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Ens exclamem sovint de la manca d’infra-
estructures que impedeix que la ciutadania 
pugui desenvolupar-se com caldria. També 
de la degradació dels centres històrics de 
les ciutats que perden frescor i s’omplen 
de persones i activitats que tenen pocs 
mitjans. I per acabar de posar-hi la cirereta 
diem que les administracions no tenen ni 
idees ni projectes adequats.
Des dels mitjans de comunicació ens hem 
fet ressò d’aquestes demandes que en 
moltes ocasions han estat certes. I ens plau 
que, cada vegada que ens és possible, es 
pugui parlar positivament de mesures que 
incentivin la participació ciutadana i habili-
tin mitjans, malgrat les dificultats enormes 
que totes les administracions pateixen en 
els seus pressupostos.
L’Ajuntament d’Igualada dóna mostres 
d’enginy. Aquesta setmana ha anunciat un 
programa adreçat als emprenedors que 
vulguin posar un activitat en “els corralons” 
que porten a la plaça de la Vila. Són espais 
històrics que es volen potenciar. Per això el 

govern municipal ha pactat uns preus amb 
els diferents propietats i gestionarà els es-
pais posant uns preus assequibles per llo-
gar-los de nou a emprenedors que hagin 
portat el projecte a Ignova i que els hagi es-
tat aprovat. Ara cal que la ciutadania hi posi 
també de la seva part. Sols amb la seva 
complicitat podran tenir èxit. De moment hi 
ha hagut sensibilitat davant del problema i 
imaginació per aprofitar oportunitats, però 
cal que el poble hi digui la seva. 
Com es fa en altres activitats. Com en 
l’esport, on la comarca no para de treure 
referents que es converteixen en models 
a seguir per la joventut. O en el camp de 
la investigació, la música. O de tants joves 
preparats que, conscients de la dificultat de 
trobar feina al costat de casa, s’han decidit 
a ampliar horitzons. O en la cultura. Aques-
ta setmana es celebrarà la Diada de Sant 
Jordi. El llibre i la rosa que omplen de tra-
dició i reivindicacions festives. Acabem de 
passar la Mostra amb una ciutat mobilitza-
da i participativa. 
Aquest és el veritable camí que s’ha de 
recórrer. No fa tant els Moixiganguers es-
peronaven a ciutadans i entitats dient que 
entre tots hem de aixecar el país. I és cert. 
Sols és possible si tots ens posem a fer pi-
nya. No és una arenga. Tampoc un discurs 
polític. És simplement la constatació d’una 
realitat que s’ha anat validant a través dels 
segles. Els pobles són el reflex de les per-
sones que el configuren. I els governants, 
el que la ciutadania es mereix. Perquè és 
el poble el que escriu la seva història per a 
bé i per a mal.

Iniciatives

La JOSA
La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia ha treballat durant tres 
mesos en un projecte amb un director convidat, en Josep Miquel 
Mindán. Aquest projecte veurà la llum diumenge en forma de 
concert al Teatre Municipal l’Ateneu. L’orquestra està formada 
per músics estudiants, aficionats i professionals i dóna fe de 
la gran tasca que s’està fent en la formació musical a la ciutat 
d’Igualada.

Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat, ha 
assegurat que el projecte dels pressupostos catalans 
per al 2013 “no agraden ni al mateix Govern”. I no 
aniran en contra de l’Estat del Benestar.  

José Maria Aznar, expresident del govern, presu-
meix de ser un gran esportista. Ara s’ha airejat que 
va rebre més de dues-centes classes de golf en Club 
de Campo, de propietat municipal, que pujava gaire-
bé 12.000 euros. Ja ha dit que no es cap problema 
pagar-los ara.

Però per malbaratament el que ha generat Cecília 
Fernández Prieto, jutgessa de Figueras, va orde-
nar la destrucció d’un carregament de 380.000 ous, 
és a dir, més de 30.000 dotzenes, perquè anaven en 
un camió que també transportava amagats 40 quilos 
de cocaïna. La policia va dir que no era la seva feina 
destruir-los, el Banc dels Aliments els volien aprofitar. 
Fernando Lacaba, President de l’Audiència de Girona 
va voler ajudar... Però els ous es fan malbé en un ma-
gatzem. Quins ous!

Jordi Pujol Ferrusola va moure més de 32 milions 
d’euros amb divises entre el 30 de març del 2004 
i el 28 de novembre del 2012. Pablo Ruz, jutge de 
l’Audiència Nacional, que investiga la denúncia de la 
seva exparella, María Victoria Álvarez,  ha acordat 
demanar informació al Banc Mediolanum, el BBVA i 
Credit Suisse sobre aquests moviments a Andorra, 
Luxemburg, Croàcia, Argentina, Uruguai, Suïssa, Es-
tats Units, Mèxic, França, Illes Caiman, Regne Unit, 
Liechtenstein i Gabon. Els diaris ja s’han afanyat a 
publicar-ho.

Aquest zel contrasta amb el del magistrat del Jutjat 
d’Instrucció número 24 de Barcelona, que ha arxivat 
la querella presentada per Jordi Pujol i Soley contra 
‘el Mundo’ que havia publicat que tenia un compte a 
Suïssa i que, encara que es va demostrar una notí-
cia falsa està emparada en “diverses fonts testificals i 
policials” que “són una font fiable” i que té la intenció 
“d’informar i no de calumniar”. El jutge accepta que els 
periodistes del diari donessin “total credibilitat” a un 
informe esborrany pendent de registrar i una font del 
“interior” de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals 
(UDEF). I pels autors de l’informe tampoc hi ha culpa, 
perquè no se sap qui eren. La llei de l’embut.

Tomás P. Regalado, alcalde Miami, ha fet una confe-

rència a Madrid dient que “els espanyols han comprat 
tots els bancs de la ciutat”. També que “ els espanyols 
han entrat per la porta gran en el món dels negocis 
d’Estats Units, fent fusions amb actors locals i gua-
nyant licitacions” posant  com exemple l’aeroport de la 
ciutat. Esperem que el nom de l’alcalde no sigui una 
premonició de com es fan les inversions. 

Alejandro Cao de Benós, aristòcrata català i “am-
baixador internacional” de la República Democràtica 
de Korea del Nord, és un tarragoní nacionalitzat nord 
coreà, instal·lat a  Pyongyang, condecorat en multitud 
d’ocasions pel difunt Kim Jong-il, membre d’honor del 
totpoderós Partit del Treball de Corea (PTC) i del seu 
Exèrcit Popular, és un dels portaveus que utilitza el 
dirigent Kim Jong-un en la seva escalada verbal que 
acosta perillosament a un conflicte armat a la zona. 
Si en lloc d’Alejandro es digués Quim aquest català 
encara seria més important.

Mel Domínguez, una noia de Huelva, resident a Ca-
talunya des de fa un any i mig, que va penjar un vídeo 
a Youtube denunciant l’odi generalitzat contra Catalu-
nya, ha fet una revolució a Twitter. Uns a favor i altres 
dient-li “gilipolles”, “monguer”, “tu no ets andalusa”, 
“petarda”...Un exemple més del que passa. 

La Mostra s’ha fet un fart de posar Igualada al “mapa”. 
Diaris, radio i televisió d’àmbit nacional s’han fet ressò 
de la bona feina feta. Diuen que l’alcalde Castells està 
ben content perquè ell no ha hagut de fer ballar els 
gegants.

La Fundació BBVA va encarregar una enquesta in-
ternacional amb una mostra de 15.000 persones en 
deus països europeus preguntant pels orígens de la 
crisi. El resultat és que els espanyols culpen els polí-
tics (el 95,3%), els bancs (94,5%), els successius go-
verns (90,9%), els dirigents de la UE (81,4%), el BCE 
(81%) i les agencies de qualificació (76%). Gairebé 
unanimitat per saber qui són els que els fan ballar.

Per això no és d’estranyar que Teresa Forcada i Ar-
cadi Oliveres s’hagin proposat estructurar la indig-
nació vehiculant-la cap una estructura política on ells 
no cerquen cap càrrec. La seva opció vol ser social, 
independentista i progressista. És un territori on hi ha 
molt potencial, però també on ja hi ha diferents partits. 
Però potser amb estructures i tics poc funcionals.

L’Ajuntament d’Igualada dóna 
mostres d’enginy per als empre-
nendors. Ara cal que la ciutadania 
també hi posi de la seva part
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A Catalunya, i encara menys a Espanya, no hi ha 
democràcia. El que hi ha és una partitocràcia que 
està més aprop de la dictadura dels partits que de 
la democràcia real.
A la mort de Franco l’únic partit d’oposició organit-
zat era pràcticament el PCE i/o el PSUC -aquest 
només a Catalunya- amb alguns grupuscles 
d’oposició al voltant de la democràcia cristiana o el 
catalanisme. El règim franquista mostrava senyals 
de coŀlapse bastant abans de la mort del dictador 
al qual en realitat només li quedava -i de fet no és 
pas poc- l’estructura de l’Estat feixista. Per això, 
a partir de la mort del general Franco, les forces 
polítiques es comencen a organitzar seriosament 
i s’entra en el procés històric conegut com “Trans-
ición” En aquell moment cervells com Solé Tura, 
Carrillo, Ruiz Giménez, Pérez Llorca... intentaven 
trencar els murs que els franquistes menys resi-
duals -inclòs el monarca- posaven per davant dels 
anhels de llibertat dels ciutadans.
Homes com Jordi Pujol, Gutiérrez Díaz o Anton 
Canyellas des de Catalunya varen prémer l’ac-
celerador a partir de febrer del 1976, provocant 
la caiguda del presidente hereu de Franco, Arias 
Navarro -conegut durant la dictadura com “el car-
nicerito”- que va donar lloc a l’arribada de Suárez i 
a l’obertura del procés constitucional.
En aquell moment varen entrar en acció més di-
rectament els homes de partit, amb escassa lluita 
antifranquista durant la transició, però amb una 
increïble ambició política: Alfonso Guerra, Felipe 
González, Roca Junyent i el mateix Adolfo Suárez 
que foren els encarregats de dirigir la redacció de 
l’actual Contitución Española.
L’objectiu bàsic d’aquella constitució va ser que ni 
comunistes ni nacionalistes poguessin pintar poc 
o molt en el govern de l’Estat. I sobretot, volien do-
nar tot el poder als partits polítics. No cal dir que 
la jugada va reeixir i avui, més de quaranta anys 
després, són els partits i no els ciutadans els que 
decideixen la legislació d’Espanya i, per extensió 
de Catalunya. Tant és així que la llei electoral -es-
panyola i catalana- està encara per redactar. Avui 
arriben al Parlament, a les alcaldies, als consells 
comarcals o a les diputacions únicament les per-
sones que tenen la màxima confiança del secretari 
general de torn i no pas les més valuoses per a la 
ciutadania, a la qual la constitució li reserva única-
ment el paper de “pagano”.
No és estrany que a Espanya només hi hagi qua-
tre partits: d’extrema dreta -PP i UPyD- de dreta 
-PSOE- i d’esquerra -IU- tot i que en tota la història 
“democràtica d’Espanya” només dos han governat 
alguna vegada. A Catalunya el ventall s’ha obert 
fins a set forces polítiques, de les quals cinc han 
ostentat alguna vegada el poder.
És urgent la renovació total del sistema polític per 
convertir la partitocràcia i la corrupció, en una au-
tèntica democràcia on la sobirania sigui realment 
en mans del poble. És caixa o faixa.

Partitocràcia

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Crispació
Davant la impossibilitat de redreçar les coses, arriba 
el sentiment d’impotència. I sovint també els mals mo-
dus. Els passa als futbolistes quan perden i l’equip con-
trari juga molt bé i ells creuen fer el ridícul. Aleshores 
treuen el joc brut i l’agressivitat i reparteixen llenya com 
exponent de les seves mancances. Ara també ho fan 
els polítics. Es veuen escarnits pel carrer. Els diuen de 
tot. També en el mateix Parlament. Però no volen re-
conèixer la seva culpa. Ni saben fer més del que fan. 
I apel·len a la democràcia que no practiquen i acusen  
a qui se’ls encara. Demanen tenir intimitat i un territori 
privat per a ells i la seva família. 
I això és el que hauria de ser. El que somniàvem pos-
sible. Que ser representant del poble signifiqués el ma-
teix que la literalitat de la paraula. Però s’ha quedat en 
un miratge. I la gent els ha perdut el respecte, quan 
s’han convertit en una elit desconnectada de la reali-
tat, que sols es nodreix de les consignes del partit, i 
així seguir gaudint dels privilegis. Ja no són del poble, 
encarregats de portar les coses del comú, sinó una elit 
d’aprofitats. Uns sectaris que defensen els seus inte-
ressos i amics. I d’ací la  radicalització, que no és sinó 
una expressió d’impotència d’uns ciutadans que es ve-
uen ignorats.
És difícil no pensar que tot plegat no sigui una manera 
calculada d’actuar. Sentir a la secretària general del PP 
Dolores de Cospedal dir que les pressions que patei-
xen els diputats a Corts “s’assemblen al nazisme dels 
anys trenta”, és tant com dir que es comença amb es-
carnis i s’acaba com en Calvo Sotelo. Però no és ella 
sola la desencertada amb els comentaris. El ministre 
d’educació José Ignacio Wert ha manifestat que “al-
guns ximples del meu entorn en el ministeri estaven 
a favor que anés al programa de Jordi Évole a Salva-
dos”. O Alicia Sánchez Camacho que li etziba a Ariad-
na Oltra, presentadora dels ‘Matins de TV3’,  “abans de 
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venir ja la conec”. Però no és un problema del partit del 
govern. La CUP s’ha especialitzat en les picabaralles 
en l’hemicicle parlamentari. Primer va ser David Fer-
nández tenint-se-les amb el portaveu popular Santi Ro-
dríguez pels sobres (que el popular va entendre com 
l’amenaça que li cauria alguna cosa al damunt, i no un 
regal estil Bárcenas) I després Quim Arrufat que s’ha 
enganxat amb els diputats de C’s, Matías Alonso i Jordi 
Cañas, quan el seu portaveu Albert Rivera, defensava 
el trilingüisme a les escoles catalanes. Elena Valenci-
ano del PSOE quan compara els “escrache” amb els 
que fan manifestacions antiavortistes
Una cosa és la protesta davant un ens públic del poder 
i una diferent una concentració a l’entrada de la feina, 
davant les cases, o passant pel carrer. Els “escarnis 
populars i festius” no s’organitzen sempre espontània-
ment, però tampoc són exclusivament una eina políti-
ca de partits minoritaris com alguns argumenten. Avui 
els polítics se senten assenyalats individualment. Ells 
voldrien que el rebuig es limités al càrrec. Al vot en les  
conteses electorals. Però la gent ja s’ha cansat de ser 
un espectador passiu de les disbauxes que pateixen i 
es senten legitimats per escarnir-los.
Estem en crisi social. Ho reconeixen polítics com Fe-
lipe González o Jordi Pujol que diuen que a Espanya 
no funciona res. I també la monja Teresa Forcades i el 
president de Justícia i Pau Arcadi Oliveres quan diuen 
“l’actual model econòmic, institucional i d’ordenament 
polític ha fracassat”. Són molts els que reclamen més 
protagonisme ciutadà. Però s’ha d’evitar el populisme. 
Perquè al seu darrere s’hi amaga un autoritarisme que 
espera l’ocasió “per posar ordre” deixant les llibertats 
per més endavant. Allò tan conegut que “el poble mai 
està preparat”, quan la resposta, és simplement la ver-
dadera democràcia.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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LOTTO 6/49
· Dissabte 13/04/2013

11-18-30-31-45-49
Complementari: 40
Reintegrament: 7

· Dimecres 17/04/2013
1-4-8-27-34-45

Complementari: 33
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 11                  106  
· Divendres 12           191
· Dissabte 13        554
· Diumenge 14           724
· Dilluns 15                 559
· Dimarts 16         889
· Dimecres 17        048

ONCE
· Dijous 11              33679
· Divendres 12       04558
· Dissabte 13    45831
· Diumenge 14       29824
· Dilluns 15             29824
· Dimarts 16    43014
· Dimecres 17    22453

· Dijous 11   4-6-21-26-33-40   C: 11  R: 5
· Dissabte 13   9-12-14-16-38-46  C: 32   R: 0

· Diumenge 14   4-16-20-22-26  Núm. clau: 3 

· Dimarts 16   1-11-22-33-50  Estrellas: 4/6

ABRIL
19: Lleó IX, papa; Vicenç de Cotlliure. 
20: Sulpici; Agnès de Montepulciano; Oda.
21: Anselm; Silví; Conrad de Parzham.
22: Caius; Soter; Agapit I, papa; Senorina.  
23: Jordi; Gerard; Adalbert
24: Fidel de Sigmaringen; Pere Ermengol
25: Marc; Anià; Calixta.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Perdoneu, però algú ho 
havia de dir
•• HERMINI PLA

Si sou un dels assidus aficionats a prac-
ticar el córrer o caminar per al vorera del 
nostre riu, haureu observat el desman-
tellament de l’antiga floristeria de can 
Palau.
Això m’ha fet reflexionar i potser amb 
una entesa entre el nostre consistori i 
l’antic propietari es podria reconvertir 
aquest espai en hort urbans. Ja tenim 
el precedent de les zones d’aparcament 
gratuït que han assolit molt èxit, recon-
vertint espais no utilitzables en un bé per 
al ciutadà.
En aquest cas si s’aconseguís, tindria 
una doble finalitat: per una part recupe-
rar un espai verd de per si gratificant, 
podent-lo contemplar, però al mateix 
temps aconseguir que moltes persones 
puguin enriquir el seu temps lliure amb 
el cultiu d’un hort particular.
En aquest temps d’angoixa ja en moltes 
ciutats funciona aquesta pràctica i aquí 
no hauríem de ser menys per aconse-
guir-ho.
Pocs llocs són tan adients per poder fer 
realitat aquest projecte: bon cabal d’ai-
gua, terra ben abonada, fàcil accés i ser-
veis per posar-ho en marxa ja existents i 
bona proximitat per arribar-hi.
En contactar amb persones del sector, 
totes ho veuen amb bons ulls i conside-
ren que seria una causa molt gratificant 
si es portés a terme.
Si us agrada la idea ja poden moure fils 
perquè tot acabi bé.

Afiliacions 
i canvi de cicle
•• JOANA MORERA 

Després de llegir les declaracions del 
primer secretari del PSC de l’Anoia, no 
puc restar sense respondre les seves 
afirmacions.
Sobre les altes d’afiliacions a la agrupa-
ció de Vilanova del Camí, no sé com pot 
afirmar que els que estem esperant (des 

de fa més de 19 mesos) ho fem amb 
convicció poc política. Pot endevinar 
què pensem?
Caldria recordar que per poder afiliar-se 
hem de ser “aprovats”, no hi ha d’haver 
eleccions en un període de temps i d’al-
tres requeriments que no cal esmentar. 
Resulta que des de principis de 2011 
s’han succeït les eleccions municipals, 
generals, congressos i autonòmiques, el 
que fa que la possibilitat de formar part 
del partit s’allargui. Tot això ens ha portat 
a la situació actual. Tal vegada si s’ha-
guessin gestionat quan tocava avui no 
estaríem en espera.
Un es fa soci d’un club i/o s’associa a 
una agrupació quan creu oportú, quan 
té el temps suficient per dedicar-se en 
cas que hagi de desenvolupar una tas-
ca, i no quan els altres decideixen que 
ho ha de fer.
Tal com vaig tenir oportunitat de dir en 
l’assemblea durant la visita del Sr. Pere 
Navarro, trobar feina és difícil, quasi im-
possible, però en el meu cas ha estat 
més ràpid i fàcil tornar a treballar que 
poder-me afiliar al partit.
Potser en sortiré abans d’entrar-hi!.
Referent al canvi de cicle, senyors, no 
s’enganyin. Quantes vegades han dit 
que el cicle del Barça s’havia acabat?
Qui creia que aquest equip estaria a les 
semifinals de la Champions i amb la lliga 
gairebé guanyada un cop va marxar el 
Guardiola?
I ves, resulta que el Tito ha resultat ser 
un bon alumne i ha sabut seguir el tre-
ball que va fer el mestre. Tan bo que 
l’equip està on està.
No s’equivoquin: les persones canvien 
al capdavant d’entitats i partits però el 
que de veritat compta és el treball rea-
litzat.
La situació en què esta l’equip de go-
vern  és també “culpa” i responsabilitat 
de membres de la agrupació. Com es 
pot tolerar que un membre de l’execu-
tiva trobi un grup que anava a penjar 
cartells el dia de començament de cam-
panya municipal i en lloc de dir “vinc 
amb vosaltres” et digui “no os canseis”. 

Això és indignant i intolerable. Automà-
ticament hauria d’haver  anat al carrer 
expulsat/da.
Qui hagi de solucionar-ho que ho faci i 
el més aviat possible, sinó correm el risc 
que arribin de nou unes altres eleccions 
i tornem a començar.
Aquest no és el partit pel qual molts dels 
nostres familiars van lluitar i patir. 

No volem un acte feixista 
a l’Anoia, ni enlloc! 
•• UCFR ANOIA (*)

Ens ha arribat la informació que Plata-
forma per Catalunya (PxC) —partit dirigit 
pel conegut franquista, Josep Anglada— 
proposa celebrar la seva “Diada del par-
tit” el proper diumenge 21 d’abril a Ruta 
al Oeste, un local de Rubió, l’Anoia. 
Unes mil persones han signat un text 
avisant al local de la naturalesa feixista 
de l’acte. Els responsables de Ruta al 
Oeste han respost deixant clar que no 
tenen cap inconvenient en tenir clients 
nazis, ni en acollir un acte d’aquest tipus.
Aquest acte és un insult a la memòria 
dels milions de víctimes de Hitler, Mus-
solini i Franco. Se suma a altres mos-
tres de feixisme a la nostra comarca. A 
les eleccions municipals de 2012, amb 
la seva disfressa “demòcrata”, PxC va 
aconseguir diversos regidors a l’Anoia. 
També preocupa la presència a Iguala-
da del grup neonazi, MSR, que presu-
meix de les seves connexions amb els 
neonazis grecs d’Alba Daurada.
Per tot això, com a entitats anoienques, 
declarem la nostra oposició més ferma 
a l’acte de PxC i al feixisme en general. 
Ens adherim —com ja han fet més de 
300 entitats arreu del país, incloent-hi el 
conjunt dels moviments veïnal, sindical, 
juvenil… així com tots els partits d’es-
querres— a Unitat Contra el Feixisme i 
el Racisme. Expressem la nostra dispo-
sició a treballar plegades per fer fora el 
feixisme de la nostra comarca. No volem 
nazis a l’Anoia ni enlloc! No passaran!
Adhesions fins al 16 d’abril:
Arran Capellades / Associació Juvenil El 

Garbell / Bastoners Garrotades / Baula-
Comité Oscar Romero / Candidatura 
d’Unitat Popular / Endavant Anoia / ERC 
Igualada / ICV Anoia / JERC Igualada 
/ La Teixidora / L’Associació Juvenil La 
Collanada / Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de L’Anoia / SEPC Igualada / 
Taula per la Cohesió Social de la Conca 
d’Òdena
(*) Unitat Contra el Feixisme i el Racis-
me

La gentilesa i el bon 
servir és d’agrair 
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

Al senyor Manel Segura i Campos, sots-
director de l’oficina número 269 de Cai-
xabank dels Hostalets de Pierola, hem 
tingut el plaer de tenir-lo onze anys re-
galant-nos simpatia i amabilitat. Al llarg 
del temps el Manel et donava tota mena 
d’explicacions, recordant-te i prevenint-
te que fessis les coses bé, la qual cosa 
comportava que el client de dita caixa 
sortís sense cap dubte. Aquest és el 
Manel, incapaç en el seu tracte que dub-
tessis de ser afiliat a dita entitat. Crec 
que empleats com ell són exemple de la 
importància que té buscar clients a base 
d’explicacions molt serioses, la qual 
cosa ha propiciat que la gent se sentís 
satisfeta. Juga un paper molt important 
que un representant d’una entitat bancà-
ria on les persones, amb tot el seu sacri-
fici, hi dipositem els estalvis.
No podia faltar el nostre agraïment ja 
que al llarg de tot aquest temps la po-
blació sempre ha elogiat el seu com-
portament, a partir d’ara oferirà els seus 
serveis a Olesa de Montserrat. Gràcies 
Manel.

FE D’ERRADES: En l’edició de la pas-
sada setmana (12 d’abril), en l’article 
d’opinió signat per Francesc Ricart el ti-
tular que hi apareixia era erroni. En reali-
tat el titular correcte hauria d’haver estat 
“Sant Jordi de militància lingüística”.

Dia 19: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 20: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 21: BAUSILI/ Born, 23
Dia 22: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 23: PILAR/ Av. Mestre Muntaner, 26
Dia 24: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 25: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58

cartes al director
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Fa ja uns quants mesos vaig fer pública la idea, 
-no pas meva, ni nova-,  de promoure la fusió 
dels municipis de la Conca d’Òdena. Dic que no 
és nova perquè sempre s’ha parlat de la Igualada 
real, o el que és el mateix, la Igualada metropo-
litana. No fa pas tant de temps que amb el Jordi 
Aymamí, visionari sempre, havíem parlat molt de 
“la Igualada del Camí” com un projecte possible.
La meva proposta tenia una intenció clara de pro-
vocació -és evident que en qualsevol cas seria un 
procés llarg- caldria fonamentar-ho amb els estu-
dis pertinents i, per sobre de tot, consultar-ho (dret 
a decidir) amb la ciutadania. Però el que sí prete-
nia, d’alguna manera, era iniciar un debat sobre 
aquesta possibilitat, en un territori, com la Conca 
en el qual tothom està d’acord que és una unitat 
diàfana en els aspectes econòmics, urbans, soci-
als i culturals. Tenim un Pla Director de la Conca 

La Conca d’Òdena, una fusió freda

JOAN VICH I ADZET ·    Alcalde de Vilanova del Camí

d’Òdena que cal revisar, òbviament, a la llum dels 
paràmetres econòmics actuals i futurs, però que 
és plenament vigent. La proposta com és obvi no 
va reeixir.
Vull insistir en aquesta proposta precisament en 
uns moments en què l’Estat i la Generalitat, per ra-
ons diferents, però amb la crisis econòmica com a 
rerefons, han emprés per primera vegada la refor-
ma de l’Administració Local. Val a dir que en amb-
dós casos existeix el convenciment generalitzat, 
també personal, que serà una oportunitat perduda 
si no s’aborda a la vegada la reforma pendent de 
l’Administració de l’Estat i tanmateix de la mateixa 
Generalitat. És una obvietat dir que amb els canvis 
competencials dels últims anys, aquesta és una 
necessitat inajornable. 
Serà una ocasió perduda també pel món local si 
no s’emprèn a la vegada la reforma de l’obsoleta 
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A N U N C I:   CONVOCATÒRIA DE PLACES

CATEGORIA: Agent d’Igualtat per a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
MODALITAT CONTRACTUAL: Obra o servei determinat, �ns el dia 31.12.2015
JORNADA:  Parcial de 20h. setmanals, amb un horari adaptat a les necessitats del servei.
Durada del contracte: �ns al 31/12/2015  
Sistema de selecció: Concurs oposició lliure

Presentació de sol·licituds:  Els matins des del 24/04/2013 �ns el dia 9/05/2013 a l’O�cina del Ciutadà de 
l’Ajuntament d’Igualada al registre de la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena.

Requisits:     
- Tenir 16 anys  i no superar l’edat de jubilació legalment establerta.
- Títol universitari en Educació Social o Treball Social.
- Català nivell C, o, en el seu cas, superar una prova equivalent
          
Documentació a presentar:
Fotocòpia compulsada del DNI
1 fotogra�a
Fotocòpia compulsada del Nivell C de català, si es disposa
Fotocòpia compulsada dels requisits i documents  dels  mèrits que s’hagin de valorar, d’acord amb el  que es 
determinen les bases especí�ques. 

Tota la documentació exigida en la convocatòria referent als requisits i mèrits del concurs assenyalats en les 
bases, s’hauran de reunir i acreditar mitjançant fotocòpia compulsada dins del termini de presentació 
d’instàncies.
Les bases de selecció estaran publicades a la pàgina web de la Mancomunitat i a les pàgines web dels munici-
pis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena i la Pobla de Claramunt i també al 
taulell d’anuncis de l’o�cina d’informació de l’Ajuntament d’Igualada.

