a 3 amb un 
míssil-Ton des de la llarga dis-

Les noies de l’IHC femení van 
completar un cap de setmana 
autènticament rodó. 6 punts, 
16 gols a favor i només 4 en 
contra. Diumenge les arlequi-
nades es van imposar al cuer 
de l’OKlliga femenina, el Tra-
viesas, per 5 a 1 en un partit 
ajornat corresponent a la jor-
nada número 15. L’IHC que 
va encetar el marcador molt 
ràpid (al minut i 32 segons 
Raquel Bernadas feia l’1 a 0), 
i el va deixar sentenciat en 6 
minuts i mig amb un clar 3 a 0 
( amb dues dianes de la Laura 
Salvador).
A la segona part, amb el mar-
cador encara ampliat amb un 
quart gol, el del hat trick de la 
Laura , les visitants van poder 
fer el gol de l’honor. I a falta 
d’1 minut pel final la Raquel 
va fer el segon del seu comp-
te particular (el sisè en un cap 
de setmana maratonià). La 

gran notícia del partit va ser 
sota pals on s’hi va tornar a 
veure la gran Laura Balaguer, 
cada cop més recuperada de 
la seva lesió.
FONTANELLAS I MARTÍ IHC 
5 (3/2) Laura Balaguer, Marta 
Soler, Laura Salvador (3), Ra-
quel Bernadas (2) i Anna Gil, 
equip inicial. Elba Garreta, Ju-
dith Baldris i Laura Hernandez.
TRAVIESAS 1 (0/1)  Clara 
Palleiro, Lucia Contreras, Ana 
Abalde (1), Noelia Carrera 
i Celsa Lopez, equip inicial. 
Marta Ureña, Laura Taboada i 
Laura Fernandez.
GOLS: 1-0 Raquel Bernadas 
(m 1.32), 2-0 Laura Salvador 
(m 4.13), 3-0 Laura Salvador 
(m 6.38). SEGONA PART. 4-0 
Laura Salvador (m 4.45). 4-1 
Ana Abalde (m 9.42). 5-1 Ra-
quel Bernadas (18.46).
Anteriorment, les noies van 
derrotar el Cerdanyola per 10-

3. L’IHC femení va aconse-
guir la 10 victòria de la tem-
porada. I malgrat el que indica 
el marcador les igualadines 
van haver de pedalar fort 
per remuntar a les visitants 
a la primera meitat. Tot i que 
l’IHC va marcar molt ràpid (al 
segon 28 Marta Soler ja es-
trenava l’electrònic), després 
Rita Diaz (2) i Laia Archs li 
donaven la volta al marcador 
invalidant el gol de l’empat a 2 
de Raquel Bernadas. El 3 a 3 
de la Raquel va obrir la porta 
a l’esperança. I un gol Laura 
Salvador en els últims 5 mi-
nuts de la primera meitat va 
acabar de trencar el partit. 
Fins al punt que a la segona 
meitat no hi va haver més que 
un equip a la pista, l’IHC, que 
va aconseguir un parcial de 6 
a 0.

Cap de setmana de sis punts per a l’IHC femení
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FUTBOL / ROGER MARÍ

El CFI va sortir derrotat en el 
seu desplaçament a Vilanova 
en un dels pitjors partits de la 
temporada. Els homes de Tar-
rés no van inquietar en cap 
moment la porteria rival i el 
conjunt local en va tenir prou 
amb els gols de Triguero i Guz-
man per guanyar còmodament 
el partit. Amb aquest resultat 
els igualadins diuen pràctica-
ment adéu a les possibilitats 
d’ascens ja que s’allunyen a 12 
punts del segon classificat.
En els primers minuts de par-
tit l’Igualada es va trobar força 
còmode sobre el terreny de 
joc ja que el Vilanova tenia les 
línies bastant endarrerides es-
perant la pèrdua de pilota dels 
blaus per sortir amb molt pe-
rill a la contra. Passats els 10 
primers minuts, l’Igualada va 
començar a perdre pilotes en 
la zona d’elaboració  i va veu-
re com el seu rival s’acostava 
cada vegada amb més perill a 
la porteria de Yannick. Blas i 
sobretot Triguero, l’home més 
perillós dels conjunt local,  cre-
aven sensació de perill cada 

El CFI no va tenir sort a Vilanova i la Geltrú. Fotos: Toni Marí.

  Jornada 26
 Valls  -  Santfeliuenc   2  :  0
  Cervera  -  V. Alegre   2  :  3
  Morell  -  Tecnofutbol   2  :  0
  Amposta  -  Ascó   0  :  1
  Sants  -  Viladecans   1  :  2
  Tàrrega  -  Torredembarra   2  :  1
  Reddis  -  Andorra   2  :  2
  Vilanova G.  -  IGUALADA   2  :  0
  Torreforta  -  Martinenc   1  :  1
   Jornada 27
   Ascó  -  Valls   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Sants   _  :  _
   Viladecans  -  Cervera   _  :  _
   Andorra  -  Amposta   _  :  _
   Martinenc  -  Reddis   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Tàrrega   _  :  _
   Torredembarra  -  Vilanova G.   _  :  _
   IGUALADA  -  Torreforta   _  :  _
   V. Alegre  -  Morell   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   26   60     64:22     42
2   Viladecans   26   56     49:21     28
3   Santfeliuenc   26   56     43:20     23
4   Martinenc   26   48     49:24     25
5   IGUALADA   25   44     46:27     19
6   Amposta   26   39     39:31     8
7   V. Alegre   26   39     42:42     0
8   Tàrrega   26   34     33:39     -6
9   Vilanova G.   26   33     36:35     1
10   Andorra   24   31     31:36     -5
11   Reddis   26   30     29:57     -28
12   Sants   26   28     38:51     -13
13   Torreforta   25   27     29:41     -12
14   Torredembarra   26   26     35:40     -5
15   Valls   26   26     25:39     -14
16   Cervera   26   26     30:46     -16
17   Morell   26   25     20:43     -23
18   Tecnofutbol   26   23     23:47     -24

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 26
  St. Cugat Ses.  -  Hortonenc   3  :  1
  Les Roquetes  -  La Granada   2  :  1
  Sitges  -  Jove Roquetes   3  :  2
  ÒDENA  -  Base Vilanova   3  :  4
  Ribes  -  Suburense   2  :  6
  SAN MAURO  -  Riudebitlles   4  :  0
  Vilafranca Atl.  -  St. Sadurní At.   1  :  1
  MONTSERRAT  -  ANOIA   1  :  0
  FÀTIMA  -  CAPELLADES   1  :  2

  Jornada 27
   Base Vilanova  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   Hortonenc  -  Ribes   _  :  _
   Suburense  -  Les Roquetes   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  ÒDENA   _  :  _
   CAPELLADES  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Jove Roquetes  -  SAN MAURO   _  :  _
   Riudebitlles  -  MONTSERRAT   _  :  _
   ANOIA  -  FÀTIMA   _  :  _
   La Granada  -  Sitges   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   26   63     89:30     59
2   Sitges   26   60     69:38     31
3   ÒDENA   26   53     71:41     30
4   Vilafranca Atl.   26   50     48:29     19
5   Les Roquetes   26   48     55:45     10
6   Base Vilanova   26   46     58:43     15
7   Suburense   26   42     48:40     8
8   Jove Roquetes   26   35     60:45     15
9   St. Cugat Ses.   26   33     50:47     3
10   La Granada   26   31     47:56     -9
11   St. Sadurní At.   26   29     42:64     -22
12   CAPELLADES   26   28     52:68     -16
13   Riudebitlles   26   28     49:71     -22
14   MONTSERRAT   26   27     41:64     -23
15   Ribes   26   25     49:53     -4
16   Hortonenc   26   23     32:66     -34
17   FÀTIMA   26   20     38:68     -30
18   ANOIA   26   16     37:67     -30

  Jornada 24
  La Paz  -  Vista Alegre   0  :  7
  PM Tossa  -  Tous   3  :  0
  Piràmides  -  Garcia Montbui   0  :  4
  Calaf  -  Pobla Clar.   1  :  2
  Torre Clar.  -  Jorba   3  :  1
  Vilanoveta  -  Ateneu Ig.   4  :  0
  Montbui  -  Rebrot   1  :  3

   Jornada 25
   Carme  -  La Paz   _  :  _
   Vista Alegre  -  Calaf   _  :  _
   Rebrot  -  Piràmides   _  :  _
   Tous  -  Torre Clar.   _  :  _
   Jorba  -  Vilanoveta   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Montbui   _  :  _
   Pobla Clar.  -  PM Tossa   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   22   56     95:27     68
2   Pobla Clar.   22   50     80:42     38
3   Garcia Montbui   23   50     56:29     27
4   PM Tossa   23   47     74:41     33
5   Vilanoveta   21   44     54:31     23
6   Vista Alegre   22   42     53:40     13
7   Calaf   21   40     75:33     42
8   Rebrot   23   40     75:58     17
9   Ateneu Ig.   23   34     67:52     15
10   Jorba   23   23     63:72     -9
11   Torre Clar.   22   19     23:71     -48
12   Tous   23   15     27:48     -21
13   Montbui   22   13     37:68     -31
14   La Paz   22   6     23:95     -72
15   Piràmides   22   4     21:116     -95

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 24
  Ràpit Català  -  Espirall   0  :  1
  Fontrubí  -  Puigdàlber   4  :  0
  CABRERA ANOIA  -  Ind. Garraf   1  :  4
  HOSTALETS P.  -  Mediona   3  :  1
  LA LLACUNA  -  Real Unión   1  :  1
  Torrellenc  -  Can Cartró   1  :  2
  VALLBONA  -  Plana Rodona   2  :  5
  St. Sadurní  -  Martinenca   0  :  4

  Jornada 25
   Espirall  -  Fontrubí   _  :  _
   Puigdàlber  -  LA LLACUNA   _  :  _
   Mediona  -  Ràpit Català   _  :  _
   Martinenca  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   Ind. Garraf  -  Torrellenc   _  :  _
   Can Cartró  -  VALLBONA   _  :  _
   Plana Rodona  -  St. Sadurní   _  :  _
   Real Unión  -  CABRERA ANOIA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   24   56     84:33     51
2   HOSTALETS P.   24   54     84:30     54
3   Ràpit Català   24   52     82:30     52
4   Mediona   24   48     75:36     39
5   Can Cartró   24   47     71:39     32
6   Ind. Garraf   24   45     49:30     19
7   Martinenca   24   44     64:39     25
8   Plana Rodona   24   38     76:43     33
9   St. Sadurní   24   36     50:50     0
10   Torrellenc   24   34     55:47     8
11   LA LLACUNA   23   28     37:48     -11
12   CABRERA ANOIA   24   27     50:72     -22
13   Real Unión   24   18     42:55     -13
14   VALLBONA   23   10     35:102     -67
15   Fontrubí   24   10     22:95     -73
16   Puigdàlber   24   1     12:139     -127

futbol 4A CATALANA G10

Triple victòria dels equips de 
pàdel Cal Font_les Moreres

Un desconegut Igualada 
perd a Vilanova (2-0)

PÀDEL / REDACCIÓ

L’equip les Moreres-Calfont A 
FCP es va imposar per 2-1 al 
Esquaix Igualada. La parella 
Jaume Mallart-Jordi de Bel-
za guanyava a Bernat Sole 
– Marc Corcelles per 6-2/ 2-6/ 
3-6. La parella número dos 
formada per Xavi Valls – Xavi 
Mercade van caure per 1-6/4-
6 cont a Toni Valldaura – Lluis 
Fernández i finalment Gabriel 
Vidal – Manel Vilarrubias es 
van imposar a Àngel Sole – 
Jordi Homs  6-2/ 2-6 / 3-6 . El 
equip A Moreres-Calfont diu-
menge 7 d’abril es imposar per 

2-1 al Indor Can Amat, Abrera.  
L’equip Femení Moreres -- Cal-
font va perdre dissabte 6 d’abril 
contra CT Olesa per 0-3. I ens 
van portar la victòria el diumen-
ge contra CN Martorell per 3-0. 
La parella Sara Vidal - Virgí-
nia Riba guanyava a Montse 
Galofre-Delia Andreu per 6-3/ 
7-6/ 6-4. La parella número 
dos formada per Clara Vives 
-Antònia Arrabal van guanyar 
per 6-3/6-0 contra Maria Díaz 
-Ana Puente i per últim, Raquel 
Soteras-Elsa Ribera es van im-
posar a Dolors Miñarro-Josefi-
na Agut per  6-2/ 7-5.   

cop que rebien la pilota a tres 
quarts de camp. Precisament 
una bona jugada de Blas per 
banda esquerra la va saber 
aprofitar molt bé Triguero (23’) 
que va engaltar un bon xut des 
de la frontal de l’àrea per inau-
gurar el marcador. Els blaus 
només van inquietar la porte-
ria visitant en un potent xut de 
Bachana a la mitja hora de joc, 
però Marcos va saber resoldre 
la situació sense gaires proble-
mes. Abans d’arribar el des-
cans, els del Garraf, podrien 
haver doblat el seu avantatge, 
però Jony es va saber anticipar 
molt bé al davanter local quan 
aquest ja encarava a Yannick.
A l’inici de la represa es va 
mantenir la mateixa tònica del 
primer temps. L’Igualada era 
incapaç d’arribar amb cert perill 
a la porteria visitant i era el Vi-
lanova el que disposava de les 
millors ocasions. A la sortida 
d’un còrner, Pagés va salvar el 
gol local sota la línia, però uns 
minuts més tard Guzman (56’) 
va aprofitar una bona centrada 
i davant la passivitat de la de-
fensa local va anotar el segon 

gol local de la tarda. A partir 
d’aquest moment, l’Igualada 
va canviar el seu sistema tàc-
tic ja que va a passar a jugar 
amb un 3-4-3, però tot i això no 
va poder trenar cap jugada de 
perill. En l’últim tram del partit 
el Vilanova podria haver aug-
mentat el seu avantatge en al-
gun contraatac, però finalment 
el marcador ja no es va moure.
L’Igualada buscarà el pròxim 
cap de setmana a Les Comes 
retrobar-se amb la victòria des-
prés de 3 partits sense fer-ho. 
El rival serà el Torreforta, el 
13è classificat.

CF Vilanova i la Geltrú: Juan 
Marcos, Garrido, Valldosera, 
Raventós, Eloi (Henarejos, 
72’)), Triguero (Laguna, 89’), 
Cols (Espinosa, 76’), Blas 
(Marcé, 82’), Elouahabi, Martí-
nez i Guzman (Molina, 68’). 
CF Igualada: Yannick, Mari-
món (Ton, 60’), Pagés, Bac-
hana, Baraldés, Díez, Cortada 
(Madaleno, 70’), Jony, Fran, 
Gerard i Simón (Solé, 66’).
Gols: 1-0, Triguero (23’). 2-0, 
Guzman (56’).  



La UD San Roque participa, a Bulgària, 
en el Mundial de Gimnàstica Estètica de Grup
GIMNÀSTICA / LA VEU

Dissabte es va celebrar a Cas-
telldefels la 1a. fase campionat 
de Catalunya en edat escolar 
de conjunts i combos en què 
el conjunt prebenjamí del San 
Roque va assolir la 1a. posició 
i el combo la 3a. posició, per-
tanyen al conjunt prebenjamí 
Carlota Zamora, Julia Ainsua, 
Paula Mula, Anna Alonso, Ta-
nia Gabarri  i en el combo Iru-
ne Munuera, Sofia i Natasha 
Iglesias, Julia Farré, Estela 
Sánchez, Rut Vives, Alba Blan-
co, Nerea Camacho.
Diumenge també Castellde-
fels, es va celebrar el 1r torneig 
de copa i escolars de individu-
als de gimnàstica rítmica en el 
que van participar Sira Montes 
quedant la 1a. de la categoria, 
al igual que Carlota Miramunt i 
Mar Casals també van assolir 
la 1a. posició, Carla Bosch va 
quedar 2a. de la seva categoria 
i Berta Pons va quedar quarta, 
Aina Sorolla va quedar la cin-
quena, la sisena Sandra Do-
mínguez i la vuitena Aida Mo-
rales, Paula Mensa va quedar 
quarta i també van participar 
Nerea Caceres i Eliza Irasoc. 
Van participar també amb ex-
hibició el equip d’estètica sèni-
or amb Sonia Gutiérrez, Berta 
Jorba, Sandra Ainsua, Nerea 
Caceres, Alba Cano i Vicky Sa-
bater, i els individuals de Maria 
Cosano, Raquel Cañizares i 
Elisabeth Valiente.
També hi van prendre part dos 
combos de l’Aula i dos del Rit-
mica Capellades, tots quatre 
aconseguint el primer calaix 
del podi.
Per part del C.G. Aula de Cultu-
ra Física, en categoria benjamí  
nivell II es proclamà campió el 
combo format per: Carla Cer-
vera, Mariel·la Espinalt, Berta 
Enrique, Sheila García, Alina 
Gili, Laia Parera, Dana Pijoan 
i Maria Thompson. En catego-
ria infantil nivell III, es procla-
mà campió el combo format 
per: Ivet Brugués, Judit Cerve-
ra, Mar Fàbregas, Maria Ibós, 
Nerea Marín, Cesca Planella i 
Rut Reymundi. En Modalitat in-
dividual Rut Reymundi i Nuria 
García van aconseguir empa-
tar a nota en el tercer lloc.
Per part del C.R. Capellades, 
en categoria prebenjamí nivell 
I, també es va proclamar cam-
pió el combo format per: Ada 
Pérez, Gemma Peris, Gara 
Luna, Gisela Juan, Nayara 
García, Sheila Lorenzo i Abril 
Guillén. I en categoria benja-
mí nivell I, també aconseguí la 
medalla d’or el combo format 
per: Carla Villarroel, Ona Cle-
mente, Laia i Anna Boladeras, 
Duna Monroy i Sandra Alandi.
Per part del CE Montbui, en 

La UD San Roque, a Bulgaria. A sota, gimnastes participants a Castelldefels.

Mal partit, bon 
resultat del CFI 
femení davant l’Atlètic 
Prat (3-2)
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a la final.

Or pel CR Vilanova
El passat dissabte 6 d’abril es 
va celebrar a Blanes la 1a. 
Fase del Campionat de Cata-
lunya en Edat Escolar de Con-
junts. Les Gimnastes del Rítmi-
ca Vilanova van presentar tres 
Conjunts Aleví III amb aparell 
de Pilota compostos per: Cris-
tina Molina Santaularia, Ahinoa 
Just Aguilera i Nerea Burgada 
Luque que van pujar al graó 
mes alt després de realitzar 
una bonica coreografia. Les 
també Alevines en Nivell IV 
:Diana Daraban, Iraida Fon-
talba Mellado, Aina Pacheco 
Sànchez, Marta Mateos Fons-
eca i Laia Vives Tardà que ens 
van donar la sorpresa de la tar-
da doncs la majoria de les gim-
nastes d’aquest conjunt són 
de categories inferiors i era la 
primera vegada per totes que 
feien aparells, en aquest cas 
pilota i també van aconseguir 
l’or. Les Gran del club, el con-
junt Senior III format per : Aina 
Serra Redolad, Irene Campo 
Quiles i Agustina Rizzi Ferra-
ro que van defensar correcta-
ment la seva coreografia en 
aquest cas de Cèrcol i també 
van ser 1eres.
Va ser una jornada plena 
d’emocions per a  les gimnas-
tes del Club Rítmica Vilanova.
Moltíssimes felicitats de part de 
l’equip tècnic del Club: Mireia 
Quintana, Paula Rivero i Judith 
Marimon. La pròxima competi-
ció serà el diumenge 21 d’abril 
a Mataró amb les Individuals i 
els Conjunts.