Dates de selecció: 
Prova de català: Nomes per als candidats que no hagin acreditat el nivell C de català
Dia: 17.05.2013
Hora: 9 h.
Lloc: Espai Cívic Centre

Prova pràctica:
Dia: 20.05.2013
Hora: 9 h.
Lloc: Ignova Empresa

Concurs de mèrits i entrevista: 
Per aquells candidats que hagin superat la prova pràctica
Mèrits
Dia: 22.05.2013
Hora:  9 h
Lloc: Espai Cívic Centre

Entrevista
Dia: 22.05.20136
Hora: 10 h., on s’hauran de presentar els candidats
Lloc: Espai Cívic Centre

El President: Marc Castells i Berzosa     
Igualada, 10 d’abril de 2013

Ajuntament d'Igualada

Llei d’Hisendes Locals, que doni una mica d’oxi-
gen econòmic als ofegats Ajuntaments. Però bé, 
ara toca cenyir-nos a l’organització municipal, en 
la que es plantejaran límits administratius, compe-
tències i estructures organitzatives. Per tant, seria 
un moment òptim, com a mínim, per plantejar-ho.
A més de territorials i administratius, existeixen al 
meu entendre raons econòmiques de pes en la de-

fensa d’aquesta opció. No sols per a l’estalvi, de 
ben segur que representaria a l’aplicar economies 
d’escala, eliminar duplicitats existents, optimitzar 
uns recursos ara i en el futur cada vegada més 
escassos, les quals coses per si soles ja són prou 
importants, sinó que estic convençut també per a 
la competitivitat de la Conca com a territori i, per 
tant, per a les empreses i l’activitat econòmica ma-
teixa.
Certament, en uns moments en què la competiti-
vitat se situa en un àmbit global, és evident que 
aquelles unitats humanes, socials i econòmiques 
que siguin capaces de trobar una dimensió ade-
quada, estaran millor posicionades. Però el ta-
many, tot i ser important, no és suficient. El que 
és més  rellevant, la capacitat de sumar, de bastir 
aliances sòlides entre els sectors econòmics, so-
cials i territorials. 
Promoure l’eficiència i transparència administrati-
ves, obrir canals permanents de participació ciu-
tadana en una estratègia  basada en les noves 
tecnologies, la innovació i el coneixement, l’estal-
vi i l’eficiència energètica, i la sostenibilitat com a 
model de creixement. El que s’anomenen ciutats 
intel·ligents o “smats cities”, en termes emprats 
per la Unió europea. En els propers anys es mobi-
litzaran en aquesta direcció quantitats ingents de 
recursos de tota mena, també econòmics, per la 
qual cosa  caldria estar preparats.
I això aquí i ara, passa, al meu entendre, per su-
mar i posar sobre la taula una sola ciutat més gran. 
I en un esforç de generositat extraordinari, sumar 
també tota la potencialitat, la riquesa i la singula-
ritat que existeix entre els municipis de la Conca 
d’Òdena per assolir, per la via dels fets, l’estatus 
de regió econòmica.
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A la televisió parlen de l’escrache. Mentre l’inteŀlec-
tual de la caverna mediàtica li retreu que molesti als 
seus amics polítics, l’Ada Colau el mira amb cara 
severa. En un altre món millor o en una altra vida, a 
l’inteŀlectual l’haurien pres per boig. Molestar? Mo-
lestar a qui? Sembla que al polític de vestit de ratlles 
li molesta que li posin papers a la bústia. Què s’han 
cregut aquests mamarratxos? Que paguin els seus 
deutes! Però, que s’han cregut aquesta xusma? I 
l’Ada el mira amb la cara que posaria el poble, una 
cara ampla i seriosa, una cara dolguda i sorpresa. 
L’Ada pensa en la seva xusma, pensa en aquells 
milers de llàgrimes de persones desesperades i de 
nens que no comprenen per què ploren els seus pa-
res i de gent gran que no entenen que han fet mala-
ment. l’Ada com el poble és ingenu i com un nen no 
entén per què li piquen sense motius.
Recordo llavors l’Ada quan va ser al congrés a 
presentar la ILP (Iniciativa Legislativa Popular). El 
congrés, on resideix la sobirania del poble, però on 
mai la trobem. Sorprenia veure una samarreta ver-
da entre tant vestit negre. En comptes de presentar 
l’Ada, haurien d’haver presentat el poble. Sí senyori-
es, aquesta persona amb la samarreta verda amb el 

pentinat una mica descuidat i cara ampla és algú del 
poble, sí, mireu-la bé, perquè poques vegades ve-
iem el poble per aquí. I els escarabats negres mur-
murarien, has vist quina pinta té? Jo me l’esperava 
d’una altra manera, no sé, més elegant, no?
Perquè els polítics no són poble, ells no saben que 
els envasos de lleixiu són de color groc, que els di-
lluns són tristos i que els divendres alegres. Ells no 
van al bar de la cantonada, ni a la biblioteca del bar-
ri, ni al centre cívic, ni a la colla castellera, ni tan sols 
saben que els carros del supermercat van amb un 
euro. Ells no ploren en sales d’urgència, ni parlen 
amb el company de l’habitació de l’hospital, ni mai 
es queden sense la targeta del metro, ni saben que 
al microones no s’hi pot posar paper d’alumini. Ells 
no mengen entrepans a la platja, ni després es can-
vien el banyador al cotxe, ni els diuen als seus fills 
que el regal serà per l’aniversari. Ells no saben que 
el contenidor de color blau és per al cartró, ni els fa 
mal l’esquena del seient de l’avió. Ells no passen la 
ITV dels seus cotxes, ni saben que existeixen ho-
tels sense mini bar. És més, jo juraria que molts no 
saben que existeix el poble, perquè ells no són el 
poble, són polítics. Apago la televisió. 

Dos organismes: El Consell de Cent, que manava a 
Barcelona, i la Diputació del General, que ho feia al 
Principat; això en teoria, doncs el primer tenia una 
força que ultrapassava els límits de la ciutat, tant en 
poder com en àmbit d’actuació. Aquestes dues insti-
tucions d’origen medieval van continuar a Catalunya, 
amb més o menys poder, fins 1714. Els reis espa-
nyols de la casa d’Àustria (Carles I, Felip II, Felip III, 
Felip IV, Carles II) les van respectar durant 200 anys. 
En tot aquest temps només van implantar les figures 
del Virrei i de la Reial Audiència, que forçosament 
havien de pactar els diferents àmbits de poder amb 
aquelles dues centenàries institucions. Cal acceptar 
que algunes de les constitucions o lleis del Principat 
eren drets dels catalans, però obstacles que s’ofe-
rien als Virreis per perseguir el bandolerisme endè-
mic a Catalunya durant aquells segles. Una vegada 
extingida la casa d’Àustria amb la mort de Carles II, 
va començar la guerra de successió a la Corona Es-
panyola que va encendre el continent europeu i va 
portar els Borbons francesos a Espanya amb Felip V. 
Aquest rei va abolir aquestes dues institucions cen-
tenàries per la típica venjança d’un rei absolut. Per 
què va fer això aquest rei? Tenia motius de greuge 
dels catalans? Intentarem explicar les causes, enca-
ra que han estat molt desvirtuades tant pels uns com 
pels altres, incloent-hi els historiadors romàntics del 
segles XIX i XX. El 1701, a Barcelona, Felip V va ju-
rar les lleis de Catalunya i va acceptar pràcticament 
tot el que li van demanar aquestes dues institucions 
catalanes, perquè d’elles va rebre 1.500.000 lliures 
de donació. Més tard, a instigació dels anglesos, la 
noblesa de muntanya va encapçalar la revolta con-
tra Felip V, i Barcelona s’hi va adherir més tard i va 
obligar al Virrei Velasco, governador borbó, a ren-
dir la ciutat a les tropes imperials austríaques i an-
gleses que van desembarcar al delta del Llobregat. 
D’aquesta manera Catalunya va trair els mutus ju-
raments que es van fer Felip V i les institucions del 
Principat. Per què els catalans es van revoltar, si el 
rei havia jurat respectar les institucions catalanes? 
La resposta no és fàcil: El primer que cal tenir en 

compte és que inicialment Felip V perdia la guerra 
contra els aliats (Anglaterra i Àustria principalment), 
el comerç de Barcelona estava col·lapsat perquè els 
anglesos bloquejaven el ports sota domini dels bor-
bons (França i Espanya) i per tant els menestrals i 
comerciants de l’època no podien exportar els seus 
productes. També feia por el govern absolut de Lluís 
XIV a França, avi de Felip V, i temien alguns cata-
lans que és pogués implementar a Espanya un go-
vern com a França. No es creien alguns catalans el 
jurament fet per Felip V a les Corts a Barcelona?, o 
potser la intemperància i males maneres i recels del 
governador borbó Velasco?  Quina o quines van ser 
la causa o motius per trair, els catalans, al rei Bor-
bó ja proclamat i abraçar la candidatura de Carles 
d’Àustria?, oferia l’austríac més garanties per a la 
continuïtat de les institucions catalanes? Si Felip V 
no les havia pas abolit al 1701 i no ho va fer fins a 
1716 amb el Decret de Nova Planta. Què es pensa-
ven els catalans, que, després de la revolta, Felip 
V de matriu francesa els perdonaria i respectaria la 
continuïtat de les institucions catalanes com va fer 
el rei Joan II pare de Ferran el Catòlic a la Guerra 
civil catalana, o com va fer Felip IV en la Guerra dels 
Segadors? No, el rei Felip V era de factura absoluta, 
com ho anaven essent els reis d’Europa després del 
declivi medieval de la noblesa. L’absolutisme anava 
progressant a tot arreu com a forma de monarquia. 
Aquesta forma de govern absolut no va ser ender-
rocat fins a la Revolució Francesa de 1798. Per 
tant, els anys precedents i després de 1714 el rei 
Felip V va matxucar Barcelona i Catalunya i va ser 
per la seva traïció i no perquè eren catalans. Es va 
equivocar de bàndol la classe política catalana en la 
famosa Guerra de Successió a la corona Espanyo-
la? Es van deixar ensarronar pels anglesos? Com 
van ser tan ingenus els catalans de creure’s que els 
aliats estarien al seu costat fins al final? Recordem  
que els defensors de Barcelona cridaven el 1714: 
Visca el nostre rei Carles (Carles d’Àustria) o frases 
similars. Els catalans van jugar fort i van perdre una 
vegada més.    

GALO BALL I RATÉS

El Consell de Cent i la Diputació del General

Després de llegir atentament el Manifest per al 
procés constituent del futur Estat català dels 
benvolguts Arcadi Oliveres i Teresa Forcades, 
anunciat al programa “Singulars”, m’ha semblat 
una declaració d’intencions esplèndida, la visió 
d’una societat ideal en la que voldríem viure, 
però molt allunyada de la nostra. 
Sincerament, no crec que el manifest vagi gai-
re més enllà de marcar una línia a seguir; una 
utopia desitjable, però irrealitzable. Els canvis 
que volen promoure són de tal magnitud que 
difícilment es poden portar a la pràctica. Hem 
de tenir en compte que no vivim en una illa on 
tot està per fer, al contrari, hi ha molts factors 
que condicionen la política real dels governs, 
sotmesos  a la dictadura dels grans interessos 
econòmics. No dubto de la bona intenció dels 
redactors, però tal i com està plantejat el Ma-
nifest, em sembla un somni. Vegem-ne alguns 
casos:
“Expropiació de la banca privada, defensa d’una 
banca pública i ètica [...]”  “No a les privatitza-
cions, reversió de totes les retallades [...]” “Re-
conversió ecològica de l’economia, expropiació 
i socialització de les empreses energètiques i 
sobirania alimentària. [...]” “Drets de ciutadania 
per a tothom [...]” “Mitjans de comunicació pú-
blics sota control democràtic [...]”
No el puc transcriure tot per motius d’espai, 
però en conjunt hi veig un intervencionisme 
que, si es fes realitat, pràcticament anul·laria la 
iniciativa privada. La funció de l’Estat ha de ser 
controlar i vetllar pel compliment de les lleis. 
Unes lleis justes, evidentment, però que han 
de deixar marge a l’acció individual i col·lectiva, 
com correspon a una societat lliure. 
El problema suposo que rau en el fet que hem 
viscut molts anys sota un liberalisme econòmic 
sense control, que ens ha portat a aquest ca-
pitalisme desbocat del qual n’estem patint les 
conseqüències. L’Estat ha d’estimular la crea-
ció de riquesa, promoure unes condicions de 
vida dignes en tots els aspectes, però no po-
dem pretendre que sigui ell qui en porti la ini-
ciativa.
Un dels problemes principals, tant en el so-
cialisme com en el capitalisme, ha estat pre-
cisament la posició de l’Estat. En el sistema 
socialista, el control absolut va portar a una 
ensulsiada sobtada per manca d’una economia 
ben planificada i d’una corrupció generalitzada. 
En en cas del capitalisme, la manca de con-
trol ha donat via lliure a l’especulació provocant 
l’enriquiment escandalós d’uns pocs i l’ofec de 
les classes mitjanes i dels treballadors assala-
riats, que són els qui estan pagant el festí dels 
privilegiats.
Podem estar d’acord o no amb el plantejament 
d’un manifest que pretén marcar la pauta del 
nou Estat català, però també caldria saber què 
caldria fer per portar a terme aquesta procla-
mació d’intencions. Tornem a l’autarquia? Ens 
separem d’Europa i anem a la nostra prescin-
dint de tots i de tothom? És viable una societat 
assembleària? Això portarà més benestar als 
ciutadans?
No es tracta d’un joc. Si allò que es pretén és 
marcar una tendència, una línia a seguir, s’hi 
pot estar d’acord perquè els enunciats són 
justos. Però si no es concreten els mitjans per 
arribar-hi, perdoneu, però em sembla que és 
somniar truites. 

Somniar el Paradís

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

RAFAEL MOYA

La cara del poble



“Amb Espanya no hi ha res a fer, ja ho deia 
Maragall: tallem el cordó amb la morta”
JORDI PUIGGRÒS.-
Els fets del 1714, ara que n’ar-
ribem a la commemoració del 
tres-cents aniversari, estan 
essent reflectits des de múlti-
ples punts de vista. Noveŀles 
com la recentment publica-
da Victus, d’Albert Sánchez 
Piñol, o la trilogia 1714, d’Al-
fred Bosch, han ajudat a molts 
lectors a fer-se una idea del 
setge de Barcelona i la ferot-
ge pressió a què va sotmetre 
Felip V de Castella a la capital 
catalana i a tot el país. Ja s’es-
tan preparant també especta-
cles teatrals i adaptacions al 
cinema, i moltes seran les ac-
tivitats que, a l’entorn de l’efe-
mèride, veurem en els propers 
mesos. 
Coincidint amb la Diada de 
Sant Jordi, també podem tro-
bar a les llibreries Felip V con-
tra Catalunya, un treball ex-
ceŀlent de l’igualadí Dr. Josep 
Maria Torras i Ribé, sobre el 
que va succeir aquells dies de 
setembre de fa 299 anys. No 
des de la visió més o menys 
adaptada que pot fer una no-
veŀla, sinó des de la rigorositat 
que marquen els documents 
originals de l’època, investi-
gats a fons durant mesos. No 
hi ha res millor per tenir la ga-
rantia de saber què va passar, 
que fer-ho des de la perspecti-
va històrica. 
Torras i Ribé (Igualada, 1942), 
especialitzat en Història Mo-
derna,  catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona, és 
un dels historiadors referents 
al país sobre aquella època. 
Amb ell n’hem parlat aquesta 
setmana, aprofitant la sortida 
a les llibreries de la nova edi-
ció de Felip V contra Catalu-
nya. Un llibre que ens permet 
veure com algunes actituds 
que veiem i sentim avui, no 
han canviat en tres segles...

Ara que molts s’apunten a 
fer llibres sobre 1714 apro-
fitant l’avinentesa que és un 
tema de moda, veig que vos-
tè ja va ser precursor. Felip 
V contra Catalunya ja té vuit 
anys. 
Sí, però això pot induir a un 
error. De fet, aquest llibre va 
iniciar-se l’any 1995, i amb un 
altre llibre, La Guerra de Suc-
cessió i els setges de Barce-
lona, un encàrrec de l’editor 

A “Felip V contra 
Catalunya” Torras 
explora els arxius 
espanyols i ens 
permet saber 
què deien a 
Espanya durant el 
setge de 1714
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L’igualadí Josep M. Torras i Ribé és un dels historiadors referents al país sobre els fets del 1714

Josep Maria Torras i Ribé.

Rafael Dalmau. Havia de ser 
una trilogia. Es tractava d’es-
criure sobre aquells fets, des 
del punt de vista de Catalu-
nya. Vaig començar a treballar 
anant als arxius catalans, i allí 
vaig veure documentació que, 
aparentment, ningú no havia 
vist encara. Millor dit, sí que 
l’havien vist, però no s’havien 
atrevit a donar a conèixer.
I què deia, aquella docu-
mentació?
Donava un enfoc diferent a la 
Guerra de Successió del que 
s’havia dit fins llavors. I era un 
volum de documentació real-
ment important, amb un valor 
que trencava tots els esque-
mes. El que havia de ser un 
llibre petit sobre “l’estat de la 
qüestió” va convertir-se en un 
llibre més documentat, que va 
sortir al cap de dos anys, i del 
qual ja se n’han fet quatre edi-
cions. El que passava, però, 
era que no n’hi havia prou. La 
conclusió era clara, no es po-
dia només treballar en base, 
a la documentació catalana, 
és a dir, l’arxiu de la Corona 
d’Aragó, ca l’Ardiaca, el fons 
de manuscrits i d’impresos de 
la Biblioteca de Catalunya, el 
fons de l’arxiu de la Universitat 
de Barcelona... S’havia de fer 
quelcom més. 
I aquí és on apareix el nou 
llibre, Felip V contra Catalu-
nya. 
Exacte. Em vaig passar vuit 
anys treballant-lo, des del 
1997 fins el 2005, però a l’in-
revés de com ho havia fer 
amb l’altre llibre. És a dir, si 
el primer era amb documen-
tació només catalana, aquest 
està fet amb documentació 
espanyola. Hi ha una dita de 
la història, que diu que “la 
història sempre l’escriuen els 
vencedors”. Doncs jo vaig 
anar a veure la documentació 
dels guanyadors, a l’Archivo 
Històrico Nacional, a l’Archivo 

General de Simancas, Archivo 
del Palacio Real de Madrid, 
Biblioteca Nacional... M’hi vaig 
passar mesos. Aprofitava els 
trimestres que no tenia classe, 
per anar-me’n quinze dies a 
Valladolid. I em van començar 
a sortir coses, als arxius, ini-
maginables que les diguessin 
els vencedors.... Ho anava 
“casant” amb la documentació 
que ja tenia del primer llibre.
No tenia la sensació que 
estava descobrint quelcom 
nou, que no s’havia fer mai?
I tant. Miri, tant nou que un 
dels èxits d’aquest llibre va 
ser que el diari Avui, en ocasió 
de Sant Jordi del 2005, Ignasi 
Aragay va publicar en primera 
pàgina “El professor Torras fa 
parlar els generals borbònics”. 
Certament, era quelcom que 
no s’havia vist mai. Als ar-
xius hi ha tots els epistolaris 
dels generals de Felip V. Es 
cartejaven entre ells, durant 
el setge, i després. Vaig tenir 
ocasió de llegir-los... No ho sé, 
és com si hi hagués dinat, jo, 
amb els generals borbònics. 

Es tractaven els uns amb els 
altres amb una familiaritat 
extraordinària... Miri, en una 
mateixa carta et podies tro-
bar un general preguntant-li 
a l’altre sobre com es trobava 
la seva dona, per tot seguit dir 
que “en los meses próximos,  
tenemos que exterminar esta 
canalla de los catalanes”... A 
la mateixa carta. Evidentment, 
no parla de la “canalla” com a 
infants, sinó en el sentit de la 
llengua castellana, que signifi-
ca menyspreables, traïdors...  
Aquesta documentació et per-
met veure què passava i què 
pensaven a Espanya durant 
els dies del setge, gairebé 
dia per dia. D’aquí el subtítol 
del llibre, “Testimonis d’una 
repressió sistemàtica”. De fet 
aquest és el veritable títol del 
llibre, perquè Felip V contra 
Catalunya el va posar l’editor. 
Em va dir que si posàvem l’al-
tre títol, no se n’hagués venut 
ni un. Un títol cridaner venia 
més, és clar.
I així va ser.
Sí, recordo que a TV3 feien un 
programa que presentava la 
Júlia Otero, que es deia “la Co-
lumna”, i van entrevistar Jordi 
Pujol, que llavors era president 
de la Generalitat. Era el dia de 
Sant Jordi, i li van preguntar 
quin llibre havia comprat. Es 
va treure de la butxaca el meu 
llibre. Em va fer la campanya, 
certament. Calculo que en tots 

aquests anys se n’han venut 
entre vuit i deu mil exemplars. 
Durant sis setmanes va ser el 
més venut de la categoria “no 
ficció”. Pensem que és un lli-
bre d’investigació pura i dura, 
no és una noveŀla. Es basa en 
afirmacions reals, que surten 
registrades al peu de cada 
pàgina. Això és el que li dóna 
solvència.
Creu que ha fixat càtedra, i 
mai millor dit, el que va es-
criure?
Mal m’estar de dir-ho jo, és 
clar, però crec que sí. Des de 
l’any 1997, quan va sortir el 
primer llibre, les recerques i la 
divulgació sobre la Guerra de 
Successió han canviat radical-
ment.
També va fer perdre la por, a 
escriure segons quines co-
ses?
En Sánchez Piñol, l’autor de 
la noveŀla Victus, en el segui-
ment dels fets històrics, és ab-
solutament seguidor, diria que 

En una carta d’un 
general borbònic, diu 
que “en los meses 
próximos,  tenemos 
que exterminar 
esta canalla de los 
catalanes”  

“Penso, certament, 
que avui estem 
parlant de la mateixa 
bèstia, aquella actitud 
anticatalana, allò que 
en Vicenç Vives en diu 
el “leviatán español”, 
referint-se el monstre 
del poder”



Els fets de 1714 marcaran, 
aquest any i el vinent, la 
Diada de St. Jordi

“L’únic que va tenir 
el coratge de dir que 
no podia sacrificar 
Barcelona i els seus 
habitants va ser 
Villarroel. Diria que 
és l’autèntic heroi del 
setge de Barcelona”

Demà dissabte, 20 d’abril, a 
les 6 de la tarda, es presen-
tarà a Llegim...? Llibreria, del 
passatge Capità Galí d’Igua-
lada, la cinquena edició de 
l’obra Felip V contra Catalu-
nya, del Dr. Josep M. Torras 
Ribé, catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona.
El llibre, publicat per prime-
ra vegada el 2005, va ser un 
gran esdeveniment editorial, 
i durant sis setmanes va en-
capçalar les llistes dels llibres 
més venuts a Catalunya en la 
categoria de “no ficció”. 
Amb motiu de les comme-
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La 5a edició de “Felip V contra 
Catalunya” es presenta demà 

moracions de la Guerra de 
Successió, i de la derrota 
de 1714, se n’ha publicat 
una nova edició, que mostra 
un nou disseny de la porta-
da. Participaran en l’acte de 
presentació Rafael Català, 
director de l’editorial Rafa-
el Dalmau, i l’autor del lli-
bre, que explicarà diversos 
aspectes de la gestació de 
l’obra, de la documentació 
utilitzada en la seva elabo-
ració, i del valor simbòlic que 
cal atribuir-li en l’avinentesa 
dels actes commemoratius 
del 2014. 

tributari, dels meus llibres. La 
trilogia 1714 d’Albert Bosch 
dóna la visió tradicional, re-
sistencialista, del setge. Sóc 
el primer sorprès per l’èxit de 
l’empresa, perquè jo vaig fer 
un llibre sense concessions. 
Pensi també que l’original 
d’aquest llibre el vaig presen-
tar per una plaça de Càtedra 
de la Universitat de Barcelona, 
davant d’un tribunal format per 
catedràtics de tot Espanya... 
Em van donar la màxima qua-
lificació pel treball. Ells. I per 
unanimitat.
I certs discursos que ara 
sent, aquests  dies, no li fan 
la sensació que encara és 
assegut en algun arxiu es-
panyol, transcrivint alguna 
de les cartes?
Del tot. És més, tinc el dubte 
si aquesta “bèstia espanyo-
lista” funcionava al segle XVI 
amb Felip II, al XVII amb Fe-
lip IV, i al XVIII amb Felip V,  o  
bé el que passa és que són 
gent culta, que ho dubto, i el 
que fan és llegir el que de-
ien els avantpassats. Penso, 
certament, que estem parlant 
de la mateixa “bèstia”, aque-
lla actitud anticatalana, allò 
que en Vicenç Vives en diu 
el “leviatán español”, referint-
se el monstre del poder. Allò 
que era idèntic al segle setze, 
al disset, al divuit, que no va 
transigir mai a acceptar una 
influència equivalent a la mo-
narquia hispànica malgrat que 
ho digués la llei, com passa 
ara, per exemple. El primer i 
el segon Estatut d’Autonomia 
eren un intent, diria modest, 
de consagrar amb les lleis, el 
paper que tindria el pes eco-
nòmic, polític, social de Cata-
lunya dins d’aquesta monar-
quia hispànica. Bé, doncs ja 
hem vist com ens ha anat. 
No n’aprenem.
Però és que ja va passar el 
mateix al segle XVI. Mai ens 
ha funcionat, això. Aquella 
actitud de la burgesia catala-
na dels anys 30 amb Cambó, 
intents regeneracionistes de la 
política espanyola que no van 
anar enlloc. I l’últim intent és 
l’Estatut, i el fracàs que ve al 
darrere. Actitud benintencio-
nada des de Catalunya a con-
tribuir a resoldre un problema 
de governabilitat a Espanya. 
L’Estatut es va rebutjar, i es 
va maltractar. El PP es va 
assegurar el Tribunal Cons-
titucional el tombés, una llei 
votada en referèndum. Aquest 
és el nostre drama. I això ha 
portat a molta gent, entre els 
quals m’hi incloc, a desenga-
nyar-nos. A Espanya no hi ha 

res a fer. Ja ho deia Maragall: 
“tallem el cordó amb la mor-
ta”. La morta era Espanya, 
després de la pèrdua colonial 
de 1898 amb Cuba, Filipinas i 
Puerto Rico. “De aquellos pol-
vos, vienen estos lodos”, com 
deia algú. Sempre ha passat 
el mateix.
És cert que hi ha determina-
des figures com Rafael de 
Casanova, que resulta que 
tampoc van ser tan herois 
com ens han fet veure? I 
que d’altres, com Villarroel, 
s’ha relegat a un segon pla 
quan es mereixeria més? 
Sí, hi havia, i hi ha, una càr-
rega ideològica extraordinària. 
En Rafael de Casanova tenia 
un càrrec institucional, era el 
Conseller en Cap de Barce-
lona, i era motiu de respecte 
i veneració per als catalans de 
l’època, però també havia tin-
gut molta sort. No incomodava 
gens, als borbònics. Es podria 
comparar una mica a la figu-
ra d’en Cambó, absolutament 
respectat per la dreta espa-
nyola. De Casanova va ser 
ferit en una cama, i després 
del setge, va retirar-se a una 
finca de Sant Boi. No va ser 
represaliat, ni empresonat, ni 
executat, com va passar amb 
milers de persones...
Villarroel és un cas diferent. 
Ha estat bastant ignorat per 
l’opinió pública, per diverses 
raons. Era un general caste-
llà, borbònic fins el 1710, quan 
l’Arxiduc Carles d’Àustria en-
tra a Madrid i alguns membres 
de l’exèrcit canvien de bàndol. 
Un d’ells era Villarroel, que 
va dirigir llavors la retirada de 
Carles cap a Catalunya, i que 
acabarà dirigint la defensa del 
setge de Barcelona. L’historia-
dor Ferran Soldevila diu que, 
els darrers dies del setge, el 
setembre de 1714, a Barcelo-
na hi havia “un clima d’histèria 
coŀlectiva”. L’únic que va tenir 
el coratge de dir que no podia 
sacrificar Barcelona i els seus 
habitants va ser Villarroel. Di-
ria que és l’autèntic heroi del 
setge de Barcelona. Va orde-
nar la capitulació, pactant la 
prohibició del saqueig i la vi-
olència, i l’entrada ordenada 

dels vencedors.
Parlava de Carles d’Àustria. 
Ara es parla molt que el pro-
cés català s’hauria d’inter-
nacionalitzar, de buscar el 
suport a Europa... En casos 
com el de 1714 no ens va 
anar gens bé, això.
Com a historiador, no ens en 
podem fiar ni un pèl, d’Europa, 
perquè va a la seva. Quan els 
va convenir, ens van emmer-

Defensa de Barcelona (1714). Il.lustració de Guillem HP.

“No ens en podem fiar 
ni un pèl, d’Europa, 
perquè va a la seva. 
Quan els va convenir, 
ens van emmerdar 
a la Guerra de 
Sucessió, i després 
ens van deixar a 
l’estacada, amb el 
Tractat d’Utrecht”

dar a la Guerra de Succes-
sió, i després ens van deixar 
a l’estacada, amb el Tractat 
d’Utrecht, que no significa al-
tra cosa que abandonar els 
catalans. Ells ja l’havien gua-

nyada, la guerra. Àustria i 
Anglaterra. Europa, històrica-
ment, no ens ha donat mai res. 
I temo que continuarà passant 
el mateix. Europa no té amics 
ni enemics, té interessos.

Barcelona, a l’entorn dels primers anys del segle XVIII, en un mapa anglès de l’època.
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La plaça de Cal Font d’Igua-
lada tornarà a ser el proper 
dimarts, 23 d’abril, centre d’un 
seguit d’activitats programa-
des per celebrar la Diada de 
Sant Jordi, la majoria d’elles 
emmarcades dins del progra-
ma 3L Llengua, Literatura, 
Lectura, impulsat per l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) i 
l’Ajuntament. 
A Cal Font, on es desenvolu-
parà la major part de l’activitat, 
s’hi instal·laran les habituals 
parades de floristes i llibreters, 
on es podran trobar les princi-
pals novetats literàries i les ro-
ses simbòliques de la jornada. 
En total, aquest any s’han re-
but 73 sol·licituds de parades, 
deu més que l’any passat, 12 
de les quals seran de llibreri-
es, 8 de floristeries i 53 cor-
responen a diferents entitats 
i associacions. L’Ajuntament, 
com és habitual, els facilita-
rà carpes, plafons i connexió 
elèctrica. Les escoles també 
han rebut autorització per a 
instal·lar una parada davant 
del centre. Ràdio Igualada, 
a més, durà a terme la seva 
programació des d’un estand 

La plaça de Cal Font, amb 73 parades, tornarà a 
acollir la majoria d’activitats per Sant Jordi a Igualada

Cal Font, el punt de referència de Sant Jordi a Igualada.

ubicat a la mateixa plaça i amb 
dos programes especials a les 
12h i a les 18h. Es podrà se-
guir, com és habitual, al 103.2 
FM, a www.radioigualada.cat i 
a Cal Font a través d’un siste-
ma de megafonia. La Veu de 
l’Anoia també tindrà un estand 
a la plaça.

Igualada

Visites guiades a la 
biblioteca, música 
i poemes a la plaça 
amb els alumnes de 
l’Escola de Música i 
els cursos de català, i 
ballada de sardanes
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De la seva banda, la Bibliote-
ca Central durà a terme, a les 
11h i a les 18h, visites guiades 
per descobrir els seus racons 
menys coneguts. A les 17h, 
els alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música interpretaran 
Per Sant Jordi: música i poe-
mes i, a les 19h, els alumnes 

dels cursos del Servei Local 
de Català llegiran textos de 
Salvador Espriu, coincidint 
amb l’Any Espriu. 
En un altre espai, en aquest 
cas a la plaça de l’Ajuntament 
i a les 20h, tindrà lloc una ba-
llada de sardanes organitza-
da per l’Agrupació Sardanista 

d’Igualada i amb la participa-
ció de la Cobla Principal de 
Cassà. La Diada finalitzarà 
a les 21:30h a la Basílica de 
Santa Maria, on la Coral Mixta 
oferirà el Concert de Sant Jor-
di. El preu de l’entrada serà de 
7 euros per al públic en gene-
ral i de 5 euros per als estu-
diants. 
Josep Miserachs, tinent d’al-
calde de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, destaca que 
“després de les bones sen-
sacions que ens va deixar el 
passat cap de setmana la ce-
lebració de La Mostra, estem 
segurs que el proper 23 d’abril 
els carrers d’Igualada es tor-
naran a omplir en una jornada 
molt especial que aplega cul-
tura, tradició i identitat”. 
Més informació a 
les pàgines de Cultura

Campanya d’ERC per lluir 
l’Estelada als balcons

ERC d’Igualada ha posat a la 
venda unes lones amb l’este-
lada i el text d’Igualada pel Sí. 
“Aprofitant la diada de Sant 
Jordi i que els catalans guar-
neixen els balcons i finestres 
amb senyeres i estelades, 
és un bon moment per dei-
xar-les coŀlocades durant tot 
l’any. Més si tenim en comp-
te el procés d’alliberament 
nacional que tenim en marxa 
i els reptes que comporta”, 
expliquen des de la forma-
ció independentista. “És una 
bona manera de demostrar a 

tothom el nostre anhel de lli-
bertat. I pensant precisament 
amb la consulta que ens ha de 
permetre manifestar-nos com 
apoble, ERC Igualada aposta 
pel Sí a la independència del 
nostre país”.  
Aquestes lones disposen de 
quatre ullets metàŀlics per 
poder-les penjar al balcó. En 
podreu comprar a l’estand 
d’ERC per Sant Jordi, a Cal 
Font, o bé al seu local del 
carrer d’Òdena 37 (matins) al 
preu de 9€.

Innovadora proposta de Jove Cambra 
a Cal Font en ocasió de l’Any Espriu
Cal Font Corner, aquest és el 
nom de l’innovador programa 
que la JCI d’Igualada ha orga-
nitzat pel proper Sant Jordi a 
la Plaça de Cal Font. Enguany 
l’entitat vol anar més enllà de 
la venda de roses i amb l’ob-
jectiu de divulgar l’obra de 
Salvador Espriu, durant tot el 
mati i part de la tarda  es reci-
taran poemes i textos d’Espriu 
amb altaveus, ho faran perso-
natges rellevants de la ciutat i 
també la gent del carrer.
Aquest homenatge als 100 
anys d’Espriu no serà l’única 
activitat destacable de l’estand 
de la Jove Cambra d’Igualada  
si no que el plat fort de la dia-
da serà l’oportunitat de donar 
veu als joves de la comarca. 
Al més pur estil de l’Speaker’s  
Corner del Hyde Park de Lon-
dres, aquests joves realitzaran  
discursos de curta durada fets 
amb altaveus i gravats profes-
sionalment per a fer-los arribar 
al Govern del nostre país i als 
representants dels partits po-
lítics. 

L’estand de Jove Cambra 
d’Igualada serà al Xamfrà de 
la Plaça de Cal Font just al 
costat de la biblioteca Munici-
pal d’Igualada. La lectura de 
fragments  d’Espriu comença-
rà a les 11h del matí i Cal Font 
Corner a les 18h de la tarda i 
fins a les 20h.
JCI Igualada ha creat una pà-
gina web per ampliar informa-
ció  del programa  i des d’on 

es pot enviar la sol·licitud de 
participació si ets jove entre 
18 i 40 anys i vols fer-te escol-
tar pel Govern del nostre país. 
http://calfontcorner.jcigualada.
cat.
Pel que fa al homenatge d‘Es-
priu, aquest programa tam-
bé forma part de l’agenda 
oficial de l’Any Espriu, www.
anyespriu.cat/agenda/14-
espriu/166-cal-font-corner. 

L’estil de l’Speaker’s Corner (la cantonada dels “xarlatans”) de Londres es podrà veure a Cal Font.
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REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, amb 
el suport de l’àrea de Comerç 
de la Diputació i el departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat, impulsa el programa 
Espais del Centre, Microne-
gocis amb aparador, una ini-
ciativa que vol afavorir la po-
sada en marxa de negocis de 
petit format a càrrec de nous 
emprenedors i, alhora, revita-
litzar els passatges del nucli 
antic que, en els darrers anys, 
han vist com diferents establi-
ments tancaven. Els objectius, 
doncs, passen per estimular el 
comerç i l’activitat econòmica, 
donant valor alhora a aquesta 
zona de la ciutat i afavorint un 
veïnatge de proximitat. 
Amb Espais del Centre, l’Ajun-
tament recupera quatre lo-
cals situats als passatges del 
Forn, Capità Galí i travessia 
de Sant Sebastià, actualment 
la brigada municipal d’obres 
hi està fent accions de condi-
cionament bàsic i, en poques 
setmanes, els posarà a dispo-
sició d’aquells emprenedors 
que vulguin obrir un negoci 
sense haver de fer una gran 
inversió. El lloguer per ocupar 
cadascun d’aquests quatre 
espais durant els tres propers 
anys serà de 99 euros mensu-
als. 
Els interessats a ubicar-hi un 
nou establiment, però, hauran 
de presentar un projecte com-
plet amb el seu corresponent 
pla de negoci i, entre totes les 
candidatures, l’Ajuntament va-

Espais comercials buits dels passatges del centre són els primers espais que formen part d’aquest programa pilot. Foto: JP

Detingudes cinc 
dones per robatoris 
en supermercats 
d’Igualada

Lloguers tous de cent euros al mes per 
a fomentar petits negocis a nous emprenedors

lorarà i triarà les més adequa-
des. Segons el regidor Josep 
Miserachs, “amb aquesta ini-
ciativa acompanyem l’empre-
nedor en la seva arrencada 
posant-li les coses fàcils i, al-
hora, contribuïm a revitalitzar 
una zona de la ciutat que té un 
gran potencial però que està 
notant molt els efectes de la 
crisi”. Ajuntament i Diputació 
guiaran aquests emprenedors 
durant tot el procés de pro-
jecte i posada en marxa de la 
seva idea. 
Els negocis que es pretén 
establir en aquests passat-
ges seran prioritàriament cul-
turals, artístics, artesanals, 

de comerç tradicional o de 
productes de proximitat, afa-
vorint, com explica l’alcalde 
Marc Castells “no només esti-
mular l’activitat econòmica en 
aquesta zona, sinó reforçar la 
seva imatge d’espai acollidor, 
històric i dinàmic; volem que 
aquesta proposta suposi un 
antídot contra el desànim”.  
El programa Espais del centre 
va molt relacionat alhora amb 
Ocupa’t, una proposta formati-
va adreçada als emprenedors 
del sector comerç, iniciada fa 
algunes setmanes conjunta-
ment també amb la Diputació 
de Barcelona. Precisament, 
Jordi Subirana, diputat dele-

gat de Comerç, destaca que 
“en moments com aquests, en 
els quals iniciar un projecte es 
fa tan complicat, el deure de 
les administracions és posar 
a l’abast dels emprenedors 
les eines necessàries per a 
fer possible la seva activitat, i 
aquests Espais del Centre van 
en aquesta línia”. 
La informació relativa a la pro-
posta es pot consultar al web 
www.espaisdelcentre.cat i, a 
més, el proper divendres, 26 
d’abril, a les 11h, es durà a 
terme una sessió informativa 
oberta a tots els interessats a 
l’Ajuntament d’Igualada. 
 

La presentació del projecte es va fer dimarts d’aquesta setmana.

REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns, 15 d’abril, al voltant de 
les 20 hores, agents de la Poli-
cia Local d’Igualada van dete-
nir quatre dones per un delicte 
de furt comès en superfícies 
comercials de la ciutat. Amb 
elles, també es va detenir una 
jove menor d’edat. Les cinc 
detingudes tenen domicili a 
Igualada, Òdena i Viladecans. 
A quarts de quatre de la tar-
da, la Policia Local va rebre la 
trucada d’un establiment del 
passeig Verdaguer denunci-
ant el robatori de diversos ar-
ticles per part de cinc dones i 
la seva posterior fugida amb 
automòbil. La primera batuda 
dels agents no va donar resul-
tat. A les 19:45h, però, el per-
sonal d’un altre establiment 
ubicat a la Rambla Nova va in-
formar que havien retingut un 
grup de dones pel mateix mo-
tiu. En arribar, els agents van 
comprovar que es tractava de 
les mateixes persones i que el 
seu vehicle coincidia amb l’an-
terior denúncia. 
Les autores s’havien endut 
d’aquest supermercat articles 
per un import superior als 
500 euros, per la qual cosa 
es van instruir diligències per 
un delicte de furt. Quatre de 
les implicades van quedar de-
tingudes a la Comissaria de 
Mossos d’Esquadra. La cin-
quena, en ser menor d’edat, 
va ser posada a disposició de 
la Fiscalia de Menors i, poste-
riorment, deixada en llibertat i 
lliurada als seus pares. 
L’automòbil que feien servir va 
ser immobilitzat i traslladat al 
dipòsit municipal de vehicles 
d’Igualada. 

Un altre premi de 
la Quiniela a 
la Loteria Singla
REDACCIÓ / LA VEU

A l’Administració de Loteria  
de l’avinguda Barcelona 90 
continuen amb la sort de cara 
i aquesta darrera setmana, a 
la jornada 43 de la Quiniela, 
han repartit  un premi de ple al 
15 de 465.727 euros i dos pre-
mis de 14 encerts de 85.562 
euros cadascun, un total en 
premis de 636.851 euros.
Cal recordar, que l’anterior 
setmana (jornada 42) i també 
a la Quiniela, ja van donar un 
premi de ple al 15 de 97.699 
euros. Tot plegat,  734.550 eu-
ros en premis de Quiniela en 
quinze dies. Aquest establi-
ment realment està de sort, ja 
que aquest any ha venut altres 
butlletes premiades de la Qui-
niela, i també un dècim de la 
Grossa de Nadal.

REDACCIÓ / LA VEU

Fira d’Igualada va fer el lliu-
rament del xec dels 1.000€ 
corresponents al sorteig en-
tre tots els que van comprar 
un vehicle d’ocasió durant 
els dies de la 12a. edició de 
la Fira mercat de l’automòbil 
d’ocasió, Automercat.  
L’afortunada va ser Fina Prats 

Fira d’Igualada lliura els mil 
euros del sorteig d’Automercat

i Ribas, veïna de Santa Marga-
rida de Montbui, que comprà 
un Volkswagen Polo  al con-
cessionari Servisimo d’Iguala-
da. Lliurà el xec el vicepresi-
dent de Fira d’Igualada, Joan 
Talavera. amb la presència de 
Francesc Pua gerent de Ser-
visimo.
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REDACCIÓ s/ LA VEU

Els serveis tècnics de l’àrea 
d’Infraestructures de la Di-
putació, conjuntament amb 
el departament d’Urbanisme 
i Mobilitat de l’Ajuntament 
d’Igualada i el de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, aborden actu-
alment la recta final de la re-
dacció de l’avantprojecte per 
al futur enllaç que ha d’unir 
Igualada amb la Ronda Sud, 
una via que ara mateix rodeja 
la ciutat sense accés directe al 
municipi. La comissió de Ter-
ritori del Parlament també va 
aprovar aquesta setmana que 
la Generalitat executi aquesta 
obra. 
L’alcalde, Marc Castells, qua-
lifica l’absència d’un enllaç 
de la Ronda Sud amb la ciu-
tat com “un error històric molt 
greu en aquesta via, perquè 
no té cap sentit que construïs-
sin una Ronda Sud d’Igualada 
sense cap accés a la capital 
que li dóna nom”. Castells 
ha avançat, aquest dimecres, 
juntament amb el regidor d’Ur-
banisme i Mobilitat de l’Ajun-
tament, Jordi Pont, les feines 
que s’estan duent a terme des 
de ja fa més d’un any entre les 
tres administracions per a en-
llestir el projecte que ha d’aca-
bar desembocant en la futura 
construcció d’aquesta enllaç. 
La primera fase de la Ronda 
Sud es va inaugurar l’agost 
l’any 2010, amb un tram de 
6 quilòmetres que enllaça 
l’Eix Diagonal, al polígon dels 
Plans de la Tossa, amb Santa 
Margarida de Montbui, i que 
deixava per fases més avan-
çades els accessos a Igualada 
i a Vilanova del Camí i la seva 

Plànol del futur enllaç de la Ronda Sud amb Igualada.

Dijous, conferència 
sobre els premis 
Anuaria, amb Ignasi 
Vich i Pep Valls

Parlament, Ajuntament i Diputació aposten per 
fer un nou enllaç de la Ronda Sud amb Igualada

prolongació fins a Jorba i l’au-
tovia A-2.  
La tardor de 2011, l’Ajunta-
ment d’Igualada ja va traslla-
dar a la Diputació la petició 
d’elaborar l’avantprojecte 
d’aquest enllaç. Després de 
prop d’un any d’estudis, els 
Serveis d’Infraestructures Vià-
ries i Mobilitat, dependents de 
l’àrea de Territori i Sostenibili-
tat de la Diputació de Barce-
lona, tancaran en les properes 
setmanes la seva proposta 
definitiva i aquesta serà tras-
lladada a la Direcció General 
de Carreteres de la Genera-
litat de Catalunya, que serà 
l’encarregada de validar-la. 
Posteriorment, ha de ser la 
mateixa Generalitat de Cata-
lunya la responsable d’adju-
dicar el projecte executiu, el 
requisit últim i imprescindible 
previ a l’inici dels treballs. Jor-
di Pont explica que la proposta 
triada, entre les dues que es 
van contemplar inicialment, 
“és aquella que té un menor 
impacte ambiental, la més re-
alitzable tècnicament i aque-
lla que compleix els requisits 
de distàncies amb la rotonda 
anterior i la posterior”. El res-
ponsable municipal de l’àmbit 
afegeix que “hem de ser ben 
conscients de la importància 
que tindrà aquesta actuació 
per Igualada quan d’aquí a uns 
anys estigui enllestida, donant 
oxigen al centre de la ciutat i 

configurant una entrada a tra-
vés de la nostra millor façana, 
com és el barri del Rec”. 
La futura via ha d’arrencar 
a l’alçada del carrer de San-
ta Joaquima Vedruna amb 
la ronda del Rec, tindrà una 
longitud d’uns 900 metres cre-
uant el Pla del Pare Mariano, 
salvarà 30 metres de desni-
vell i preveu incloure dos nous 
ponts, un de 70 metres de llar-
gada sobre el riu Anoia i un de 
60 metres sobre el torrent de 
la Garrigosa, fins a connectar 
amb la Ronda Sud gràcies a 
una rotonda elevada de nova 
construcció que permetrà en-
trada i sortida a aquesta via en 
els seus dos sentits de circu-
lació. 
 
Tot a punt... per quan 
hi hagi diners
Marc Castells, però, recorda 
que “cal ser prudents i molt 
pacients, perquè a dia d’avui 
el Govern del país no té els 
recursos per arrencar els tre-
balls de manera immediata” 
i, per això, afegeix que “el 
que estem fent ara mateix és 
avançar del tot en la planifi-
cació i deixar tots els passos 
previs enllestits perquè, en el 
moment que la Generalitat pu-
gui assumir-los, no hi hagi res 
que els endarrereixi”. L’alcal-
de agraeix ,finalment, “la bona 
tasca que, des de ja fa més 
d’un any, els serveis tècnics 

de la Diputació estan fent per 
a posar remei a una mancan-
ça estructural i obrir una porta 
d’entrada i sortida al trànsit 
d’Igualada al sud que resulta 
del tot necessària”.   

Unanimitat al Parlament
Aquesta setmana  la comissió 
de Territori i Sostenibilitat del 
Parlament va aprovar per una-
nimitat demanar al govern de 
la Generalitat que faci aquest 
nou vial. El diputat igualadí 
Pere Calbó (PP) ha explicat 
que “la finalitat de la construc-
ció d’aquesta infraestructura 
és millorar la comunicació de 
quatre polígons industrials de 
la Conca”, i recorda que “avui 
si una persona o un camió es 
troba al ben mig del barri de 
les Adoberies, ha de travessar 
la ciutat i dirigir-se fins a Vila-
nova del Camí o fins a Santa 
Margarida de Montbui per ac-
cedir a la Ronda Sud”. 

L’IES Milà rep la 
certificació ISO 9001

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous 25 d’abril tin-
drà lloc a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps la Con-
ferència-Master class sobre 
els Premis de disseny gràfic 
Anuaria. 
Els Anuaria celebren aquest 
any el vintè aniversari, i són 
possibles gràcies a la confian-
ça que les principals associa-
cions, col·legis professionals i 
centres de disseny dipositen 
any rere any en la convocatò-
ria, i a la gran tasca de comu-
nicació que les revistes ofici-
als desenvolupen. 
Es consideren els premis de 
tots els dissenyadors, des de 
la gran agència a l’estudi més 
petit i independent de qualse-
vol racó. Aquesta trajectòria 
ha portat als Anuaria a ser 
els premis de disseny gràfic 
d’Espanya i de Portugal amb 
més suport del sector, la qual 
cosa els converteix en els de 
més difusió i en el referent de 
qualitat més reconegut dins 
de la professió. Els dos dis-
senyadors igualadins oferiran 
una explicació raonada dels 
treballs premiats a la darrera 
convocatòria d’aquest presti-
giós certamen.
La conferència tindrà lloc el 
dijous 25 d’abril a 2/4 d’11 
del matí, i l’entrada és lliure, 
prèvia inscripció via email a 
gasparcamps@gmail.com, 
Secretaria o al telèfon de l’es-
cola d’art 938055262, ja que 
les places són limitades.

L’Institut de batxillerat i for-
mació professional Milà i 
Fontanals ha aconseguit 
novament la certificació ISO 
9001:2008 en qualitat, ator-
gada per Bureau Veritas 
Certification, primera entitat 
privada de Certificació d’Es-
panya. Aquesta certificació 
confirma les bones pràcti-
ques d’aquest centre  i reco-
neix la maduresa i eficàcia 
del Sistema de Gestió Aca-
dèmica, i el seu compromís 
amb la millora continuada.
Amb la ISO 9001:2008 es re-
coneix l’esforç i la dedicació 
de l’IES Milà per donar una 
resposta eficaç a les neces-
sitats dels alumnes i l’entorn 
empresarial.

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles
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REDACCIÓ / LA VEU

El Departament de Desen-
volupament Local i Promoció 
Comarcal del Consell Comar-
cal de l’Anoia organitza +Em-
presa, un projecte que con-
sisteix en oferir una formació 
específica dirigida a les perso-
nes emprenedores i a les peti-
tes i mitjanes empreses.
+Empresa inclou diverses jor-
nades formatives, vinculades 
amb la tecnologia de la infor-
mació i la comunicació, el tu-
risme i l’artesania alimentària. 
A més, el projecte +Empresa 
inclou les jornades formatives 
“Dimarts TIC: formació tecno-
lògica per a emprenedors” i 
les sessions “Píndoles formati-
ves: emprenedors i empresa”. 
Els cursos de formació tecno-
lògica per a emprenedors són 
tres i es duen a terme en les 
dates següents:
- Xarxes socials: connexió i 
posicionament. 23 i 30 d’abril; 
7 i 14 de maig
- Canals telemàtics per a em-
preses: tràmits electrònics per 
a tot tipus d’empresaris. 21 i 
28 de maig; 4 i 11 de juny
- Correu electrònic: eines i 
complements per al teu nego-
ci. 4, 11, 18 i 25 de juny
Pel que fa a les píndoles for-
matives, es comptarà amb les 
que es detallen a continuació:
- Turisme: legislació, finança-
ment i qualitat. 7 de maig
- Millorem la promoció i venda 
dels productes de la terra. 7 i 
14 de maig.

Reposició de la 
campana de la 
Capella de N.S. de 
Montserrat

Nova temporada amb vint 
“parelles lingüístiques” a l’Anoia

JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

El passat dia 10, l’Arxipreste 
Mn. Josep Massana i en Sal-
vador Vidal, dos dels adminis-
tradors de la capelleta de la 
Verge de Montserrat, del pas-
satge Galí, van tenir el goig de 
recuperar la campana, que ja 
feia uns anys que no era en el 
seu lloc en aquella esglesiola. 
Era en poder d’un copropietari 
de la finca, que per mor d’unes 
obres i d’unes compravendes 
de la mateixa, la traslladà a 
una de les seves particulars 
dependències.
Després de continuades i 
perllongades gestions, fetes 
pel senyor Joan Bausili -ex-
veí d’aquell passatge-  aquell 
dimecres la campana esmen-
tada fou retornada al Bisbat, 
propietari de la capella.
Degut a les actuals circums-
tàncies de l’edifici, la campana 
serà ubicada a l’interior de la 
capelleta, i no en el campanar 
de la mateixa.
Esperem que, un cop netejada 
i instaŀlada, podrà novament 
anunciar els actes que se ce-
lebraran en honor a la More-
neta, el proper 27 d’abril, dia 
de la festa montserratina per 
autonomàsia.
La història d’aquesta campana 
ve escrita en l’opuscle de Lluís 
Mª Cardona, dedicat a tan sin-
gular esglesiola. El dia primer 
de maig de 1850, el bisbe de 
Vic, Llucià Casadevall, conce-
dí autorització per edificar una 
capella  al mateix edifici on la 
senyora Felícia Mateu, fundà 
una  escola per a nenes po-
bres de la nostra vila. Fou sota 
el títol d’església de N.S. de 
Montserrat, “amb porta oberta 
al públic, lliure de qualsevol 
servitud i profanació, amb el 
dret de poder-hi coŀlocar una 
campana per anunciar els ac-
tes propis del culte.”
“S’hi coŀlocà una campana, 
que encara hi es avui (?), 
amb bon dring, la qual porta 
la inscripció: Sant Magí, ora 
pronobis i té un rellel de la ma-
teixa fundició que simbolitza la 
Indústria i el Comerç, com si 
fos procedent d’alguna fàbrica 
de teixits i amb data de l’any 
1808”
L’any 1936 aquesta capella 
fou totalment destruïda el 22 
de juliol. Però la campana se 
salvà, per no veure’s des del 
carrer el campanaret que hi 
ha. Aquest petit temple restà 
tancat sense que el local s’uti-
litzés per cap altre destí durant 
tota la guerra civil.
Cal congratular-se que aques-
ta reposició s’hagi pogut dur a 
terme. 

Nova iniciativa del 
Consell Comarcal de 
formació a Pimes

REDACCIÓ / LA VEU

La sala de plens de l’Ajunta-
ment d’Igualada va acollir la 
presentació de les noves pa-
relles lingüístiques de la co-
marca de l’Anoia. L’acte va co-
mençar amb les intervencions 
de Josep Miserachs, primer 
tinent d’alcalde d’Entorn i Pro-
moció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, i Núria Brugarolas, 
directora del CNL Montserrat. 
Ambdós van remarcar la bona 
salut del programa Voluntariat 
per la llengua i van recordar 
que enguany fa deu anys, ja 
que va ser l’any 2003 quan es 
va començar a posar en pràc-
tica. Des d’aleshores s’han 
format gairebé 71.500 parelles 
lingüístiques arreu del territori 
català.  
A la trobada d’ahir es van pre-
sentar les parelles d’aquesta 
edició, un total de 20, que es 
trobaran d’abril a juny. També 
hi van assistir algunes pare-
lles que continuen actives i 
que van començar a trobar-se 
al novembre passat. Són una 
quinzena de parelles que des-
prés de fer les deu trobades 
han volgut continuar, ja que se 
senten còmodes i volen repetir 
l’experiència. És el cas de la 
Cleofé i la Carme, que ens co-
meten: “ara quedem per par-
lar català però també perquè 
ens hem fet amigues”. Així 
doncs, el programa del Volun-
tariat per la llengua passa per 
un bon moment a la comarca 
de l’Anoia, on una quarantena 

de parelles queden per parlar 
català un dia a la setmana. 
La persona voluntària desti-
na una part del seu temps a 
conversar amb una persona 
que l’està aprenent i que vol 
perdre la vergonya i adquirir 
fluïdesa. Les trobades conti-
nuades permeten que entre la 
parella es creï un clima distès 
i relaxat i que  la persona apre-

nenta se senti cada vegada 
més còmoda a l’hora de parlar 
en català en altres entorns. El 
Voluntariat per la llengua és 
obert tot l’any i les inscripcions 
es poden fer des de www.vxl.
cat o de manera presencial els 
dimecres al matí a través del 
Servei Local de Català d’Igua-
lada (santa Maria, 10). 

Parelles lingüístiques de l’Anoia.

Voluntaris que ajuden 
persones dependents

REDACCIÓ / LA VEU

Un any més, l’Equip d’Atenció 
a la Dependència del depar-
tament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Igualada ha dut 
a terme el grup de suport Cui-
dem-nos. Es va iniciar el pas-
sat mes de gener i ha finalitzat 
aquest mes d’abril, setmanes 
durant les quals s’han dut a 
terme trobades quinzenals, 
els dijous, a l’Espai Cívic Cen-
tre.  
És una dada contrastada que 
el 77% de persones depen-
dents viuen en un domicili sota 
la cura d’un familiar. Aquests 
cuidadors i cuidadores dedi-
quen gran part del seu temps 
a atendre al familiar depenent, 
assumint així la responsabili-

tat de la cura de la persona, i 
també la càrrega que això su-
posa, física, emocional i labo-
ral. En la majoria dels casos, 
aquests cuidadors expressen 
la falta d’atenció i suport cap a 
la seva dedicació.  
El Grup de Suport Cuidem-
nos té l’objectiu d’oferir un 
espai de trobada, reflexió i 
intercanvi d’experiències per 
així reduir l’estrès emocional i 
prevenir les situacions d’esgo-
tament d’aquestes persones.  
A partir del 18 d’abril i fins el 
dia 27 de juny es durà a terme 
una nova fase del programa al 
Centre Cívic de Fàtima. Per a 
més informació, les persones 
interessades poden contactar 
al 93 804 75 81. 
 

Els membres del grup de suport Cuidem-nos.

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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El Dr. Fernández Sallent, un dels cirurgians 
pioners en cirurgia laparoscòpica de tot l’estat
El Dr. Fernández Sallent és 
un  cirurgià amb una dilatada 
experiència en el món de la 
medicina, treballant a l’Hos-
pital d’Igualada des del 1989, 
en què va ser un dels pioners 
en tot l’estat en el camp de la 
cirurgia laparoscòpica, oferint 
cursos en el mateix hospi-
tal des de l’any 1991 i fins al 
2006, en els quals van assistir 
cirurgians de tot l’estat, fet que 
va  ajudar a la instauració de 
la cirurgia laparoscòpica en un 
gran nombre d’hospitals de tot 
Espanya i sobretot catalans. 
Aquest tipus de cirurgia con-
sisteix en operar mitjançant 
un tub de fibra òptica amb una 
font de llum i una càmera que 
transmet la imatge a un mo-
nitor. Això ha permès fer un 
tipus de cirurgia molt menys 
agressiva, amb una mínima 
incisió, sense cicatrius, en 
pràcticament totes les opera-
cions abdominals. 