San Roque, a Bulgaria
Per altra banda a Sofia (Bul-
gària) es va celebrar el Mun-
dial de Gimnàstica Estètica de 
Grup amb la participació de la 
UD San Roque. L’equip junior 
format per Gemma Castillo, 
Ivet Playa, Judit Sabria, Elsa 
Montes, Anna Ainsua, Geor-
gina Llanes, Andrea Roures i 
Gisela Muñoz quedant les ter-
ceres dels equips espanyols 
i les quinzè dels vint-i-cinc 
equips millors dels països com 
Bulgària, Canada, Dinamarca, 
Estonià, Finlàndia, Alemanya, 
Rússia i Ucraïna.
El proper diumenge 14 de 
abril a Blanes, es celebrarà 
la 2a. fase de Copa Catalana 
del  nivell VII i VIII amb Anna 
Ainsua, Nerea Caceres, Eliza 
Irasoc, Aina Sorolla, Sandra 
Domínguez, Aida Morales, Sira 
Montes, Andrea Roures, Gi-
sela Muñoz, Ivet Playa, Maria 
Cosano, Raquel Cañizares i 
Elisabeth Valiente.

CR Vilanova.

CE Montbui.

categoría Aleví IV amb pilota  
Nadine Gracia va assolir la 4a. 
posició, el Conjunt benjamí, ni-
vell II amb les gimnastes, Eider 
Zamora, Núria Garcia, Melissa 
González, Queralt Mateu i Ne-
rea San Juan van realizar un 
gran ball i van aconseguir la  
4a posició. El combo presentat 
amb les gimnastes: Nerea Cid , 
Farners Mateu, Cristina Valen-
tí, Núria Rojas, Paula Galán, 
Júlia Enrich i Ariadna Torres 
van obtenir el 2n. graó del podi.

També fa pocs dies competi-
en les gimnastes Karina Du-
eñas nivell V amb maces que 
va aconseguir la 10a. posició i 
Mariona Juvé Torres que amb 
aquesta competició donava 
per finalitzada la seva etapa 
com gimnasta després de més 
de 13 anys practicant aques-
ta disciplina. El seu esforç, la 
seva lluita, el coratge  i la seva 
perseverança li van donar el 
millor comiat aconseguint el 3r. 
graó del podi i donant-li el pas 

FUTBOL / LA VEU

L’Igualada no va tenir el seu 
millor dia davant un rival que 
lluita cada pilota fins al final, 
cada jugada com si li anés la 
lliga. Tot i així les blaves van 
començar dominant el partit 
i resolent amb solvència les 
jugades de perill que les juga-
dores d’El Prat creaven al con-
tracop; tres pals en mitja hora 
donen fe del domini igualadí.
El partit es va tranquil·litzar 
quan finalment la Mariona va 
obrir el marcador a pocs minuts 
per al descans recollint una pi-
lota que venia des de la defen-
sa en una jugada d’equip.
Al començar la segona part 
semblava que les coses es 
posaven de cara per l’Igualada 
quan una altra vegada la Ma-
riona perforava la xarxa rival i 
posava el 2-0 al marcador als 
dos minuts de la represa. Res 
mes lluny de la realitat, perquè 
l’Igualada va entrar llavors en 
un joc poc vistós i poc efectiu 
que va permetre a les del Baix 
Llobregat reduir distàncies al 
cap de poca estona.
Afortunadament, en la jugada 
següent a la sacada del mig 
del camp, una Mariona molt 
inspirada va tornar a batre la 
portera visitant, aconseguint 
així el tercer de l’Igualada i el 
seu hat-trick particular.
El 3-1 semblava que havia de 
donar tranquil·litat, però res 
més lluny de la realitat. Va con-
tinuar un joc nerviós i imprecís 
que beneficiava les visitants 
que van tornar a escurçar dis-
tàncies quan encara quedaven 
20 minuts per al final; vint mi-
nuts que serien de patiment i 
neguit per al públic que al final 
va veure com no es movia més 
el marcador i els tres punts 
quedaven a casa.
FITXA TÈCNICA:
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Elena Alert (Jèssica 
54’), Carla Navarro (Elena 85’), 
Esther Soler (Yaiza Moratilla 
46’), Míriam Solies (defensa), 
Araceli Barroso, Jèssica Pa-
blos (Núria Miquel 46’), Judit 
Pablos (Ainoa Carrillo 66’) 
(centre del camp), Stefany Fer-
rer (Janet Mendoza 46’), Mari-
ona Marsal, Marina Salanova 
(davantera). Entrenadors: San-
ti Ramos i Paco Pablos. 
GOLS: 1-0 Mariona (36’), 2-0 
Mariona (47’), 2-1 Miriam (54’), 
3-1 Mariona (55’), 3-2 Rut (70’)
INCIDÈNCIES: Targeta groga 
Elena (44’)
L’Igualada Femení viatja fins 
a Sant Quirze de Besora, on 
s’enfrontarà a les osonenques 
el diumenge a les 12 del mig-
dia. 
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ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Ivàn Zarco, va par-
ticipar el passat dissabte 6 
d’abril a Mataró, al Campionat 
d’Espanya dels 10.000 m.
Zarco assolia una molt desta-
cada 9a. posició estatal Abso-
luta, amb un gran registre de 
30’11”93, marca personal, en 
la cursa guanyada per Car-

Les noies del CBI van patir també una dolorosa derrota. Foto: Joan Ribera.

Derrota injusta del CB Igualada

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els propers 13 i 21 d’abril es 
disputaran les dues jornades 
del Campionat Català de Clubs 
d’atletisme, competició que 
substitueix l’antiga Lliga Cata-
lana, i en la que prendran part 
els equips absoluts del C.A. 
Igualada Petromiralles, que 
enguany han estat enquadrats 
al Grup “A”, i competició en la 
que prendran part la majoria 
dels clubs capdavanters de 
l’atletisme català, inclosos els 
que participen en lligues esta-
tals de Divisió d’Honor o 1a. 
Divisió.
La primera jornada serà demà 
dissabte 13 d’abril a Manresa, 
amb la participació de 6 con-

Demà, 1a jornada del campionat 
de clubs d’atletisme a Manresa

junts masculins i 7 de feme-
nins. Els equips masculins que 
participaran en aquest Grup 
“A”  són Esp. Penedès, C.A. 
Igualada, Avinent C.A. Man-
resa, C.A. Tarragona, LLeida 
U.A. i C.A. Vilafranca. Els fe-
menins són C.Esp. Penedès, 
C.A. Igualada, Avinent C.A. 
Manresa, C.A. Tarragona, Llei-
da U.A., C.N. Reus Ploms i 
C.A. Cambrils. 
Aquestes dues jornades  ser-
viran per agrupar els conjunts 
amb puntuacions per taula in-
ternacional, que competiran 
posteriorment per grups a la 
final del 5 de maig, lluitant per 
assolir el títol català.

Gran actuació d’Ivan Zarco 
(CAI) als estatals de 10 kms.

les Castillejo (Adidas) que 
amb 27’57”92 assolia la míni-
ma B pel Mundial de Moscou 
d’aquest 2013, entre un  total 
de 18 atletes participants. 
La campiona estatal va ser Li-
dia Rodríguez (Santutxu) amb 
32’50”34. Espanya va ser la 
campiona masc. i fem. del Tro-
feo Ibérico, superant als atletes 
de Portugal.  

BÀSQUET / E.VARGAS/X.BORRÀS

A vegades, l’esport no és just 
amb la feina constant. Derrota 
en una pista difícil contra un 
digne rival que ha sigut desca-
radament ajudat en els últims 
minuts pels representants ar-
bitrals. L’Igualada no ha fet un 
bon darrer període, també es 
cert, però ha jugat 30 minuts 
de partit molt seriosos i de mol-
tíssima qualitat.
Primer període amb un inter-
canvi constant de cistelles, molt 
ritme, intensitat i també moltes 
faltes. Els dos equips van sortir 
a mossegar des del primer mi-
nut sabent que aquesta victòria 
era molt important tant per l’un 
com per l’altre. Marcador: 21-
20.
El segon període va ser lleu-
gerament millor pels visitants, 
van tenir millors minuts amb un 
joc més intens i de més quali-
tat. Es van saber aprofitar les 
situacions de pilota interior i 
també es donà un últim passi 
quan s’havia de donar. Al des-
cans, es va anar 2 per damunt 
al vestidor (38-40).
A la tornada el partit va ser un 
recital igualadí on els bàsquets 
plovien fàcilment però sobretot 
gràcies a una bona defensa. 
Pilotes recuperades, rebots, 
contraatacs, etc. Es va acabar 
45-56.
Es tenien moltes esperances 
de guanyar el partit ja que les 
coses estaven sortint molt bé 
però de sobte, l’equip arbitral 
va començar a facilitar la vic-
tòria als locals. Després d’en-
caixar un parcial de 0 a 9, els 
locals es van posar només a 1 
en el marcador (59-60). A partir 
d’aquí es van xiular un parell 
de situacions molt dubtables 
com unes passes inexistents 
i una falta en atac que era en 
defensa, després, cada con-
tacte dels locals semblava ine-
xistent i viceversa. També s’ha 
de dir que no es van jugar uns 
bons últims minuts, no com els 

anteriors però tot i així la sen-
sació va ser de merèixer la vic-
tòria. Resultat final: 67-62.
Derrota no tan important, ara 
toca treballar per a la jornada 
següent que sí que ho és. A 
casa, contra el CN Sabadell.
Parcials de cada període: 21-
20; 17-20; 7-16; 22-6.
IGUALADA: Q. Padrós (0), M. 
Sesé (2), J.M. Huertas (10), J. 
Torres (6) A. Roca (2), C. Fons 
(2), A. Gual (12), M. Roca (16), 
A. Fratila (0), E. Tejero (5), S. 
Laguarta (0).

Derrota dolorosa 
del femení
Derrota dolorosa del Depimés 
Igualada A contra el SESE el 
que significa la segona derrota 
igualadina a casa durant tota 
la temporada. Aquesta derrota 
fa que les noies del Depimés 
s’allunyin momentàniament de 
la classificació matemàtica per 

a les semifinals del campionat. 
La classificació s’igualada mol-
tíssim. Ara l’Igualada conser-
va de moment la quarta posi-
ció però seguit de molt aprop 
per Cerdanyola, SESE, Sant 
Adrià, Reus Deportiu i Vilade-
cans que estan tots 5 a dues 
victòries. Queden 4 partits per 
acabar la temporada i seran 
superintensos degut a la igual-
tat entre tots els equips.
El proper partit serà diumenge 
14 d’abril a les 12h a la difícil 
pista del Viladecans. Serà un 
altre partit clau per seguir en 
la lluita d’aquesta quarta plaça 
tan desitjada.
Van jugar: AC.Martínez (3), 
L.Icart (14), M.Pujol, C.Carner 
(11), N.Minguet (15) -cinc ini-
cial-, V.Júlvez, M.Quintana, 
A.Acevedo (3), È.Compte, 
X.Freixas, M.Torra (8)
Parcials: 13-22, 18-13 (31-35), 
15-5 (46-40), 8-24 (54-64)



VOLEI / REDACCIÓ

El passat dissabte l’equip sè-
nior masculí A del Pintures 
Planell Igualada VC va gua-
nyar davant el Sant Boi amb 
el resultat de 3-1. El partit era 
molt interessant, doncs els 
dos equips es troben a la part 
alta de la classificació. A més 
a més, només es portaven 2 
punts a la taula i la victòria faria 
que els igualadins avancessin 
al rival prenent-los la tercera 
posició. I així va ser.
Pel què fa al partit, va ser for-
ça espectacular i molt disputat. 
Els dos equips sempre anaven 
igualats al marcador i els par-
cials de sets van ser molt ajus-
tats. L’Igualada va fer un partit 
força complert, amb poques er-
rades i amb una defensa bas-
tant millor que en altres partits, 
tant de primera línia com de 
segona. Pel què fa a l’atac, van 
guanyar molt en velocitat gràci-
es a la bona recepció i aquesta 
rapidesa dificultava molt la tas-
ca del bloqueig rival. En gene-
ral, els jugadors igualadins van 
mostrar-se força asserenats 
malgrat la pèssima actuació 
arbitral, que va perjudicar ex-
clusivament als locals.
Després de 4 derrotes conse-
cutives l’Igualada va aconse-
guir una important victòria que 
els permet seguir lluitant per la 
segona plaça i aconseguir així 
l’ascens. Això sí, tot i que han 
de jugar contra el segon clas-
sificat, el Prat, ja no depenen 
d’ells mateixos en trobar-se 5 
punts per sota del segon a falta 
de 3 jornades. Ara per ara, els 
igualadins els espera un final 
de temporada emocionant on 
han de guanyar els 3 partits 
que els queden i esperar que 
el Prat rellisqui.
En la propera jornada, l’Igua-
lada jugarà una altra vegada 
com a local, al gimnàs de les 
comes a les 20h, aquesta ve-
gada contra l’Arenys.

Sènior femení B
L’equip sènior femení B del 

Sènior femení B de l’Igualada Volei Club.
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Dia per oblidar del CPPI

Bona jornada de l’Igualada Vòlei Club

Pintures Planell Igualada VC 
es va desplaçar el passat dis-
sabte a la pista del CV Vilafran-
ca, l´únic equip que fins ara les 
havia guanyat en la segona 
volta de la 4ª divisió. Les igua-
ladines van preparar el partit 
conscients que una victòria les 
faria pujar fins a la primera po-
sició de la lliga.
Tot i les nombroses baixes per 
lesió i malaltia les igualadines 
van sortir a pista a donar-ho 
tot, el primer set, però, se’l va 
endur el Vilafranca amb un 
parcial de 25-14, errades en 
defensa sumat als nombrosos 
sacs fallats van fer que s’arri-
bés a aquest final de set.
Les jugadores igualadines van 
sortir al segon set conscients 
que havien de corregir les er-
rades comeses en el primer, i 
així ho van fer, construint bons 
atacs i defensant els atacs de 
les rivals es van endur el se-
gon i el tercer set amb parci-
als de 17-25 i 15-25. Al tercer 
set, però, la central igualadina 
Mireia Costa es va lesionar el 
turmell degut a la invasió d’una 
jugadora rival, fet que va de-
sestabilitzar el final d’aquest 
tercer set i l’inici del quart, de-
gut a la manca de jugadores 
centrals suplents. Un quart set 
amb molts canvis de marcador, 
molt igualat fins que el Vilafran-
ca va notar el nerviosisme de 
les igualadines i es van plan-

tar amb un 21-15. Un temps 
mort molt ben demanat per 
l’entrenadora a on va demanar 
tranquil·litat i concentració,  i el 
posterior encert en el sac de 
la jugadora Laura Medina, van 
fer que l’Igualada anés sumant 
punts i encerts i les locals mol-
tes errades, que van propici-
ar un parcial de 10 -1 per les 
igualadines, amb la qual cosa, 
el quart i definitiu set va acabar 
22-25,  i els tres punts per les 
jugadores igualadines, que van 
celebrar amb molta alegria la 
sisena victòria consecutiva.
La setmana vinent es despla-
cen líders a la pista del CV Olot, 
les segones classificades.

Sènior masculí B
L’equip sènior masculí B va 
guanyar 3-2 contra el San-
ta Coloma. La victòria té molt 
mèrit, doncs el rival es troba a 
la part alta de la taula i els dos 
punts els asseguren pràctica-
ment la permanència a Sego-
na Catalana.

Sènior femení A
L’equip sènior femení A va 
aconseguir la victòria de forma 
plàcida amb el resultat de 3-0 
i continuen allunyades de la 
zona de perill de descens. De 
fet es troben a la segona posi-
ció i aspiren al lideratge en la 
propera jornada d’aquesta fase 
de descens.

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Tres derrotes importants i un 
descens han fet de la jorna-
da del cap de setmana pas-
sat una de les pitjors del CPP 
Igualada CTAI. La pitjor notícia 
la va protagonitzar l’equip de 
2a nacional, que va consumar 
el seu descens de la catego-
ria en perdre a Les Comes en 
la visita del School Zaragoza. 
En el transcendental partit, els 
aragonesos van completar un 
bon partit que els va permetre 
guanyar per 2-4, assegurant-
se així la permanència a costa 
dels igualadins.
En el primer punt del partit, el 
local Ricard Alert no va poder 
evitar que Luis Mesquida el 
vencés per 1-3. Seguidament, 
Josep Maria Alonso va capgirar 
els dos jocs d’avantatge que 
havia aconseguit inicialment 
l’aragonès Jorge Lasmarías 
i va empatar l’encontre gua-
nyant per 3-2. El School, però, 
va tornar-se a avançar contra 
pronòstic quan Alejandro Abad 
va imposar-se per 2-3 a Roger 
Domingo.
La segona ronda va començar 
amb una altra victòria del con-
junt visitant; aquest cop va ser 
Jorge Lasmarías qui va supe-
rar a Ricard Alert per 1-3. Mal-
grat la reacció que va suposar 
la victòria de Roger Domingo 
per un ajustat 3-1 davant de 
Luis Mesquida, Josep Maria 
Alonso no va poder forçar el 
desempat i va acabar perdent 
per 1-3 davant d’Alejandro 
Abad. Així doncs, amb el 2-4 
final, el CPP Igualada CTAI ja 
va quedar matemàticament re-
legat a les places de descens a 
3a nacional, categoria on havi-
en jugat la temporada anterior.

L’equip de Preferent no pot 
amb el líder
Aquesta jornada tampoc va ser 
propícia per l’equip de Prefe-
rent, que va sortir derrotat de la 
pista del potent líder de la lliga, 
el CTT Cardedeu, per 2-4. Els 
igualadins, que no va poder fer 
la seva millor alineació, no va 
poder repetir la gesta aconse-
guida a Les Comes però se-
gueixen en places d’ascens.
El Cardedeu es va avançar 
d’inici per mitjà d’Héctor Mon-
tañana, que va imposar-se per 
0-3 a Ferran Sallent. El partit 

es va complicar pels igualadins 
quan el local David Azcón va 
superar per 0-3 a Albert Kenji 
Matsuoka, però Francesc Ma-
sip va compensar aquest re-
sultat a continuació vencent a 
Joaquim Azcón per 3-1.
El conjunt local no es va dei-
xar sorprendre pels igualadins i 
va posar la directa a la segona 
ronda de partides, on Héctor 
Montañana i Joaquim Azcón 
van superar a Albert Kenji Mat-
suoka i Ferran Sallent, respec-
tivament, per 1-3 i 0-3. Final-
ment, Francesc Masip va fer 
el segon punt del igualadins 
en derrotar per 3-2 a Pol Güell 
després que aquest arribés a 
neutralitzar el 2-0 que havia 
aconseguit inicialment el juga-
dor del CPP Igualada CTAI.