Cirurgia de l’obesitat
D’altra banda, l’any 2004 el 
Dr. Fernández Sallent va inici-
ar un programa de cirurgia de 
l’obesitat a l’Hospital d’Iguala-
da, que es va allargar fins al 
2011 i que ell segueix oferint, 
sent un tractament eficaç i 
avançat per paŀliar els pro-
blemes d’obesitat. En aquest 
sentit, l’obesitat és una ma-
laltia que s’ha d’operar, ja que 
generalment va acompanyada 
de malalties com la hiperten-
sió, la diabetis, dislipèmies... 
que afavoreixen l’aparició de 
malalties cardiovasculars, 
provocant un desgast de les 
articulacions que obliga a por-
tar pròtesis de manera precoç. 
A més, els malalts d’obesitat 
mòrbida tenen una expectati-

va de vida de 15 anys menys 
que la resta, com ens indica 
el Dr. Fernández. Així, aquest 
és l’únic mètode que permet, 
no només la reducció de pes, 
sinó també el manteniment del 
pes perdut. En aquest sentit, 
les operacions més freqüents 
són la gastrectomia tubular, 
deixant l’estómac en un tub, el 
bypass gàstric, reduint la ca-
pacitat de l’estómac i unint-lo 
a l’intestí, i el minibypass, una 
variant de l’anterior que escur-
ça el temps sala d’operacions.
D’altra banda, cal destacar un 
nou concepte que també do-
mina el Dr. Fernández Sallent, 
com és la cirurgia metabòli-
ca, que consisteix en aplicar 
tècniques quirúrgiques per al 
tractament de les malalties 
que acompanyen a l’obesitat, 
fonamentalment dirigides a la 
diabetis, la hipertensió i disli-
pèmies, responsables de les 
patologies cardiovasculars 
d’aquests malalts. El Dr. Fer-
nández explica que la cirurgia 
metabòlica s’aplica a malalts 
amb un índex de massa cor-
poral per sobre de 35 i actu-
alment, les societats científi-
ques i quirúrgiques s’inclinen 
a recomanar aquestes opera-
cions en persones d’un índex 
més baix. 

Una atenció personalitzada
A través de la Policlínica Igua-
lada, situada a la carretera 
Manresa, 59, planta baixa, el 
Dr. Fernández Sallent ofereix 
una atenció personalitzada 
amb un tracte agradable i pro-
per en cirurgia laparoscòpi-
ca de l’obesitat i proctologia. 
Es pot contactar trucant al 
938043748.

El Dr. Fernandez Sallent, especialista en cirurgia laparoscòpica de l’obesitat i proctologia, a la seva consulta d’Igualada.

Una cirurgia mínimament invasiva, 
amb un tracte personalitzat i eficaç 

La Policlínica Igualada es troba a la crta. Manresa, 59, planta baixa (93 80437 48).

Una altra de les especi-
alitats que tracta el Dr. 
Fernández Sallent, de 
manera totalment perso-
nalitzada, amb una aten-
ció professional i eficaç és 
la proctologia. 
Una patologia molt preva-
lent en la població gene-
ral, que en moltes ocasi-
ons produeix certs dubtes 
a l’hora de visitar el met-
ge, pels quals es pot ge-
nerar un patiment inne-
cessari. En aquest sentit, 
el Dr. Fernández ofereix 
una atenció privada, del 
tot personal, a diferència 

d’altres casos. Així, la 
proctologia tracta de les 
malalties relacionades 
amb l’anus com són les 
fístules, fissures i hemor-
roides. La fissura és una 
malaltia molt dolorosa 
que es pot tractar amb 
alguns medicaments, 
però que quan no donen 
resultat, s’ha d’operar, tot 
i que l’operació és molt 
senzilla i es pot fer a la 
mateixa consulta, amb 
anestèsia local i uns re-
sultats exceŀlents i im-
mediats. Pel que fa les 
hemorroides, es poden 

tractar, en alguns casos, 
mitjançant bandes elàsti-
ques, indolores, aplicant 
un dispositiu que aspira 
l’hemorroide i dispara una 
anella de goma en una 
zona de l’anus no sensi-
ble, pel que no és dolorós. 
En altres casos, s’haurà 
de treure l’hemorroide 
podent-se fer a la matei-
xa consulta i aplicant, no-
més, anestèsia local. 
Aquests tractaments els 
ofereix també, el Dr. Fer-
nández Sallent a través 
de la Policlínica d’Iguala-
da.

Gastrectomia tubular. Bypass gàstric. Minibypass.
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Amb motiu de la 24a edició de 
La Mostra d’Igualada, Fira de 
Teatre Infantil i Juvenil, l’Ajun-
tament ha convocat el primer 
Concurs d’Aparadors, amb 
l’objectiu de dinamitzar els es-
tabliments de la ciutat durant 
els dies que dura l’esdeveni-
ment. 
El guanyador del concurs ha 
estat el comerç Texpi, situat 
al carrer de l’Alba, regentat 
per Assumpta Costa, dedi-
cat a la venda i confecció de 
roba laboral. El jurat ha valorat 
“l’originalitat i la creativitat, la 
qualitat artística, el disseny i el 
grau de vinculació al tema del 
concurs”. Texpi ha presentat 
“un aparador ple de color, uti-
litzant motius de la Mostra i, al 
mateix temps, el producte pro-
pi del seu comerç d’una mane-
ra elegant, senzilla, divertida i 
amb molta imaginació”.  
El jurat també ha destacat dos 
aparadors com a finalistes del 
concurs: Abacus Cooperativa i 
Esports Sallés, amb unes pro-
postes igualment molt atracti-

Aparador de Texpi, al carrer de l’Alba.

Martí Llenas, nou 
president del PP a 
Igualada

L’establiment Texpi guanya el concurs 
d’aparadors de la Mostra

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 12 d´Abril, 
es va portar a terme a la re-
novació de la Junta Local 
del Partit Popular a la ciutat 
d´Igualada. Va quedar aprova-
da la candidatura de Martí Lle-
nas i Bernardo, per la votació 
que va rebre el suport unàni-
me dels afiliats d’Igualada.  La 
nova Junta Local queda inte-
grada per: 
President: Martí Llenas, Se-
cretària General: Maria Rosa 
Delgado, i com a Vocals: Pere 
Calbó, Joan Agramunt, Maria 
Ángels Herrera, Pere Palome-
que, José Juan Sierra, Manel 
Feliu, José Manuel Mella-
do, Pilar Seuba i Juan José 
Sánchez.
Llenas va tenir una menció 
molt especial al fins ara presi-
dent del PP d’Igualada Ernest 
Bausili, “per la seva gran tas-
ca, esforç, treball i dedicació 
durant molts anys al servei del 
Partit Popular en general i al 
d´Igualada en particular”.  

ves. El premi per al guanyador 
consisteix en una campanya 
publicitària a Ràdio Igualada 
103.2FM i dues entrades per 
un espectacle de la Mostra. 
Els participants han estat: Mar-
roquineria Franquesa, Gelou, 
Atena 2000, Hidramar Natura, 
Brodadets, El Cullerot, Can-
saladeria 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. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

Les assemblees territorials 
d’Igualada per la Independèn-
cia i Montbui per la Indepen-
dència de l’ANC de l’Anoia, 
seguint l’acord pres el dia 16 
de març a Girona, es van reu-
nir a l’Ateneu Igualadí el dia 6 
d’abril en l’Assemblea General 
Descentralitzada (AGDE) amb 
el compromís de votar les es-
menes vives  corresponents 
dels Estatuts i del Reglament 
de Règim Intern de l’ANC que 
no es van poder votar aquell 
dia al Pavelló de Fontajau.
Per unanimitat es van aprovar 
les esmenes que el Secretari-
at incorporava al text presen-
tat el dia 19 de gener. En el si 

La trobada es va fer a l’Ateneu Igualadí.

Trobada de les assemblees 
territorials de l’ANC de l’Anoia

de la reunió també es va acor-
dar fer propostes d’actuació 
d’abast comarcal i local que 

han de culminar en la cadena 
humana anunciada per a l’On-
ze de Setembre d’enguany.  

Xerrada d’Amnistia 
Catalunya les dones 
en les revoltes 
d`Àfrica i l’Orient

REDACCIÓ / LA VEU

El grup local d’Amnistia Cata-
lunya-Anoia organitza, avui di-
vendres, una xerrada informa-
tiva i de sensibilització en què 
s’analitzarà el paper de les 
dones en les revoltes del Nord 
d’Àfrica i Orient Mitjà, amb 
especial èmfasi en la situació 
a Egipte i els episodis de vio-
lència sexual contra les dones 
que continuen manifestant-se 
en el país. Es tracta del primer 
acte d’Amnistia Catalunya - 
Anoia com grup independent/
en formació.
A l’activitat participaran Pa-
mela Urrutia, investigadora 
del Programa de Conflictes 
i Construcció de Pau de la 
Escola de Cultura de Pau i 
activista de AIC-Anoia, i Jordi 
Baltà, coordinador del Progra-
ma Nord d’África a la Secció 
Espanyola d’Amnistia Interna-
cional. La xerrada serà avui a 
les 7 de la tarda a l’Espai Civic 
Centre.

PxC diu que es 
querellarà contra 
els signants d’un 
manifest contrari a la 
seva festa a Rubió
REDACCIÓ / LA VEU

Plataforma per Catalunya ha 
anunciat que es querellarà per 
“intromissió a l’honor, injúries i 
calúmnies contra l’associació 
d’ultraesquerra UCFR, vàri-
es entitats afins de l’Anoia i 
ERC, ICV i la CUP”, després 
que aquestes elaboressin un 
manifest en què “es compa-
ra el nostre partit amb Hitler, 
Mussolini i Franco”. L’esmen-
tat manifest el podeu llegir a 
l’apartat de “Cartes al Direc-
tor” d’aquest periòdic.
Segons PxC el manifest “pre-
tén demonitzar la festa” que 
Plataforma per Catalunya farà 
en un restaurant de Rubió.
El secretari general de la for-
mació, l’igualadí Robert Her-
nando, ha manifestat que “no 
podem permetre que es falti al 
respecte d’aquesta manera ni 
al nostre partit, ni als nostres 
càrrecs electes, i molt menys 
als nostres votants. La ultra-
esquerra violenta no és ni ha 
estat mai capaç d’acceptar 
la lliure i democràtica elecció 
del poble català. És mesquí 
intentar presentar una festa a 
la que acudeixen famílies amb 
nens petits com un acte feixis-
ta. El personatge més perillós 
que assisteix al nostre acte és 
Bob Esponja. És de bojos que 
algú es cregui aquests radi-
cals obsessionats”. 

Oberta la 
preinscripció a un 
nou programa de 
PQPI-PTT

REDACCIÓ / LA VEU

S’ha obert la preinscripció al 
Programa de Qualificació Pro-
fessional Inicial - Pla de Trans-
ició al Treball. El PQPI-PTT, 
és un curs post-obligatori que 
ofereix el  Departament d’En-
senyament  de la Generalitat 
de Catalunya en col·laboració 
amb l’ajuntament d’Igualada. 
Aquest programa té una du-
rada d’un curs escolar (de se-
tembre a juny) i va adreçat a 
joves majors de 16 anys i que 
no hagin superat la ESO. 
Els resultats positius facilita 
l’accés a continuar estudiant 
un cicle formatiu de grau mitjà  
i permeten obtenir la certifica-
ció professional de nivell 1. 
El PQPI-PTT s’ha consolidat 
al llarg del temps com un re-
curs formatiu necessari, útil i, 
generalment, molt ben valorat 
pels que han estat els seus be-
neficiaris. A Igualada, des del 
curs 1997-1998, els  joves que 
poden iniciar-se professional-
ment en l’àmbit professional 
d’Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic i d’Auxiliar de 
fabricació  mecànica i instal-
lacions electrotècniques. 
La preinscripció pel proper 
curs serà del 6 al 17 de maig 
a l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada.  Cal demanar hora 
per fer la pre-inscripció trucant 
al telèfon 938055750 i dema-
nar per les tutores del  PTT. 

Els clients del mercat de la Masuca 
rebran un punt de llibre per Sant Jordi
REDACCIÓ / LA VEU

El Mercat de la Masuca cele-
brarà Sant Jordi regalant als 
seus clients un punt de llibre 
molt especial. Aquesta és una 
nova iniciativa de l’Associació 
de Botiguers de la Masuca, 
que els repartirà de forma gra-
tuïta entre totes les persones 
que realitzin un compra en 
qualsevol botiga membre de 
l’Associació aquest proper 23 

d’abril. 
En total s’han fet fer una mica 
més de 4.600 punts de llibre 
amb una rosa i la senyera ca-
talana, per una banda, i una 
relació de totes les botigues 
membres de l’Associació i els 
seus telèfons, per l’altra. Amb 
aquesta iniciativa, el Mercat 
vol premiar la fidelitat dels ha-
bituals del Mercat. Per acon-
seguir un d’aquests punts de 

llibre només s’haurà de fer 
una compra en qualsevol boti-
ga membre de l’associació de 
paradistes del Mercat el pro-
per dimarts, Sant Jordi.  
Les activitats no s’acaben 
aquí. Demà dissabte s’ha pro-
gramat un concurs de dibuix a 
la Ludoteca de la Masuca per 
als més petits del Mercat. Hi 
haurà tres categories i premis 
per als guanyadors. 
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Pot morir Sant Jordi? I tenir un fi ll?

Recull el teu exemplar abans del 26 d’abril a qualsevol de les nostres o� cines 
o descarrega-te’l a bancsabadell.com/sant-jordi. Així el podràs enviar dedicat 
i amb una rosa curiosa.

Cartes entre
Sant Jordi & el Drac
Imaginades i escrites per  Javier Cercas & Sergi Pàmies. O viceversa.
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Falta un mes per a l’inici de 
la tercera edició del Postgrau 
d’Emprenedoria ‘De la idea al 
negoci’, que s’impartirà a l’Es-
cola d’Enginyeria d’Igualada, 
adscrita a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC). 
Dissabte vinent tindrà lloc la 
darrera píndola informativa 
prèvia al curs. Serà de 10 a 
11.30 hores, a la sala de socis 
de l’Ateneu Igualadí. La confe-
rència durà per títol ‘Valor per 
preu’ i anirà a càrrec de Joan 
Jubert, fundador de Jubert & 
Partners i assessor d’empre-
ses. La sessió està oberta a 
tothom, però està especial-
ment adreçada als emprene-

Demà, conferència de Joan Jubert a l’Ateneu 
a l’entorn del postgrau d’Emprenedoria

En aquests moments es fa molt 
feixuc escriure sobre temes més 
o menys lligats amb l’economia. 
Costa molt trobar notícies cons-
tructives i optimistes. Vivim una 
situació de guerra de trinxeres. 
La sensació de viure perma-
nentment a la defensiva, pen-
dents que en qualsevol moment 
podem -econòmicament- ser 
ferits de gravetat. És la percep-
ció que es recull al carrer. L’ex-
pressió d’un estat d’ànim. D’un 
pessimisme que creu que pot 
ser encara pitjor. Pocs es refien 
dels polítics que parlen de brots 
verds. Que sortirem de la crisi 
a finals d’aquest any o del pro-
per... Tothom es malfia d’aquest 
voluntarisme que espera el bon 
temps assegut, sense que s’ha-
gi de fer res mentre cap llar s’es-
capa de la preocupació. 
Les anàlisis dels experts no són 
gaire coincidents en el diagnòs-
tic i es polaritzen en dos grans 
corrents. Els que diuen el que 
veuen i miren de ser honestos 
i els que creuen que l’economia 
és un estat d’ànim i per tant és 
millor engrescar-se. Però les 
expectatives es barregen amb 
la política. I aquesta està inte-
ressada en “les seves coses” 
i en justificar-se -amb consi-
deracions exculpatòries, però 
desesperançades- invitant a la 
ciutadania a un submís i pacient 
gregarisme.  
Així hom ha assumit que la su-
peració de la crisi vindrà en un 
procés llarg i dolorós. Saben que 
la crisi ja ha fet moltes víctimes 
i que en farà moltes més en-
cara. S’ha assumit que és molt 
profunda, que les seves causes 
són globals –però també locals- 
i que han fracassat les receptes 
tradicionals. Els estudiosos de 
Keynes se senten acovardits da-
vant els comentaris dels premis 
Nobel d’economia d’avui. Sem-
bla que no hi ha solució amb les 
propostes de Krugman, Stiglitz, 
Prescott, Pisarides, ni amb les 
d’altres que han creat escola 
com Friedman, Schultz, Modi-
gliani o Tobin. Ara tothom es 
conforma dient que és una crisi 
estructural. De sistema. D’arrel 
financera i de decisions especu-
latives i interessades. I l’horitzó 
ja no és enllà, sinó davant del 
nas. Hi ha por de perdre el que 
es té. El model de benestar, que 
ara ens diuen que només era vi-

PERE PRAT

able en unes circumstàncies que 
ja no tornaran. Perquè Occident 
ja no es podrà aprofitar de les 
altres economies del món. I de 
sentir-se acusat per haver estirat 
més el braç que la màniga i d’ha-
ver sucumbit a un consumisme 
desenfrenat. I es tanquen els 
ulls a riscos llunyans que s’han 
fet propers encara que es ge-
nerin als Estats Units, Korea del 
Nord, la Xina o a la ribera sud 
del Mediterrani. 
Els que no poden guanyar di-
ners demanen que els rics con-
tribueixin més a les despeses de 
tots. Pensen que així pal·liaran 
les retallades, les reduccions sa-
larials, la precarietat, l’atur i els 
desnonaments. Així apaivaguen 
el sentiment d’injustícia. De des-
protecció i de malfiança. Però 
no tots s’acaba repartint millor 
el que hi ha. S’han de tornar a 
netejar els viaranys per crear 
riquesa. La gent no vol subven-
cions sinó feina. Sentir-se amo 
del seu destí i no súbdit de qui 
reparteix. I a Catalunya, tradicio-
nalment industriosa i activa, cre-
adora d’ocupació, s’hi afegeix un 
factor addicional. L’espoli fiscal. I 
aquest ha tingut un impacte de-
cisiu en la conformació de la ma-
joria de les deficiències actuals. 
Cada any, cada dia, es succiona 
el 8% del PIB català. Al voltant 
de 15.000 milions d’euros anu-
als de mitjana durant els darrers 
trenta anys. Més de 13.000 el 
2012. I no hi ha signes de que 
això hagi de canviar. 
Però no és moment d’estar ama-
gats en un forat, pensant que els 
desnonaments, impostos i re-
tallades són armes mortíferes. 
Tampoc de queixar-se pel mal-
tractament de l’estat. És hora de 
recuperar el protagonisme. De 
no preguntar-se pel que ens han 
de fer els altres per sortir del pou 
on som. És hora de començar a 
fer coses. Tots i cadascú. D’or-
ganitzar-se. De crear grups amb 
qui compartir projectes, anhels 
i il·lusions i deixar el desànim. 
Aquesta setmana, a Igualada, la 
Mostra ens ha ensenyat quants 
projectes es poden fer amb els 
mitjans disponibles. Grans re-
sultats derivats d’una molt bona 
capacitat organitzativa. Inno-
vant, sent creatius, sabent tro-
bar oportunitats i gent que vulgui 
compartir-les. Traient-se la por 
de sobre. 

Treure’s la por 
de sobre

Identificarem conceptes per 
potenciar la diferenciació que 
tot projecte emprenedor ha de 
posar en valor per aconseguir 
superar les expectatives del 
senyor client”. 
Joan Jubert és un dels 12 pro-
fessors del 3r Postgrau d’Em-
prenedoria i també forma part 
del cartell de 25 mentors que 
poden tenir els alumnes del 
curs. Jubert és expert en màr-
queting i innovació i ha estat 
director general d’empreses 
com Punto Blanco o Marie 
Claire Espanya. 
La data d’inici de la tercera 
edició del postgrau és el 17 de 
maig. Trobareu més informa-
ció acadèmica a l’enllaç www.
eei.upc.edu/emprenedoria.  

dors interessats a inscriure’s 
al postgrau.
En paraules del mateix Jubert, 
“l’objectiu de la píndola és re-
forçar la idea que no venem 
productes o serveis, sinó que 
donem solucions a problemes. 

Grup Carles organitza la conferència “Com ser 
competitiu en temps de crisi” a Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

Des de l’Àrea de Suport Fi-
nancer a Empreses i Empre-
nedors de Grup Carles i amb 
la col.laboració de Blàzquez & 
Planas, parter de la consulto-
ra igualadina, s’organitza per 
al proper dijous dia 25 d’abril, 
una conferència, a càrrec 
d’Antonio Izquierdo Paterna, 
col.laborador de Grup Carles 
i soci director d’Izquierdo más 
Motter Consulting.
La situació del mercat i el seu 
entorn, la dificultat de captació 
de clients, la disminució dels 
preus en productes i serveis, 
unit a les estructures de cos-
tos poc flexibles, estan acce-

lerant l’adaptació d’empreses i 
professionals a la revisió dels 
models de negoci.
Conscients d’aquesta situació, 
la consultora igualadina vol 
presentar una visió pràctica 
sobre com es poden desenvo-
lupar estratègies competitives 
internes i externes per afron-
tar la conjuntura actual, amb 
la finalitat d’ajudar-los a definir 
objectius i accions a curt o mig 
termini amb un model de co-
municació basat en l’experièn-
cia en entorns de crisi.
L’acte, que tindrà lloc a 2/4 de 
vuit del vespre, a la casa Co-
malats de Barcelona, edifici 
modernista seu de l’agència 

de valors Qrenta, està obert a 
totes aquelles empreses que 
vulguin millorar la seva com-
petitivitat, però cal formalitzar 
la inscripció al tel. 938 017 220 
/ 697 10 04 35 (Núria Soteras) 
o bé al correu electrònic nuria.
soteras@gcarles.com. 
Un cop més, Grup Carles fa 
palès el seu compromís amb 
la millora del teixit empresarial 
català, en aquesta ocasió amb 
l’organització d’una jornada 
sobre un tema de màxima ac-
tualitat per als empresaris, te-
nint en compte la complicada 
situació de l’economia actual.

El proper Esmorzar UEA, amb el director 
general de la Borsa de Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

El proper divendres 26 d’abril 
tindrà lloc un nou Esmorzar 
UEA, en aquesta ocasió amb 
Josep Maria Antúnez Xaus, di-
rector general de la Borsa de 
Barcelona. Parlarà de “La Bor-
sa, els mercats i sortides a la 
situació econòmica actual”. La 
xerrada serà a les 9 del matí a 
la seu de la Unió Empresarial 
de l’Anoia. Imprescindible con-
firmar assistència a uea@uea.
cat o trucant al 938052292. 

La llei Omnibus i les autorit-
zacions municipals d’obres
El proper dia 24, a 2/4 de 7 
de la tarda, es farà una sessió 
sobre “la Incidència de la Llei 
Omnibus en les autoritzacions 
municipals d’obres i activitats”. 
Es tracta d’informar de forma 
general dels canvis que s’han 
produït, a conseqüència de la 
implantació de la Llei Òmni-
bus, en la tramitació dels ex-
pedients de llicències munici-
pals d’obres i activitats.

La xerrada anirà a càrrec de  
Marisa Mas, advocada, di-
rectora de l’Assessoria Jurí-
dica del CAATEEB. (Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edifica-
ció de Barcelona) i Trini Cap-
devila, advocada, assessora 
jurídica de la Delegació de la 
Catalunya Central de COEIC 
( Col·legi d’Enginyers Industri-
als de Catalunya). Es farà a la 
seu de la Unió Empresarial de 
l’Anoia.

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal
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Municipis de l’Anoia mostren la seva oposició 
davant de la pràctica del ‘fracking’ al territori

La Fonda d’en Saumell, distingit com 
un restaurant Km0-Slow Food 2013

ALTA ANOIA / LA VEU

El passat dissabte 13 d’abril, 
representants d’una trenta de 
municipis de l’Anoia, entre els 
quals hi havia l’alcalde de Ca-
longe de Segarra, Xavier Na-
dal, i Ramon Ibáñez, alcalde 
de Castellfollit de Riubregós, 
de la Segarra, el Solsonès, la 
Noguera i l’Urgell, del Consell 
Comarcal de la Noguera i la 
Segarra i de la Diputació de 
Lleida, varen trobar-se a Agra-
munt per signar el Compromís 
d’Agramunt contra el fracking. 
L’acte va ser convocat i con-
duït per la Plataforma Aturem 
el Fracking (PAF), a través 
dels membres de la seva de-
legació a les terres de Ponent, 
i va reunir un centenar de per-
sones a la plaça dels Dipòsits 
de la localitat, des d’on es do-
mina un extens paisatge ric 
en natura, història, patrimoni, 
nuclis habitats, camps i gran-
ges que són un bon exemple 
de tots els valors i potencials 
rurals de present i futur que es 
veurien atacats amb el desen-
volupament de les explotaci-
ons d’hidrocarburs. 
El document fa una defensa  
de les dinàmiques de desen-
volupament sostenible, la pre-
servació i l’aprofitament del 

patrimoni cultural i natural, la 
gestió responsable i democrà-
tica dels recursos bàsics, així 
com de la qualitat de vida, i 
demana que Catalunya tingui 
una legislació específica que 
prohibeixi la utilització de la 
depredadora tècnica del frac-
king en el territori català.

També Argençola i Calaf
Entre els signats, hi havia la 
vicepresidenta de la Diputació 
de Lleida, Rosa Pujol, el Presi-
dent del Consell Comarcal de 
la Noguera, i els alcaldes de 
fins a trenta municipis, entre 
els quals hi havia Calonge de 
Segarra i Castellfollit de Riu-
bregós de l’Anoia, a més de 
rebre el suport d’alcaldes de 
la comarca que no hi van po-
der assistir com el de Calaf i el 
d’Argençola. 
D’altra banda, en el seu torn 
d’intervencions, Bernat Solé, 
alcalde d’Agramunt, munici-
pi que va posar nom al com-
promís, va manifestar la seva 
ferma oposició al fracking i va 

assegurar que “no vull formar 
part d’una generació que si-
gui capaç de convertir el que 
tenim al davant en un mar 
de pous, que permeti que les 
aigües que reguen aquests 
camps i subministren les nos-
tres granges quedin contami-
nades per una especulació 
que, en el pitjor dels casos, ni 
tan sols reverteix directament 
al territori”.
La Plataforma Aturem el Frac-
king, organitzadora de l’acte, 
va manifestar la seva satis-
facció amb la unanimitat mos-
trada per les autoritats del 
territori en contra del fracking 

i continuarà la seva tasca de 
divulgació de l’amenaça de la 
fractura hidràulica arreu dels 
pobles i municipis. 

Actes informatius
En aquest sentit, el passat cap 
de setmana mateix van cele-
brar actes informatius sobre 
aquesta pràctica que sembla 
que es vol estendre en algu-
nes zones del país, a les Pi-

les i a Calaf, mentre que avui 
es farà una xerrada a Caste-
llfollit de Riubregós, demà 20 
d’abril a Sedó i properament a 
Sant Guim de Freixenet, el 25 
d’abril, Igualada, el divendres 
26 d’abril, la Fuliola, el proper 
27 d’abril i Tarroja de Segarra  
el mateix 27. Al mateix temps, 
la PAF es manifesta disposa-
da a participar en la comissió 
d’experts aprovada pel Parla-
ment de Catalunya el passat 
10 d’abril a fi d’assolir que 
Catalunya aprovi una llei que 
prohibeixi la pràctica del frac-
king i d’altres anàlogues en tot 
el seu territori.

Els alcaldes signants del Compromís d’Agramunt, entre els quals els de Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós.

Els alcaldes de Ca-
longe i Castellfollit 
signaren el Compro-
mís d’Agramunt

Avui tindrà lloc una 
xerrada a Castellfollit 
de Riubregós, i pro-
perament a Igualada

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

El passat dilluns 15 d’abril, va 
tenir lloc a la Fundació Alícia 
del Món Sant Benet, l’acte de 
lliurament dels distintius Km0-
Slow Food 2013 que acredita 
als negocis com a restaurants 
compromesos amb els ali-
ments, la pagesia i la cuina 
d’arrel. Entre els guardonats, 
es va distingir el restaurant 
de  Vallbona d’Anoia, La Fon-
da d’en Saumell, encapçalada 
pel seu propietari, Jordi Poch.
Els guardons els va entregar el 
reconegut cuiner, Joan Roca, 

el Celler de Can Roca de Gi-
rona en nom de Slow Food 
Catalunya. Paral·lelament a 
l’entrega, es va fer la reunió 
trimestral amb tots els cuiners 
Km0-Slow Food de Catalunya. 
I aprofitant la trobada, també 
va tenir lloc una mostra de 
productors de l’òrbita Slow 
Food amb la presència de 17 
productors “Bons, Nets i Jus-
tos”. 
El projecte dels Restaurants 
Km0-Slow Food neix de la 
voluntat de cuiners i socis de 
l’entitat, per fomentar una cul-

tura gastronòmica basada en 
els aliments bons, nets i jus-
tos. Slow Food és una asso-
ciació eco-gastronòmica sen-
se ànim de lucre fundada el 
1989 i actualment representa-
da a 122 països diferents. En 
aquests restaurants es cuinen 
plats de Km0 en els quals es 
prioritzen la pagesia propera 
i ecològica, emprant aliments 
de temporada, evitant l’ús de 
transgènics, recuperant pro-
ductes “slow food” i cuinant 
peix capturat de forma soste-
nible.

EDICTE

L'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 16 
d’abril de 2013, ha deixat sense efecte l’acord del Ple de data 25 de 
gener de 2011 i l’expedient tramitat en el decurs del primer semestre de 
l’any 2011 en ordre a la cessió al Consorci Escola Tècnica d’Igualada 
(CETI), d’un terreny de propietat municipal de 13.333 m2 situat a 
l’avinguda del Pla de la Massa s/núm., d’Igualada, perquè el destinés a la 
construcció de la nova Escola d’Enginyeria d’Igualada, i que va restar 
aprovat de�nitivament el dia 21 d’abril de l’esmentat any.

Alhora, en la mateixa sessió plenària ha aprovat inicialment la cessió 
gratuïta en propietat al CETI, d’un terreny de 13.268,44 m2, situat a 
l’avinguda del Pla de la Massa s/núm.,  i l’edi�ci bastit al seu damunt, 
perquè els destini, prèvia la reforma de l’edi�ci existent i la construcció 
d’un de nou, a la seu i la subsegüent gestió de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada.

Tot això es fa públic per tal que en el termini de trenta dies, a comptar 
de la darrera inserció de l'edicte corresponent en el Butlletí O�cial de la 
Província i en el diari La Veu de l’Anoia, les persones interessades puguin 
examinar-ho al Departament d’Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament 
d’Igualada  -plaça de l'Ajuntament núm. 1 de 8:00 a 15:00 hores-, i fer les 
al·legacions i reclamacions que estimin oportunes.

Les al·legacions que es presentin seran resoltes pel Ple i, de no 
haver-n’hi, s’entendrà aprovada de�nitivament la cessió indicada, sense 
necessitat de nou acord.

Igualada, 17 d’abril de 2013
L'ALCALDE
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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Conca d’Òdena

Òdena preveu aprovar el Pla 
de Salut abans de l’estiu

Una de les sessions participatives per elaborar el Pla de Salut del municipi.

ÒDENA / REDACCIÓ

El Pla de Salut d’Òdena serà 
el resultat d’una col·laboració 
entre diverses administracions 
en un exemple de coordinació 
amb molts pocs precedents 
al territori. A partir de l’impuls 
del projecte “Salut als bar-
ris”, engegat per l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, 
l’ajuntament s’ha encarregat 
d’ampliar l’abast a tot el mu-
nicipi i impulsar-lo amb l’ajuda 
de la Diputació de Barcelona. 
D’aquesta manera, “Salut als 
barris” no només arribarà als 
barris d’Òdena inclosos en el 
Pla de Barris, sinó que s’im-
pulsarà en tot el territori ode-
nenc. Actualment, la regidoria 
de Salut de l’ajuntament treba-
lla per elaborar el Pla de Salut 
amb l’objectiu que s’aprovi al 
ple municipal just abans de 
l’estiu. Durant el procés de 
creació s’ha dut a terme un 
treball d’anàlisi i diagnòstic 

a partir de la recollida de da-
des quantitatives del municipi 
i també de la valoració qualita-
tiva de tècnics i ciutadania en 
diverses sessions de treball 
obertes a tothom. En aques-
tes sessions es va reflexionar 
en un sentit molt ampli de la 
salut, valorant-ne les causes, 
les conseqüències i els ele-
ments afavoridors. També es 
va plantejar un seguit d’actu-
acions possibles per a millorar 
la salut al municipi.
L’equip tècnic responsable 
dels treballs ha estat d’una 
banda Àrea Q, per encàrrec 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, i d’una  altra, un 
tècnic expert en salut muni-
cipal en nom de l’ajuntament 
d’Òdena. La contractació 
d’aquest tècnic, que també ha 
exercit d’enllaç entre el muni-
cipi i Àrea Q, ha estat possible 
gràcies al suport de la Diputa-
ció de Barcelona. 

El projecte està inclòs dins del programa Salut als Barris.

La llar d’infants La Quitxalla 
de Castellolí fa portes obertes
CASTELLOLÍ / REDACCIÓ

Demà dissabte 20 d’abril, la 
Llar d’Infants La Quitxalla de 
Castellolí celebra la jornada 
de portes obertes, de deu del 
matí a una del migdia. L’equip 
directiu i educatiu de la llar hi 
seran presents per a mostrar 
a totes les persones interessa-
des i que ho desitgin les instal-
lacions i explicar el mètode 
de funcionament i el projecte 
educatiu de la llar.
La Quitxalla és una llar d’in-
fants molt familiar que acull 
nens i nens de 0 a 3 anys del 
municipi de Castellolí i dels 

nuclis i poblacions veïnes, ja 
que, degut a la seva ubicació 
facilita molt l’accés.
La Quitxalla treballa els trets 
pedagògics de gestió demo-
cràtica, escola laica, catalana, 
coeducació, integració i d’es-
cola activa; Juntament amb 
els objectius de foment en 
l’adquisició d’hàbits positius i 
desenvolupament en l’apre-
nentatge i el benestar de l’in-
fant.
L’AMPA de la llar ha preparat 
un seguit d’activitats que es 
duran a terme durant les tres 
hores de portes obertes. 

Comencen els assajos del Ball 
de Crespelles d’Òdena 2013
ÒDENA / REDACCIÓ

L’any 2008, la Confraria del 
Roser va recupera el ball de 
crespelles, un ball típic del 
municipi i que en caire popular 
no s’havia ballat des del segle 
XIX. Aquest any, la ballada 
tindrà lloc el dimecres 1 de 
maig a la tarda, dia de Festa 
Major. La festa anirà acom-
panyada d’una gran cercavila 
pels carrers del poble. Tothom 
qui ho vulgui hi pot participar, 
per això, la Confraria convida 
a aprendre’l als que encara 
no la saben i a recordar-la a 
tots aquells que ja l’han ba-
llat algun cop. Com cada any 
hi haurà diverses ballades en 
funció dels grups participants, 

d’una banda, el grup de petits, 
de 3 a 12 anys que continua-
rà assajant a l’Escola Castell 
d’Òdena com cada any. Si 
hi ha algun nen que no va a 
l’escola d’Òdena i vol ballar 
només cal que es posi en con-
tacte amb l’associació; el grup 
de joves, de 12 a 25 anys, el 
grup de grans, a partir dels 25 
anys i el grup de veterans a 
partir dels 60 anys.
Els horaris d’assaig són demà 
dissabte 20 d’abril a les vuit al 
Parc de la Font; dilluns 22 a 
les set al mateix parc i dijous 
25 també a les set al Parc de 
la Font. En cas de pluja els as-
sajos es faran al Teatre Unió 
Agrícola.

El Ball de Crespelles tindrà lloc el proper 1 de maig durant al Festa Major del municipi.

Festa de cloenda de 
la segona temporada 
de l’Espai JugaJorba
JORBA / REDACCIÓ

Fa uns dies, amb una festa 
molt animada i que va incloure 
un berenar, un espectacle de 
màgia i la presentació i estre-
na dels primers capgrossos 
del nucli de Jorba -que han 
fet els mateixos infants-, es va 
tancar la segona temporada 
de l’espai de joc infantil creat 
per l’Associació Juga Jorba. 
La festa va ser molt concor-
reguda, amb la participació 
d’uns 36 nens i nenes, que 
van gaudir plenament de l’ac-
tivitat.
La junta de l’entitat jorben-
ca fa un balanç molt positiu 
de la temporada. En aquesta 
segona edició, que ha durat 
cinc mesos, s’ha disposat d’un 
espai per al joc infantil en un 
espai tancat, dues tardes per 
setmana i ha tingut una alta 
participació, amb una mitjana 
de 15 nens i nenes amb edats 
compreses entre els 0 i els 6 
anys. A part de disposar d’un 
espai on jugar durant els me-
sos de més fred, els infants 
també han pogut participar en 
una sèrie de tallers: creació 
d’instruments musicals fets 
amb material reciclat, creació 
dels primers capgrossos de 
Jorba, taller de jardineria, ta-
ller de cuina per a nens, diver-
sos tallers de contes i de mú-
sica, a més de rebre la visitar 
dels Protons, que van fer un 
taller de percussió molt animat 
i també hi va haver xerrades 
per als pares i mares, entre 
d’altres activitats.

Un espai obert a tothom
L’Espai JugaJorba anima a 
tothom qui vulgui a participar 
de les seves activitats i fer-
se’n soci. Per a més informa-
ció s’hi pot posar en contacte 
mitjançant el correu jugajor-
ba@gmail.com o a través del 
seu grup de Facebook.
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Conca d’Òdena

Vilanova treballa per evitar els 
abocaments incontrolats

El moment de la signatura del conveni entre l’ajuntament i l’empresa GEDEN.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí i GEDEN han renovat 
un any més el conveni de col·
laboració que els permet con·
tinuar treballant conjuntament 
en diferents  temes de sensi·
bilització ambiental. 
L’ajuntament i GEDEN fa més 
de deu anys que treballen ple·
gats per impulsar projectes 
mediambientals com la plan·
tada popular d’arbres o les ac·
tivitats de la formació amb es·
colars de primària, mitjançant 
el projecte “Coneix el teu riu”. 
Aquest any i com a novetat 
han recuperat el programa de 
detecció i la neteja d’aboca·
ments incontrolats al municipi. 
Segons explica Mònica To·
màs, presidenta de GEDEN, 
aquesta és una iniciativa en 
la que caldrà insistir perquè 
la gent continua fent aboca·
ments fora de la deixalleria. 
La regidora de Medi Ambient, 
Pepita Còdol, creu que la so·
lució passa per implicar en el 
projecte la quitxalla i els joves. 

La regidora està convençuda 
que conscienciant els més 
petits, aconseguiran eradicar 
aquestes males pràctiques. 
També continuen estudiant 
la flora i la fauna de Vilanova 
del Camí. En aquest sentit, 
una de les iniciatives incloses 
al conveni és el seguiment 
de les caixes niu que serveix 
per saber quin tipus d’ocells 
nidifiquen al terme municipal 
o la constant actualització 
del catàleg d’espècies d’aus 
detectades al Parc Fluvial. 
Mònica Tomàs, presidenta de 
GEDEN, assegura que des 
que es va fer el Parc Fluvial 
el nombre d’espècies que hi 
habiten ha anat augmentant 
progressivament, gràcies tam·
bé a la rehabilitació de l’entorn 
natural. 
Pepita Còdol ha aprofitat per 
recordar que la deixalleria mu·
nicipal està oberta de dilluns a 
dijous de deu a una del mig·
dia, i de quatre a 2/4 de vuit 
del vespre, i que és un servei 
gratuït. 

La gent gran passeja per 
l’entorn natural de Vilafranca
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat dimecres, el grup 
d’activitat física i dirigida de la 
gent gran del servei d’Esports 
va participar en una nova 
passejada de “A cent cap als 
cent”. Aquesta vegada va ser 
a Vilafranca del Penedès. 
Amb aquesta sortida es tanca 
el cicle de recorreguts en grup 
d’aquesta temporada, ja que 
només queda la cloenda de la 
qual aquest any, recordem, Vi·
lanova del Camí serà municipi 
amfitrió en dues jornades, el 
22 i 23 de maig. 
El grup va arribar sobre les 
nou del matí a la Muntanyeta, 
un espai rehabilitat i que es·
devé zona protegida pel po·
ble d’Olèrdola. Després d’es·
morzar, dividits en tres grups 
i acompanyats d’una guia van 

poder gaudir de l’entorn i se·
guir les explicacions sobre la 
vegetació del Penedès, els 
orígens del poble d’Olèrdola i 
Vilafranca del Penedès.
La caminada va transcorre 
per camins envoltats del típic 
paisatge penedesenc on s’al·
ternaven vinyes i boscos. Per 
acabar, van pujar direcció el 
Castell de Sant Miquel d’Olèr·
dola, fortalesa medieval situ·
ada sobre una plataforma ro·
cosa als vessants del massís 
del Garraf, a uns 358 metres 
d’altitud. Allà van poder gaudir 
també d’una classe d’història 
gràcies a les explicacions de 
la guia.
En acabat, van dinar al Pa·
velló La Gamba de Vilafranca 
del Penedès, on també van fer 
l’habitual fi de festa.

Can Papasseit acollirà demà la 
Desfilada del comerç vilanoví
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Un any més, Promoció Eco·
nòmica ultima els detalls de la 
Desfilada 2013, que tindrà lloc 
demà dissabte. Es mantenen 
les dues sessions, un primer 
passi a les sis de la tarda i una 
altre a 2/4 de deu del vespre, 
d’aquesta manera, el públic 
es dobla a 1.400 espectadors, 
700 persones per sessió, que 
tindran l’oportunitat de gaudir 
d’aquest singular aparador del 
comerç vilanoví.  
Enguany desfilaran per la 
passarel·la de Can Papasseit, 
Imagine Fina Moda, Cristalle·
ria Maria, Gonzalo,  Daycris, 
Entreteixits,  Esther Mora Es·
tètica, IT Anoia,  El Golafre, 
Repher, Pastisseria Cal Ru·
bio i Galisteo Moda. També 
podrem veure a la passarel·la 
Sweet India, Eli Estètica, Vi·
lanoveta Viatges, Milar Martí·
nez,  Llibreria Huguet, Joieria 
Diaz i Hair Free perruqueria
La Desfilada 2013,  que arriba 
a la 18a  edició, se celebra·

rà demà dissabte 20 d’abril a 
Can Papasseit. L’entrada, com 
ja és habitual per aquest esde·
veniment, és farà mitjançant 
invitació, la qual es pot obtenir 
als comerços participants. A la 
invitació ja s’especifica per a 
quina de les sessions és,  per 
a la tarda o per al vespre, per 
tant, caldrà parar atenció ja 
que l’entrada només serà và·
lida per a l’horari que figuri a 
la invitació. Les portes de Can 
Papasseit s’obriran mitja hora 
abans que comenci l’acte, és 
a dir, a 2/4 de sis per a l’espec·
tacle de tarda, i a les nou, per 
l’espectacle del vespre.
La Desfilada 2013, que s’or·
ganitza des de Promoció Eco·
nòmica, compta amb la col·
laboració de l’Associació del 
Comerç i la Indústria (ACI) de 
Vilanova del Camí,  de la con·
sultora de bellesa independent 
Mary Kay  i de l’escola Artístic 
espai de dansa,  música i tea·
tre,  que un any més s’ocuparà 
del muntatge coreogràfic.

La policia vilanovina 
engega una 
campanya per fer ús 
del cinturó
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El 22% de les víctimes en ac·
cident de trànsit no portaven el 
cinturó de seguretat. Són es·
tadístiques de l’any 2012 que 
l’inspector en cap de la Policia 
Local de Vilanova del Camí, 
Marc Peña, ho ha recordat, tot 
fent una crida a la població vi·
lanovina a “lligar·se a la vida”. 
I és que a partir de dilluns i fins 
el que queda del mes d’abril, 
la Policia Local fomentarà la 
conscienciació sobre l’ús dels 
elements de seguretat passiva 
dins del vehicle. L’obligatorie·
tat i la necessitat vital de fer 
servir el cinturó de seguretat 
i dels sistemes de retenció 
infantil i cadiretes, centrarà la 
nova campanya policial. Cal 
recordar que l’ús del cinturó 
és obligatori. Des del passat 
dilluns i fins el dia 30 d’abril, 
es realitzaran de forma espo·
ràdica controls als vehicles en 
diferents punts de la població. 

La presentació dels actes en l’edició anterior.

Arriba la XIV Setmana de la 
Gent Gran del 6 al 12 de maig
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Associació de Pensionistes 
i Jubilats ja té a punt el gruix 
dels actes de la Setmana de 
la Gent Gran de Vilanova del 
Camí que enguany tindrà lloc 
del 6 al 12 de maig.
L’entitat ha tornat a incorporar 
al programa festiu de la gent 
gran actes tradicionals com 
la passejada pel Parc Fluvial 
i l’esmorzar a Can Titó, actes 
amb els que s’inaugurarà la 
setmana. La tarda de dimarts 
es reserva a les finals dels 
jocs de taula mentre que di·
mecres es farà l’excursió cul·
tural que enguany portarà la 
gent gran de Vilanova a Vila·
franca del Penedès, on està 
previst que visitin el Museu del 
Vi. Al migdia, tindrà lloc el tam·
bé tradicional dinar de gala al 
restaurant Nou que es tancarà 

amb un ball de tarda.
El vilanoví Jordi Fernández 
durà a terme la conferència 
de dijous a la tarda dedicada 
a “Les Herències”. I per a di·
vendres, l’Associació de Pen·
sionistes convida a fer una 
mirada al passat amb la pro·
jecció d’un vídeo reportatge 
que recull les activitats que 
es van organitzar al Casal en 
els anys 1996 i 1997. Un acte 
que es complementarà amb 
el lliurament dels premis dels 
jocs de taula. Els actes més 
destacats seran dissabte, amb 
l’Homenatge a les persones 
nascudes l’any 1926 i diumen·
ge, amb el tradicional Concurs 
d’Arròs a la Cassola. La mati·
nal de diumenge acabarà amb 
un dinar de germanor a Can 
Papasseit amb més de tres·
centes persones.

La Colla Excursionista 
de Vilanova visita la 
Muralla de Finestres a 
l’Alta Ribagorça
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Colla Excursionista de Vi·
lanova del Camí es va des·
plaçar fins la Ribagorça, con·
cretament a la pedrera “La 
Soriana”, que es troba a Esto·
piñan del Castillo. Un nombrós 
grup de 87 persones es van 
dirigir cap a la Serra d’Esplu·
ga, passant pel pont de Pena·
vera, fins arribar al Pilaret de 
Finestres, davant del Montsec 
d’Estall i a la dreta del Mont·
sec d’Ares. Entremig dels dos 
Montsecs, el congost de Mont·
rebei amb el Pirineu al fons. 
La Colla va arribar al poble 
abandonat de Finestres per 
acostar·se a l’ermita de Sant 
Marc. Des d’aquest monticle 
i dominant l’embassament de 
Canelles, es pot contemplar 
com s’aixeca la impressionant 
formació rocosa anomenada 
Roques de Finestres o Mura·
lla Xina. 
La propera sortida serà diu·
menge 28 d´abril al Baix Em·
pordà, sortint de Vilanova a 
les sis del matí i fins a les vuit 
del vespre. Les inscripcions es 
podran fer fins el dijous abans 
a les oficines del Banc Popular 
i també dilluns i dijous de set a 
3/4 de nou del vespre al local 
social. Reserves, servei per a 
socis, cevcami@hotmail.com i 
93 803 43 88 fins al dijous a 
3/4 de nou del vespre.
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La Pobla es prepara per a 
viure la festivitat de Sant Jordi

La parada de llibres i roses de l’any anterior.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

A la Pobla de Claramunt ja 
està tot a punt per viure la 
festivitat de Sant Jordi. Des 
de l’ajuntament, les entitats i 
els centres educatius s’orga-
nitzaran, el dimarts 23 d’abril, 
diferents activitats, com una 
venda de llibres i roses, una 
ballada de sardanes o un in-
tercanvi de llibres de segona 
mà. A la plaça de l’ajuntament, 
durant tot el dia, l’Associació 
Cultural Barrufet Roig posarà 
una parada de llibres i roses. 
En aquest mateix espai, a les 
sis de la tarda, la regidoria de 
Benestar Social de l’ajunta-
ment i l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran organitzaran 
una ballada de sardanes. Tam-
bé en aquesta plaça, entre les 
cinc de la tarda i les vuit del 
vespre, es farà un taller per a 
tots els nens i nenes, que ani-
rà a càrrec del Cau Jove.
A l’escola Maria Borés, entre 
el matí i la tarda, els alumnes 
assistiran a una representació 
de teatre en anglès, a càrrec 
de la companyia Blue Mango. 
Educació infantil i cicle inicial 
veuran l’obra Little Red Riding 
Hood i cicle mitjà i superior, 
Loch Ness Monster. A la tar-
da, a partir d’1/4 de quatre de 
la tarda, hi haurà una actua-
ció dels Falcons de Vallbona. 
Aquesta activitat també estarà 
oberta als pares.

Després d’aquesta demostra-
ció, es col·locaran unes para-
des amb els treballs elaborats 
pels alumnes amb motiu de 
Sant Jordi. Els estudiants de 
sisè estaran en aquestes pa-
rades i cada nen i nena anirà 
a recollir el seu treball. Com 
l’any passat, es farà un mer-
cat de llibres de segona mà, 
de les dotze a 2/4 d’una del 
migdia i de 2/4 de cinc a 2/4 
de sis de la tarda. Els alum-
nes podran portar un llibre i 
intercanviar-lo per un altre. 
En aquesta iniciativa també hi 
podran participar els pares. A 
més de totes aquestes activi-
tats, durant aquests dies pre-
vis a la festivitat, els alumnes 
estan realitzant diferents pro-
postes relacionades amb la 
poetessa Joana Raspall, que 
enguany es commemora el 
centenari del seu naixement. 
A la llar d’infants municipal Sol 
Solet, la quitxalla confecciona-
rà un mòbil amb un drac i una 
rosa per als pares i s’enduran 
un llibre a casa. També estan 
elaborant un drac inspirat en 
l’obra d’Antoni Gaudí, activitat 
relacionada amb el projecte 
sobre aquest arquitecte. Dins 
dels marc dels actes de la di-
ada de Sant Jordi, el dijous 25 
d’abril, a les sis de la tarda a 
la biblioteca municipal mossèn 
Cinto Verdaguer, tindrà lloc, 
l’Hora del Conte. 

L’escola Maria Borés 
dedica la Setmana 
Cultural a la natura i 
a esports d’aventura
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’escola Maria Borés de la Po-
bla de Claramunt va dedicar la 
Setmana Cultural, els dies 10, 
11 i 12 d’abril, a la natura i als 
esports d’aventura. Aquestes 
activitats estaven destinades 
als alumnes del centre que 
no van anar de colònies, els 
d’educació infantil, primer, ter-
cer i cinquè de primària. 
Els nens i nenes d’educació 
infantil, van fer diversos tallers 
sobre rius, fonts, fauna i flora 
durant el primer i el segon dia 
al matí. La segona jornada a 
la tarda van fer una activitat 
de dramatització de contes i el 
darrer dia van anar d’excursió 
al centre Ingravita d’Igualada, 
un espai per a conèixer el món 
de l’escalada i els esports de 
muntanya.
Pel que fa als alumnes d’edu-
cació primària, en aquest cas, 
els cursos de primer, tercer i 
cinquè, el primer dia al matí, 
els alumnes de cicle inicial i 
mitjà, primer i tercer, van fer 
un taller de fauna i rius, i els de 
cicle superior, cinquè, un de 
menjadores d’ocells i contami-
nació de l’aigua en la flora. A 
la tarda, tots tres cicles van fer 
un taller d’estampació de sa-
marretes. El segon dia també 
van fer la sortida a Ingravita 
com els alumnes d’educació 
infantil, i el tercer, durant el 
matí van fer d’una banda, tres 
sessions d’experiments, de 
l’altra, els animals salvatges 
al nostre entorn, i finalment, 
el taller, “Fem una depuradora 
i d’excursió! Anem-hi prepa-
rats”. Aquest darrer dia, a la 
tarda, els estudiants van veu-
re un documental sobre natu-
ra titulat “La isla de Nim”, una 
història d’aventures i fantasies 
basada en la novel·la de l’es-
criptora Wendy Orr.

Inaugurada l’exposició de 
l’artista Jordi López-Alert

Arriba una nova sessió de L’Hora del 
conte a la Biblioteca de Vilanova 
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Biblioteca de Vilanova del 
Camí ha organitzat una sessió 
de l’Hora del conte per infants 
de 3 a 6 anys. La narradora 
Heidi Soriano explicarà el con-
te “De què fa gust la lluna?”, 
avui divendres 19 d’abril, a 2/4 
de sis de la tarda. Aquest con-
te, escrit per Michael Grejniec 
i publicat per l’editorial Ka-
landraka, tracta de l’aventura 
de vuit animals per provar un 
trosset de lluna.
D’altra banda, el proper diven-
dres 26 d’abril, de 2/4 de set 

a 2/4 de vuit del vespre, es 
reuneix el Club de Lectura de 
Còmic per a comentar el llibre 
“Guía para padres desespera-
damente inexpertos” de Manel 
Fontdevila. 

Aquesta obra és un còmic que 
narra amb humor l’experiència 
de ser pares. La trobada esta-
rà moderada per Dani Río. I fi-
nalment, ja el divendres 10 de 
maig, en doble sessió, com ve 
sent habitual, de 2/4 de quatre 
a les cinc de la tarda, i de 2/4 
de vuit a les nou del vespre, es 
fa el Club de Lectura d’adults 
al voltant del llibre “Paulina 
Buxareu” del reconegut es-
criptor català, Josep Maria de 
Segarra. Les sessions seran 
moderades per Montserrat 
Farrés.

Avui tindrà lloc la 
narració del conte 
“De què fa gust la 
lluna?”, i divendres 
vinent es reuneix el 
Club de Lectura

L’alcalde Santi Broch va inaugurar l’exposició del pintor capelladí.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El capelladí Jordi López-Alert 
ha omplert les parets de la 
Sala Municipal d’Exposicions 
de la Pobla de Claramunt de 
les seves obres pictòriques. 
La mostra la va inaugurar el 
diumenge 14 d’abril al migdia, 
l’alcalde poblatà, Santi Broch, 
que va qualificar l’obra del 
pintor de Capellades de gran 
qualitat. Aquesta exposició 
l’organitza la regidoria de Cul-
tura de l’ajuntament.
La col·lecció recull quadres a 
l’oli de gran format, combinats 
amb altres d’una mida més re-
duïda. Cal destacar la tècnica 
de l’artista en la combinació i 
la barreja de colors, que do-
nen vitalitat i personalitat a les 
seves creacions. Hi ha retrats, 
com el del mateix artista que 
és curiós perquè es veu com 
reflectit en un mirall, i paisat-
ges del seu entorn més proper 
i dels Estats Units, on el 2009 
va fer una estada de mig any a 
la Universitat de Michigan. 
Són obres d’una gran rique-
sa artística i que val la pena 
buscar una estona per mirar 
cada detall. La pinzellada és 
irregular, desenfada, però 
acaba creant un tot perfecte 

quan es contempla l’obra. Jor-
di López-Alert és llicenciat en 
Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona i diplomat en Bi-
blioteconomia i Documentació 
per la mateixa universitat. Ha 
exposat a Barcelona, Lleida, 
Sitges, Igualada, Capellades 
i Sant Sadurní d’Anoia. Entre 
d’altres guardons, el 2010 va 
obtenir una Menció Honorífica 
a la Biennal d’Art Internacional 
de Sant Pere de Riudebitlles.
La mostra de López-Alert es 
podrà visitar fins al proper diu-
menge 28 d’abril. L’horari de 
visita és de dilluns a dissabte, 
de les sis de la tarda a les vuit 
del vespre, i el diumenge, de 
les dotze a les dues del mig-
dia. 

Xerrada sobre propietaris
D’altra banda, ahir dijous 18 
d’abril, la regidoria de Medi 
Ambient de l’ajuntament va or-
ganitzar al Teatre Jardí de la 
Pobla de Claramunt, una xer-
rada informativa sobre l’Asso-
ciació de Propietaris Forestals 
Serres Miralles-Orpinell, que 
té com a objectiu treballar per 
a la gestió dels boscos i la de-
fensa d’una regulació dels es-
pais forestals.

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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Montbui celebrarà aquest Sant 
Jordi amb diferents activitats

Ja està perfilat el programa de 
la segona Trobada de Clàssics

Aquest diumenge se 
celebra la Festa de la 
Bicicleta de Montbui

MONTBUI / REDACCIÓ

El proper dimarts se cele-
brarà la Diada de Sant Jor-
di a Montbui amb diferents 
activitats. Com és costum, a 
banda i banda del boulevard 
s’ubicaran diferents paradetes 
de venda de roses i llibres, a 
càrrec de comerços, entitats i 
associacions del municipi. 
A més, com a novetat, aquest 
any està previst que els alum-
nes de les escoles de Montbui 
realitzin l’activitat “Llegim al 
carrer”. Es tractarà de lectu-
res que es faran a la Plaça de 
l’ajuntament i començaran els 
nens de cicle inicial del CEIP 
Garcia Lorca, a continuació 
seguiran els de cicle supera-
rior de l’Antoni Gaudí, segui-
dament els pares i mares dels 
infants de les llars d’infants. 
Tot seguit els alumnes de cicle 
mitjà de l’Escola García Lor-
ca, seguiran els de cicle Su-
perior del CEIP Garcia Lorca 
i acabaran els de cicle inicial 
del CEIP Antoni Gaudí. L’acte 
està organitzat per la regidoria 
d’Educació de l’ajuntament de 
Montbui, amb la col·laboració 
de les escoles Garcia Lorca, 
Antoni Gaudí i també les Llars 
d’Infants Municipals. Aques-
ta activitat es durà a terme 
dimarts, de 2/4 de deu a 2/4 
d’una del migdia.
També el proper dimarts, però 
en aquest cas a 2/4 de vuit 
del vespre, tindrà lloc a la sala 
d’actes de l’ajuntament de 
Montbui el lliurament dels pre-

mis del 4t Concurs de Contes 
Castell de La Tossa.  
Les obres presentades com-
peteixen en tres categories 
diferent, infantil, de 6 a 13 
anys; juvenil de 14 a 18 anys i 
general, a partir dels 18 anys. 
El premi a la categoria infantil 
serà un lot de llibres, a la cate-
goria juvenil hi haurà un primer 
premi de 150 euros i un segon 
de 100 euros, i a la categoria 
general s’estableixen tres pre-
mis, un primer de 200 euros; 
un segon de 150 i un tercer 
de 100 euros. L’organització 
d’aquest certamen va a càrrec 
de la regidoria de Cultura de 
l’ajuntament de Montbui.