El 1a territorial cau per la mí-
nima a la pista del cuer
El CPP Igualada CTAI tenia 
un partit important a 1a terri-
torial aquesta setmana ja que 
visitava la pista del cuer, el TT 
Parets. Una victòria li hauria 
permès allunyar-se de la zona 
de descens, però la derrota 
per 3-4 el torna a col·locar a la 
zona perillosa.
Joan Moriana es va encarregar 
d’obrir el marcador en derro-
tar per 3-1 a Jordi Mompart. 
Seguidament el conjunt local 
va empatar el matx per mitjà 
d’Agustín Caparrós, que va 
superar a Juan Carlos Ortiz 
per 0-3. A continuació, Eloi Za-
ragoza no va poder evitar que 
Manuel Rivera el guanyés per 
1-3, posant així el Parets per 
davant al marcador.
La primera partida de la se-
gona ronda, però, va signifi-
car l’empat pel CPP Igualada 
CTAI, ja que Juan Carlos Ortiz 
va imposar-se per 3-1 a Jordi 
Mompart. Els igualadins van 
mantenir la ratxa a la següent 
partida quan Joan Moriana va 
vèncer per 3-0 a Manuel Ri-
vera. Els locals, però, no es 
van rendir i van poder forçar 
el desempat gràcies a la victò-
ria d’Agustín Caparrós davant 
d’Eloi Zaragoza per 1-3.
Als dobles, la parella igualadi-
na Moriana – Ortiz no va tenir 
la fortuna ni l’encert necessaris 
per guanyar i va acabar cedint 
per 0-3 davant de la parella lo-
cal Caparrós – Rivera.

Jugadors del CPPI CTAI

Podis de l’EC Òdena a Corró d’Amunt
CICLISME / REDACCIÓ

Diumenge es va celebrar a 
Corró d’Amunt la segona prova 
de l’Open Provincial de Barce-
lona de Btt. El circuit constava 
de 7 km, amb un terreny força 
enfangat degut a les pluges del 
dia abans, bastant trenca ca-
mes i tècnic.
Els resultats de l’ECO-Tomàs 
Bellès van ser els següents:
En fèmines Elit, Meritxell Obra-
dors pujava al podi en 3a posi-
ció. En Màster 30, Albert Pla-
nas aconseguia la 1a posició, i 
Javier Jurado la 3a. Molt aprop 
arribava David Pallarès, en 4a 

posició, i Raúl Rubio que era 
12è. En Cadets, Toni Fernán-
dez acabava 9è. I en Elit, Enric 

Vidal acabava 12è, Joan Rigol 
17è i Jaume Tort 21è.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Pel voltants de la població de 
Arnedillo es va disputar la se-
gona prova puntuable per al 
campionat estatal de trial a l’ai-
re lliure amb la participació del 
pilot pierenc Toni Bou que es-
trenava un nou motor de qua-
tre temps a la Montesa oficial.
Una vegada més Bou va de-
mostrar que està molt per so-
bre dels seus rivals com ho de-
mostra que tan sols penalitzà 
dos punts un a cada volta del 
recorregut per tretze el segon 
classificat, el pilot d’Ulldecona 
Àdam Raga-GasGas-. El podi 
el va completar el gironí Jeroni 
Fajardo-Beta-.
El pilot anoienc al final del trial 
deia: “Em sento molt satisfet, ja 
que la moto ha funcionat molt 
bé durant tot el dia. No ha sigut 
un trial complicat però tot i això 

Toni Bou, al podi del Trial de Arnedillo 2013.

Comença una nova temporada 
de MX per a Jordi Sala

El pierenc Toni Bou guanya sense 
complicacions el Trial d’Arnedillo

he mirat de no cometre errades 
amb una moto diferent i de la 
que en un primer balanç des-
tacaria la resposta del motor”.
Toni Bou encapaçala el cam-
pionat per davant de Raga, el 

tercer lloc el comparteixen em-
patats a punts Fajardo i Cabes-
tany. La tercera prova d’aquest 
estatal de trial a l’aire lliure es 
disputarà a Sigüenza el 12 de 
maig.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL (FARO)

A dos quarts de nou d’aquest 
matí començaran a sortir des 
de l’Estadi de l’Algarve a Faro 
els participants a la quarta pro-
va puntuable pel campionat del 
món, el Rally de Portugal amb 
l’igualadí Pep Requena de 
Moto Club Igualada ocupen un 
càrrec de gran responsabilitat 
dins l’organigrama de l’empre-
sa espanyola SIT, Sistemes In-
tegrals de Telecomunicacions. 
Empresa que a més de donar 
feina a desenes de persones, 
disposa d’una flota de 7 avions 
i 8 helicòpters.
A finals de l’any passat la FIA, 
Federació Internacional de 
l’Automòbil, després d’un con-
curs obert a totes les empreses 
d’arreu del món i en el que es 
van presentar catorze  va ator-
gar a SIT un contracte de tres 
anys per tenir la responsabilitat 
del sistema de Timing & Trac-

Pep Requena, amb SIT al Ral·li de Portugal

king del campionat del món de 
ral.lis.
L’anoienc Pep Requena que 
des de fa molts anys ja coŀla-
borava en molts dels esdeve-
niments que SIT porta a terme 
al llarg de la temporada, va ser 
escollit per tal que des de el 
passat raŀli de Mèxic desenvo-
lupés la seva reconeguda ex-
periència en tots els raŀlis del 
mundial.

Aquesta edició del Portugal 
consta de 15 trams cronome-
trats de terra a disputar des de 
avui divendres i fins el diumen-
ge. Entre els favorits a la vic-
tòria hi han els de Citroën Hir-
vonen i el càntabre Sordo amb 
els DS3 WRC, els de Ford Ost-
berg i Novikov amb els Fiesta 
RS WRC i els de Volkswagen 
Ogier, Latvala i Mikkelsen amb 
els Polo R WRC.

MOTOR / REDACCIÓ

El passat mes de març s’ini-
ciava la nova temporada del 
Campionat de Catalunya de 
Motocròs, on hi prenia part el 
jove pilot odenenc Jordi Sala 
del Moto Club Igualada.
En Jordi aquest any canvia 
de categoria passant a una 
superior, participarà a la cate-
goria de MX125. De moment 
però la nova temporada que 
és començava amb molta iŀ-
lusió i amb moltes ganes s’ha 
vist truncada amb una greu 
lesió que el mantindrà apartat 
dels circuits durant una bona 
temporada. A la cursa que es 
disputava al circuit d’Almenar, 

va tenir una caiguda que final-
ment l’ha fet passar per la sala 
d’operacions, amb trencament 
del lligament creuat del genoll. 
Aquesta lesió farà que es perdi 
bona part dels campionats de 
Catalunya i d’Espanya d’en-
guany, però, ja està treballant 
molt fort i amb moltes ganes el 
tema de la rehabilitació per po-
der estar en bones condicions 
el mes aviat possible.
Agrair la col·laboració per 
aquesta nova  temporada 
al Moto Club Igualada, Cas-
trol, Marsimoto, l’Ajuntament 
d’Odena, Esquaix Igualada, 
Félez Cs Suministres i Tuga 
Active Wear.

Demà, lliurament de premis del 
curset d’esquí alpí de la Uecanoia
ESQUÍ / UECANOIA

En referència al Curset d’Esquí 
Alpí Infantil que organitza cada 
any el Club Excursionista Ue-
canoia i que va tenir lloc a les 
pistes de Grandvalira (Andor-
ra) del 26 al 31 de desembre 
passats, demà dissabte dia 13 
d’abril, a les 5 de la tarda a la 
sala d’actes del Club (c/ Sant 
Magí 27 d’Igualada) es durà a 
terme l’acte de lliurament de 
premis de l’eslàlom cronome-
trat que es va fer l’últim dia del 
curset.
En el decurs del mateix acte, 
es farà la presentació del DVD 
amb les filmacions i fotogra-
fies que es van fer durant el 
curset (del que se’n lliurarà un 
exemplar a totes les famílies 

presents.) El balanç del curset 
ha estat molt positiu. L’ambi-
ent que s’hi va viure va ésser 
inmillorable i tots plegats: cur-
setistes, pares i monitors han 
coincidit en que, un any més, 
el Curset d’Esquí Alpí Infantil 
ha estat tot un èxit.
L’acte és obert a tothom, tant 
pels participants en la edició 
d’enguany com per totes aque-
lles famílies que es plantegen 
portar el seu fill/a en edicions 
futures i volen tenir-ne més in-
formació. Per aquests últims, 
el fet de visionar el DVD i poder 
tenir contacte amb els respon-
sables del Curset, esdevé una 
ocasió immillorable per conèi-
xer la realitat del nostre curset 
d’esquí. 

Un dels grups del curset.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



HOQUEI / REDACCIÓ

L’Hoquei Club Montbui va per-
dre a la pista de l’Alpicat però 
segueix viu en la lluita per l’as-
cens.
El partit va començar amb un 
HC Montbui molt motivat que 
ens el primers minuts va acon-
seguir tres gols (0-3) que sem-
blava que donarien tranquil.li-
tat. Però els locals, ràpidament 
van començar a imposar el seu 
joc i la seva superioritat da-
munt la pista i minuts després 
van empatar el partit (3-3).
En els darrers minuts de la 

Alex Solomka, en el podi. A baix, Ramon Gui.
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Derrota de l’HC Montbui a Alpicat

Alex Solomka, al campionat 
d’Espanya de tae-kwondo
TAE-KWONDO / REDACCIÓ

Alex Solomka, campió de Ca-
talunya Júnior 2013 en ca-
tegoria de semi-pesats de 
tae-kwondo, alumne del Club 
Taekwondo Gui d’Igualada, ha 
estat seleccionat per al Cam-
pionat d’Espanya que es cele-
brarà el proper mes de maig. 
El club agraeix la col.laboració 
d’Abel Fernández com a co-

ach del competidor. Alex està 
complint amb els objectius que 
el passat any va acordar amb 
el seu Mestre Ramon Gui de 
guanyar el campionat de Ca-
talunya i accedir a entrar a la 
Selecció Catalana i competir 
en el Campionat d’Espanya, 
fruit d’uns entrenaments ben 
planificats.

Destacada actuació 
de l’AVI a Vallirana (1-4)

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Vàrem ser testimonis d’un es-
plèndid partit de futbol. L’Igua-
lada ens oferí el millor del seu 
repertori, tan en defensa com 
en atac i la victòria blava va 
confirmà l’esperit de superació 
que mai han perdut els vete-
rans de Les Comes.
Minut 30, Jhony, que feu gala 
d’una forma física i joc admi-
rables, des del lateral puja la 
banda i efectuà una passada, 
font l’àrea rival, a Ivan que no 
s’ho pensà i de xut ras al pal 
dret, marcà inapel·lablement (0 
– 1). Minut 33, altra cop Jhony 
pujà la banda i sortejà a tots 
els contraris que li sortiren al 
pas, i ja al fons del camp rival, 
centrà al segon pal, sobre la 
línia, on Alfred punxà la pilota 
i es lliurà de tres contraris en 
un pam de terreny, xutant ras i 
creuat,  marcant un gol impos-
sible (0 – 2). Minut 40, Ricard 
llençà un córner, perfecte, al 
centre de l’àrea petita, on Pla-
nell connectà la seva elegant 
‘calba’ i de ramat perfecte, de 
dalt cap al terra, marcà i posà 

fi a una primera part de les que 
no s’obliden.
Segona part. Minuts 54, 62 
70, el meta Domènech efectuà 
tres importants intervencions 
que anul·laren la sortida de-
sesperadament a l’atac dels 
locals i ho rubricà, al 71, parant 
el penal en que fou castigat el 
seu equip, estirant-se a la seva 
esquerra. Ja n’ha parat sis. Mi-
nut 78, Planell passa a Alfred 
que evità un contrari i retornà 
l’esfèrica al centre de l’àrea, on 
el mateix Planell engaltà una 
gardela prodigiosa que entrà 
per l’escaire. Un gol dels que 
deixen bocabadats a tots (0 
– 4).  Badia efectuà als últims 
minuts, varies jugades que me-
reixeren pujar al marcador. I ja 
prop del final, en un contraatac 
molt ràpid, el locals marcaren 
el gol de l’honor. (1 – 4).
Viles i Paradell, molt encertats 
en la ubicació dels seus juga-
dors i en els canvis, alinearen a: 
Domènech, Sevilla, Corbella, 
Robert, Jhony, Ivan, X.Moyes, 
Planell, Ricard, Ureña, Alfred, 
Toro Badia i Farré. 

Alfred, jugador de l’AV Igualada.

primera meitat, els lleidatans 
encara van superar per dues 
vegades la porteria montbuien-
ca (5-3).
A la segona meitat, els mont-
buiencs van realitzar una de-
fensa una mica més tancada 
que va aturar una mica el joc 
de l’Alpicat. Tot i això, els locals 
van realitzar una gran segona 
part. L’HC Montbui va lluitar 
fins al final i va gaudir de bones 
oportunitats per posar-se dins 
al partit però els lleidatans van 
saber administrar el resultat (7-
4) fins al final. 

HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Oriol Mata (2), Joel 
Montiel, Daniel Gual, Pol Do-
mènech (1) -inicial- Bernat Pe-
relló, Edu Casadó i Pep Ferrer. 
Entrenador: Gabri Ramírez.
Gols: 0-1 Oriol Mata, 0-2 Pol 
Domènech, 0-3 Oriol Mata , 
1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3 (Des-
cans) 6-3, 6-4 Edu Casadó i 
7-4. 
Proper Partit: HC Montbui – CP 
Valls ProAuto (Divendres 12 
d’Abril, 21.30h. Pavelló de Can 
Passanals).  

L’equip sènior de l’HC Montbui.

CURSES / REDACCIÓ

El passat dissabte dia 6 d’abril 
a les 9 del matí va tenir lloc a 
Castellolí la Presentació de 
la Tuga Trail Castellolí d’en-
guany, amb força assistència 
de gent i duent a terme totes 
les activitats programades tal 
i com s’havien previst. El matí 
va començar amb l’obertura 
d’inscripcions presencials, on 
ja es varen recollir força inscrits 
tant de la cursa de muntanya 
com de la caminada popular. 
Seguidament, es va donar pas 
a la presentació oficial de l’acte 
per part dels Organitzadors de 
l’esdeveniment, es varen expli-
car totes les novetats i canvis 

Obertes les inscripcions per 
a la Tuga Trail de Castellolí

referents a anteriors edicions i 
es va presentar el vídeo oficial 
de la TTC ’13, novetat d’aquest 
any i que va causar sensació 
entre tots els assistents, els 
quals van demanar que es tor-
nés a passar en la finalització 
de l’acte. Per a qui estigui inte-
ressat en veure’l, aquest el po-
dreu trobar publicat a la pàgina 
inicial de la web www.tugatrail.
com.
Un cop feta la presentació es 
va donar pas a en Francesc 
Garrido, que ens va explicar la 
seva aventura que va realitzar 
l’estiu passat travessant els 
Pirineus de punta a punta per 
l’Alta Ruta Pirinenca. I per fina-

litzar, es va fer un entrenament 
col·lectiu d’una part del nou re-
corregut de la cursa de munta-
nya, que recordem que aquest 
any és de 19,5 quilòmetres 
amb 977 metres de desnivell 
positiu.
Referent a les inscripcions, 
aquestes ja estan obertes on-
line a través de la pàgina web i 
han començat a molt bon ritme. 
Com a novetat, aquest any es 
podrà triar la talla de l’armilla 
(pels participants de la cursa 
de muntanya) o de la samarre-
ta (per aquells que participin a 
la caminada popular) fins el dia 
21 d’abril, sempre i quan enca-
ra quedin places disponibles.

Presentació de la Tuga Trail, el passat dissabte.



46
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 d’abril de 2013 Esports

Roger Roca s’imposa al duatló de Vic
CURSES / REDACCIÓ

Amb un matí fred però assole-
llat, es va disputar el duatló de 
Vic amb una participació molt 
nombrosa, prop de 500 partici-
pants, on el Cerrr Igualada, a 
aconseguit uns magnífics re-
sultats.
Cal ressaltar en Roger Roca, 
que al debut en duatló aquesta 
temporada, va i guanya aques-
ta prova, que constava d’unes 
distàncies per començar de 7 
quilòmetres de running, per 
seguir amb 34 quilòmetres de 
bici, amb un parell de portets, 
que et deixen les cames una 
mica tocades i per acabar amb 
els 3 darrers quilòmetres de 
running.
Roca va entrar a l’arribada 
amb un temps d’1 hora 30 mi-
nuts i 23 segons, avantatjant el 
segon classificat, Nan Olive-
ras, en 13 segons i tercer era 
l’Aleix Fabregas que entrava 
a 50 segons de Roger Roca. 
Esmentar que aquestes dife-
rències es van aconseguir en 
el darrer tram de cursa a peu, 
on en Roger va aconseguir dis-
tanciar-se dels seus rivals.
Molt bons també els resultats 
de’Isidre Guixà, novament al 
podi a la seva categoria de 
veterans, aquesta vegada en 
tercer lloc, i que entrava al lloc 
33 de la general absoluta amb 
un temps d’1h 37’ 09 segons, 
seguit al seu darrera de Lluís 
Simon a 9 segons de l’Isidre.
Altres integrants del Cerrr Igua-

Roger Roca, al capdavant de la cursa. Foto: Adrià Costa Rifà.

lada entraven en les següents 
posicions: en el lloc 92, el 
Sergio Buron, amb 1h 43’19’’, 
després un debutant al nostre 
equip: el Joel Sibila, era el 223 
amb 1h53’11’’ i al lloc 290, Ma-
nel Elizari amb 2h01’10’’.
Finalment destacar, que la 
classificació per equips, el 
Cerrr Igualada, va aconseguir 
pujar també al podi al tercer 
lloc, per darrere del Vic i Reus.
Per part del CAI Triatló Petro-

José Ríos (CAI), campió veterà.

miralles tres components van 
prendre la sortida, destancant 
la gran victòria de Jose Ríos a 
la categoria de veterans. Els 
resultats de la resta de compo-
nents del CAI  van ser:
Pos 152 Jose-Roque Rios 
01:48:00 i 1r Cat. V2
Pos 243 Jordi José Barrera 
01:54:10
Pos 328 Isidre Roca Lopez 
02:04:06

Bernat Jaume, entre els vuit millors a 
la Copa Gijón d’esquaix
ESQUAIX / REDACCIÓ

El jove Bernat Jaume va estar 
jugant el passat cap de set-
mana a Gijón. Aquest torneig 
aplega una bona colla de les 
millors raquetes estatals.
Esquivant les rondes prèvi-
es, el anoienc va resoldre 3-0 
la primera ronda amb el local 
Julio Miguel Gonzalez Bobes. 
A 1/8 final va guanyar amb 
molta credibilitat al número 10 

del ránquing nacional el Gallec 
Adan Lopez per 11-3, 11-1, 
11-2. Però a quarts és va to-
par amb el internacional gallec 
Carlos Cornes, 3 de l’estat que 
va derrotar al igualadí per un 
clar 3-0. La següent parada 
passa per València aquesta 
setmana, amb la celebració del 
Open Nacional d’aquesta lo-
calitat, de nou amb les millors 
raquetes presents al event.

Irregular jornada dels Subaru

PÀDEL / REDACCIÓ

Jornada irregular pels equips 
de pàdel de l’Esquaix Igualada 
amb victòries a la lliga del Baix 
Llobregat i derrotes en la lliga 
catalana.
Els dos primers equips de lliga 
catalana tan el masculí com 
el femení van caure davant 
l’Slam de Collbató i tots dos 
per 3-0.
Els nois no van tenir gaire sort 
i Mito Campins/Isidre Marimón, 
Carlos Jiménez/David Jaume 
i Joan Llorca/Ramon Gabarró 
no van sumar cap d’ells ni un 
set davant els líders.
Les noies tampoc van sumar 
malgrat que la parell 1 Anna 
Claramunt/Merxe Puertolas 
van tenir 5-2 en el decisiu da-
vant Clara Escudé/Laia Pastor.
Mireia Homs/Pili Pineda tam-
bé van caure en 3 sets davant 
Mónica Martínez/Maite Andreu 
i finalment Georgina Carrer/
Margot Gumà poc van poder 
fer caient en 2 set amb Núria 
Badia/Sandra Roura.
Seguint amb les noies i en la 
lliga del Baix Llobregat, és va 
sumar una important victòria a 
casa davant l’Andrés Gimeno 
per 2-1.

Merxe Puertolas/Magda Ribé 
van dominar 6-4, 6-2 Paloma 
Emili/Bàrbara Jarco, Margot 
Gumà/Elia Soriano també van 
guanyar el seu punt 6-4, 6-4 
amb Iolanda Luna/Mar Miguel, 
mentre que Mercè Muntané 
Rosa Sanuy van caure 2-6, 1-6 
davant Núria Olivo.
També en la lliga del Baix Llo-
bregat, victòria treballada amb 
el CP Sesrovires. De St Este-
ve.
Lluís Fernàndez/Josep Llorach 
van caure en 3 sets davant la 
parella Jose Molina/Oscar Pa-
dilla, Pere Farré/Roger Rosich 
segueixen mantenint molta re-
gularitat i van dominar 6-0, 6-4 
Julio Garcia/Albert Val i final-
ment Quim Aribau/Edgar Bis-
bal van sumar el definitiu 6-0, 
1-6, 6-1 enfront Fran Martínez/
Xavi Mateo.
Per finalitzar, l’equip B va per-
dre el derbi local en la seva 
jornada de lliga jugada a casa 
amb Les Moreres. Bernat Solé/
Marc Corcelles van cedir en 
3 sets, Toni Valldaura/Lluís 
Fernàndez van sumar el punt 
guanyant 2-0 i finalment Jordi 
Homs/Angel Solé van caure 
2-1 en un ajustat partit.

Equips Subaru Igualada Esquaix de pàdel.

L’Slampàdel de Collbató inicia 
la segona volta de la lliga

PÀDEL / REDACCIÓ

El passat dissabte dia 6 d’abril, 
l’equip femení Kipling Store de 
l’Slampàdel de Collbató va ini-
ciar la segona volta de la lliga 
amb molt bon peu. 
Les veïnes igualadines de l’Es-
quaix van desplaçar-se a Co-
llbató a disputar la “rebanxa”, 
però l’equip local es va impo-
sar per 3-0. 
La parella número 1 la forma-
ven Clara Escudé i Laia Pastor, 
que van guanyar per un ajus-
tadíssim partit de tres sets 4/6 

- 6/0 - 7/5 a Anna Claramunt i 
Merxe Puértolas. 
La parella número 2 esta-
va representada per Mònica 
Martínez i Maite Andreu, que 
van guanyar per 4/6 - 6/2 6/1 
davant de Pili Pineda i Mireia 
Homs. I la parella número 3, 
Núria Badia i Sandra Roura 
van guanyar per 6/0 6/4 a Ge-
orgina Carrer i Margot Gumà. 
El cap de setmana 20 i 21 
d’abril es disputa un torneig 
mixt (3 categories) al Slampà-
del obert a tothom.
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EXPOSICIONS / LA VEU

Experiències matemàtiques, 
l’exposició itinerant del Museu 
de Matemàtiques de Catalu-
nya - MMACA, ha estat una de 
les exposicions més visitades 
en els darrers anys al Museu 
de la Pell d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia. 
Al llarg de les set setmanes 
que ha estat oberta, hi han 
passat més de nou-centes 
persones de públic general, 
principalment familiar, i s’han 
superat de llarg les expec-
tatives d’arribar als dos mil 
alumnes. Finalment, han estat 
més de 2.800 els nois i noies 
de primària i secundària que 
han participat en les visites 
taller en algun dels 115 grups, 
provinents de divuit centres 
educatius d’Igualada i el con-
junt de l’Anoia, però també s’hi 
va desplaçar expressament 
un grup escolar del Ripollès, 
acompanyat d’una vintena de 
mestres europeus que partici-
paven en el projecte Comenius 
Living Maths. La majoria de 
mestres i professors que han 

acompanyat els seus alumnes 
han expressat la seva satis-
facció de comptar amb aquest 
tipus de recursos, que perme-
ten abordar diferents aspectes 
de les matemàtiques d’una 
manera experimental, lúdica i 
interactiva.
Aquesta gran repercussió no 
hauria estat possible sense 
la col·laboració amb el Centre 
de Recursos de l’Anoia, en la 
difusió i la participació durant 
la conferència inicial, que ja 
va reunir més de vuitanta per-
sones, en bona part mestres 
i professors engrescats per 
la manera com plantegen les 
matemàtiques els membres 
de l’Associació per la Promo-
ció i la Creació del Museu de 

Més de 3.700 visitants converteixen en un èxit l’exposició 
Experiències Matemàtiques al Museu de la Pell d’Igualada

La mostra itinerant 
tanca després de set 
setmanes amb un 
gran balanç de pú-
blic assistent i bona 
valoració per part de 
mestres i escolars

Matemàtiques de Catalunya i 
com perllonguen les bondats 
d’aquesta exposició a través 
del seu web www.mmaca.cat, 
on es poden trobar els materi-
als dels tallers que han acom-

panyat l’exposició.
Dins dels objectius del MMA-
CA, de fer-se present en tots 
els racons del país, no es 
descarta incloure Igualada 
novament en futures itineràn-

cies, per tal de presentar no-
ves propostes seguint la idea 
que les matemàtiques poden 
ser font de joc i de plaer, i que 
sens dubte són accessibles a 
tothom.

LLIBRES / LA VEU

Dissabte vinent, dia 13 d’abril, 
coincidint amb la Mostra de 
Teatre Infantil i organitzat per 
Llegim...? Llibreria,  al corra-
ló del Passatge Capità Galí 
d’Igualada (davant de la ma-
teixa llibreria i de la Capella de 
la Mare de Déu de Montser-
rat), hi haurà també una mos-
tra del llibre il·lustrat infantil 
com ja es va fer l’any passat 
en aquestes dates. L’objectiu 
d’aquest esdeveniment  és 
donar a conèixer tot un món 
artístic d’il·lustració infantil 
que massa sovint resta obviat 
i amagat rera els stands dels 
magatzems i grans superfí-
cies. Tot un món de colors 

que els nostres infants poden 
gaudir i que, malauradament, 
el món comercial retira del 
mercat massa aviat. La des-
catalogació del llibre infantil 
és un problema que tan esco-
les, com llibreries, com pares 
i mares sensibilitzats amb la 
importància que suposa el 
conreu de  l’estètica visual 
en  l’educació i els valors as-
sociats a la lectura de contes 
il·lustrats, en patim. Dissabte 
vinent, doncs, de les 11 del 
matí a les 8 del vespre tindrem 
ocasió de delectar-nos amb 
tota mena de contes il·lustrats, 
amb els quals petits i grans 
ens podremfullejar, mirar i, si 
volem, comprar.

Llegim...? Llibreria proposa 
una mostra del llibre il.lustrat

CINEMA / LA VEU

El XII Festival Microcurt ja ho 
té tot a punt per rebre els curt-
metratges que participaran 
en la dotzena edició d’aquest 
festival únic, organitzat per 
l’Ajuntament d’Igualada, des 
del Centre Cívic de Fàtima.
Es poden presentar curtme-
tratges en vídeo amb una 
durada màxima de 5 minuts. 
Segons les bases, s’accep-
ten treballs d’animació, ficció 
i documentals. De tots els 
curtmetratges rebuts, es farà 
una selecció de 16 finalistes 
que participaran en la  de la 
dotzena edició del  Festival 
Microcurt, que tindrà lloc el 28 
de juny a 2/4 d’11 de la nit a la 
Plaça Pius XXII d’Igualada.

Premis
Els treballs seleccionats seran 
projectats i optaran als premis 
amb dotació econòmica:1.000 
euros, 500 euros i 300 euros.
Premi especial de l’Anoia
El jurat atorgarà un premi es-
pecial al millor al millor curtme-
tratge anoiec dotat amb 300 
euros, que hagi estat filmat en 

una antiga fàbrica industrial. 

Inscripció 
La inscripció està oberta a tot-
hom i a tots els països, tant a 
estudiants d’audiovisuals com 
amateurs o professionals, 
sempre i quan la gravació hagi 
estat feta en video i tingui una 
durada màxima de 5 minuts. 
La via per a realitzar la inscrip-
ció es ràpida i senzilla, a tra-
vés de la web www.microcurti-

El Festival MICROCURT obre la convocatòria 
d’inscripcions de la 12a edició

gualada.com . La data límit és  
el 27 de maig de 2013.

El festival Microcurt 
L’esperit del festival és pre-
miar aquells curtmetratges 
que amb els mínims recursos 
tècnics obtenen els millors re-
sultats, tot que això és un im-
pediment per premiar un curt 
realitzat amb recursos tècnics, 
sempre que el guió, la origina-
litat, el muntatge siguin ade-
quats. Es tracta de premiar 
aquells curts en què s’intueixi 
la potencialitat creativa i nar-
rativa dels seus autors, més 
enllà dels recursos tècnics. 

El Microcurt es 
tracta d’un festi-
val únic organitzat 
per l’Ajuntament 
d’Igualada i està 
obert a amateurs 
i professionals del 
món audiovisual
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EXPOSICIONS / LA VEU

Els guanyadors del Premi Jau-
me Graells d’Art Digital en la 
darrera edició dels Premis 
Ciutat d’Igualada, els asturi-
ans David Norniella i Inmacu-
lada Díaz-Miranda, exposen la 
seva obra a La Sala Municipal 
d’Exposicions (c/ Garcia Fos-
sas, 2) a partir del proper 16 
d’abril.
Life through Technicolor glas-
ses és un espectacle escrit 
i dirigit pels dos artistes, que 
proposa exercicis experimen-
tals amb vídeoobjecte, psico-
anàlisi plàstica explicativa de 
mecanismes, processos i cir-
cumstàncies que intervenen 
en el cicle anímic humà. Ele-
ments estàtics i dinàmics ne-
cessaris per a una compren-

Life through Technicolor glasses, guanyador 
de l’últim Premi Ciutat d’Igualada d’Art Digital, 
a La Sala Municipal d’Exposicions

sió global a través de l’objecte 
“ulleres”, contenidor de vida.
La mostra, organitzada per 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) amb la col·laboració de 
CEINA, s’inaugura el proper 

dimarts, 16 d’abril, i romandrà 
oberta fins el 5 de maig. Es pot 
visitar de dimarts a divendres 
de 19 a 21h, i dissabtes i diu-
menges d’11 a 14h i de 18 a 
21h.

TEATRE / CARLES MUNTANER

Aquest cap de setmana l’ac-
triu pierenca Elisabet Vallès  
presenta a la Nau Ivanow de 
Barcelona l’obra Gairebé.
L’obra neix a l’últim Obrador 
d’Estiu de la SalaBeckett, el 
juliol del 2012, arran del curs 
de dramatúrgia “Nocturs” im-
partit per Pau Miró, autor i di-
rector teatral català. 
Després d’una setmana de 
treball, els dramaturgs es van 
tancar una nit, en què van 
treure una escena cadascú.
Aquests textos es van assa-
jar en escasses hores amb 
els actors per presentar una 
lectura al públic. Fruit del bon 
resultat de l’escena escrita 
per Carles Algué interpretada 
per Javier Beltrán i Elisabet 
Vallès, va sorgir la necessitat 
de tirar el projecte endavant i 
acabar-lo en una obra de tea-
tre completa.
Sinopsi: 
Una noia i un noi amb un pas-
sat fosc. Sang, violència,amor, 
sexe, innocència, perversió. 

Res és clar en ells. Les seves 
contradiccions i les seves pors 
els impedeixen evolucionar 
per complir els seus somnis 
amagats. Es troben tancats en 
un món que no entenen i del 
que no saben com fugir. Ne-
cessiten un senyal, algú que 
els demostri que val la pena 
avançar, algú que els enten-
gui, algú que els salvi.
I aquesta esperança sembla 
possible quan els dos es co-
neixen en un lavabo públic. O 
no. A vegades costa separar-
se del passat i canviar. A vega-
des costa confiar. A vegades ja 
s’hi està bé davant el precipici, 
sense haver de saltar, estant 
gairebé a punt de tot. Gairebé 
a punt de fer l’amor. Gairebé a 
punt d’estimar. Gairebé a punt 
de compartir la vida. Gairebé a 
punt de ser feliços. O no.
Gairebé es representa amb un 
sol acte i te una durada apro-
ximada de 70 minuts.
Els horaris: divendres i dissab-
te a les 21.00 i diumenge a les 
19.00 

L’actriu pierenca Elisabet 
Vallès, protagonista de l’obra 
“Gairebé” que s’estrena a la 
Nau Ivanow de Barcelona

FOLKLORE / LA VEU

Després de quasi 25 anys 
d’existència i de contribuir amb 
les Festes d’arreu de Catalu-
nya, creiem que ha arribat el 
moment de transmetre i com-
partir la nostra il·lusió i ganes 
relacionades amb el món del 
foc i la música amb els nens, 
ells que gaudeixen tant del so-
roll i la pluja d’espurnes i foc, 
dels nostres vestits i màscares 
tan vistosos i plens de colors 
que ens caracteritzen.
El nou grup de petits estarà 
format per nens i nenes entre 
8 i 18 anys que vulguin tocar el 
tabal o fer de diable; i possible 
ampliació amb altres elements
i figures del món del foc.
El GRUP MAL-LLAMP vol do-
nar als nens la possibilitat de 
gaudir plenament dels actes 
festius i populars com són les 
cercaviles i correfocs.
El grup infantil seguirà la matei-
xa estètica que el grup actual. 

Serà imprescindible realitzar la 
formació regulada per la Gene-
ralitat en referència a grups de 
diables. També es faran assa-
jos regulars tant de ritmes de 
tabals com de figures i balls de 
diables. Amb això volem garan-
tir la màxima seguretat de tots 
els membres del grup i poder 
sempre gaudir de les actuaci-
ons amb els mínims riscos pos-

El grup Mal-Llamp crearà una colla infantil

sibles.
Per donar a conèixer el funcio-
nament de la nova colla infantil 
del Mal-llamp, es realitzarà una 
reunió informativa amb tots els 
pares interessats el proper dia 
27 d’abril a les 18,30h a l’Es-
pai Cívic Centre d’Igualada, i 
en cas de no poder-hi assistir 
us podeu posar en contacte al 
mail: grupmalllamp@gmail.com

Subscriu-te a La Veu durant 
la diada de Sant Jordi 

i obtindràs 2 MESOS GRATIS!
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Subscriu-te a La Veu durant 
la diada de Sant Jordi 

i obtindràs 2 MESOS GRATIS!
T’esperem al nostre estand de la plaça de Cal Font
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat diumenge, els 
Moixiganguers d’Igualada es 
van desplaçar a Terrassa per 
actuar a la Diada del Local 
dels Castellers de Terrassa. 
La Diada tenia l’al·licient de 
compartir castells amb dues 
bones colles com la terras-
senca i els Castellers de Bar-
celona. A més plantar castells 
al Raval de Montserrat, una 
de les places més castelleres, 
afegia motivació al dia.
En primera ronda, els Moixi-
ganguers van realitzar un lleu-
ger i perfecte 3d7.
Els igualadins van reservar el 
seu millor castell del dia per 
la segona ronda, un 5d7 molt 
ben executat i que suposa el 
5d7 més matiner de la història 
de la colla.
Es tancava actuació amb el 
4d7, en principi el castell més 
senzill del dia, tot i que quan 
es parla de castells no et pots 
despitar mai ja que a vega-
des el castell més senzill és el 
que més costa. Així doncs, els 
morats van haver de defensar 
aquest 4d7 que finalment fou 
descarregat.
Els castells que es van veure 
a la Diada són els següents: 
Castellers de Barcelona 3d8 - 
2d7 - 4d8 - 2p5; Castellers de 
Terrassa 5d7 - 7d7 - 4d7a - p5; 
Moixiganguers d’Igualada 3d7 
- 5d7 - 4d7 - v5 (1p4c).

Els Moixiganguers es prepa-
ren per celebrar el 18è ani-
versari de la colla
Amb aquesta actuació, els 
Moixiganguers assolien els 
objectius plantejats en una 

Diada on es van viure moltes 
estrenes i alguna reaparició. 
Un bon treball que mira al curt 
termini ja que la primera ac-
tuació important de la tempo-
rada és a punt d’arribar. Par-
lem de l’aniversari de la colla, 
diumenge 21 d’abril a les 12 
del migdia a la plaça Pius XII 
d’Igualada. No és un aniversa-
ri qualsevol, la colla fa 18 anys 
i vol compatir la seva majoria 
d’edat amb tota la ciutat i co-

Molt bona diada dels Moixiganguers 
d’Igualada a Terrassa

marca. Prèviament, aquest 
diumenge els Moixiganguers 
actuaran a Lloret de Mar.
Els Moixiganguers fan una 
crida a tots els que tenen ca-
misa i a tothom que desitgi 
participar-hi, a fer pinya amb 
la colla als assajos que tenen 
lloc cada dimecres de 20 a 
21:30h. i els divendres de 22 
a 24h. al seu local, cal Tabo-
la (carrer Sant Antoni de Baix 
106-108 d’Igualada)

EXPOSICIONS / LA VEU

El pintor Josep Alonso torna-
rà a exposar a Igualada per a 
presentar els seus “Paisatges 
viscuts”, una col·lecció  d’olis 
sobre tela basats en els pai-
satges, ambients, racons  i de-
talls  que l’artista ha anat reco-
llint al llarg  dels seus viatges.
L’igualadí Josep Alonso, nas-
cut a Tejeda de Tiétar, va for-
mar-se a la nostra ciutat du-
rant la dècada dels seixanta 
on  va participar en nombro-
ses exposicions individuals i 
col·lectives ( Amb el Grup 03 
Color, al Saló d’Artistes Igua-
ladins), entre les quals cal 
destacar l’exposició individual 
sobre poemes d’Antonio Mac-
hado. 
Tot i no presentar públicament 
cap obra pictòrica des de lla-
vors, Alonso no ha deixat mai 
de banda la seva faceta artís-
tica, sempre molt vinculada 
a Igualada i comarca: en el 
camp de l’escultura és autor 
de les figures que ocupen les 
tres fornícules de la façana 

de l’Església de Santa Maria 
d’Igualada ( Sant Francesc, 
Sant Joan i Santa Joaquima). 
Com a il·lustrador, ha treba-
llat en varis projectes com la 
Història de les comarques de 
Catalunya i vàries portades de 
llibres i revistes.
L’exposició  tindrà lloc a la 
Sala Polivalent El Portal del 
Llevador  ( C/ Concepció 3) i 
es podrà visitar del  14 al  28 
d’abril ( tardes de 7 a 9, i els 
matins de dissabte i diumen-
ge, de 12 a 2).
L’acte inaugural serà el diu-
menge dia 14 a les 12 del mig-
dia i comptarà amb dues ac-
tuacions musicals: la primera, 
a càrrec de Neus Peris i Anna 
Gutiérrez, que interpretaran 
un parell de sonates per a violí 
i piano de Haendel; després, 
el trio de jazz format per Ilde-
fons Alonso a la bateria, Dani 
Comas a la guitarra  i Neus 
Peris al piano, amb temes i 
improvisacions inspirades en 
els quadres de l’exposició.