Contes a la Biblioteca
Durant aquest mes s’estan 
celebrant diferents sessions 
de l’activitat “Contes prima-
verals” a la Biblioteca mont-
buienca. Així, el proper dijous 
25 d’abril a les sis de la tarda 
Núria Crosas narrarà el conte 
“Rondalles encadenades”. A 
més, el proper divendres 26 
d’abril serà protagonista del 
Club Lectura del Nucli Antic 
l’autor igualadí Pep Elias, amb 
la seva obra “Olor de gas”. El 
mateix autor serà present en 
el Club de Lectura, on com-
partirà la seva visió sobre 
l’obra amb els participants 
del club. L’acte estarà condu-
ït per Montserrat Farrés. Tots 
aquells que vulguin participar 
en aquesta trobada poden re-
collir el llibre a la Biblioteca.

Entre els actes destaca la concentració de cotxes i motos antigues. 

MONTBUI / REDACCIÓ

Quan només falten dues set-
manes per a la seva realitza-
ció, continua escalfant mo-
tors la II Trobada de Cotxes 
Clàssics, Comerç i Entitats de 
Montbui. Aquesta gran festa 
de la primavera montbuienca  
es farà el diumenge 5 de maig 
en el marc de la jornada co-
mercial “Fira Retro”.
D’entre els actes previstos 
destaquen la II Concentra-
ció de Cotxes i Motos Antics i 
Clàssics, que es celebrarà en-
tre les nou del matí i les tres 
de la tarda. Els participants 
en aquesta trobada, que té 
un preu de 5 euros, es podran 
inscriure a MontMercat. Els in-
teressats poden fer la inscrip-
ció indicant cotxe i número de 
persones a l’adreça de correu 
electrònic trobadaclassics@
hotmail.com, al número de te-
lèfon 93 803 05 01 o bé també 
al mateix dia al punt d’inscrip-
ció. Pels volts de les onze del 

matí es donarà la sortida a la 
marxa de vehicles clàssics, 
que faran un recorregut pels 
diferents nuclis de Montbui i 
per la Conca d’Òdena.
Durant tot el matí també es 
podrà veure l’exposició “Re-
tro anys 70”, la qual estarà al 
vestíbul de l’ajuntament mont-
buienc, mostra que recollirà 
algunes peces “remember” 
aportades per col·leccionistes 
del municipi. No hi faltarà una 
gran festa infantil amb bombo-
lles de sabó gegants al Bou-
levard ni tampoc una exhibició 
eqüestre a càrrec de l’empre-
sa ramadera JB (a la zona de 
MontMercat). 
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.

MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest proper diumenge a 
partir de 2/4 de dotze del mig-
dia tindrà lloc la 18a Festa de 
la Bicicleta de Montbui. Un cop 
més, aquesta activitat lúdico-
festiva aplegarà els afeccio-
nats al ciclisme grans i petits, 
en una concentració-passe-
jada pels diferents carrers de 
Montbui. Per tercer any con-
secutiu el lloc de concentració 
dels participants serà l’espai 
MontMercat. Entre 2/4 d’on-
ze i 1/4 de dotze del matí es 
podran fer les inscripcions. La 
sortida de la prova es farà a 
2/4 de dotze. Cal destacar que 
hi haurà un petit circuit per als 
més menuts. A més, hi haurà 
diferents premis com al partici-
pant més jove, al més gran, a 
la millor disfressa infantil, a la 
millor disfressa adulta, a la bi-
cicleta millor engalanada, a la 
bicicleta més antiga, a la bici 
més divertida i a l’entitat amb 
més participació. L’organitza-
ció de l’acte anirà a càrrec de 
l’Àrea d’Esports de l’ajunta-
ment de Montbui.

Diversos actes per a 
commemorar el Dia 
Mundial de l’Activitat 
Física a Montbui
MONTBUI / REDACCIÓ

Amb un video didàctic, un petit 
refrigeri i una caminada salu-
dable. D’aquesta manera es 
va celebrar el passat dijous 
11 d’abril el Dia Mundial de 
l’Activitat Física a Montbui. El 
grup de persones que realit-
zen habitualment les passeja-
des saludables es va aplegar 
a la Sala d’Actes de l’ajunta-
ment de Montbui, on van po-
der veure una presentació so-
bre les virtuts i avantatges de 
l’exercici físic i la importància 
de ser constant i superar els 
obstacles a l’hora de fer acti-
vitat física. L’acte va ser pre-
sentat per Raül Vallès i orga-
nitzat per l’ajuntament i l’ABS 
Montbui. Un cop passada la 
projecció, es va organitzar un 
petit refrigeri a La Vinícola i 
seguidament, els participants 
a les passejades saludables 
van anar a completar un dels 
recorreguts que realitzen habi-
tualment. 
Cal destacar que aquest grup 
de persones que realitza les 
Caminades Saludables s’ha 
anat incrementant en par-
ticipants durant els darrers 
mesos i en algunes ocasions 
supera la cinquantena de per-
sones. 

 
 

Ajuntament de 
La Torre de Claramunt 

Preinscripcions curs 
2013 – 2014, 

Del 6 al 17 de maig, a 
l’Ajuntament 
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El Centre Paleontològic d’Hostalets fa 
un pas vital per esdevenir una realitat

El CRIP estarà ubicat al Sindicat Agrícola dels Hostalets de Pierola.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El projecte del Centre de 
Restauració i Interpretació 
Paleontològic dels Hostalets 
de Pierola (CRIP) va donant 
les passes necessàries per 
esdevenir realitat i iniciar la 
seva activitat. En l’últim Ple 
Extraordinari del passat diven-
dres 12 d’abril, es va aprovar 
l’establiment públic del cen-
tre. La proposta va comptar 
amb el suport de l’equip de 
govern, mentre que els grups 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i Conver-
gència i Unió (CiU) no s’hi van 
sumar. La presa en conside-
ració d’aquest punt és molt 
important ja que permetrà que 
el CRIP desenvolupi totes les 
seves capacitats, alberg, cen-
tre de restauració i formació i 
espai de divulgació.
Està previst que l’activitat del 
CRIP comenci a partir del 
pròxim mes de maig amb els 

sis Workshops internacionals 
d’especialització paleontològi-
ca que comportarà l’arribada 
d’estudiants, científics i pro-
fessionals d’aquest àmbit d’ar-
reu del món. Es pot consultar 
més informació a la pàgina 
web, www.crip.cat.
La paleontologia és una opor-
tunitat pels Hostalets de Piero-
la. El treball sobre aquests re-
cursos ajudarà a proposar un 

nou model de desenvolupa-
ment sostenible amb l’objectiu 
de trobar noves oportunitats 
en l’àmbit social, cultural, edu-
catiu i, al mateix temps, pro-
moure la creació d’un marc 
per a la iniciativa privada. 
L’equip de Govern de l’ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
manifesta el seu ferm suport a 
aquest projecte que serà es-
tratègic pel futur del poble.

La diputada al Parlament, Eva 
Granados, visitarà Hostalets
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

La diputada al Parlament de 
Catalunya, Eva Granados, del 
grup parlamentari socialista i 
membre de les comissions de 
Benestar, família i immigració 
i d’Igualtat de les persones, 
s’ha interessat pel desenvo-
lupament del Pla Integral de 
la Gent Gran dels Hostalets 
de Pierola i el vol conèixer 
de primera mà. Aquest és un 
dels tres principals projectes 
estratègics per al municipi 
juntament amb l’espai polies-
portiu polivalent i el Centre de 
Restauració i Interpretació Pa-
leontològic (CRIP).
La visita tindrà lloc avui di-
vendres, 19 d’abril, i Grana-
dos estarà acompanyada per 
l’alcalde, Daniel Vendrell, i la 
regidora de Benestar social, 
Marta Casas. La trobada els 
portarà fins als terrenys ad-
quirits per l’ajuntament on s’hi 
ubicarà el projecte.
El Pla Integral de la Gent Gran 
dels Hostalets de Pierola és 
una iniciativa innovadora que 
parteix d’un nou paradigma en 
l’atenció a la vellesa en els en-
torns rurals. L’objectiu de mi-
llorar l’atenció a la gent gran 

a través d’una cartera única 
de serveis amb recursos i ac-
tivitats ajustats als diferents 
graus de necessitats i, al ma-
teix temps, establir una única 
estructura assistencial.
El projecte s’iniciarà aquest 
2013 amb el desenvolupa-
ment de la Fase I. En aquest 
període inicial s’obrirà l’Ofici-
na d’atenció a la Gent Gran, 
un espai públic dissenyat per 
donar suport a la gent gran i a 
les seves famílies.
La Fase I del projecte activarà 
l’Observatori de l’envelliment 
dels Hostalets de Pierola, un 
espai virtual que permetrà 
identificar les necessitats, ge-
nerar serveis a mida i mesurar 
l’impacte de les activitats pro-
posades des de l’oficina, veu-
re l’evolució de la gent gran i 
definir futures tendències.
La Fase II del Pla Integral de 
la Gent Gran dels Hostalets 
de Pierola, previst per als anys 
vinents, contempla la creació 
d’un Centre de Serveis per a 
la gent gran amb una platafor-
ma de serveis especialitzats 
per donar suport a la gent gran 
que necessiti organització, su-
pervisió i assistència.

L’ajuntament potencia la 
col·laboració amb el CAP Piera

Alguns membres de l’equip de govern amb els directius del CAP Piera. 

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El passat divendrs va tenir lloc 
una trobada entre l’equip de 
govern dels Hostalets de Pie-
rola i l’equip directiu del Cen-
tre d’Atenció Primària de Pie-
ra. Durant la trobada es van 
tractar aspectes importants 
del servei sanitari que ofereix 
el CAP als ciutadans, en ge-
neral, i als d’Hostalets de Pie-
rola, en concret. Un dels punts 
més destacats va ser la posa-
da en marxa d’un projecte de 
millora de l’atenció en pedia-
tria amb l’objectiu d’evitar de-
mores i col·lapses en aquesta 

àrea. Fruit d’aquesta voluntat 
es van prendre algunes acci-
ons com fomentar la resolució 
telefònica i l’autogestió per a 
patologies banals; potenciar 
l’ús de l’Hora Concertada com 
a sistema habitual d’accés a 
l’atenció de pediatria i facili-
tar una visita en un màxim de 
24 hores; i establir un horari 
d’atenció per aquells nens que 
no tenen hora concertada i es
fa per ordre d’arribada.
La trobada també ha servit 
per enfortir la col·laboració en-
tre ambdues institucions amb 
l’objectiu de millorar el servei.

Masquefa celebra 
el 82è aniversari de 
la proclamació de la 
República Catalana
MASQUEFA / REDACCIÓ

El diumenge 14 d’abril, un 
centenar de persones és van 
aplegar a la Plaça de l’Esta-
ció de Masquefa en un acte 
organitzat per la secció local 
d’ERC per commemorar el 
82è aniversari de la proclama-
ció de la República Catalana.
L’esdeveniment va consistir en 
una botifarrada popular que va 
començar a les sis de la tarda 
amb l’audició radiofònica de la 
proclamació de la República 
Catalana de l’expresident de 
la Generalitat Francesc Macià 
el 14 d’abril de 1931. Tot se-
guit els assistents van poder 
escoltar el parlament de la 
regidora d’ERC de Masque-
fa, Rosa Hernandez. L’acte 
també va comptar amb la in-
tervenció de diputada de la co-
marca de l’Anoia Alba Vergés i 
la portaveu d’ERC Anna Simó, 
les dues diputades al Parla-
ment van analitzar la situació 
d’emergència nacional en que 
viu immers el país en les se-
ves intervencions.

Masquefa, a la mostra de 
cultura catalana de Brussel·les
MASQUEFA / REDACCIÓ

La Colla de Geganters i Gra-
llers de Masquefa participarà 
aquest cap de setmana 20 i 
21 d’abril, en una mostra in-
ternacional de la cultura po-
pular catalana a Brussel·les, 
organitzada per la Generalitat 
de Catalunya i les Joventuts 
Dansaires d’aquesta localitat 
belga.
L’expedició masquefina hi re-
presentarà el fet geganter, 
una de les manifestacions 
populars més lligades al nos-
tre país i la seva idiosincràsia. 
Els deu integrants de la colla 
que es desplaçaran a Bèlgica, 
sis geganters i quatre músics, 
protagonitzaran dissabte i diu-
menge dues cercaviles pels 
carrers de la ciutat, on tindran 
l’honor de fer ballar els ge-
gants de Catalunya, el Tre-
ball i la Cultura, acompanyats 

d’una colla local. La mostra 
comptarà també amb la par-
ticipació de la Cobla de Sant 
Jordi de Barcelona, l’Esbart de 
Rubí, el grup tradicional Sol i 
Serena, la companyia La Car-
rau i els filibusters de Vilanova 
i la Geltrú. 

Ciutat Gegantera
La sortida arriba després que, 
dissabte passat, la colla cele-
brés la clausura de la Ciutat 
Gegantera a Masquefa. Ho 
va fer amb la companyia de 
diverses colles anoienques 
–la celebració es va fer coin-
cidir amb la trobada comarcal 
anual- i amb el caliu dels mas-
quefins i anoiencs que no van 
voler perdre’s l’oportunitat de 
veure ballar per última vega-
da a Masquefa els gegants de 
Catalunya, el Treball i la Cul-
tura.

www.carretilles.com
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CCD Piera neix volent ser una 
alternativa de regeneració política

El passat divendres es va presentar a Piera el partit polític, Ciutadans de Centre Democràtic.

PIERA / REDACCIÓ

“És l’hora de despertar” aquest 
és el lema del nou grup muni-
cipal CCD Piera que el passat 
divendres 12 d’abril va cele-
brar l’acte de presentació. El 
partit es va donar a conèixer 
per anar llaurant camí cap a 
les pròximes eleccions muni-
cipals, d’aquí dos anys, en les 
que pretén irrompre dins de 
l’escenari polític del municipi. 
En l’acte es van presentar els 
membres que constitueixen el 
grup municipal, format majo-
ritàriament per gent molt jove 
que es van declarar farts de 
la classe política del moment.  
Isaac Posadas, estudiant de 
periodisme de 20 anys, és el 
principal impulsor de la inici-
ativa i la cara més visible del 
grup local. “No entenc que 
més ha de passar perquè la 
gent desperti. Nosaltres som 
un grup de joves que volem 
canviar, ser protagonistes del 
nostre futur i regenerar un sis-
tema polític, econòmic i social 
rovellat”, va assegurar Posa-
das. “Volem demostrar que la 
veritable política, la honesta, 
existeix i som els ciutadans”, 
continuava Yaiza Acedo, tam-
bé membre de CCD Piera. De 
fet la voluntat de regeneració 
política va ser la principal idea 
amb la qual els membres del 
partit van voler identificar-se 
davant de l’auditori. En forma 
de semicercle, els diferents 
integrants van anar exposant 

el perquè s’havien volgut em-
barcar dins del projecte. Les 
intervencions del públic van 
ser diverses, des de felicitaci-
ons per haver iniciat el projec-
te fins a crítiques per la manca 
de propostes sòlides i consoli-
dades que el grup té per Piera. 
CCD Piera s’emmarca dins del 
partit d’àmbit espanyol, “Ciu-
dadanos de Centro Democrá-
tico”, que va néixer al setem-
bre de 2010 amb la intenció de 
representar una alternativa al 
marc polític que trobem a l’es-
tat. Es defineix com un partit 
de centre, liberal i progressis-
ta, que busca una altra ma-
nera de fer política, “més pro-
pera als ciutadans i amb una 
forta voluntat de regeneració 
verdadera”, declarava David 
García, president del partit a 
nivell estatal, el qual també 
va participar en la presentació 
del partit a Piera. Per García 

el centre significa aglutinar 
les idees bones de l’esquerra 
i de la dreta i aplicar-les amb 
sentit comú. A partir d’aques-
ta idea, García va concloure 
afirmant que a més de la rege-
neració política que reclamen 
els membres de CCD Piera, el 
partit té la prioritat de deixar de 
banda les ideologies i asseu-
re tots els partits polítics per 
canviar el sistema. En aquest 
punt va citar explícitament una 
frase dita anteriorment per Po-
sadas, “potser la recepta és 
enderrocar-ho tot per tornar a 
construir”, tot per tal de donar 
solució a les necessitats ina-
jornables dels ciutadans, els 
desnonaments, la precarietat 
laboral o l’atur. 
Al final de l’acte el grup va 
obrir una llibreta que deia “el 
teu programa electoral per Pi-
era”, perquè tots els assistents 
a l’acte poguessin participar.

Carme acull una xerrada sobre 
ús i abús dels medicaments

CARME / REDACCIÓ

El passat dilluns va tenir lloc 
al Casal de Carme la xerrada 
que duia per nom “Ús i  abús 
dels medicaments”, a càrrec 
de la Dra. Mercè Cruells, de 
la Coordinadora d’Usuaris de 
Sanitat.
Durant l’acte, es van apuntar 
i aclarir diversos aspectes re-
ferents als medicaments, com 
per exemple, què són els ge-
nèrics, la recepta electrònica, 

nous medicaments que han 
sortit al mercat, l’automedica-
ció, si s’ha de fer i en aquest 
cas, quan, a banda de molts 
altres conceptes que tot i sen-
tir-los en el dia a dia, es des-
coneixen per molts.
L’activitat va resultar molt inte-
ressant per a l’auditori que va  
formular diverses qüestions. 
Totes elles van rebre una res-
posta aclaridora per part de la 
ponent.

El Casal de Carme es va omplir per escolar els consells de la Dra. Mercè Cruells.

Orpí prepara un 
any més l’Aplec de 
les bresques per al 
diumenge vinent

La Torre celebra la festa de la 
gent gran amb un homenatge

Dos dels tres homenatjats com a avis més grans, amb la regidora i l’alcalde de la Torre.

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Un any més, La Torre de Cla-
ramunt va celebrar la festa de 
la gent gran. Durant tot el cap 
de setmana passat, el muni-
cipi va festejar la diada amb 
diferents activitats, entreteni-
ment, dinar i homenatge.
La festa va començar diven-
dres passat a la tarda, al Cen-
tre Social Sant Joan Baptis-
ta, on l’associació igualadina 
“Llum i color” va portar el seu 
espectacle i entreteniment. 
Una sala plena de gom a gom 
va seguir l’actuació i el bon 
repertori de cançons d’aquest 
grup igualadí de play back.
L’acte central de la festa va 
ser el dinar – homenatge que 
es va fer el dissabte al pavelló 

d’Esport Municipal de Vinçó i 
que va comptar amb més de 
260 persones entre home-
natjats, gent gran i acompa-
nyants. Durant l’acte es va fer, 
com és tradicional, el  reconei-
xement als tres avis de més 
edat del municipi;  Sebastian 
Latorre García, Pilar Castells 
Castellví i Adriana Ibañez Gar-
cía, tots ells de 86 anys. 
L’alcalde de la Torre de Clara-
munt, Jaume Riba, acompa-
nyat de la regidora de cultura 
i festes, Anna Madrid, van fer 
lliurament d’una placa com-
memorativa i els van agrair la 
seva aportació i dedicació al 
poble. El fi de festa  el va po-
sar el grup de folklore oriental 
“Mirat al Sharq”.

La Torre, Vilanova d’Espoia i 
La Serra aposten pels Led

Els treballs de col·locació de la lluminària ja han començat.

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Torre de 
Claramunt col·locarà 125 
punts de llum amb tecnologia 
Led al casc antic del municipi 
i també a Vilanova d’Espoia i 
a La Serra. Amb la substitució 
de les lluminàries Led, l’ajun-
tament preveu tenir un estalvi 
de consum d’un 70% apro-
ximadament, fet que suposa 
que en un termini de vuit anys 
s’amortitzi la inversió. Alhora, 
la lluminària compleix la nor-

mativa per evitar la contami-
nació lumínica i contribueix a 
reduir la despesa en manteni-
ment.
El subministrament i la col-
locació s’ha adjudicat a l’em-
presa Bansabadell Renting 
SLU, que es farà càrrec del 
subministrament de 129 llumi-
nàries en total. 
Els treballs de col·locació de 
les lluminàries han començat 
aquest mes d’abril i es preveu 
que durin un mes i mig.

ORPÍ / REDACCIÓ

Un any més, tornen a arribar 
les dates en què Orpí celebra 
l’Aplec de les Bresques. Des 
de l’ajuntament d’Orpí s’es-
ta preparant la nova edició 
d’enguany per al proper 28 
d’abril, amb algunes novetats 
per descobrir, com un nou 
joc de bitlles catalanes  i una 
nova categoria infantil fins a 
14 anys. També tindrà lloc una 
passejada per la història i el 
patrimoni rural. Cal destacar 
la projecció de fotos antigues 
amb més fotos aportades pels 
veïns. Com sempre, la mis-
sa a les serà a les dotze del 
migdia i tot seguit, la ballada 
de sardanes. Al migdia tindrà 
lloc l’arrossada popular i du-
rant tota la diada, hi haurà la 
mostra d’arts i oficis vinculats 
al món de les abelles, la mel, 
productes derivats, mercat de 
productes de la mel, taller... 
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Arriba la línia elèctrica a la 
nova Biblioteca “El Safareig”

Tous prepara diversos actes 
per la Diada de Sant Jordi

Capellades fa propostes variades 
coincidint amb la festa de Sant Jordi

TOUS / REDACCIÓ

L’Associació Amics de Sant 
Martí de Tous, té programats 
pels propers dies, juntament 
amb altres entitats de Tous, 
una sèrie d’actes per a cele-
brar les festes en honor a Sant 
Jordi, patró de Catalunya.
Així, el primer dels actes serà 
per avui divendres amb el Re-
cital de Poemes “Teresa Tort”,  
al Casal de Tous a les set de 
la tarda. Aquest acte s’inclou 
en la commemoració dels cent 
anys del naixement de Sal-
vador Espriu. D’altra banda, 
demà dissabte, la companyia 

Teatre Nu presenta “Raspall” 
de Pere Calders, al Casal de 
Tous a les set de la tarda. El 
mateix dia de Sant Jordi hi 
haurà una parada de roses i 
llibres a la plaça de Fàtima. 
Per acabar, el proper cap de 
setmana, dissabet 27 d’abril, 
el Club de lectura comentarà 
l’obra “El silenci dels arbrers” 
d’Eduard Márquez, a 2/4 de 
nou del vespre al local dels 
Amics de Tous. I finalment, 
diumenge 28, es farà la pre-
sentació del llibre “Roses Ver-
melles”, de M. Dolors Godoy, 
a les dotze del migdia.

La Plaça Catalunya acollirà com cada any les parades de roses i llibres.

CAPELLADES / REDACCIÓ

Coincidint amb la festa de 
Sant Jordi, Capellades fa un 
seguit de propostes variades, 
tant el mateix dia com al llarg 
de la setmana.
D’una banda, tal i com s’ha 
anat fent els darrers anys, la 
Plaça Catalunya serà l’espai 
que acollirà les diferents pro-
postes de Sant Jordi. Aquí es 
podrà trobar, entre les sis i les 
nou de la tarda, les parades 
de llibres, roses i pastissos. A 
més a més, també hi haurà un 
grup d’animació que farà més 
divertida la tarda per a la quit-
xalla i els pares.
Però aquesta no serà l’única 
proposta. També des de la 
Llar d’Infants Vailets s’organit-
za la xerrada “Límits i sobre-
protecció infantil”, que es farà 
el dimecres 24 d’abril a les sis 
de la tarda  a la mateixa esco-
la. La xerrda anirà a càrrec de 
la pediatra Carme Farran i la 
infermera Edith M. Ninayahu-
ar, del CAP de Capellades. 
Abans de Sant Jordi però, 
aquest diumenge 21 d’abril, 
l’AMPA de la Llar d’Infants i el 
Pla Educatiu de l’Entorn han 
preparat un “Taller de contes 
sobre la pell”. Aquest taller 
permetrà introduir els infants 
al món de la literatura i els 
contes a través del tacte i no 
només a partir de les imatges 
i les paraules. La música anirà 
a càrrec de Mireia Vallès i els 

massatges i els contes seran 
de Montse Albareda. L’acti-
vitat està adreçada a infants 
d’1 a 3 anys i començarà a les 
onze del matí a la sala d’actes 
de la Biblioteca El Safareig.
D’altra banda, la setmana de 
Sant Jordi seguirà amb moltes 
propostes, com la que es farà 
aquest dissabte al Teatre La 
Lliga amb el Concert de Sant 
Jordi organitzat per la Coral 
Noves Veus i que començarà 
a 2/4 de deu del vespre i tin-
drà com a convidada la Coral 
Eixarcia de Salou.
També des de La Lliga de Ca-
pellades s’ha previst el mateix 
dia de Sant Jordi, a les vuit 
del vespre, la presentació del 
llibre “Deu és amor tangible” 
del capelladí Guillem Guarro. 
L’acte s’acompanyarà amb els 
poemes recitats per Quimeta 

Bas. El dimecres 24 d’abril, 
tindrà lloc l’espectacle “Diver-
sitat musical”, a 2/4 de set del 
vespre al Teatre de La Lliga, 
presentat pels alumnes de 
sisè de l’Escola Marquès de  
La Pobla. El  divendres 26 a 
les onze de la nit es durà a ter-
me a la Cafeteria de La Lliga 
un concert de nit amb ritme 
de salsa i sons cubans inter-
pretats per Beatriz Valladares. 
D’altra banda, el dissabte 27 a 
les dotze del migdia es farà un 
“Matí de contes i somriures” 
de la mà de la companyia La 
mama i la padrina, que pre-
sentaran “Avui és un gran dia”. 
Finalment, per tancar el llistat 
d’actes, diumenge 28 d’abril a 
les sis de la tarda al teatre La 
Lliga, es representarà l’obra 
“Vides”, un musical del Grup 
Filagarsa Teatre. 

CAPELLADES / REDACCIÓ

Aquests dies han començat 
les obres que permetran fer 
arribar la línia elèctrica a la 
nova Biblioteca El Safareig de 
Capellades. 
Aquesta serà una obra que 
durarà unes quantes setma-
nes ja que cal obrir una rasa 
al terra per fer arribar la línia 
de manera soterrada. La Bibli-
oteca està al carrer Pilar, que 
és on cada dimarts es fa el 
Mercat setmanal. Per tal de no 
interferir en  aquesta activitat, 

l’obra es farà de manera més 
lenta, respectant el normal 
funcionament del Mercat.
Aquesta és una intervenció 
bàsica per tal de fer arribar 
suficient potència per fer fun-
cionar la biblioteca, que ara 
mateix encara té llum d’obra. 
D’altra banda, soterrar les líni-
es elèctriques serà també un 
embelliment del carrer, ja que 
permetrà acabar amb moltes 
de les línies aèries que pen-
gen tant del mig del carrer 
com de moltes façanes.

La Policia Local fa controls de 
velocitat en punts del municipi 
CAPELLADES / REDACCIÓ

La Policia Local de Capella-
des es suma a la campanya 
de control de velocitat que es 
fa a tot Catalunya fins el pro-
per dilluns 22 d’abril.
Així, durant aquests dies està 
previst que es facin controls 
de velocitat pels carrers del 
municipi, amb un radar mòbil 

dels Mossos d’Esquadra ce-
dit a la Policia Local expres-
sament per aquestes dates. 
Cal recordar que a les vies 
urbanes la velocitat màxima 
permesa de manera general 
és de 50 quilòmetres per hora, 
excepte a les vies amb més 
perill on la velocitat es redueix 
als 40 km/hora.

Cultura convoca les entitats 
per organitzar la Festa Major

Demà se celebra la 
XII edició del Premi 
La Miranda de 
Contes
CAPELLADES / REDACCIÓ

Aquest dissabte al vespre tin-
drà lloc l’acte de lliurament de 
premis de la XII edició del Pre-
mi La Miranda de Contes, que 
organitza novament l’Associ-
ació Cultural La Miranda. En 
aquesta edició s’han establert 
tres categories, d’una banda 
la infantil, una de juvenil i la 
darrera una categoria gene-
ral. Entre les tres categories hi 
han participat 84 contes. 
D’altra banda, segons han 
explicat els organitzadors, 
“s’ha apostat per uns premis 
més modestos, possibles en 
gran mesura gràcies a la col·
laboració de comerços i enti-
tats principalment capelladi-
nes”. 
L’acte de lliurament dels pre-
mis, que es farà a les set de 
la tarda al Mirador del Museu 
Molí Paperer, tindrà l’acompa-
nyament musical del grup ca-
pelladí Pribiz.