Exposició de Josep Alonso a 
la sala El Portal del Llevador

MÚSICA / LA VEU

Després del concert dedicat 
a la música per a orgue del 
segle XX del passat dia 10 
d’abril, el proper dimecres dia 
17 d’abril un nombre important 
de professors de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
ens oferirà un concert dedicat 
al compositor francès Francis 
Poulenc. Aquest compositor, 
membre com Darius Milhaud 
i Arthur Honegger del Grup 
del Sis, és un dels composi-
tors francesos més importants 
posteriors a Debussy. 
Aquest concert serà un dels 
més variats i coloristes dels 
que s’han ofert últimament a 

l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada, ja que inclourà tres 
obres de cambra per a dife-
rents formacions (el Trio per a 
oboè, fagot i piano, el Trio per 
a trompeta, trompa i trombó i 
el Sextet per a instruments de 
vent i piano) i una cançó per a 
veu i piano. En definitiva una 
ampla mostra de la producció 
de Poulenc.
Aquest concert és el setè 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. 

Concert dedicat a F. Poulet del 
professors de l’EM de Música

El 3d7 i el matiner 5d7 aixecats a terrassa pels Moixiganguers d’Igualada el passat diumenge

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

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

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

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

Telèfon: ...............................................................................................
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MÚSICA / LA VEU

El proper divendres, dia 12 
d’abril, a les 8 del vespre, a 
l’Auditori de l’Escola de Mú-
sica-Conservatori d’Igualada, 
tindrà lloc l’estrena d’interes-
sants obres compostes per 
dues alumnes avançades de 
darrer curs de Grau Professio-
nal, que han estat treballant a 
la classe de composició, amb 
la professora Concepció Ra-
mió. Es tracta de la cantata La 
Pluja d’Estels, de Neus Saba-
té i Barrieras, obra per a con-

Estrena d’obres musicals 
d’alumnes de l’Escola de Música

junt orquestral de corda/vent/
percussió, cor de veus blan-
ques i narrador/a, presentada 
en set episodis o moviments 
(Obertura/El Senyor dels Es-
tels/El Senyor de la Pluja/
La Júlia/El secret descobert/
El Pacte/La Pluja d’Estels) i  
amb text de la mateixa auto-
ra; i la Suite Concertant per 
a Clarinet, de Laura Muñoz 
Martínez de Arenzana,  en 
tres moviments (Ànima de foc/
Paisatges d’aigua/Terra) per 
a clarinet solista, també con-
junt orquestral de corda/vent/
percussió i quartet vocal, amb 
el complement artístic d’una 
coreografia creada també per 
la mateixa compositora. Les 
dues obres seran dirigides per 
elles mateixes i comptaran 
amb la col·laboració d’alum-
nes i professors del mateix 
centre així com la de l’Escola 
Espai d’Arts. Tota una apos-
ta interessant que s’enmarca 
dins la tradició del centre de 
donar l’oportunitat pràctica als 
alumnes que treballen la com-
posició de preparar les seves 
obres i poder-les interpretar 
públicament.  

MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge dia 14 
d’abril, i a partir de dos quarts 
de set de la tarda, a l’Església 
dels Frares Caputxins d’Igua-
lada, hi haurà un concert pro-
tagonitzat per tres corals, dins 
els cicles de concerts corals 
2013, organitzats per la Fede-
ració Catalana d’Entitats Co-
rals, secció Penedès, Anoia, 
Garraf i Baixa Segarra.
Les corals participants en 
aquesta ocasió seran la Coral 

Arrels de Cunit, dirigida per 
Toni de Villasante,  la Coral Si-
FaSol de Santa Margarida de 
Montbui, dirigida per Pau Ca-
rol i la Capella de Música de la 
Tossa, d’Igualada, dirigida per 
en Frederic Prat.
Les tres corals oferiran un re-
pertori prou variat, abraçant 
diferents gèneres, que de ben 
segur resultarà molt amè per 
al public assistent. 
L’entrada és gratuïta.

Concert de cant coral a 
l’església dels Caputxins

HISTÒRIA / LA VEU

Avui divendres, a la Sala Pa-
per de Música de Capellades 
s’oferirà la segona de les ses-
sions del cicle “La història de 
la nació catalana. Simfonia en 
4 temps” que ofereix l’historia-
dor Víctor Cucurull. La sessió 
d’avui divendres porta per títol 
“Catalunya en la gènesi de la 
història moderna” i es parlarà 
sobre els comtes-reis, fent es-
pecial menció a Jaume I, so-
bre l’expansió mediterrània de 
Catalunya i sobre la descober-
ta i colonització del Nou Món.

Segona sessió del 
cicle “Història de la 
nació catalana” a 
Paper de Música

Concert de la JOSA 
amb J.M. Mindan
MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge dia 21 
d’abril la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia, dirigida en 
aquesta ocasió per Josep Mi-
quel Mindan com a director 
convidat, oferirà un concert 
a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal de l’Ateneu. En la 
propera edició en parlament 
abastament.

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9.  Truca al:
93 803 75 56

Temporada 2013-2014
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Dia 27 d’abril del 2013. Hora de sortida: 18,15

“ELS FERÉSTECS” AL TEATRE LLIURE

Quatre 'feréstecs' conservadors s'oposen a la vitalitat dels joves i de les dones en una de les obres 
mestres de Goldoni. Estrenada el 1760, “Els feréstecs” inicia el gran fresc crític i còmic de la vida burge-
sa de �nals del segle XVIII elaborat per l'autor.
Durant el Carnaval, Pepito i Salvador, amb Tomeu i Arturo (quatre feréstecs ancorats en el passat) han 
acordat el matrimoni dels seus �lls, Llucieta i Quimet. Els dos joves no s’han vist mai i es coneixeran 
el dia del casament. La �lla comença a intuir alguna cosa, i ells decideixen que ningú la pugui veure i 
que, qui la vegi, s’hi haurà de casar. No compten, però, amb l’esperit més liberal i domèstic de les 
dones i dels joves, que desitgen un estil de vida més obert i sincer.

Interprets: 
Laura Aubert: Llucieta / Andreu Benito: Pepito / Jordi Bosch: Arturo / Laura Conejero: Victòria / Pol López: Quimet  / Carles Martínez: Ricardo / Xicu Masó: Salvador  / Rosa 
Renom: Margarita / Boris Ruiz: Tomeu / Rosa Vila: Marina

DUES DONES I UNA CIUTAT ASSETJADA

La Núria i l’Elena són dues dones amb comptes pendents; dues amigues separades per l’amor d’un 
home i el destí d’una pàtria. Dues dones atretes sense remei per l’encís d’una ciutat prodigiosa; una 
ciutat rosa de foc, blava i vermella. El seu retrobament, la darrera batalla entre totes dues, tindrà lloc 
en una Barcelona que respira, malgrat tot, les cendres d’una època daurada. Totes dues hauran de 
posar en solfa allò que les apropa i allò que les separa, amb el ressò d’una guerra estúpida i sagnant 
com a teló de fons.
La carrera de Pere Riera com a dramaturg (Canet de Mar, 1974) es va enlairar de manera sonada a la 
Sala Tallers la temporada 2009/2010, amb “Lluny de Nuuk”. L’èxit esclatant d’aquell T6 va situar-lo, de 
manera gairebé immediata, en boca de crítica i de públic, com una de les veus més prometedores del 
teatre català. La temporada 2010/2011 va repetir èxit a La Villarroel amb “Desclassi�cats”, i ara, 
després de signar la dramatúrgia de “Rei i senyor” (Sala Petita, 2012), entra amb tot mereixement a la 
Sala Gran del TNC amb “Barcelona”, la seva darrera obra.

Interprets: 
Jordi Banacolocha / Joan Carreras / Carlos Cuevas / 
Míriam Iscla / Pepa López / Pep Planas / Anna Moliner 
Emma Vilarasau

Dia 18 maig del 2013. Hora de sortida: 17,30



Flora Tristán va néixer el 7 d’abril de 1803 a París, 
en el marc de l’era napoleònica i en un context 
familiar molt acomodat. Era filla del coronel Marín 
Tristán, un notable militar peruà de l’Armada es-
panyola, que mai no va voler reconèixer-la oficial-
ment, i d’una dama francesa, l’Anne Laisney. Una 
infantesa que prometia ser generosa amb la seva 
criança enmig d’una llar sempre concorreguda per 
visites de personatges destacats, com Simón Bo-
lívar i el seu mestre Simón Rodríguez, va veure’s 
eclipsada arran de la mort del seu pare. En aquest 
sentit, atès que l’Estat francès no reconeixia legal-
ment a una vídua amb una criatura bastarda, la fa-
mília va ser privada dels béns del coronel passant 
a viure una situació d’autèntica  pobresa.

Sense accedir a cap formació acadèmica, doncs; 
encara era una nena quan va començar a treba-
llar en un taller de litografia i tot just complerts els 
17 anys va casar-se amb el propietari del negoci, 
André Chazal. Convertida molt aviat en una mare 
de tres fills, un dels quals se li va morir de petit, 
poc s’imaginaria que el seu matrimoni havia de 
convertir-se en uns anys en un autèntic infern a 
causa de la malaltissa gelosia del seu marit i dels 
conseqüents maltractaments que se’n derivaven. 
I, decebuda de la seva relació de parella, va con-
siderar oportú posar-se a treballar i ho va fer pro-
posant-se com a criada d’una família anglesa, cir-
cumstància que la portaria a residir a Anglaterra 

CARMEL·LA PLANELL

Flora Tristán
a la vegada que va decidir-se a tirar endavant una 
llarga lluita legal per a aconseguir la custòdia dels 
seus dos fills.

A l’any 1833, va resoldre de fer un viatge a Perú 
amb la finalitat de reclamar la seva herència pater-
na i intentar formalitzar la seva situació familiar amb 
els parents del que havia estat el seu espòs, veient-
se obligada a abandonar la causa  per les rotundes 
negatives dels familiars més directes d’André Cha-
zal. Les seves amargues vivències en aquell país, 
on va observar unes desmesurades desigualtats 
socials, van encaminar-la, a Lima mateix i a par-
tir del seu retorn a França, a lliurar-se en un com-
promís revolucionari per a la defensa de la classe 
obrera i d’uns  drets que no discriminessin a la dona 
en qualsevol situació o condició; esdevenint-se una 
legítima precursora del moviment feminista i defen-
sora d’una societat més justa i sense diferències de 
classe.  

Des d’uns principis i una ètica inalterables, la seva 
declaració dels drets i llibertats de la classe obre-
ra i de la dona van fer-se públics, a partir de l’any 
1838, els seus escrits: “Peregrinacions d’una pària”, 
“Els obrers de les fàbriques” i “Unió obrera”, obres 
que van marcar considerablement a un món obrer 
d’homes, i també de dones,  que no van tardar a 
advocar la seva unitat universal. Mentrestant, va 
ser objecte d’una brutal persecució del seu marit 

fins al punt de parar 
mal ferida d’un tret; 
una desafortunada le-
sió que va permetre-li 
l’alliberar-se definitiva-
ment del seu marit, en 
ser condemnat. 

A propòsit d’un viatge 
a Londres, va aconse-
guir introduir-se en un 
univers d’homes,  la 
cambra dels lords, dis-
fressada d’home; un 
espai on va poder denunciar les deplorables con-
dicions en què malvivien els obrers, i molt especi-
alment les dones obreres. I, en uns dies en què es 
començaven a gestar les idees de Marx i Engels, 
ella va apostar per a recórrer tot França bo impul-
sant la lluita obrera a tots els treballadors del seu 
país fins a uns malaurats 41 anys, en què va morir 
víctima del tifus a Bordeus, el 14 de novembre.
Les vindicacions feministes d’aquesta dona auto-
didacta són de signe intel.lectual i pressuposen un 
projecte polític a partir del qual si bé mantenia la 
continuïtat de l’ideari d’autores anteriors com Mary 
Wollstonecraft, sí que va imprimir un singular ca-
ràcter al seu feminisme a l’hora d’atorgar-li un gir 
en l’àmbit del feminisme de classe, un precedent 
del posterior feminisme marxista.

Dones exemplars

LLIBRES / LA VEU

El passat divendres 5 d’abril, 
al Casino Foment d’Igualada, 
s’hi presentà la primera novel-
la de Darius Solé De qui és 
aquesta maleta?. Presentada 
pel Pep Elias, escriptor prolífic 
de la ciutat d’Igualada, es des-
granà el procés creatiu que ha 
portat a La Busca Edicions  a 
publicar aquest, el seu primer 
relat d’història-ficció.
Basada en fets reals, l’autor 
ens porta per la vall del Riu-
bregós, ens fa passar per Tàr-
rega, Lleida i per trinxeres de 
l’Aragó, ens duu a França, a 
una Igualada agitada, a l’em-
presonament en un camp de 

concentració a Galícia i final-
ment a Barcelona i a la ma-
sia Castellanes, llar dels dos 
protagonistes. El llibre ens 
descriu la vida pagesa en una 
època convulsa de la nostra 
història.
Una vuitantena d’assistents 
ompliren el Casino Foment i 
l’autor dedicà l’obra a qui ho 
va demanar, i agraí la presèn-
cia de tots els assistents.
El proper dia de Sant Jordi, en 
Darius Solé signarà la seva 
primera obra a les llibreries 
Cal Rabell, a les 5 de la tarda, 
Llibreria Aqualata, a les 6 de la 
tarda, i Llegim Llibreria a les 7.

El Casino Foment s’omple en 
la presentació de la primera 
novel·la de Darius Solé
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DISSENY / LA VEU

El departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de 
Catalunya i les escoles d’Art 
i Disseny de Catalunya, amb 
la col·laboració del Departa-
ment de Cultura, han organit-
zat la I Jornada Art i disseny: 
de l’escola a l’empresa, que 
tindrà lloc el proper 18 d’abril 
al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB), 
i que consistirà en una mostra 
dels millors Projectes i Obres 
Finals que l’alumnat de totes 
les Escoles d’Art i Disseny de 
Catalunya ha realitzat durant 
l’any 2012.
Les Escoles d’Art i Disseny 
es caracteritzen per impartir 
cicles formatius d’arts plàs-
tiques i disseny, uns estudis 
que combinen la formació te-
òrica i pràctica de cada espe-
cialitat i que tenen una funció 
professionalitzadora, és a dir 
possibiliten l’aplicació de les 
capacitats adquirides a l’àmbit 

laboral.
És amb l’objectiu de fer difusió 
de la capacitat i dels talents 
joves titulats als cicles forma-
tius d’arts plàstiques i disseny 
impartits a les escoles d’art 
de Catalunya i de facilitar la 
seva inserció laboral posteri-
or que es realitzarà aquesta I 
Jornada Art i disseny: de l’es-
cola a l’empresa, per mostrar 
els millors projectes i obres 
finals als àmbits professionals 
corresponents (empreses, as-
sociacions, institucions), a les 
administracions i als mitjans 
de comunicació.

Projecte per al logotip
Simultàniament a la prepa-
ració d’aquesta Jornada, les 
Escoles d’Art i Disseny de Ca-
talunya també van realitzar un 
projecte per trobar un logotip 
per presentar-la i que li donés 
una unitat. L’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps d’Igua-
lada va presentar la proposta 
creada per Mireia Sala, alum-
na de primer curs de Gràfica 
Publicitària, i el projecte gua-
nyador va ser el de Noemí 
Martínez, l’alumna de l’Escola 
d’Art de Tarragona.

Logotip creat per l’alumna  de l’EMA Gaspar Camps Mireia Sala

L’EMA Gaspar Camps participa a la I Jornada 
d’Art i disseny: de l’escola a l’empresa
La conferència inau-
gural comptarà amb 
la presència de Nani 
Marquina i Josep 
Mias, professionals 
del disseny
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EXPOSICIONS / LA VEU

L’artista igualadina Arian Mo-
rera presenta les seves pintu-
res a Vilafranca del Penedès. 
L’exposició Les dones del Ro-
yal Ascot serà a la Sala dels 
Trinitaris de la capital de l’Alt 
Penedès del 12 d’abril al 12 de 
maig.
Els olis d’Arian Morera (Igua-
lada, 1965) mostren un uni-
vers inquietant, un món cristal·
litzat en una calma tensa però 
no violenta. Quan s’entra en 
aquest món creatiu conformat 
pel seu estil singular, cada 
quadre participa d’unes lleis 
particulars que es correspo-
nen amb unes altres d’uni-
versals que cohesionen tot el 
conjunt exposat. 

En la pintura d’Arian Mo-
rera, el color construeix el 
món i l’ordena
Com en l’efecte papallona, 
quan ampliem el que és petit 
a l’interior del que és gran, de 
sobte pot aparèixer l’imprevisi-
ble. En aquest sentit, l’artista 
treballa desvetllant relacions 
insospitades, com ho faria un 
científic. La simplicitat super-
ficial pot amagar alguna cosa 
sorprenentment complexa, 
captivadora i fascinant: la be-
llesa dels insectes, la mirada 
quasi humana d’un mono, 
la sofisticació d’unes flors... 
Complex o simple no ho és el 
que veiem sinó la forma com 
ho veiem. Quan percebem 
que tot està en equilibri, un 

mecanisme subtil ens alerta 
que s’hi amaga un desequili-
bri. La creativitat ho és, per-
què Arian Morera pinta, sobre-
tot, amb els ulls. I és amb els 
ulls que veu el món que pinta.

L’artista catalana exposa al 
Penedès
Arian Morera és il·lustradora 
i pintora, i es dedica a la cre-
ació des de fa més de 30 
anys. Actualment compagina 

la seva activitat artística amb 
la de dissenyadora creativa a 
l’empresa The Original Buff i 
també amb l’ensenyament a 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada.
Arian Morera ha exposat a la 
Galeria Esther Montoriol, de 
Barcelona, a Vilanova i la Gel-
trú, Vic, Igualada... i ha partici-
pat en Supermercats d’Art de 
Barcelona, Marburg, Frankfurt 
i Berlín. 

L’artista igualadina Arian Morera 
exposa a Vilafranca del Penedès

LLIBRES / LA VEU

Albert Espinosa estarà signant 
la seva novel·la Brúixoles que 
busquen somriures perduts 
avui divendres dia 12 d’abril, a 
les 18.30h, a la Llibreria Aqua-
lata. .
Brúixoles que busquen som-
riures perduts explica una his-
tòria emotiva que parla de la 
maduresa, les decepcions, la 
família, la venjança, el perdó 
i les segones oportunitats. El 
protagonista de la novel·la ha 
de trobar el seu arxipèlag de 
sinceritat i, per fer·ho, haurà 
d’aprendre a perdonar i a per-
donar·se, a perdre l’amor i a 

Albert Espinosa serà avui a 
la llibreria Aqualata signant el 
seu nou llibre

retrobar·lo, a assumir que la 
veritat és el més important.  