CAPELLADES / REDACCIÓ

Des de la regidoria de Cultura 
i Festes s’ha enviat una carta 
a les entitats capelladines per 
tal de convocar·les a una reu-
nió sobre la Festa Major.
Tal i com explica la mateixa 
regidora, Mireia Font, “tinc 
interès en modificar substan-
cialment el format de la Fes-
ta Major 2013 i per començar 
una de les premisses que 
m’he proposat és que la ges-
tió de la globalitat de la festa 
sigui portada per una comissió 
de persones totalment autòno-
ma. Això només serà possible 
si d’entre la població surt un 

nombre de persones que s’hi 
vulgui comprometre aportant 
les idees i recursos humans 
que facin possible l’autogestió 
de tots aquells actes festius a 
celebrar”.
L’objectiu d’aquesta reunió és 
fer una crida a totes les per-
sones que vulguin sumar·se a 
aquesta idea de crear una co-
missió de Festa Major que de 
manera autònoma de l’ajunta-
ment s’encarregui de gestio-
nar la festa.
La trobada serà el dimecres 
24 d’abril a les vuit del vespre 
a la sala d’actes de la bibliote-
ca El Safareig.

Des de la regidoria de Cultura i Festes es vol modificar el format dels anys anteriors. 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
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Aquest cap de setmana, en-
gega la vint-i-quatrena edició 
d’una mostra que recull gran 
quantitat d’activitats, la majoria 
recollides en el programa de la 
fira i les festes del Sant Crist.
Els integrants de les entitats, 
associacions, barris, veïns de 
Piera sou convidats, especi-
alment, a la inauguració de la 
Fira que tindrà lloc el pròxim 
dissabte 20 d’abril, a les 11 del 
matí, al carrer Piereta, a càrrec 
de Toni Bou, 12 +1 vegades 
campió del món de Trial. Un 
moment que comptarà amb 
l’assistència dels regidors del 
Consistori pierenc i autoritats 
polítiques de la comarca, així 
com la col·laboració del Pubi-
llatge de Piera i l’actuació dels 
Falcons de Piera.
El programa d’enguany inclou 
tallers infantils, amb la nove-

Piera ja està a punt per acollir unes 
noves Fira i Festes del Sant Crist

El carrer Piereta 
acollirà les activitats 
esportives

Imatge de la passada edició de la Fira de Sant Crist

Hi seran presents 
entitats com la PAH o 
l’associació Dispiera

L’espai tindrà més 
d’un quilòmetre de 
recorregut, amb 
presència de més de 
200 expositors

tat de dues grans batucades, 
la de dissabte a les 19.30 i la 
de diumenge a les 16.30 h. El 
carrer Piereta acull també la 
zona esportiva amb presència 
del Futbol Sala Piera i el Club 
de Can Claramunt, el Club 
Bàsquet Piera, el Club Tennis 
Piera, el Club Billar o el Club 
Ciclista, entre d’altres entitats 
esportives que també hi es-
taran implicades directament 
disputant partits o organitzant 
algun torneig.
Els inflables gratuïts per a la 
quitxalla s’ubicaran a l’inici i al 
final de la Fira, i l’espectacle 
del grup de teatre Xarop de 
Canya ens recordarà durant tot 
el cap de setmana l’antiga fei-

na dels pregoners.
Algunes de les entitats pre-
sents a la fira són: les de 
nova creació com la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca 
i unes quantes de veteranes 
com l’associació Dispiera o la 
colla de Diables Infantils.
Al visitant no li passarà desa-
percebuda la presència d’al-
gunes activitats com les pas-
sejades amb ponis, el taller 
de bombolles gegants, la pre-
sència de moltes empreses als 
estands de lloguer, l’exposició 
a l’estand de l’Ajuntament, el 
tastavins o el taller de forja, a 
càrrec d’un nodrit grup de fer-
rers instal·lats al nucli antic, on, 

com sempre, els Diables de 
Piera oferiran al públic el seu 
propi programa d’activitats des 
de la plaça del Peix, on tenen 
l’estand.
Des de l’organització de la Fira 
desitgem que visiteu i gaudiu 
d’un espai de més d’un quilò-
metre de recorregut, amb pre-
sència de més de 200 exposi-
tors, entre estands, comerços i 
parades, en un ambient famili-
ar festiu i acollidor.
Consulteu el programa com-
plet, amb tota la informació de 
les exposicions, activitats es-
portives i canvis d’última hora 
a:
www.viladepiera.cat/actuali-
tat/fira2013

Passeig Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90

· Última tecnologia en audiòfons digitals.
· Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de soroll fets a mida.
· Reparació d’audiòfons de totes les marques.
· Personal titulat.

5 Anys de garantia

Pesca salada
Congelats al detall

Sant Cristòfol, 17 -19
Tel. 93 776 23 69

08784 Piera(Barcelona)
e-mail: congelatsenrich@gmail.com

Reompli 
i estalviï

en els seus cartutxos!

Fins a un

50% 
d’estalvi

Som els de sempre
però amb el nou nom 

Espai Tinta 

c. Lleida, 74 Igualada. 
Tel. 93 804 29 81

www. espaitinta.com

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
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Divendres 19 d’abril

Concert, amb els grups Odi 
Proletari (Punk/Piera) i Se-
nyora Tomassa (electro latin/
BCN).
A les 23 h, a la plaça del Peix

Dissabte 20 d’abril

Vine a donar sang 
De 9 a 14 h i de 17 a 21 h, a 
l’Espai d’Entitats 
Inauguració de la XXIV Fira 
del Sant Crist de Piera
A les 11 h, al carrer Piereta
Passejada per la Fira amb les 
autoritats locals i representants 
d’entitats i associacions del 
municipi. Amb la col·laboració 
del Pubillatge de Piera i l’actu-
ació dels Falcons de Piera.
D’11 a 21 h, al carrer Mn. Jau-

me Guixà
Tast de vins catalans a la 
Fira de Piera. Degustació de 
vins de la DO Montsant, DO 
Terra Alta i Caves de Piera. El 
tast ofereix la possibilitat de 
conèixer la presentació bag-in-
box.
Tiquets: 5 € (3 tasts de vins), 2 
€ (1 tast de vi)
D’11 a 13 h, a les carpes del 
carrer Piereta
Rusquitallers: punt de llibre
A les 12 h, a l’escenari del car-
rer Piereta
Exhibicions del gimnàs Di-
namic Fitness
De 12 a 14 h, a la plaça Jove, 
Espectacle de contacontes, 
a càrrec de Lali Rondalla
A les 13 h, a la plaça del Peix
Concert-vermut amb el grup 
Kill Drake (Blues, folk i soul / 

Piera)
A les 17 h, des de l’escenari 
del carrer 11 de setembre
Gimcana «De què vas?» per 
diferents punts del poble en 
què els participants hauran 
d’anar disfressats o en perfor-
mance. Els menors de 12 anys 
hauran d’anar acompanyats 
d’un adult. Pica-pica final a les 
20 h, a la Font del Prat. 
Inscripcions: www.83imig.com
De 17 a 19 h, a les carpes del 
carrer Piereta
Taller d’elaboració de sabó 
creatiu, amb glicerina i manu-
alitats de reciclatge artística, a 
càrrec de Nita Ibernón i Noelia 
Martínez
De 17.30 a 19.30 h, a l’esce-
nari de la Fira (carrer 11 de se-
tembre)
Exhibició dels grup infantils 
de dansa, hip hop i aeròbic. 
Bodycombat i salsa (interac-
tiu). A les 18 h, al Teatre Fo-
ment
Orquestrada a tres bandes 
- Concert final, amb la parti-
cipació dels alumnes de les 
escoles de música de Capella-
des, Els Hostalets de Pierola i 
Piera.
A les 18 h, a l’escenari infantil 
del carrer Piereta
Espectacle-concert «El bosc 
inventat», a càrrec de Lali 
Rondalla
Tot seguit, a les 19.30 h,
Batucada, a càrrec dels Dia-
bles de Piera

A les 18 h, a la Sala Vall d’Or 
del Bedorc
Presentació del llibre Els pa-
pers dels Parellada (El Be-
dorc, segles XIV a XX), d’Àlex 
Carafí, Antoni Escudero i Joan 
Romeu
A les 19.30 h, al Casal
Ball de capvespre
A les 23 h, a la plaça del Peix
Concert amb els grups Misting 
Band (Regae / Piera) i Bue-
nas Costumbres (Urban Style 
/ Bcn)

Diumenge 21 d’abril

VI Piera Motor Festival
Estands, Show Bike, Barbacoa 
Biker i concert de Honky Tones 
i Jolly Jumper.
De 9 a 15 h, al parc del Gall 
Mullat
XV Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava i placa com-
memorativa de les caves Ga-
barró.
De 10 a 14 h, a la plaça Mar i 
Cel (Casal)
XIII Trobada d’intercanvi de 
sobres de sucre
De 10 a 14 h, al carrer Dr. Car-
les
Ofici religiós (església oberta 
a partir de les 10 h)
A les 11 h, a l’església de San-
ta Maria
Espectacle d’animació, a 
càrrec de les Pallasses Pallus-
ses
A les 11 h, a l’escenari infantil 

del carrer Piereta
Tallers de manualitats infan-
tils, taller de garlandes deco-
ratives, especial llegenda de 
Sant Jordi i taller de còmics
D’11 a 13 h, a la zona infantil 
del carrer Piereta
Tast de vins catalans a la 
Fira de Piera. 
Degustació de vins de la DO 
Montsant, DO Terra Alta i Ca-
ves de Piera. Presentació a 
càrrec d’enòlegs. El tast ofe-
reix la possibilitat de conèixer 
la presentació bag-in-box.
Tiquets: 5 € (3 tasts de vins), 
2€ (1 tast de vi)
D’11 a 21 h, al carrer Mn. Jau-
me Guixà,
Exhibicions del gimnàs Di-
namic Fitness
D’11.30 a 13.30 i de 17 a 19 h, 
a la plaça Jove
Lliurament dels premis 
TREC amb l’actuació del Com-
bo Jove de música moderna
A les 12 h, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament
Flashmob del gimnàs Dinamic 
Fitness
A les 13 h, a la plaça Jove, 
Concert-vermut amb Laura 
Guarch i Muntmy Band / Piera
A les 13.30 h, a la plaça del 
Peix

Públic dels espectacles de la passada edició de la Fira 

és

és

és

Bona
Fira
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Especialitats:
Acupuntura
Dietista
Homeòpata
Fisoterapeuta
Psicòloga
Massatgista

c. Sant Cristòfol, 17. 08784 Piera. Tel. 93 776 09 46

L’espígol herboristeria -dietètica
Venda exclusiva 

de l’Erbolario



Cartell guanyador del concurs 2013

Activitats en diferents espais 

El carrer Piereta, ple a vessar durant la fira.

Paella popular
A les 15 h, a la plaça del Peix
Kinto popular
Tot seguit, a les 17 h, a la Plaça 
del Peix
Taller infantil amb materi-
als reciclats, a càrrec d’Alicia 
Garcia. Adreçat a nens/es de 3 
a 12 anys
De 17 a 19 h, a les carpes del 
carrer Piereta
Bombolles de sabó gegants, 
Tallers de manualitats infantils
De 17 a 20 h, a la zona infantil 
del carrer Piereta
Ball de capvespre
A les 19 h, al Casal
Actuació de Reugenio «Con 
todos mis respetos»
Entrades: Anticipades a 10 € 
(al bar Nou Foment i al Casal 
per a Joves i Grans) i a la ta-
quilla 12 €
A les 19 h, al Teatre Foment
Sevillanes amb El Amanecer 
de Piera
De 19 a 20 h, a l’escenari del 
carrer 11 de setembre.

ESPAIS ORGANITZATS

Espais joc
Inflables per a infants de 2 a 6 
anys i de 7 a 12 anys.
Al carrer Piereta, dissabte i diu-
menge, d’11 a 14 h i de 16.30 
a 19.30 h
Taller de circ amb monitorat-
ge, adreçat a tots els públics. 
Zones del taller: llançament, 
swing, taules d’equilibri, bici-
cletes estranyes, xanques, mo-
nocicles, corda d’equilibri
al carrer Piereta
Programació de tallers infan-
tils i juvenils
dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 
20.30 h i diumenge fins a les 
20 h, al carrer de la Plaça
Ludoteca, espai adient per al 
desenvolupament cognoscitiu 
dels infants.
Inflables, amb pista america-
na, tobogan d’obstacles i la 
granja.

Zona d’entitats
-al carrer Piereta
Exposició de les activitats es-
portives que es fan al municipi
INS Guinovarda: 4t d’ESO i 
2n de batxillerat (promoció del 
centre i viatge fi de curs).
També experiments i demos-
tracions científiques amb motiu 
de la Diada de la ciència.
Estand de l’Ajuntament de Pi-
era.
-al carrer Sant Cristòfol
Exposició de les obres inici-
ades en aquesta legislatura i 
projectades per a aquest any 
2013
Presència del teixit associatiu 
del municipi amb les activitats 
més rellevants de la Vila.

Pati de la Parròquia
Dies 20 i 21, per la Fira
Exposició de cotxes dels dife-
rents concessionaris amb vehi-
cles nous (Opel-Seat, Renault 
i Peugeot)
A la fira, exposició de vehicles 
d’ocasió i 2a mà (Tallers Vallès)

AGENDA FESTES
Dimarts 23 d’abril – Sant Jordi
A les 17.30 h, a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament
Lliurament de premis dels Pri-
mers Jocs Florals
1a edició dels Jocs Florals i Li-
teraris Escolars
A les 19 h, a la Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament
Presentació del llibre Els pa-
pers dels Parellada (El Bedorc, 
segles XIV a XX), dels autors 
Àlex Carafí, Antoni Escudero i 
Joan Romeu.

Mercat d’artesania.

La fira, ja en plena primavera, permet passar-s’ho bé a l’aire lliure.

Assistència 24h.       Tel. 670 042 571

Electricitat - Fontaneria - Calefacció - Automatismes - 
Aires acondicionats - Manteniment Industrial - 

Comunitats - Energia Solar
Tel. 93 771 29 57
PIERA  c/ Maragall, 20 

HOSTALETS DE PIEROLA Pol. Ind. Camp de la Serra 
c/ de la ciència, nau 1.

 comercial@instalacionesahora2005.com 
www.instalacionesahora2005.com

TAP I S S ER I E S
FÀBRICA DE SOFÀS

Polígon Industrial Piera
Ctra. de Capellades a Martorell, 
Km 9 Nau 13  PIERA
Tel. 93 776 22 50
Fax. 93 776 04 54
sangotapicerias@movistar.es

Av. Eduard Toldrà, 32
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 93 811 53 25

qualitat a
preu únic.

SUPER-
OFERTA!
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El CAP de Piera promourà la salut a la Fira Avui divendres 
comença el cicle 
de conferències 
“Finances a l’abast 
de tothom”

CAP de Piera.

El Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Piera serà present 
a la Fira del Sant Crist, que 
se celebra aquest cap de set-
mana, amb la voluntat d’apro-
par-se a la ciutadania i fer 
promoció de la salut. El CAP 
tindrà un estand propi on ofe-
rirà informació sobre els siste-
mes d’emergència i donarà a 
conèixer les diferents campa-
nyes i activitats que impulsa el 
centre. 
Durant la tarda, els visitants 

podran participar en tallers 
de reanimació cardiopulmo-
nar bàsica. En aquests tallers, 
s’ensenyarà als participants a 
identificar una aturada cardi-
orespiratòria, se’ls explicarà 
com s’activen els sistemes 
d’emergència i com s’han de 
dur a terme les compressions i 
ventilacions. Els tallers tindran 
una durada d’entre 30 i 45 mi-
nuts i estaran oberts a totes 
les persones que hi estiguin 
interessades. 

Avui divendres 19 d’abril a la 
Biblioteca de Piera comença 
el cicle de conferències «Fi-
nances a l’abast de tothom», 
una nova proposta a l’entorn 
de l’economia actual i les fi-
nances.
L’objectiu d’aquest cicle és as-
solir els coneixements bàsics 
en economia i finances per 
moure’s amb seguretat en la 
contractació de productes, al-
hora que s’assoleix una base 
de coneixement a l’entorn del 
món econòmic i financer per 
entendre’n el funcionament.
La primera conferència tindrà 
lloc avui divendres 19 d’abril a 
les 19 hores i anirà a càrrec de 
l’assessor financer Sergi Val-
verde, que sota el títol “Plani-
ficació de l’estalvi” tractarà te-
mes tan interessants com els 
instruments financers que hi 
ha al mercat per treure el mà-
xim profit dels nostres estalvis 
a llarg termini: plans de pen-
sions, PIAS, fons d’inversió... 
I donarà eines per planificar 
l’estalvi personal.
Hi ha programades dues con-
ferències més d’aquest cicle: 
«Testaments, herències i fis-
calitat», el 6 de maig, a càrrec 
de la notària M. José Gómez 
i «L’economia a Europa avui», 
a càrrec de l’economista Ge-
rard Campos, el dia 7 de juny.

Saben aquell que diu ... que 
entra un en un teatre i no para 
de riure fins al dia següent... 
Es troba amb Reugenio, la 
reencarnació del mític humo-
rista, un home vestit de negre, 
amb espessa barba i ulleres 
de sol, bevent un cubata i fu-
mant una cigarreta ...Hi ha al-
guna cosa més graciosa?
Diumenge al vespre, a les 7 
al Casal, els pierencs poden 
assistir a l’homenatge d’Euge-
nio. Gerard Jofra, fill del geni-
al humorista, ha posat sobre 
l’escenari a un actor que inter-
pretarà les mítiques actuaci-
ons dels anys 80: “Con todos 
mis respetos”.
Les rialles estan assegurades 
en un espectacle que recupe-
ra tota l’essència del mestre 
dels acudits.
El que podrem veure a Piera 
és un espectacle que recupera 
tota l’essència del personatge 
sobre els escenaris. Reugenio 
és, sense cap dubte, el millor 
de tots els que han interpretat 
Eugenio durant tots aquests 

Els acudits de Reugenio, la reencarnació 
del mític humorista, diumenge al Casal

anys, tots amb alguna cosa en 
comú, un enorme respecte i 
admiració per l’artista que tant 
ens va fer riure.
Ja fa 11 anys des que el genial 
humorista ens va deixar, però 
aquest espectacle agafa el re-
lleu i recull el testimoni tal com 
va ser, fent que el seu humor 
es mantingui entre nosaltres, 
tant per als que no van poder 
veure-ho en vida, per a les ge-

neracions que ho van perdre 
com per als que el van gaudir i 
volen continuar fent-ho. ¡Per a 
tothom, arriba Reugenio! 

El mític Eugenio
Eugeni Jofra i Bafalluy (Bar-
celona, 11 d’octubre de 1941 - 
11 de març de 2001), conegut 
pel seu nom artístic d’Eugeni 
o Eugenio, va ser un popular 
humorista que es va fer fa-

mós arreu d’Espanya arran de 
nombroses aparicions televi-
sades i gravacions entre els 
anys 80 i 90. Dotat d’un singu-
lar estil per a explicar acudits 
(paraula que a ell no li agra-
dava; preferia dir-ne contes 
o històries), sense somriure, 
taciturn i introvertit («només 
ric quan cobro», solia dir). Uti-
litzava el castellà amb un fort 
accent català i la inclusió de 
diverses paraules catalanes. 
Els seus contes començaven 
normalment amb la frase “Sa-
ben aquell que diu...?” que 
precedia la història. En va em-
magatzemar més de 10.000.
Sovint amb una cigarreta a 
la mà, un got de whisky -que 
acabaria reemplaçant per suc 
de taronja- i unes ulleres gra-
duades de vidres fumats, Eu-
geni apareixia en públic amb 
una camisa de seda negra, 
descordada perquè deixés en-
treveure un gran penjoll amb 
creu d’or i d’altres joies.
Eugenio gaudí de la seva mà-
xima popularitat als anys 80, 
amb nombroses aparicions en 
viu i en televisió, així com amb 
edicions dels seus acudits en 
cassets, comercialitzades a 
tot arreu. Va rodar la pel·lícula 
Un genio en apuros. Va fer 
una sèrie d’espais humorístics 
a TV3, on actuà íntegrament 
en català.
Va morir d’un atac de cor l’11 
de març de 2001, amb 59 
anys d’edat. 

Gerard Jofra, el fill d’Eugenio, és ara “Reugenio”

Diumenge, XV 
Trobada d’Intercanvi 
de Plaques de Cava

El proper diumenge podeu as-
sistir a la 15a edició de la Tro-
bada d’intercanvi de plaques 
de cava i placa commemorati-
va de les caves Gabarró. Serà 
de 10 a 2, a la plaça Mar i Cel 
(Casal). També podeu veure 
d’a prop la XIII Trobada d’in-
tercanvi de sobres de sucre, 
també de 10 a 2, al al carrer 
Dr. Carles.

* Piscines prefabricadas
* Depuració i descalci�cació
*  Tratament d'aigua
* Accessoris per a piscines
* Més de 20 anys d'experiència 

Sant Cristòfol, 12 08784 Piera. 
Telf:93778.89.07 -Fax: 93.778392.48 

bricopiscinas@gmail.com
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Demà, 2a orquestrada a 3 bandes, amb músics de les escoles 
de Capellades, Piera i Els Hostalets de Pierola

Piera celebra el 82è aniversari 
de la República Catalana

Acte de record a la proclamació de la II República.

El passat 14 d’abril es va ce-
lebrar a Piera el 82è aniver-
sari de la proclamació de la 
II República, i com cada any 
la Plataforma per la Repúbli-
ca a Piera, amb el suport del 
grup municipal d’ICV-EUIA-E, 
va presentar una moció al Ple 
perquè el consistori participés 
en l’homenatge a la Repúbli-
ca, hissant la bandera repu-
blicana, i que va ser votada a 
favor per tots els grups , amb 
l’abstenció del PP i PxC. 
La plaça de l’Ajuntament es 
va omplir de persones no sols 
de Piera, que sembla consoli-
dar-se en aquest aspecte com 
a capital de l’anoia Sud, sinó 
també, de Masquefa, Hosta-
lets, Gelida o Terrassa que 
volien veure onejar la bande-
ra republicana a dalt del pal i 
escoltar la lectura del manifest 
per homenatjar tots els que 
van lluitar per un estat laic, 
republicà i federal i que va 
morir el 1939 a mans del fran-
quisme. En l’acte es va poder 
comprovar que les polítiques 
del govern espanyol i els ca-

El Teatre Foment acull, aquest 
dissabte, la 2a orquestrada a 
3 bandes, amb una orquestra 
de més de 100 músics de les 
escoles de Piera, Capellades i 
Els Hostalets. 
El dissabte 20 d’abril, a les 
18 hores, un grup de més de 
100 músics de les escoles de 
música de Capellades, Pie-
ra i els Hostalets de Pierola 
participaran en la 2a orques-
trada interpretant La llegenda 
de Sant Jordi, original d’Àlex 
Cassanyes. En l’assaig pre-
vi de dissabte passat ja es 
va poder veure que es tracta 
d’un projecte orquestral molt 
engrescador i amb una gran 
força musical.
El programa inclou la interpre-
tació de 6 peces: La vila de 
Montblanc, La fera ferotge, La 
tria de la donzella, Un valent 

sos de corrupció en què estan 
embolicats part de la classe 
política i de manera alarmant 
la Casa Reial, han fet que en 
la societat aflorin amb més for-
ça que mai els valors i l’esperit 
republicà.
Mentre que les polítiques del 
PP són ferotges atacs cap a 
la classe obrera amb una re-
forma laboral que atempta 
greument als drets dels treba-
lladors/ores i fa que augmenti 
la precarietat laboral i la taxa 
d’atur a passos de gegant i un 
sistema en què a les dones 
se’ls posa pals a les rodes per 
poder treballar, i les que ho 
aconsegueixen en moltes oca-
sions amb salaris més baixos, 
tal com constava al Manifest 
llegit, a la II República es va 
dur a terme la reforma agrària 
i una legislació laboral d’acord 
amb els temps, implantant 
també mesures tan decisives 
com el reconeixement del dret 
a vot de les dones.
Mentre que la dreta que avui 
ens governa no deixa d’atacar 
de manera furibunda a l’edu-

cació publica amb salvatges 
retallades i una reforma edu-
cativa que maltracta la cultura 
i treu competències a les au-
tonomies, mentre que Maria-
no Rajoy i els seus sequaços 
utilitzen l’església com instru-
ment polític per enaltir l’edu-
cació dogmàtica, els valors de 
la família més conservadora 
i llançar míssils en forma de 
missatges homofòbics; cal 
destacar que a la II Repúbli-
ca es va instaurar un estat 
laic mitjançant la separació 
de l’Estat i l’església introdu-
int mesures com el divorci o 
el matrimoni civil, una II Repú-
blica que era coneguda com 
«la República dels mestres», 
on l’educació era obligatòria 
i totalment gratuïta, suprimint 
la religió de les escoles pú-
bliques. En la Constitució de 
1931 s’abordava el reconei-
xement dels drets socials i 
econòmics i les bases del que 
avui coneixem com l’estat de 
benestar, un estat de benestar 
que els governants actuals es-
tan destrossant a base de tiso-
rades i austeritat econòmica.
La situació política que avui 
vivim, va fer que la celebració 
del 82 aniversari de la Repú-
blica no fos un acte melan-
còlic i d’enyorança a aquells 
inoblidables anys sinó una 
reivindicació ferma demanant 
la transició cap a una III Re-
pública.

Plataforma per la República 

Orquestrada a tres bandes
cavaller, La batalla i Final, in-
terpretades per violins, violes, 
violoncels, contrabaix, flautes 
travesseres, clarinets, saxò-
fons, trompa, trombons, pia-
nos i percussions.
La direcció de la llegenda ani-
rà a càrrec de Frederic Prat, 
director de l’Escola de Música 
de Capellades, i compta amb 
la col·laboració de l’Escola de 
Teatre de Piera, ja que el nar-
rador de la història, Isaac Po-
sadas, n’és integrant. El preu 
de l’entrada és d’1 euro.
L’orquestrada és un projecte 
bianual comú entre les escoles 
de música de Piera, Capella-
des i els Hostalets de Pierola. 
El maig del 2011 va engegar 
amb molt d’èxit als Hostalets 
de Pierola, aquest any és el 
torn de Piera i el 2015 es durà 
a terme a Capellades.

El Teatre de Solsona va aco-
llir, el passat 4 d’abril, l’acte 
de celebració del Dia de les 
Esquadres a la Regió Policial 
Central, al qual van assistir 

Reconeixement a la policia local

agents de la Policia Local de 
Piera, acompanyats del regi-
dor de Seguretat Ciutadana, 
Francisco Jiménez Zamudio, 
i el caporal de la policia local, 
Antoni Navarro.
Aquesta és una festivitat que 
aplega agents del mossos 
d’esquadra i de la regió po-
licial central, i en el qual es 
van felicitar públicament els 
agents pierencs Ferran Ra-
fecas, Carlos Cervera, Angel 
Sáez i Benito Capel. L’acte va 
ser presidit pel conseller d’In-
terior, Ramon Espadaler.

Reconeixement a la policia local de Piera en el 
Dia de les Esquadres a la Regió Policial Central.

 
Fira del Sant Crist                           

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 d’abril de 20136

AGÈNCIA DE PIERA

C/ Del Llobregat, 6 - Tel. 686 38 62 78

Av. d’Igualada, 79 Piera

TOTA MENA DE GOMINOLES 
PER LES VOSTRES FESTES

TOTA MENA DE GOMINOLES 
PER LES VOSTRES FESTES

C/ del Llobregat, 4 Piera Tel. 93 776 22 38



Gent passejant per la Fira del Sant Crist de Piera.

“Quan les coses van 
bé, estar en una fira 
pot ser una pèrdua de 
temps, perquè és un 
trasbals, un esforç, i 
potser no vens gran 
cosa. En canvi, quan 
les coses van mala-
ment, una fira repre-
senta una oportunitat 
que s’ha d’aprofitar”

Josep Llopart, tinent d’alcalde d’Empresa, Ocupació i Hisenda de l’Ajuntament de Piera.

Josep Llopart: “Aquest any hi ha més participació a la 
Fira del comerç de Piera que l’any passat”
Jordi Puiggròs.-
Malgrat els temps de crisi i de 
dificultats per a tots els sectors 
econòmics, Piera torna aquest 
cap de setmana a acollir una 
fira que, lluny del que hom 
podria esperar, tindrà encara 
més expositors que l’any pas-
sat. Al costat dels estands i 
les parades, s’ha confeccionat 
un programa d’activitats prou 
atractiu que ajudarà a acollir 
visitants de tota la comarca. 
De la Fira i Festes del Sant 
Crist 2013 n’hem parlat amb 
Josep Llopart, tinent d’alcal-
de d’Empresa i Ocupació, i 
Hisenda, de l’Ajuntament de 
Piera.