LLIBRES / LA VEU

Avui divendres dia 12, a les 
7 de la tarda a la Biblioteca 
Central tindrà lloc la presenta-
ció del llibre El Ball de diables 
d’Igualada. (s.XV-XX). Un en-
tremès dels temps medievals  
ençà, de Daniel Vilarrubias 
Cuadras.
A la presentació es comptarà 
amb la presència de l’autor i 
intervindran Josep Miserachs 
Nadal, Primer Tinent d’Alcalde 
i Regidor de promoció Cultural 
i Salvador Palomar Abadia, 
editor i autor del pròleg.
A l’acabar hi haurà els balls 
parlats del Ball de Diables de 

Presentació del llibre “El ball 
de diables d’Igualada” 

Sant Quintí de Mediona i  del 
Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles d’Igualada.
 

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2013

EXPOSICIONS / LA VEU

El mes de desembre de 1961 
la revista infantil Cavall Fort 
publicava el seu primer nú-
mero. La Biblioteca Central 
d’Igualada acull aquests dies 
l’exposició “Cavall Fort, tan di-
vertit com un joc” , amb motiu 
dels seus primers cinquanta 
anys de vida.
Cavall Fort va néixer amb la 
voluntat de trobar una manera 
perquè els infants poguessin 
aprendre a llegir i a escriure 
en català quan a les escoles 
no hi havia llibres en català. 
Aquesta preocupació va mar-
car el format i el contingut de 
la revista: des de la decisió 
d’incloure·hi pàgines de còmic 
per a estimular l’interès del 
lector, fins a la tria del model 
de llengua, que havia de ser 
rigorós i, al mateix temps, pla-
ner.
Les pàgines de Cavall Fort 
han acollit signatures repre-
sentatives de la literatura in-

fantil i juvenil catalana, així 
com destacats grafistes i il·
lustradors, com és el cas de 
Cesc en les portades de cada 
Nadal. Les aventures d’Ot el 
Bruixot, Jep i Fidel, Sergi Gra-
pes i l’Estefi, són recordats en 
aquesta exposició.
La mostra amb guió i text de 
Teresa Duran, descobreix cu-
riositats i anècdotes de la pu-
blicació i inclou jocs i entrete-
niments. S’adreça als infants 
però també a totes aquelles 
generacions que han gaudit 
de la lectura d’aquesta revista 

“Cavall Fort, tan divertit com un joc”, a la 
Biblioteca

al llarg d’aquests anys. 
L’exposició es podrà visitar a 
la sala infantil de la Biblioteca 
Central d’Igualada fins el 30 
d’abril. A més, aquelles per-
sones que vulguin conèixer o 
recordar qualsevol número de 
la revista tenen la col·lecció 
completa disponible a la Bibli-
oteca.
Aquesta iniciativa s’inclou en 
el programa 3L de foment de 
la llengua, la lectura i la lite-
ratura en català que impulsa 
l’Institut Municipal de Cultura.



DIBUIX / LA VEU

A la ciutat d’Igualada, el dia 
19 de març de 2013, reunits 
els srs. Magí Molas i Pineda, 
Ramon Llenas i Gou, Pere 
Pineda i Marimon i les sres. 
Sandra Paradell i Andreu i M. 
Teresa Costa i Ribera com a 
membres del jurat del 8è con-
curs de dibuix infantil a les 
escoles “Surt a veure els Tres 
Tombs”, decideixen, per una-
nimitat, premiar als escolars 
següents:
-P3: Pol Rosich, del CEIP Ra-
mon Castelltort.
- P4: Aleix Aguilera, CEIP Emi-
li Vallès.
- P5: Berta (P5B) del Coŀlegi 
Maristes.
- 1r.: Jan Casan d’Escolàpies 
Igualada.
- 2n.: Nora Garcia de Funda-
ció Escola Mowgli.
- 3r.: Pau Bòria del CEIP Ra-
mon Castelltort.
4t.: Carlota Diaz del CEIP Gar-
cia Fossas.
5è.: Riduan Boulbayem del 
CEIP Gabriel Castellà.
6è.: Adrià Torras de l’Escola 

Jesús Maria.
- Especial inspiració Cibus-
ta”: Montserrat Dubalà (4t) del 
CEIP Gabriel Castellà.
- Especial “Els nostres carros”: 
Ona Barron (3r) del CEIP Emili 
Vallès.
- Especial “Composició”: Jou 
Moneillo (4t) del Coŀlegi Ma-
ristes.
L’entrega de premis s’efectua-
rà el proper dia 13 d’abril a les 
12 del migdia a la Sala de la 
Biblioteca Central de Cal Font. 
L’exposició dels dibuixos par-
ticipants, més d’un centenar, 
corresponent a 1 per cada 
curs de cada escola, s’efectu-
arà de l’12 al 20 d’abril, tam-
bé, a la Sala de la Biblioteca 
Central.
S’ha de fer esment que han 
estat 14 les escoles partici-
pants i que tots els alumnes 
de les escoles han participat 
en aquest concurs, triant els 
professors, 1 dibuix de cada 
curs entre els quals s’han triat 
els premiats. 
Moltes gràcies a tots els parti-
cipants!!!

Veredicte del Concurs de 
dibuix dels Tres Tombs
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HISTÒRIA / LA VEU

El proper dissabte 27 d’abril, 
València acollirà els actes que 
cada any serveixen per com-
memorar la batalla d’Almansa, 
que tingué lloc el 25 d’abril 
de 1707 i significà l’ inici de 
la pèrdua de les llibertats na-
cionals. I, com cada any, des 
d’Òmnium Cultural Anoia i el 
Casal La Teixidora es tornarà 
a organitzar un autocar per as-
sistir als actes de commemo-
ració d’aquesta diada.
La sortida compta amb una 
completa ruta cultural. Així, al 
migdia s’arribarà a al vila de 
Burjassot, on es farà una ruta 
per la ciutat natal del poeta Vi-
cent Andrés Estellés, visitant 
alguns indrets emblemàtics en 
la vida i obra del poeta. 
Seguidament, hi haurà un di-
nar de germanor a Ca Bassot, 
entitat de promoció de la llen-
gua i la cultura popular, amb 
una paella.
Tot seguit, a València, s’as-
sistirà a la manifestació per 
a commemorar el 25 d’abril, 
convocada per Acció Cultu-

ral del País Valencià amb el 
lema ‘El País Valencià dirà 
prou’. Després, els assistents 
podran gaudir del concert de 
Fermin Muguruza, Orxata i At 
Versaris, que tindrà lloc a l’Au-
ditori de Burjassot.
Fermin Muguruza serà el cap 
de cartell d’aquest concert per 
celebrar 50 anys de reivindica-
cions, lluites i vitalitat. Ara sota 
el nom de Fermin Muguruza 
Kontrakantxa, l’ex-líder de 
grups com Kortatu i Negu Gor-
riak comptarà amb un acom-
panyament de luxe: els Orxata 
Sound System i At-Versaris. 
Els primers presentaran el seu 
darrer disc 3.0. que han enre-
gistrat a Islàndia, així com els 
seus temes de sempre. Els 
segons també presentaran 
nou disc, No Fear. En acabar 
el concert, el bus tornarà cap 
a Igualada.
Enguany, per tal de fomentar 
la participació en la sortida, 
s’ha fet un preu especial per 
a membres d’entitats igualadi-
nes. Així, el preu de la sortida 
serà de 25€ per a socis d’Òm-

nium Cultural, casal la Teixido-
ra i d’altres entitats igualadi-
nes i 30€ per la resta, i inclou 
el desplaçament en autocar, el 
dinar i l’entrada al concert.
L’autocar d’Igualada sortirà 
a les set del matí de la Plaça 
Catalunya (Estació Vella). Per 
a inscriure’s a l’autocar es pot 
fer passant pel casal La Tei-
xidora (obert cada tarda de 7 
a 10 del vespre) o enviant un 
correu electrònic a anoia@
omnium.cat. Les places són 
limitades i el període de re-
serva acaba el dimecres 24 
d’abril.

Òmnium Anoia organitza un autocar per 
conèixer València per al proper 27 d’abril

La sortida, amb preus 
especials per als 
membres d’entitats 
igualadines, compta 
amb una completa 
ruta cultural per aca-
bar a València, amb 
la manifestació i un 
concert

Un passeig atent per la Colònia Obrera de Can Vidal, 
de Puig-Reig (en el cor de la comarca del Berguedà) 
ha de contribuir a retre un modest homenatge a un 
nombre indesxifrable de famílies, protagonistes si-
lencioses d’un exitós teixit industrial català. D’antuvi, 
doncs, en el sí d’un dels escassos escenaris amables 
d’aquest complex fabril, a la sala de cinema, una cinta 
fílmica, força documentada, et va introduint pautada-
ment per aquell món de tants silencis d’un passat no 
tan llunyà, que havia estat la Colònia Vidal.
En aquest sentit, unes primeres imatges et presenten 
a bona part de les persones que havien estat recla-
mades i/o escollides per a ocupar un lloc de treball 
a la fàbrica i a tota la seva família, un col.lectiu humà 
procedent sobretot de les poblacions rurals veïnes. 
De seguida, amb aquest procés selectiu, ja et sen-
tiràs bategar el cor i, més encara, a mesura que vas 
endevinant els delimitats destins de tot un recinte 
creat expressament per a obtenir-ne les rendes més 
ambicioses de l’explotació industrial, tant pel que fa  
referència a les  zones de producció, com a aquelles 
destinades a una no gens confortable, quan no in-
hòspita, residència de la població obrera. Amb tot, 
aviat descobreixes, i –potser trobaràs motius per a 

alguna disculpa- l’omnipresència empresarial i pater-
nalista de l’amo i el pes de l’alta jerarquia eclesiàstica, 
quan t’adones que, el món obrer, a Can Vidal –tal i com 
semblen certificar-ho algunes fotografies- no s’hi devia 
d’estar tan malament com això (?). 
Un passeig amable i assossegat per un retallat domini 
urbanístic et transporta a fer una versemblant recons-
trucció del dia a dia d’aquella pobra gent, amb l’embol-
call d’uns habitatges d’una austeritat respectable i una 
presència aclaparadora de tot els signes del poder de 
l’amo: des dels edificis d’equipaments i serveis   -que 
s’entestaven a evidenciar un cert nivell dignitat hu-
mana- fins als diversos establiments expenedors d’ali-
ments i béns de consum, amb un tracte comercial en 
què tot revertia a favor de l’empresa.
Per últim, algunes instantànies pretenen dignificar 
unes efemèrides  i celebracions per a tenir mínimament 
entretinguda -que no contenta- a una població sense 
ànims i sense massa esperances; una gent que pre-
maturament cansada i malaltissa envellia, mentre se li 
imposava amb un subtil proteccionisme que fos fidel i 
obedient a la causa.
Ben aviat, un emotiu itinerari per tota la colònia et per-
metrà  d’ubicar-te en la quotidianitat d’aquelles ànimes. 
Amb curiositat faràs parada a la peixateria, als safareigs 
–curiosos, dels vius i dels morts!-,  a l’oficina bancària, 
al despatx d’aliments, a la casa del metge, etc. I tindràs 
accés a uns habitatges que traspuen molta  precarietat 
i una escassíssima intimitat. I, a l’entorn d’aquesta retí-
cula urbana..., monumental, la Fàbrica s’imposa sobre 
tots els confins deixant lluir la seva esvelta xemeneia. A 
l’interior, una nau industrial –molt ben conservada- in-
sisteix a alliçonar-te en una didàctica reconstrucció de 
tot el procés de creació de la filatura, des de la manipu-
lació del cotó fins a la seva transformació en fil, després 
de passar per la bala, fins al teixit.
Finalment, l’edifici de l’Escola és, potser, el que defineix 
millor tot  el programa del bon funcionament de la Co-

lònia, des de la iniciació en les criatures en la valo-
ració de la màxima productivitat t laboral, atenent a 
la divisió sexista amb uns destins ben diferenciats, 
fins a crear consciències “conformes” i “agraïdes” de 
per vida amb l’empresari, considerat com a un pa-
triarca i, per què no, com a un Déu. I, al capdavall, el 
destí final de l’escolarització no tenia ni massa pre-
tensions ni massa ofertes, i en alguns casos, amb 
alguns joves prometedors es va tenir més cura de la 
seva educació per tal de dotar a l’Empresa de noves 
promocions més especialitzades. I, al capdavall, les 
apreciacions seran del tot personals... 
 

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

La Colònia Vidal de Puig-Reig
Arquitectures i veïnatges 



DIVENDRES 12

CONFERÈNCIA. MÀSTER 
CLASS DELS PREMIS ANUÀ-
RIA
- Igualada 
Conferència a càrrec d’Igna-
si Vich i Pep Valls. Els premis 
Anuària són el referent de qua-
litat més reconegut dins el món 
del disseny gràfic.
Divendres, a 2/4 d’11 del matí a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

CONFERÈNCIA. SAVIESA 
GREGA ARCAICA
- Igualada 
Conferència a càrrec  dels Drs. 
Jaume Pòrtulas i Sergi Grau 
que presentaran el seu llibre 
“Saviesa grega arcaica”.
Divendres, a les 8 del vespre a 
l’auditori del Museu de la Pell 
d’Igualada i comarcal de l’Ano-
ia.

LA MOSTRA DE TEATRE
- Igualada
XXIV Fira de teatre Infantil i Ju-
venil d’Igualada.
Divendres, durant tot el dia per 
diferents espais de la ciutat.

LLIBRES
- Igualada
Albert Espinosa signarà el seu 
llibre “Bruixoles que busquen 
somriures perduts”..
Divendres, a 2/4 de 7 de la tar-
da a la Llibreria Aqualata.

CLUB DE LECTURA
- Masquefa
Tertúlia entre persones que han 
llegit el mateix llibre: ‘Contra el 
vent del nord’, de Daniel Glat-

tauer.
Divendres, a 2/4 de 7 de la tar-
da a la Biblioteca de Masquefa.

CONCERT. U-TOPICS
- Vallbona d’Anoia
Concert de la banda igualadina 
U-Topics, poemes musicats del 
llibre “Obreda” de Perejaume.
Divendres, a les 11 de la nit a la 
Fonda del Saumell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “El Ball 
de diables d’Igualada. Un en-
tremès dels temps medievals 
encà”, de Daniel Vilarrubias.
Divendres, a 2/4 de 8 del ves-
pre a la Biblioteca Central 
d’Igualada.

DISSABTE 13

LA MOSTRA DE TEATRE
- Igualada
Comença la XXIV Fira de teatre 
Infantil i Juvenil d’Igualada.
Dissabte durant tot el dia per di-
ferents espais de la ciutat.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera
La Mar Fernández presenta la 
seva primera novel·la “Daría en 
el jardín”.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la Biblioteca de Piera.

DIUMENGE 14

LA MOSTRA DE TEATRE
- Igualada
Comença la XXIV Fira de teatre 

Infantil i Juvenil d’Igualada.
Diumenge durant tot el dia per 
diferents espais de la ciutat.

CONCERT
- Els Hostalets de Pierola
Concert a càrrec de l’Euro-
Quartet Barcelona, quartet de 
corda, format per membres de 
l’Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre de Liceu de Barcelona.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

ACTE HOMENATGE II REPÚ-
BLICA
- Piera
Coincidint amb el 82è aniver-
sari de la proclamació de la II 
República Espanyola, es farà la 
hissada de la bandera republi-
cana i la lectura del manifest..
Diumenge a les 12 del migdia a 
l’Ajuntament de Piera.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
Ballada de sardanes cada se-
gon diumenge de mes.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

DILLUNS 15

CONFERÈNCIA. “PERSONA-
LITAT LITERÀRIA D’EMILI TE-
XIDOR”
- Igualada
Conferència a càrrec de la Dra. 
M. Isabel Pijoan i Picas.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DOCUMENTAL. “EL VEGANIS-
ME: UN ESTIL DE VIDA”

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 realis-
ta 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.

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 Biblioteca 
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 Biblioteca 
de Piera.

EL RENAIXEMENT I LE-
ONARDO DA VINCI
Exposició amb un recull de 
l’obra de Leonardo da Vinci, 
exemple de l’home renaixentis-
ta per excel·lència.  
Del 2 al 30 d’abril a la Biblioteca 
de Piera

SURT A VEURE ELS TRES 
TOMBS
VIII Concurs de dibuix infantil.
Dibuixos infantils presentats al 
concurs sobre els Tres Tombs. 
Dissabte tindrà lloc el reparti-
ment de premis.  
Del 12 al 20 d’abril a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

LIFE THROUGH TECH-

NICOLOR GLASSES
A càrrec de Laboratorio 
NORN+DM INMACULADA 
DIAZ-MIRANDA+ DAVID 
NORNIELLA, guanyadors del 
Premi Ciutat d’Igualada d’Art 
Digital Jaume Graells. Exerci-
cis experimentals amb videob-
jecte.  
Del 16 d’abril al 5 de maig a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

BRODEM IGUALADA. 
BRODATS ELMEUA
Els brodats de llençols, và-
noves o serveis de taula van 
portar l’art a moltes llars igua-
ladines.  
Del 18 d’abril al 12 de maig a la 
sala d’exposicions del Museu 
de la Pell.

PINTURA
López-Alert
Pintures del capelladí Jordi 
Lopez-Alert. Les seves obres 
són una mirada emocional i 
reflexiva del seu entorn.  
Del 14 al 28 d’abril a la Sala 
municipal d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

- Piera
Gary Yourofsky és un destacat 
activista nord-americà en la de-
fensa dels drets dels animals.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 16

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Sta. Margarida de Montbui
Club de lectura en anglès per a 
persones que han llegit totes el 
mateix llibre “Batman Begins”. 
de Bob Kane.
Dimarts a les 7 de la tarda al 
Centre Cultural la Vinícola.

DIMECRES 17

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada
Tertúlia de persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i que han llegit totes 
el mateix llibre: “Un home de 
paraula” d’Imma Monsó. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CICLE DE MÚSICA DEL SE-
GLE XX
- Igualada
Concert monogràfic dedicat 
al compositor francès Francis 
Poulenc amb una important 
mostra del seu treball.
Dimecres a les 8 del vespre a 
l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música.

LLIBRES. “QUE HAN DE MEN-
JAR ELS NOSTRES FILLS?”

- Piera
Presentació del llibre de la 
Marta Figueras, on exposa la 
importància d’una alimentació 
sana des de les primeres eta-
pes de la vida.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 18

TALLER. COM BUSCAR FEINA 
PER INTERNET
- Igualada
Taller per conèixer webs i re-
cursos que s’utilitzen a internet 
per a la recerca de feina.
Dijous, a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia de persones adultes 
que han llegit totes el mateix lli-
bre, en aquesta ocasió “Fin” de 
David Monteagudo.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA
- Piera
El nutricionista Toni Solà expli-
carà quins són els millors ali-
ments tant per a l’entrenament 
com per a la competició.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

CONTES PRIMAVERALS
- Sta. Margarida de Montbui
Lectura de contes per a nens i 
nenes. En aquesta ocasió ser-
na Contes de dracs i despistats 
a càrrec de Mònica Torra.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Montbui.



Estrena a Igualada •  Oblivion

Per tercera setmana segui-
da, segueix projectant-se The 
Croods, una sensacional peŀlí-
cula d’animació, recomanable 
per a espectadors de totes les 
edats. Algunes de les seves 
seqüències mereixen estar en 
l’antologia del millor cinema 
d’animació de tots els temps. 
En clau de comèdia prehistò-
rica, ens presenta a la família 
Crood, una mena de família 
Picapedra adaptada als nous 
temps. Després d’un gran ter-
ratrèmol, Grup i la seva família 
es veuen obligats a emigrar. 
Mentre avancen per un món 
desconegut i aterridor, es tro-
ben amb un nòmada de ment 
oberta que els deixa a tots 
fascinats, sobretot a la filla de 
Grug. Plegats viuran increï-
bles aventures.
Produïda per la Fox, en no-
més tres setmanes, la peŀlícu-
la porta recaptats a tot el món 
més de 350 milions de dòlars. 
Ara mateix és la tercera peŀlí-
cula més taquillera de l’any en 
curs.

Cinema
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Tom Cruise a l’any 2077
RAMON ROBERT.-

Aquest cap de setmana s’es-
trena de forma global (a Cata-
lunya, Estats Units i una vintena 
de països més), la nova peŀlícu-
la interpretada per Tom Cruise, 
Oblivion. Es tracta d’una super-
producció basada en la pròpia 
noveŀla gràfica creada per Jo-
seph Kosinski (el també realit-
zador de Tron Legacy), escrita 
per Arvid Nelson i iŀlustrada per 
Andree Wallin. Feta peŀlícula pel 
propi Kosinski, el relat localitza 
els seus primer minuts a l’any 
2015. La nau còsmica Oddysey 
viatja a Mart per ocupar i cons-
truir la primera base terrestre on 
fundar la primera colònia habi-
tada. En ruta, la sobtada apa-
rició d’un Cub Blanc en l’espai 
interromp el viatge de la nau i la 
tripulació de l’Odyssey desapa-
reix sense deixar rastre. Molts 
anys després, cap el 2077, la 

Terra s’ha convertit en un gai-
rebé irreconeixible i surrealista 
escenari salvatge amb retalls 
de la passada civilització huma-
na. Jack Harper (Tom Cruise), 
un antic marine, és un dels úl-
tims homes que l’habiten. És un 
enginyer que forma part d’una 
operació massiva per extreure 
els recursos vitals del plane-
ta. Patrulla diàriament els cels 
com part de la seva missió, i 
res inusual succeeix fins que la 
seva vida dóna un tomb quan 
rescata una desconeguda dona 
d’una nau espacial. L’arribada 
d’aquesta jove desencadena 
una sèrie d’esdeveniments 
que l’obliguen a qüestionar les 
seves conviccions i el fan res-
ponsable de la destinació de la 
humanitat.
Un món desolat i apocalíptic, 
guerra contra alienígenes, vi-
atges siderals i totes aquestes  

A Igualada •  Los 
Croods

Una aventura 
prehistòrica

RAMON ROBERT.-

Un dels actors consagrats i 
més populars de l’escena cine-
matogràfica francesa i mundial 
és Jean Reno, actor de caire 
còmic, però que ha deixat en 
clar la seva gran capacitat per 
treballar en tot tipus de projec-
tes. El podem recordar pel seus 
magnífics papers a les peŀlícu-
les franceses El gran azul i El 
professional, però també en 
produccions internacionals tan 
cares i exitoses com són Ronin 
o Mission: Imposible. Aquest 
actor francès, fill de pares an-
dalusos (en realitat es diu Juan 
Moreno) i nascut a Marroc, ha 
interpretat més de 70 peŀlícules 

Estrena a Tous •  El ChefComèdia culinària

en 33 anys de carrera.
Ara, Jean Reno torna a la pan-
talla gran com el xef més pres-
tigiós de l’escena culinària, el 

qüestions sobre el futur de la 
Terra i de la raça humana, te-
mes i arguments altres vegades 
ja visitats pel cinema de ciència-
ficció. No cal dir que Tom Crui-
se, una vegada més, exerceix 
d’heroi magnífic i absolut, lluint 
una gorra dels New York Yan-
kees calada fins les celles. No 
sembla pas que Oblivion hagi 
de ser la peŀlícula més original 

de la temporada, però si el pres-
supost ha estat ben aprofitat i el 
que se’ns explica té alguna de 
les coses que té de tenir una 
peŀlícula de certa qualitat (sigui 
intriga, sigui bon espectacle, 
siguin caràcters que convidin 
a la reflexió, sigui una estètica 
pròpia), llavors ja ens podríem 
donar per satisfets.

qual posseeix un restaurant 
amb 3 estrelles Michelin, la mà-
xima consideració professional 
que pot rebre un xef per la seva 
feina. És el xef d’un restaurant 
que ofereix un menú molecular, 
un restaurant tan exigent que 
aviat es queda sense cuiners ni 
socis financers. És llavors quan 
apareix un segon personatge 
important, un anònim, descone-
gut i jove cuiner, Jacky (Michaël 
Youn). Aquest aportarà una 
nova inspiració i algunes de les 
solucions que s’argumenten 
en aquesta comèdia culinària. 
Aquesta peŀlícula, El chef, ha 
estat escrita i realitzada per Da-
niel Cohen.

La cuina està molt de moda. 
Abunden els programes gastro-
nòmics a la televisió i la radio. 
Darrerament, també el cinema 
està apropant-se al món de la 
cuina. Pensem en algunes peŀ-
lícules, a més de la que aquí 
ens ocupa: Un toque de cane-
la, Julia & Julie, Soul Kitchen, 
Estómago, Deliciosa Marta, 
l’animació Ratatouille, el do-
cumental El Bulli, La cocinera 
del presidente... Per cert, en la 
peŀlícula de Daniel Cohen, les 
arrels de la gastronomia i de 
la cuina tradicional s’imposen 
sobre les noves tendències mo-
dernes. Sigui com sigui, és una 
comèdia per llepar-se els dits.
 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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OBLIVION
Estats Units. Ciencia-ficció. De Joseph Kosinski. Amb Tom Cruise, Nikolaj 
Coster-Waldau, Morgan Freeman i Olga Kurylenko. Any 2073. Fa més de 
60 anys la Terra va ser atacada. Es va guanyar la guerra, però la meitat 
del planeta va quedar destruït, i tots els éssers humans van ser evacuats. 
L´enginyer Jack Harper, un antic marine, és un dels últims homes que 
l´habiten. Patrulla diàriament els cels i la seva vida dóna un inesperat 
tomb quan rescata una desconeguda d´una nau espacial. Llavors es 
qüestionarà les seves conviccions i el fan responsable del futur de la 
humanitat. ESTRENA

EL CHEF
França. Comèdia culinaria. De Daniel Cohen. Amb Jean Reno, Michaël 
Youn i Raphaëlle Agogué. El jove Jacky Bonnot somia amb triomfar en 
un gran restaurant. Però la seva precària situació econòmica l´obliga a 
acceptar treballs com cuiner que ni tan sols aconsegueix conservar. Un 
dia es creua en el seu camí Alexandre Vauclair, un cèlebre xef. Però la 
benestant posició del xef es veu amenaçada pel grup financer propietari 
dels seus restaurants. ESTRENA

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. **

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. ***

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

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

ALACRAN ENAMORADO
Espanya. Thriller. De Santiago A. Zannou. Amb Álex González, Javier 
Bardem, Carlos Bardem, Miguel Ángel Silvestre, Juan Carlos Vellido, Judith 
Diakhate. Julián és el líder d’un grup de joves radicals, un noi carregat d’ira, 
enverinat per l’odi al que és diferent. No obstant això, hi ha noblesa en la 
seva ànima. La descobrirà en un gimnàs de boxa, gràcies a Carlomonte, 
un exboxador alcoholitzat-algú que ho va tenir tot i tot ho va perdre-. Allà 
Julián aprendrà a combatre amb regles, s’anirà buidant d’odi i coneixerà 
l’amor per Alyssa (Judith Diakhate), una jove immigrant de color. Julián 
haurà de prendre una decisió quan els seus antics camarades els posin a 
prova .... ESTRENA

KURSAL 1 
OBLIVION (12 anys)
Dies 12-16-17-18              6:15/8:30/10:30
Dies 13-14        4:00/6:15/8:30/10:30

KURSAL 2
EFECTOS SECUNDARIOS (12 
anys)
Dies 12-16-17-18              6:15/8:15/10:30
Dies 13-14        4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 3
LOS CROODS (apta)
Dies 12-16-17-18                       6:00
Dies 13-14                         4:00/6:00

KURSAL 3
ANNA KARENINA (apta)
Dies 12-13-14-16-17-18                           
            8:00/10:30

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

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

CASAL 
AMOR  (16 anys) (Guanyadora 
de l’Oscar a la millor pel.lícula 
estrangera)
Diumenge: 18:00
EL CHEF (apta) (Estrena a la 
comarca)
Diumenge: 19:55

1/ OBLIVION (12 anys)
Dv.: 18:00/20:30/22:50
Ds.: 15:30/18:00/20.30/22:50
Dg.:11:45/15:30/18:00/20.30/22:50
Dll a Dj.: 18:00/20:30

2/LOS CROODS (en català) 
Ds. i Dg.: 15:30
2/ LOS CROODS 3D (apta)
Dv. a Dj.: 17:30
Dg.: 12:15/17:30
2/ GI JOE (12 anys)
Dv. a Dj.: 19:30/21:50

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.: 17:30/19:40/21:50

4/ALACRAN ENAMORADO (16 
anys)  
Dv.: 17:45/19:45/22:00
Ds.: 15:50/17:45/19:45/22:00
Dg.: 12:15/15:50/17:45/19:45/22:00
Dll. a Dj.: 17:45/19:45/21:45

5/LOS CROODS (apta)
Dv.: 18:30/20:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30
Dg.: 11:30/16:30/18:30/20:30
Dll. a Dj: 17:40/19:50
5/GI JOE 3D (12 anys)
Dv. a Dg: 22:45
5/LOS AMANTES PASAJEROS (16 
anys)
Dll a Dj.: 21:50

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. a Dg.: 18:10
Dll a Dj.: 17:30
7/TESIS SOBRE UN HOMICIDIO Dv. 
a Dg.: 20:20/22:40
Dll.  a Dj.: 19:55/22:00

8/ OZ (7 anys)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:30/15:30
8/ EFECTOS SECUNDARIOS (12 
anys)
Dv. a Dg.: 18:10/20:30/22:50
Dll. a Dj.: 17:30/19:45/22:00

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

Aquest mes la MATRÍCULA
és GRATUÏTA



Defuncions
EVARISTO PÉREZ GARCÍA
Edat : 94 anys

XAVIER JULIÀ BAS
Edat : 94 anys

ANTONIA BONILLA DOMÍNGUEZ
Edat : 87 anys 

CONCHI CRIADO GRADO
Edat : 61 anys

ELVIRA TARRAGÓ GASSÓ
Edat : 84 anys

AURORA SOTO HIDALGO
Edat : 89 anys

NÚRIA COSTA PRAT
Edat : 87 anys

REMEDIOS DURÁN BERNÁLDEZ
Edat : 86 anys

JOSÉ SALCEDO GIMÉNEZ
Edat : 43 anys

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14
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XAVIER JULIÀ BAS
Vidu de Montserrat Andreu Gual

En record de

Igualada, abril  de 2013

Ha mort  cristianament havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica el 
passat dijous dia 11 d’abril.
      A.C.S.
Els seus estimats: �lls, Xavier i Concepció; néts, Bernat i Marc i  demés familiars  ho fem 
saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en 
l’acte de comiat que ha tingut lloc avui dia 12 a l’oratori de Funerària Anoia.

 
Funerària Anoia, S.L.

ELVIRA TARRAGÓ GASSÓ
En record de

Igualada, abril  de 2013

Ha mort  cristianament havent rebut els Sants Sagraments i la benedicció apostòlica el passat 
dimarts dia 9 d’abril. 
                                                          A.C.S.
Els seus estimats: espòs, Mateu Sabater Canet; �lls, Joan(+) i Cristina, Josep Maria i Teresa, Carles 
i Merxe, Mireia i Ròmul; néts, Xavier, Albert, Elisabet i Jana, Roger, Franc i Emma, Víctor i Ilia; 
besnéta, Júlia i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 10  a 
l’arxiprestal basílica de Santa Maria.

 
Funerària Anoia, S.L.

ESGLÉSIA / LA VEU

Seguint amb el projecte de pe-
legrinatges parroquials iniciat 
l’any 2011 amb el que es féu a 
Terra Santa, seguit del que hi 
va haver l’any passat seguint 
els primers passos apostò-
lics de Sant Pau i dels inicis 
de l’Església a l’Àsia Menor 
(actualment Turquia), ara en 
aquesta mateixa línia paulina 
i dels orígens del cristianisme, 
i coincidint amb l’Any de la Fe, 
toca visitar GRÈCIA.
Així del 5 al 14 d’agost, tots els 
qui s’hi apuntin tindran ocasió 
de visitar els llocs de predica-
ció paulina per les terres hel·
lèniques, endinsar-se en les 
arrels de la cultura clàssica 

que és una de les bases del 
nostre tarannà, i molt més. 
Llocs tan paulins com Tessa-
lònica, Filips, Berea, Corint 
i Atenes, aquesta la capital 
amb l’Acròpolis, l’Areòpag i 
el Partenó. Les meravelles de 
les Coves d’Alistrati i dels Mo-
nestirs Ortodoxes de Meteora, 
o les mítiques ciutats de Del-
fos, Micenes i Epidaure, i fer 
un deliciós creuer per les Illes 
Saròniques com a comple-
ment, i encara molt i molt més.
Per a més informació i inscrip-
cions fins el dia 3 de maig, a 
la rectoria de la Parròquia de 
la Sagrada Família d’Igualada, 
Telèfon 93 803 04 27.

Pelegrinatge parroquial de la 
Sagrada Família d’Igualada 2013

ROMÀ CASANOVA / BISBE DE VIC 

La Pasqua va florint i donant 
fruit. L’Amor ha vençut la mort 
i el pecat. L’amor de Déu, ma-
nifestat plenament en la mort i 
la resurrecció de Jesucrist, és 
la font del nostre amor quoti-
dià, amb unes característi-
ques pròpies, com ens ha dit 
el papa Francesc: «No hem 
de tenir por de la bondat, de la 
tendresa.» Aquest any la 
Jornada per la Defensa de 
la Vida Humana s’ha traslla-
dat als primers dies del mes 
d’abril. El papa Benet XVI, en 
l’exhortació apostòlica Sacra-

mentum caritatis, ens dema-
nava ser testimonis de la fe en 
la nostra societat amb especi-
al atenció al «respecte i defen-
sa de la vida humana, des de 
la seva concepció fins al seu 
acabament natural» 
La nostra fe cristiana té unes 
conseqüències clares. Els 
cristians, creient com creiem 
en el Déu de la vida, en el Déu 
que és font de tota vida i de 
manera especial de tota vida 
humana, no podem restar im-
passibles davant la cultura de 
la mort, sinó que hem de ser 
autèntics defensors, amb la 

paraula i amb els fets, de la 
dignitat de la vida humana, 
des del si de la mare fins al 
seu acabament natural.
Els cristians hem de ser, en-
mig d’un món desesperançat, 
testimonis d’esperança, que té 
la seva primera expressió en 
l’estima de tota vida humana. 
La manca de natalitat entre 
nosaltres és un signe de man-
ca d’esperança (cf. Joan Pau 
II, Ecclesia in Europa, 8). 
Hem arribat a un extrem en 
què els esposos que engen-
dren més enllà de dos fills 
semblen uns estranys i uns 
irresponsables. Que posar un 
fill al món pugui semblar quel-
com malsà, malaltís, ens diu 
fins a quin punt entre nosaltres 
les forces del futur han pogut 

ser estroncades. Els cristians 
hem de donar suport a la famí-
lia i en especial a les famílies 
nombroses. El futur d’un poble 
són els seus fills. El futur d’una 
cultura no són solament les 
seves institucions i lleis, sinó 
les persones que les famílies 
engendren, perquè creuen en 
el futur, perquè creuen que hi 
ha un futur, una esperança, un 
horitzó obert al seu davant.
La nostra cultura sembla que 
s’hagi anant convertint en una 
«societat del crim perfecte», 
quan, no solament propicia 
l’assassinat dels seus fills més 
indefensos en el si de la mare, 
santuari de la vida, i sibillina-
ment en el llit del dolor i de la 
vellesa, sinó que a més ho jus-
tifica de moltes maneres, fins 

al punt de tolerar-lo o convertir 
el mal en un bé aparent per 
moltes raons, que van des de 
la compassió a la manca de 
desig o altres sentiments. 
Els cristians no podem restar 
impassibles davant aquesta 
realitat de mort, sinó que ens 
hem de convertir en agents de 
vida. En el si de les nostres 
famílies hem de viure la gene-
rositat de la paternitat respon-
sable. El nostre amor a la vida, 
millor dit, al Déu de la vida, 
ens ha de fer custodis de la 
vida amb el nostre acolliment 
amorós i tendre a tota per-
sona; mai condemnant, però 
tampoc justificant, i sempre 
ferms a estimar i defensar la 
dignitat de tota vida humana.

La nostra fe en el Déu de la vida
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RSF- HIPOPRESSIUS
DINÀMICS
MARTA CARALT CARRERA
Entrenadora Personal
Rambla Sant Ferran, 62, 3r 1a.
Igualada

607215316
icona38@hotmail.es

LA FORÇA 
DE LA ROSER

La Roser ja les ha vis-
cudes de tots colors; 
problemes de salut, pèr-
dua d’éssers estimats, 
dificultats econòmiques. 
Però ningú ho hagués 
dit; sempre tan animada, 
activa i amb el somriure 
a punt, realment la Ro-
ser ha estat una dona 
increïblement forta. Però 
ara és diferent, ni nin-
gú ni ella mateixa entén 
què li passa. Des del di-
vorci del seu fill sembla 
que el món li hagi caigut 
al damunt, està trista an-
goixada i no té ganes de 
fer res. La seva amiga 
Dolors intenta treure-la 
d’aquest malestar dient-li 
“Vinga Roser, que estar 
així no fa per tu, sempre 
has estat una dona forta!”
Segurament la Dolors, 
amb tota la seva bona in-
tenció, s’està equivocant. 
La Roser ni era tan forta, 
ni ara és tan dèbil. La for-
talesa, no és dir “al mal 
temps bona cara” i girar-li 
la cara al dolor. Una per-
sona forta plora les pèr-
dues, s’espanta davant 
les amenaces, i s’enfa-
da davant dels greuges. 
Però després d’haver 
plorat, haver-se espantat 
i enfadat, comprèn el que 
ha passat i la seva reac-
ció i mira la millor manera 
de sortir del malestar. És 
possible que en aquests 
moments, la Roser haurà 
de reconèixer la seva di-
ficultat per tirar endavant 
ella sola i la necessitat 
de buscar ajuda amiga o 
professional. I per fer-ho, 
ara sí que haurà de ser 
forta.

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

N
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Especial Renda 2012                              

GRUP CARLES 

Ja hi tornem a ser... Ens toca 
novament posar fil a l’agu-
lla i preparar la documenta-
ció que ens ha de permetre 
complimentar la declaració 
de la renda (i la de patrimo-
ni, si s’escau)...  Pel que fa a 
la renda, aquest serà el pri-
mer exercici la declaració del 
qual s’ajustarà a la normativa 
generada per l’actual govern 
de l’Estat, que si per alguna 
cosa s’ha caracteritzat, és per 
la profusió de disposicions 
incorporades a la legalitat vi-
gent.  Hem comptat fins a 13 
disposicions amb rang de Llei 
o Reials Decrets-Llei publicats 
al BOE dins de l’any 2012 i 
que afecten d’una manera o 
altra a l’IRPF d’aquest exer-
cici que ara tancarem amb la 
declaració. Això de tancar és 
un dir, ja que l’Administració 
disposarà de quatre anys per 
fer les comprovacions, reque-
riments i altres actuacions pro-
cedimentals per determinar el 
deute tributari.
Per no fer-nos pesats amb 
l’enumeració dels títols 
d’aquestes disposicions, es-
mentarem tan sols la primera 
d’elles, que va entrar en vigor 
amb efectes del dia 1 de gener 
de 2012, en concret el “Real 
Decreto-Ley 20/2011 de medi-
das urgentes en materia pre-
supuestaria, tributaria y finan-
ciera para la corrección del 
déficit público”. Com tothom 
recordarà, es va establir un 
“Gravamen complementario 
a la cuota íntegra estatal para 
la reducción del déficit público 
en los ejercicios 2012 y 2013”. 
Això ha suposat un increment 
en els tipus marginals estatals 
aplicables a la base general, 

Ara torna a tocar... la Declaració!
que van des del 0,75 per a les 
rendes més baixes fins a un 
7% addicional per a les més 
altes. S’ha de tenir en compte 
també l’escala aprovada per 
les diferents Comunitats Autò-
nomes que fa que, en algunes 
d’elles, com és el cas de Cata-
lunya, el tipus marginal màxim 
passi a ser del 56%, un dels 
més alts del món, mentre que 
en altres Comunitats Autòno-
mes, aquest tipus agregat no 
supera el 50%.
Pel que fa a la base de l’estal-
vi, també s’incrementa mitjan-
çant un escalat que comporta 
una tributació addicional de 
2, 4 o 6 punts percentuals. La 
retenció per a aquestes ren-
des va quedar establerta en el 
21% (abans el 19%). Aquí es 
pot produir algun ensurt en fer 
la declaració, ja que s’haurà 
retingut un 21% als estalvia-
dors, però en funció de la tota-
litat de rendes i guanys patri-
monials que tributen a la base 
de l’estalvi, pot ser que hagin 
d’afegir una quota diferencial 
que resultarà de l’aplicació de 
la següent escala:

BASE TIPUS APLICABLE
Fins a 6.000 €   21%
De 6.000 a 24.000 € 25%
De 24.000 € en endavant 27%

Hem comentat, fins ara, un 
dels aspectes “negatius” per 
al contribuent, o sigui, que 
augmenten la factura fiscal 
d’aquest tribut. Segons els 
tècnics d’Hisenda, això farà 
que enguany disminueixin les 
declaracions amb dret a devo-
lució, de manera que la quan-
titat total a retornar disminui-
rà un 4,5% en relació a l’any 
anterior, mentre que s’espera 

que l’import de les declara-
cions positives suposarà un 
increment del 3,2% en la re-
captació.
En el capítol negatiu hem de 
contemplar, també, que per 
a l’exercici 2012 s’ha supri-
mit la compensació fiscal per 
adquisició d’habitatge habitu-
al abans del 20 de gener de 
2006, que permetia una de-
ducció addicional a un gran 
nombre de contribuents. La 
supressió es va establir pel 
Reial Decret-Llei 20/2012 de 
13 de juliol tot i que la com-
pensació estava prevista ini-
cialment en la Llei de Pressu-
postos de l’Estat per al 2012. 
Encara que no afecta per a 
l’exercici 2012, hem de recor-
dar que a partir del 2013 s’eli-
mina la deducció per inversió 
en habitatge habitual  encara 
que respectant els “drets ad-
quirits” per part de les adqui-
sicions d’habitatge efectuades 
abans del 31-12-2012.
Encara que és difícil adver-
tir aspectes positius, hem de 
referir-nos al manteniment de 
la reducció del 20% del rendi-
ment net d’activitats econòmi-
ques que ja porta en vigor des 
de l’exercici 2009 i que també 
s’ha prorrogat per a l’exercici 
2013. Aquesta reducció s’apli-
ca a qualsevol règim de de-
terminació del rendiment net 
(també al règim de mòduls) i 
està condicionada al manteni-
ment de la mitjana d’ocupació 
de l’exercici 2008.
També es pot considerar posi-
tiu el manteniment del tracta-
ment de les despeses i inver-
sions en formació del personal 
(utilització de les noves tec-
nologies de la comunicació i 
la informació). En canvi, de 

forma paraŀlela al tractament  
en l’Impost sobre Societats, 
cal esmentar com a perjudi-
cial la supressió de la llibertat 
d’amortització amb efectes de 
31 de març de 2012, entre al-
tres mesures adoptades amb 
finalitat recaptadora.
En el capítol de “Guanys pa-
trimonials” hem de fer esment 
d’una nova exempció del 50% 
dels guanys obtinguts en la 
transmissió d’immobles ur-
bans, sempre que s’haguessin 
adquirit per part del transme-
tent entre el 12 de maig i el 31 
de desembre de 2012. Tan-
mateix, s’estableix una nova 
exempció, en aquest cas pels 
guanys que es posin de mani-
fest en les dacions en paga-
ment dels seus habitatges per 
part dels deutors hipotecaris 
sense recursos (Reial Decret-
Llei 6/2012 de 9 de març).
Finalment, volem fer menció 
d’un nou supòsit de “guanys 
patrimonials no justificats” 
que s’ha introduït en la Llei de 

l’IRPF pel sol fet de no presen-
tar dins de termini (s’acaba el 
proper 30 d’abril la correspo-
nent a l’exercici 2012) la de-
claració informativa de béns i 
drets localitzats a l’estranger. 
Tot plegat acompanyat d’un 
règim sancionador rigurosís-
sim.
Recordem, per últim, de no 
oblidar-se de presentar la de-
claració de l’Impost sobre el 
Patrimoni, restablerta l’obli-
gació pel Reial Decret-Llei 
13/2011. Per als residents a 
Catalunya, recordem que el 
mínim exempt s’ha rebaixat 
de 700.000 a 500.000 € per 
a l’exercici 2012, fet que obli-
garà a incorporar-se a l’obliga-
ció de declarar a alguns con-
tribuents que en van quedar 
exempts l’exercici anterior. 
La presentació d’aquesta de-
claració, així com la relativa 
als béns i drets situats a l’es-
tranger (Model 720) s’ha de 
fer obligatòriament de forma 
telemàtica.
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Especial Renda 2012                              

RENDA 2012
Un equip de professionals al seu servei

RENDA 2012
ASSESSORIA ASSEGURANCES

Pujadas, 58 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 26 31 · Fax 93 803 75 30

ANOIACON@PLANELLSERVEIS.CAT

Av. Ctra. Igualada, 6, local 1. Tel. 93 778 96 53 - Fax. 93 776 27 01 
08784 PIERA. Mail: piera@alexjulien.es

Iniciem campanya RENDA 2012

Rambla Sant Isidre, 16. 3a planta. Tel. 93 804 14 17 - Fax. 93 803 73 53. 
Apt. 462. IGUALADA 08700. Mail: igualada@alexjulien.es

és

és

és

www.gestoriagaltes.com

CAMPANYA 
RENDA 
2012

Pots soŀlicitar l’esborrany de 
la declaració de la renda 2012 
(IRPF campanya any 2013) si 
compleixes els següents re-
quisits:
1r Si únicament has obtingut 
rendes de les següents clas-
ses, sigui quina sigui la quan-
tia:
- Rendes del treball, incloses, 
entre altres, les pensions i ha-
vers passius, així com, si és el 
cas, les pensions compensa-
tòries rebudes del cònjuge.
- Rendes del capital mobiliari 
subjectes a retenció o ingrés 
a compte, com, per exemple, 
els interessos de comptes i di-
pòsits bancaris o els dividends 
d’accions.
- Pèrdues patrimonials de-
rivats de la transmissió o el 
reemborsament a títol one-
rós d’accions o participacions 
representatives del capital o 
patrimoni de les institucions 
d’inversió col · lectiva.
- Rendes del capital mobiliari 
derivats de lletres del Tresor.

Com sol·licitar l’esborrany de la Renda 2012
- Guanys patrimonials sot-
mesos a retenció o ingrés 
a compte, la renda bàsica 
d’emancipació així com les 
subvencions per a l’adquisi-
ció d’habitatge habitual i al-
tres subvencions, llevat de les 
que tinguin la consideració de 
rendiments d’activitats econò-
miques.
- Imputació de rendes immo-
biliàries sempre que proce-
deixin, com a màxim, de vuit 
immobles
- Rendiments de capital mo-
biliari i immobiliari obtinguts 
per entitats en règim d’atribu-
ció de rendes, quan aquests 
hagin estat atribuïts als socis, 
hereus, comuners o partícips
 
2n Si has estat titular, com a 
màxim, de dos immobles d’ús 
propi, encara que hagin estat 
desocupats, diferents de l’ha-
bitatge habitual i del sòl no 
edificat.
Perquè l’Agència Tributària 
confeccioni i remeti l’esbor-

rany de la declaració de la 
renda 2012 (IRPF campanya 
any 2013), si no vas sol · lici-
tar l’esborrany de l’IRPF en la 
passada declaració o no con-
firmaste esborrany, cal que ho 
sol · licitis des del 2 de abril 
fins el 1 juliol 2013 per qualse-
vol de les següents vies:
- Sol.licitar l’esborrany a www.
agenciatributaria.es
- Sol.licitar l’esborrany per te-
lèfon: 901.121.224 (automà-
tic 24 hores) i al 901 200 345 
(renda assistència de dilluns a 
divendres, de 9 a 21 hores).
- Sol.licitar l’esborrany per-
sonalment a les oficines de 
l’Agència Tributària.
Per sol-licitar l’esborrany de 
declaració de la renda el millor 
és demanar l’esborrany ha-
vent emplenat la casella 110 
en la declaració de la renda 
de l’any anterior.En la campa-
nya de Renda de l’any que es 
podrà visualitzar l’opció més 
favorable de l’esborrany o les 
dades fiscals a través d’Inter-

net i des del primer dia de la 
campanya, sense necessitat 
d’haver-ho sol · licitat prèvia-
ment. Per això, el model 100 
corresponent a l’IRPF 2012 
només inclou, en relació amb 
l’obtenció de l’esborrany de 
declaració o les dades fiscals, 
dues caselles. Una perquè el 
contribuent pugui indicar ex-
pressament que vol rebre per 
correu ordinari i no visualitzar 
per Internet (casella 110) i una 
altra per sol · licitar exclusiva-
ment l’opció de tributació indi-
vidual encara que la mateixa 
pugui ser menys favorable 
(casella 111).
Si truques per telèfon o sol · 
licites l’esborrany de la decla-
ració de la renda 2012 (IRPF 
Campanya any 2013) a través 
d’Internet hauràs d’aportar, a 
més del teu número d’identi-
ficació fiscal (NIF) i, si escau, 
el del teu cònjuge, el import de 

la casella 620 de la declara-
ció de Renda corresponent a 
l’exercici 2012. A més, es pot 
obtenir al web d’Hisenda amb 
el DNI electrònic o el certificat 
digital.
Si ja vas sol · licitar l’esborrany 
de la declaració de la renda 
mitjançant l’emplenament de 
la casella 110 de la declaració 
de l’exercici 2012 no cal rei-
terar la sol · licitud de l’esbor-
rany de declaració. Tampoc 
hauràs reiterar l’esborrany si 
en la passada campanya con-
firmaste l’esborrany de decla-
ración.Por últim, no serà ne-
cessari sol · licitar l’esborrany 
els que van sol · licitar la posa-
da a disposició de l’esborrany 
a través d’Internet, marcant la 
casella 112 de la declaració de 
Renda corresponent a l’exer-
cici 2012.
Del 2 d’abril de 2012 fins al 1 
juliol 2013 pots consultar l’es-
borrany de la declaració de la 
renda (sempre que l’esbor-
rany hagi estat confeccionat 
per l’Agència Tributària)

Consulta de l’esborrany per 
Internet: www.agenciatribu-
taria.es
Consulta de l’esborrany per 
Seu Electrònica: https://
www.agenciatributaria.gob.
es
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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

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

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

annabielsa@telefonica.net – Tel.934365928 - 617984163 

Felicita els que més estimes!
Fes-nos arribar la fotografia a LA VEU 

(c. Retir 40) 
o via correu electrònic

 (publianoiadisseny@gmail .com) 

i ... SORPRÈN!

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

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

Ofertes de feinaClassificats

Es necessita  
cuiner/a i 
cambrer/a

 amb experiència.
Interessats envieu  

CV a:
C/ Retir 40. 

08700 Igualada. 
REF. 6942

EMPRESA DE L’ANOIA CERCA PER AL SEU DEPARTAMENT COMERCIAL:

ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Funcions:
Atenció al client
Tasques administratives/comercials
Introduir nous productes als clients

Requisits:
Persona amb perfil comercial i amb motivació per treballar per objectius.
Empàtica, optimista i amb afany de superació
Responsable, treballadora i metòdica.
Coneixements informàtics a nivell d’usuari i mecanografia.
Titulació FP II màrqueting o similar

Es valorarà experiència prèvia en atenció i tracte amb clients.
Incorporació immediata.

Interessats enviar C.V. amb fotografia actual, indicant:
ref. ADMCOM al c. Retir 40-   08700 IGUALADA

Empresa d’enginyeria situada a Igualada, 
amb projecció internacional

 busca pel Departament Comercial: 
Home entre  27/30 anys .
Estudis universitaris, preferiblement ADE, empresarials, comerç internacional o carreres tècniques, 
encara que també es consideraran candidats d’altres titulacions.
Idioma anglès .
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari mig.
Disponibilitat  per viatjar a l’estranger.
Persona dinàmica,  organitzada, responsable i que treballi amb autonomia.

Interessats enviar C.V. amb fotografia actual, indicant:
ref. 1567 al c. Retir 40-   08700 IGUALADA
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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

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

TORNEM PER 
SANT JORDI!

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
Jaume Singla.-
Al Rufino Fernández no és 
gaire habitual de trobar-lo pel 
carrer perquè és una persona 
que viu molt immersa en la 
seva feina de professor d’es-
cola de negocis i el temps 
que li queda el dedica a la 
seva passió: la cultura. I més 
concretament a l’escriptura. 
És a punt d’aparèixer publicat 
per Ediciones Evohé, el seu 
cinquè llibre: Jemmy Button, 
que en aquesta ocasió s’en-
dinsa en les teories de Darwin. 
Aquest igualadí d’origen extre-
meny és un gran especialista 
en noveŀla històrica i ha passat 
pel mon dels ibers -La sombra 
del Mercenario-, dels romans 
-Gala Placidia- i també pels 
homes primitius -El líder de 
Atapuerca- però també ho és 
en el camp de la divulgació 
empresarial. El seu primer 
llibre és Acorralado que, ara 
esgotat, és objecte de culte. 
Què tracta Jemmy Button?
Està basat en un fet real que 
va tenir lloc el 1830. El capità 
Fitzroy comandant la goleta 
Beagle, que més endavant 
seria bergantí, havia anat a 
fer una expedició científica a 
Tierra de Fuego.  Feia desco-
briments geogràfics, traçava 
mapes i tenia trobades amb 
els indis de la zona. El capità 

Fitzroy decideix raptar quatre 
indis -tres yamana i un cahu-
esca- de curta edat i els porta 
a Anglaterra on els educa en 
una escola Saint Mary molt 
propera a Londres. Vol que 
aprenguin anglès, fer-los cris-
tians i després retornar-los a 
Tierra de Fuego com a indis 
civilitzats perquè siguin un 
cap de pont de la civilització. 
En el viatge de retorn -amb el 
Beagle convertit en bergantí, 
els indis coincideixen amb 
Charles Darwin. 
És noveŀla històrica?
Prenc de base una situació 
històrica i sobre tot allò que no 
coneixem, munto una trama 
noveŀlada, sobre dades reals. 
Explico de forma amena la 
mirada d’un indi sobre la civi-
lització europea. 
Hi una evolució molt clara 
en la seva temàtica.
M’agrada fer ficció però 
sempre sobre una base docu-
mental i bibliogràfica que 
tingui en compte el moment en 
el qual transcorre la història.
A La Sombra del Mercena-
rio hi descriu escenes molt 
explícites de violència i a 
Gala Placidia hi ha escenes 
explícites de sexe. És una 
evolució?
A Gala Placidia les escenes 
de sexe són més explicites 

perquè el personatge m’hi 
porta. Les seves habilitats per 
a utilitzar el sexe amb altres 
personatges com el general 
Estilicó formen part del relat i 
per això hi són. 
A Acorralado o El lider de 
Atapuerca es veu la seva 
vessant de professor d’es-
cola de negocis.
Treballo a partir d’allò que vull 
explicar al lector. Si pretenc 
entrar en el món de l’empresa 
con a Acorralado, busco l’àm-
bit de l’empresa o el lideratge. 
Si el que vull és explicar la 
societat romana treballo a 
partir d’un personatge com 
Gala Placidia. El que pretenc 
és explicar les coses de forma 
amena i agradable al lector.

La situació de crisi econòmica que 
vivim està portant molts maldecaps 
als Ajuntaments. Qui més qui menys 
ja té una partida econòmica desti-
nada a comprar aliments i produc-
tes bàsics, i, en el cas d’Igualada, els 
més necessitats poden disposar d’un 
Banc de Queviures, que, malaurada-
ment, cada dia té més usuaris. De 
moment, 800, i la xifra puja.
El dur període que ens toca viure 
provoca, però, situacions lamenta-
bles en molts serveis públics. Mica 
en mica van apareixent “professio-
nals” que se les saben totes, i apa-
reixen allí on hi ha quelcom a donar 
sense res a canvi. En algun municipi 
de la Conca ja s’han donat casos 
recents d’algú que s’empadrona 
uns mesos amb el germà, per així 
fer baixar els barems econòmics de 
la unitat familiar i optar a una beca 
o ajut públic... i, amb els diners a la 
butxaca, “desapareix” sense deixar 
rastre, per “aparèixer” empadronat 
al poble del costat, amb un altre 
germà, optant a un altre ajut... La 
picaresca, tan pròpia dels Pirineus 
en avall, està fent mal. Per sort, això 
és cosa de pocs, però cada vegada 
n’hi ha més. 
També hi ha preocupació perque 
els lloguers d’aquí són més barats 
i molta gent de llocs més cars com 
el Baix Llobregat, està arribant a 
l’Anoia, i al cap de poc es presenten 
als Ajuntaments a demanar ajuts 
socials.  Trista i alarmant realitat.

En un moment que can-
vien els paradigmes, quin 
paper juguen les escoles 
de negocis?.
Des de fa una dècada que 
estic dedicat a la formació, 
intento explicar l’ètica profes-
sional i personal sense que 
l’empresa deixi de guanyar 
diners que és la seva funció. 
Malauradament no totes les 
escoles de negocis poten-
cien els valors de l’ètica per-
sonal i passen les coses que 
passen.
Creix el nombre d’alum-
nes?
Majoritàriament estan venint 
alumnes hispanoamericans 
perquè els del nostre entorn 
estan disminuint.
Amb noms tan actuals 
com Rato, Bárcenas o 
Millet es podria fer una 
bona noveŀla?
Penso que seria molt pre-
visible, no hi hauria sorpre-
ses argumentals. Mai hauria 
escrit per inversemblant una 
escena entre un president i 
un narcotraficant.
Què és més difícil escriure 
o publicar?
En el meu cas escriure 
perquè m’ho porta la meva 
agent, Sandra Bruna però 
publicar per a un autor sense 
agent és summament difícil. 

4 paraules amb... Rufino Fernandez