Com s’ho fa, amb els temps 
que corren, un regidor mu-
nicipal per què la fira no per-
di atractiu?
No sé si serà per la crisi, però 
el cert és que aquest any hi 
ha més expositors del comerç 
pierenc que l’any passat, en 
concret, 75 comerços. Sí que 
és cert que, quan hi ha temps 
de bonança, és fàcil que un 
s’acomodi una mica i anar a 
una fira suposi un esforç afe-
git. Ara, en canvi, els ingres-
sos ja no són el que eren, i és 
possible que alguns hagin de-
cidit fer el pas. La fira serveix 
per donar-te a conèixer, per 
oferir el que vols vendre, per 
demostrar que encara exis-
teixes. Com a tot arreu, el co-
merç de Piera aguanta la crisi 
com pot. 
Diuen que, quan més mala-
ment està la situació, més 
sentit té exposar en una fira.
Sí, és cert. Jo també sóc co-
merciant, i sé que quan vas ve 
de dilluns a divendres i fas ca-
laix, quan treus rendiment del 
teu negoci, inconscientment et 

Entrevista al tinent d’alcalde d’Empresa, Ocupació i Hisenda de Piera

vas acomodant. És possible 
que llavors pensis que anar a 
una fira pot ser una pèrdua de 
temps, perquè és un trasbals, 
un esforç, i potser no vens 
gran cosa. En canvi, quan les 
coses van malament, una fira 
representa una oportunitat 
que s’ha d’aprofitar.
La fira té un calendari d’acti-
vitats prou atractiu. 
L’Ajuntament té una partida 
destinada a la fira. A banda 
de les despeses fixes de so, 
enllumenat, Brigada... també 
cuidem les entitats, de mane-
ra que disposen d’un estand, 
d’un equip de so, i participen 
activament del programa d’ac-
tivitats.
Els pierencs valoren la fira 
del Sant Crist?
Hi ha un sentiment molt arre-
lat, sí. També és cert que fa 
uns anys encara ho era més. 
El comerç feia uns estands 
preciosos, cosa que ara no es 
pot fer. Amb els anys ha anat 
perdent una mica, potser per 
aquella comoditat de la que 
parlava abans. L’any passat 
ja es va veure un petit canvi, i 
aquest hi ha més voluntat per 
part dels botiguers de partici-
par. Hi ha més motivació.
L’augment de població a 
Piera no ha beneficiat el co-
merç local?
El nucli de Piera són set mil 
persones, i el municipi té 19 
barris, molt distanciats entre 
ells. Alguns toquen a Sant 
Sadurní, d’altres més a Mas-
quefa... No tots vénen a Pie-
ra a comprar. Són hàbits de 
sempre, que no s’han perdut. 
Abans hi havia moltes cases 
de segona residència, i la gent 
venia a Piera el divendres o el 
dissabte a comprar per omplir 

la nevera, però ara en aques-
tes cases ja hi viu la gent tota 
la setmana, i no necessària-
ment vénen al nucli de Piera 
a comprar... Si els 15.000 ha-
bitants vinguessin a comprar 
al nucli urbà, el comerç segur 
que no tindria els problemes 
que té. Els dissabtes es nota 

una punta, però no és el que 
passava abans. També és cert 
que llavors s’obria els dissab-
tes a la tarda, els diumenges 
al matí... Això ja no passa.
Doncs en moltes coses tor-
nem al passat. 
Sí, sí. Al que funcionava. I ens 
hauríem d’adaptar. És un es-
forç que s’haurà de fer. Sinó, 
la gent marxarà a d’altres 
llocs. Els pierencs sabem que, 
un dissabte a la tarda, o un 
diumenge pel matí, hi ha llocs 
a Masquefa o Hostalets on es 
pot anar a comprar, quan a Pi-
era està tot tancat. Costa, es-
tem ben acostumats, jo tam-
bé, però tard o d’hora s’haurà 
de canviar cap aquí.

Pel que fa la indústria, 
l’Ajuntament de Piera treba-
lla en fer nous espais. Com 
està, el nou Pla General?
Estem treballant-hi, i aquest 
any ha de quedar enllestit. Hi 
ha prevista una nova zona a 
l’entorn de Can Canals, tocant 
a Masquefa, i també hi ha un 
altre espai al Bedorc. Aquest 
últim ja està aprovat, el que 
passa és que s’hauria de re-
parceŀlar. En el nucli, també hi 
ha una zona industrial prevista 
a l’altre cantó de la via. Però, 
avui per avui, si vingués algu-
na empresa, l’únic que podem 
oferir és al Bedorc. Tota la res-
ta no estarà a punt fins que no 
s’aprovi el POUM. 
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Alta Anoia 

Per Sant Jordi arriba a Calaf la 
2a edició del Dictat Català

Hi haurà dues categories per al concurs, infantil-juvenil i per adults. 

CALAF / REDACCIÓ

Petits i grans tindran l’oportu-
nitat de demostrar els seus co-
neixements de llengua catala-
na el proper 23 d’abril a Calaf. 
I és que per Sant Jordi se ce-
lebrarà la 2a edició del Dictat 
Català, una iniciativa de la re-
gidoria de Cultura i de la pro-
fessora dels cursos de català, 
que es va estrenar l’any pas-
sat amb una molt bona acolli-
da. L’activitat se celebrarà a 

la cèntrica plaça dels Arbres, i 
començarà a 2/4 de sis amb el 
dictat de la categoria infantil-
juvenil (de 10 a 17 anys). A les 
set de la tarda serà el torn del 
dictat per als adults (a partir de 
18 anys).
La inscripció, que és gratuïta, 
es pot fer una estona abans 
de l’inici de cada dictat, a la 
mateixa plaça dels Arbres. Hi 
haurà premis per als guanya-
dors de cada categoria.

Fira de Primavera a l’espai 
educatiu l’Ametller de Copons

A les mateixes instal·lacions educatives tindran lloc les diferents activitats de la fira.

COPONS / REDACCIÓ

El proper diumenge 5 de maig, 
entre les deu del matí i 2/4 de 
dues del migdia es portarà a 
terme la fira de primavera a 
l’espai per als infants de 2 a 
6 anys de l’“Ametller” de Co-
pons. Al llarg del matí hi haurà 
diferents activitats. D’una ban-
da, entre 2/4 d’onze i 2/4 de 
dotze del migdia hi haurà ta-
llers per infants de 3 a 6 anys, 
a partir de 2/4 de dotze hi hau-
rà un conte de primavera i a 
les dotze una xerrada sobre la 
pedagogia Waldorf, que es se-
gueix en aquest espai, i més 
informació sobre el projecte 
“Ametller”. 
A més a més, al llarg del matí 
hi haurà servei de bar i venda 
de llibres, materials didàctics 
i també joguines fetes per les 
famílies. També visitarà l’espai 
un pare exalumne d’una es-

cola Waldorf d’Alemanya que 
explicarà la seva experiència 
des de tots els punts de vista 
al moment de la xerrada.  Per 
a més informació, tot aquells 
que estiguin interessats poden 
trucar al 671 429 975.
L’Ametller és doncs un espai 
per als infants, de 2 a 6 anys, 
basat en la pedagogia Wal-
drof, un sistema pedagògic 
basat en la filosofia educati-
va desenvolupada pel filòsof 
Rudolf Steiner, el fundador de 
l’antroposofia. L’aprenentatge 
és interdisciplinari, integrant 
tant sabers pràctics com artís-
tics, i elements conceptuals, i 
que es coordina amb els “rit-
mes naturals del dia a dia”. 
Qualsevol persona que estigui 
interessada pot consultar més 
informació de l’Ametller a tra-
vés de la pàgina, http://espaia-
metller.blogspot.com.es/.Unió de Pagesos 

organitza una xerrada 
sobre seguretat al 
món rural a Calaf
CALAF / REDACCIÓ

Unió de Pagesos organitza 
per avui divendres 19 d’abril, 
una xerrada informativa a Ca-
laf sobre la seguretat al món 
rural davant els robatoris que 
s’estan produint a les explota-
cions agràries i per donar res-
posta als dubtes i qüestions 
que pugui plantejar la pagesia.
La presentació de la xerrada 
anirà a càrrec de Joan Vi-
dal, coordinador comarcal de 
l’Anoia d’Unió de Pagesos, i 
un agent dels Mossos d’Es-
quadra, que parlarà sobre 
consells de seguretat al món 
rural.
La xerrada tindrà lloc avui a 
2/4 de nou del vespre, a la 
Sala Casa Felip de Calaf, a la 
Plaça Gran, 2-4 i està oberta a 
tothom qui n’estigui interessat.
Per a més informació, es pot 
contactar amb Joan Vidal, 
el coordinador comarcal de 
l’Anoia d’Unió de Pagesos, 
trucant al telèfon 689 389 037.

Troben als Prats de Rei un tram de 
muralla i el seu fossat del segle V aC

Vista general de la muralla descoberta al municipi de l’Alta Anoia.

ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

La intervenció arqueològica 
preventiva arran del segui-
ment de les obres d’urbanitza-
ció del nucli antic de Prats de 
Rei, a càrrec de les empreses 
arqueològiques Cat Patrimoni 
i Antequem SL i sota la direc-
ció de l’arqueòleg Dídac Pà-
mies, ha permès localitzar un 
tram de muralla de 6 metres 
de longitud, entre 3 i 5 metres 
d’amplada i 3,6 metres d’alça-
da disposat de nord a sud, da-
vant l’església de la Mare de 
Déu del Portal. 
Fins a dia d’avui, es conside-
rava que la fundació del mu-
nicipium sigarrensis, esmentat 
en dues làpides localitzades 
al municipi de Prats de Rei,  
tenia un origen no més antic 
del segle II aC, però amb els 
resultats preliminars obtin-
guts en la present intervenció 
arqueològica, es pot afirmar 
l’existència d’un nucli de po-
blació anterior al segle V aC, 
el qual pateix diferents refor-
mes urbanístiques i ampliaci-
ons fins al segle III aC.
El tram de muralla localitzat i el 
seu fossat, també localitzat al 
carrer de l’Abat, insinuen una 
trajectòria del tramat defensiu 
que envoltarien un nucli urbà, 
situat al promontori on actual-
ment hi trobem la fàbrica de 
la Farinera, d’una superfície 

d’aproximada de 6300m2. 
Es desconeix el moment fun-
dacional d’aquest recinte em-
murallat, però els materials 
ceràmics recuperats a les 
cotes inferiors del fossat per-
meten situar les restes amb 
anterioritat als segles V-IV aC. 
Com a característica construc-
tiva rellevant, el mur presenta 
un talús a la part exterior molt 
pronunciat,  així com un fossat 
excavat al substrat geològic 
amb molt poca amplada. 
Vers el segle IV aC aquest 
fossat s’emplena molt proba-
blement degut a la necessitat 
d’expansió  que requereix la 
població i s’hi construeixen 
nous edificis al damunt i ados-
sats a la muralla.  Seria tam-

bé en aquest moment quan 
es construiria un nou recinte 
emmurallat, encara avui per 
localitzar. Amb tot, a raó de les 
diferents restes d’època ibèri-
ca localitzades en el municipi, 
es pot determinar que l’urba-
nisme va augmentar fins a as-
solir una superfície hipotètica 
de 13.000m2.
La magnitud de la troballa, i 
l’evident continuïtat poblacio-
nal al llarg dels segles podrien 
corroborar la idea de que el 
poblat ibèric anomenat Sikar-
ra es trobaria al municipi de 
Els Prats de Rei. Idea molt 
versemblant atesa la similitud 
innegable del mot ibèric sikar-
ra i la denominació romana de 
sigarrens. 

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

Valdagno 

   X
AV

I SERRA ROVIRA                d’ÓDENA     

Dissabte 20 d’abril  2013 a les 20.30 h Pavelló de les Comes
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Alta Anoia 

Arriba la primera edició de la Fira 
Veciana de productes artesanals
VECIANA / REDACCIÓ

Aquest diumenge 21 d’abril el 
nucli de Veciana es vestirà de 
festa per a celebrar la primera 
edició de Fira Veciana, amb la 
qual es volen donar a conèixer 
i promocionar els comerços 
portats per vecianencs i veci-
anenques, estiguin o no situ-
ats al municipi. Així serà com 
a partir de les deu del matí, i 
durant tot el matí, els assis-
tents a la fira podran visitar 
les variades parades i gaudir 
de diverses activitats com són 
jocs per la mainada, música 
en directe, elaboració de sa-
bons artesanals i l’exposició 
del curs de manualitats de les 
dones de Veciana.

Primera cursa BTT
Durant el mateix matí, i dins 
dels actes de la fira, tindrà lloc 
la primera cursa BTT del mu-
nicipi, la qual tindrà un recor-
regut de 26,5 quilòmetre i un 
desnivell de 785 metres. Tots 
els participants tindran dret 
als avituallaments, una begu-
da i un entrepà que se’ls farà 
entrega al finalitzar la cursa. 

A més, optaran a dotze pre-
mis de dues categories. Les 
inscripcions es van obrir el 25 
de març i es tancaran demà 
dissabte, 20 d’abril a les qua-
tre de la tarda, o en arribar al 
màxim de places establertes, 
fixat en 200 participants. Per 
inscriure’s a la cursa es pot fer 
presencialment a les oficines 

de  l’ajuntament de Veciana, 
de dilluns a divendres de vuit 
del matí a tres de la tarda, o 
bé a la pàgina web www.ins-
cripcions.cat/cursabttvecia-
na2013/formulari_inscripcio. 
Es pot trobar més informació 
a la pàgina web d’un dels or-
ganitzadors, X-AVI, material 
de muntanya, www.x-avi.cat. 

Bona acollida de la novel·la de 
l’autor igualadí Darius Solé

La Sala Felip de Calaf va rebre l’escriptor que presentava l’obra “De qui és aquesta maleta?”.

CALAF / REDACCIÓ

Una quarantena de persones 
van assistir divendres passat 
a la Sala Felip de Calaf a la 
presentació de la novel·la De 
qui és aquesta maleta?. Els 
assistents van poder conèi-
xer una mica millor l’escriptor, 
l’igualadí Darius Solé, i fer-se 
una idea de la història que hi 
explica —un argument que 
nasqué a partir d’unes cartes 
que la família de l’autor va tro-

bar a les golfes de la masia, 
prop d’una vella maleta. A par-
tir d’aquí es construeix la tra-
ma, situada en la Guerra Civil 
i focalitzada en la història de 
dos germans i les peripècies 
que els tocà viure durant el 
conflicte bèl·lic. L’acte va ser 
conduït pel periodista Oriol 
Solà, qui va destacar la capa-
citat de la novel·la per seduir 
el lector i endinsar-lo en la fas-
cinant història.

La gent gran de Calaf celebra  
diumenge la seva Diada

Els participants a la festa de l’edició de l’any anterior.

CALAF / REDACCIÓ

Aquest diumenge se celebra-
rà a Calaf una nova edició 
de la Festa Homenatge a la 
Gent Gran, un esdeveniment 
del qual són protagonistes els 
avis i les àvies del municipi. 
Un any més, els actes comen-
çaran a 2/4 de dotze del mig-
dia amb la missa a l’església 

de Sant Jaume, que anirà se-
guida d’un concert de la Coral 
Ressons. En sortir, a la plaça 
Gran, es farà la ja tradicional 
fotografia de grup. La jornada 
continuarà tot seguit a la sala 
de festes Bogart, amb el dinar 
de germanor, l’espectacle i 
el ball. Enguany, participaran 
unes 180 persones.

Els Mossos ofereixen una 
xerrada sobre seguretat
CALAF / REDACCIÓ

Avui divendres 19 d’abril, l’Es-
plai de la Gent Gran de Calaf 
a  la Casa Bertran, acollirà una 
xerrada a càrrec d’un agent 
dels Mossos d’Esquadra. Es 
tracta d’una nova edició dels 
“Consells de seguretat per a 
gent gran: com evitar els en-
ganys”, una activitat que de 
ben segur serà ben interes-
sant per a les persones grans, 
però també per a totes aque-

lles que vulguin informar-se 
sobre les principals mesures 
de seguertat a casa. 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 a la Casa Ber-
tran i en aquest setntit, està 
oberta a tothom.

Calaf ofereix nova formació a 
través del Consell Comarcal

Aquest diumenge 
torna el musical 
“Germans de Sang” 
al Casal de Calaf

Dilluns passat durant la presentació del curs al Centre de Recursos per a l’Ocupació.

CALAF / REDACCIÓ

El passat dilluns va començar, 
al Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf, el curs 
d’Auxiliar de manteniment, 
vigilant i conserge. L’acció 
formativa, de 340 hores de 
durada, l’impulsa el Consell 
Comarcal de l’Anoia, en el 
marc del Projecte Anoia Acti-
va, i és per això que al primer 
dia de classe va assistir-hi 
també el conseller de Promo-
ció Econòmica, Josep Cente-
llas, que va estar acompanyat 
del 1r tinent d’alcalde de Calaf, 
Joan Caballol. Centellas va 
animar la quinzena d’alumnes 
a aprofitar el curs al màxim, i 
va recordar-los la importància 
de la formació a l’hora d’acon-
seguir un lloc de treball. 
Per la seva banda, Caballol va 
remarcar l’aposta que va fer 

l’ajuntament de Calaf fa dos 
anys, amb la creació del Cen-
tre de Recursos per a l’Ocu-
pació, un instrument que s’ha 
demostrat necessari per in-
tentar pal·liar els efectes de la 
crisi econòmica en el mercat 
laboral de Calaf. El curs d’Au-
xiliar de manteniment, vigilant 
i conserge compta també amb 
80 hores de pràctiques en 
empreses. Anoia Activa, en 
aquesta cinquena edició rea-
litza altres formacions adreça-
des a persones que es troben 
en situació d’atur. Per a més 
informació dels cursos podeu 
consultar les pàgines web 
www.anoiaactiva.cat i www.
anoiaproject.cat. Aquesta ac-
ció està subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, en el marc del Projecte 
“Treball a les 7 comarques”. 

CALAF / REDACCIÓ

L’aplaudit musical “Germans 
de sang” es podrà veure de 
nou aquest diumenge 21 
d’abril a Calaf, a càrrec de 
pràcticament la totalitat d’ac-
tors i actrius que fa uns anys 
es van encarregar de portar-
lo a escena —i de nou sota 
la direcció de Carme Sala. 
L’obra és un musical de Willy 
Russell, basat en la novel·la 
“Els germans corsos” escrita 
el 1844 per Alexandre Dumas. 
A grans trets, l’argument narra 
la història de dos bessons que 
són separats en el moment 
de néixer, i que van a parar 
en dos contextos socials ben 
diferents, un sent un graduat 
d’Oxford i conseller a un ajun-
tament; i l’altre acaba a l’atur i 
a la presó. El musical ha tingut 
diverses gires d’èxit, va estre-
nar-se a Broadway, i ha de-
senvolupat un cert culte.
La representació tindrà lloc 
a les sis de la tarda a la sala 
gran del Casal de Calaf. Les 
entrades es poden adquirir 
demà dissabte 20 d’abril de 
vuit a deu del vespre i el ma-
teix diumenge a la taquilla del 
Casal. Els beneficis de la fun-
ció es destinaran al Club de 
Bàsquet Calaf.



Crida a l’afició per omplir demà les Comes davant 
el decisiu partit amb el Valdagno italià 
IGUALADA / IHC BLOCAT

Demà dissabte dia 20 a 2/4 
de 9 del vespre es jugarà a 
Les Comes el partit d’anada 
de l’eliminatòria dels quarts de 
final de la Lliga Europea con-
tra l’equip italià del Valdagno. 
Per a aquest partit de la Lliga 
Europea s’han emprès tot un 
seguit d’iniciatives per acon-
seguir una molt bona entrada 
a Les Comes. L’objectiu és 
aconseguir un bon resultat per 
viatjar a Itàlia a disputar el par-
tit de tornada amb l’esperança 
de poder tornar a classificar 
l’equip per a una Final Four de 
la Lliga Europea deu anys des-
prés de la que van jugar a La 
Corunya el 2003.
Tots els socis/es poden passar 
per les oficines del club a re-
collir un val per descompte de 
7€ en el preu de l’entrada per 
a aquest partit que poden do-
nar als seus amics o familiars. 
Al mateix temps, també s’han 
posat a la venta entrades an-
ticipades amb un 50% de des-
compte pel públic en general al 
portal web igualadashowroom.
cat. Els subscriptors de La Veu 
també tindran un 30% de des-
compte en el preu de l’entrada, 
presentant el carnet a la taqui-
lla. El club també ha fet una 
intensa campanya a totes les 
escoles de la ciutat, convidant 
als alumnes a veure el partit.
El partit es presenta com la 
gran oportunitat per a l’equip 
igualadí, capaç de fer gestes 
quasi impossibles aquesta 
temporada -victòries impo-
nents davant el FC Barcelona-  
i també derrotes inexplicables. 
El tècnic igualadí Francesc 

  Jornada 23
  Vilanova  -  Lleida   1  :  4
  Calafell  -  Sant Feliu   5  :  2
  Voltregà  -  Blanes   6  :  4
  Shum  -  IGUALADA   3  :  1
  Lloret  -  Alcoi                               ajr.
  Vendrell  -  Noia   3  :  1
  Reus Dep.  -  Liceo   3  :  5
  Vic  -  FC Barcelona   0  :  5

   Jornada 24
    Alcoi  -  Calafell   _  :  _
   Lloret  -  Voltregà   _  :  _
   Sant Feliu  -  Vilanova   _  :  _
   Lleida  -  Shum   _  :  _
   Liceo  -  Vendrell   _  :  _
   FC Barcelona  -  Reus Dep.   _  :  _
   IGUALADA  -  Vic   _  :  _
   Noia  -  Blanes   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   23   60     132:59     73
2   FC Barcelona   23   54     117:45     72
3   Vendrell   23   47     94:65     29
4   Reus Dep.   23   39     107:92     15
5   Vic   23   37     71:51     20
6   Noia   23   36     78:78     0
7   IGUALADA   23   34     91:90     1
8   Lleida   23   34     84:88     -4
9   Voltregà   23   32     69:76     -7
10   Lloret   22   28     91:90     1
11   Vilanova   23   28     84:111     -27
12   Blanes   23   22     76:82     -6
13   Shum   23   21     68:96     -28
14   Calafell   23   21     68:98     -30
15   Sant Feliu   23   19     62:111     -49
16   Alcoi   22   10     51:111     -60

L’IHC vol que les Comes sigui demà la de les grans ocasions. Arxiu Joan Guasch.

Final “igualadina” a 
la Copa de la Reina 
d’hoquei femení
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Biescas i Alcorcon van jugar 
la final de la Copa de la Reina 
2013. Les asturianes van elimi-
nar les amfitriones del Voltregà 
amb un gol d’or. I les madrile-
nyes al Reus per penals amb 
una autèntica exhibició de la 
portera igualadina Teresa Ber-
nadas. A la final la Teresa es 
va trobar a la també arlequi-
nada Maria Diez. Precisament 
la Maria es va convertir en la 
gran protagonista de la final, 
amb victòria de les asturianes 
amb gol d’or. Els tres gols de 
les campiones de Copa  els va 
fer la Maria, inclòs el llença-
ment de penal que no va poder 
aturar la Teresa, que va fer un 
campionat excepcional.

Empat de l’IHC 
femení amb el Palau
Les jugadores de l’IHC van 
salvar miraculosament un punt 
en un últim minut meravellós al 
que hi van arribar amb un clar 
4 a 2 en contra. Però primer 
Raquel Bernadas i finalment 
l’Anna Gil en l’últim sospir van 
signar un empat amb regust 
d’or.
Les locals es van avançar al 
minut 6 i mig. Laura Salvador, 
la reina dels reequilibris, va 
tornar a aparèixer per empatar 
dos minuts més tard. L’1 a 1 li 
va donar ales a l’IHC que va 
arribar a posar-se per davant  
a falta de 3 minuts per arribar 
al descans amb un gol de la 
Marta Soler, però 1 minut més 
tard Laura Puigdueta va tornar 
a establir la igualada.
El Palau va tornar a marcar no-
més arrencar la segona meitat 
i això va pesar com una llosa 
per les igualadines que van 
anar veient com passaven 
els minuts i el gol no arribava. 
Quan a falta de 4 minuts Puig-
dueta feia el 4 a 2 tot sembla-
va perdut. Però faltaven els 68 
segons màgics que van acabar 
salvant un punti premiant l’es-
forç incansable de les arlequi-
nades.
FONTANELLAS I MARTÍ IHC 2 
(2/2)  Laura Hernandez, Laura 
Salvador (1), Marta Soler (1), 
Anna Gil (1) i Raquel Bernadas 
(1), equip inicial. Elba Garreta, 
Judith Baldris, Carolina Esco-
bar i Laura Balaguer. 

Els subscriptors de La 
Veu tindran un 30% 
de descompte en el 
preu de l’entrada

Monclús explicava aquesta 
setmana que “tenim tres entre-
naments per preparar el partit. 
Cal valorar molt el partit que 
hem de fer, tenint en compte 
el rival, un equip molt directe 
a nivell ofensiu, amb jugadors 
amb una tècnica impressio-
nant”. Monclús afegia que du-
rant aquesta setmana “veurem 
video d’ells i a preparar el partit 
per intentar fer un bon resultat 
El Valdagno és un equip que 
té un talent ofensiu impressio-
nant, que té una mitjana molt 
alta de gols a favor, tot i que 
també en reben molts. Cal es-
tar molt atents en la defensa 
d’ajudes i en no donar contres, 
ja que el seu joc es basa en 
sortides molt ràpides i en el joc 
directe”.

L’IHC arriba a aquest partit 
després de patir una derrota a 
l’OK Lliga a la pista del Shum 
Maçanet per 3-1. 
Derrota per la mínima de l’IHC 
(el 3 a 1 arribava a 90 segons 
del final) en un partit molt ajus-
tat que podria haver caigut a 
una o altra banda i que va que-
dat absolutament marcat per 
una lesió de Marçal Casadeva-
llm que no li impedirà demà es-
tar a punt davant el Valdagno. 
El defensa vigatà va rebre un 
cop de bola al clatell en l’es-
calfament i va quedar marejat 
i amb molt dolor a les cervicals. 
L’IHC va notar l’absència del 
Marçal i tot i que va saber imple-
mentar una defensa zonal molt 
consistent, va rebre dos gols 
que capgiraven el gol inicial ar-

lequinat de Càceres amb una 
de les seves mítiques culleres 
a l’escaire en un llençament de 
falta. I a 1 minut i 48 segons 
pel final Ruben Fernàndez va 
aprofitaf una contra per definir 
el partit que perfectament po-
dria haver acabat amb l’empat 
a 2. Serà per “la síndrome dels 
vells amics” però la realitat és 
que el Shum de Navarro i Ivan 
Sanz ha aconseguit el 25% 
dels punts que té (6 dels 21) 
d’un IHC on se’ls recorda amb 
enyor. Els punts escapats sem-
pre fiblen però …



El CFI cedeix un empat 
davant el Torreforta (1-1)

FUTBOL / ROGER MARÍ

Els igualadins tot i disposar de 
grans ocasions per guanyar 
el partit es van haver de con-
formar amb un punt davant el 
Torreforta. El conjunt visitant 
es va avançar en el marcador 
ben aviat gràcies a Montané 
(17’). Els blaus van intentar 
capgirar el marcador, però el 
gol de Jony (66’) només va 
poder servir per esgarrapar un 
punt. Aquest resultat confirma 
la baixada de joc de l’Igualada 
ja que només ha sumat 3 punts 
dels últims 12.
Davant d’una intensa calor a 
Les Comes, l’Igualada va co-
mençar dominant el partit amb 
el control de la pilota a la zona 
ample del camp encara que 
no va poder crear cap acció 
de perill. Per la seva banda, 
el conjunt Tarragoní buscava 
parar el joc reiteradament i es 
limitava a estar ben col·locat 
defensivament i buscar el joc 
directe. Precisament, en la 
primera arribada amb perill 
dels visitants, Montané (17’) 
va aprofitar una puntada llar-
ga del seu porter per guanyar 
l’esquena de la defensa igua-
ladina i batre a Yannick en un 
potent xut. Aquest gol posava 
en avantatge a un Torreforta 

Els blaus van cedir un punt a les Comes. Foto: Toni Marí.
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  Jornada 27
  Ascó  -  Valls   6  :  1
  Viladecans  -  Cervera   1  :  0
  V. Alegre  -  Morell   3  :  1
  Andorra  -  Amposta   1  :  0
  Santfeliuenc  -  Sants   2  :  1
  Tecnofutbol  -  Tàrrega   1  :  3
  Martinenc  -  Reddis   2  :  0
  Torredembarra  -  Vilanova G.   1  :  1
  IGUALADA  -  Torreforta   1  :  1
   Jornada 28
   Sants  -  Ascó   _  :  _
   Cervera  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Viladecans  -  V. Alegre   _  :  _
   Valls  -  Andorra   _  :  _
   Amposta  -  Martinenc   _  :  _
   Vilanova G.  -  Tecnofutbol   _  :  _
   Torreforta  -  Torredembarra   _  :  _
   Reddis  -  IGUALADA   _  :  _
   Tàrrega  -  Morell   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   27   63     70:23     47
2   Viladecans   27   59     50:21     29
3   Santfeliuenc   27   59     45:21     24
4   Martinenc   27   51     51:24     27
5   IGUALADA   26   45     47:28     19
6   V. Alegre   27   42     45:43     2
7   Amposta   27   39     39:32     7
8   Tàrrega   27   37     36:40     -4
9   Vilanova G.   27   34     37:36     1
10   Andorra   25   34     32:36     -4
11   Reddis   27   30     29:59     -30
12   Torreforta   26   28     30:42     -12
13   Sants   27   28     39:53     -14
14   Torredembarra   27   27     36:41     -5
15   Cervera   27   26     30:47     -17
16   Valls   27   26     26:45     -19
17   Morell   27   25     21:46     -25
18   Tecnofutbol   27   23     24:50     -26

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 27
  Base Vilanova  -  St. Cugat Ses.   5  :  1
  Suburense  -  Les Roquetes             sus
  La Granada  -  Sitges   3  :  3
  St. Sadurní At.  -  ÒDENA   2  :  5
  Hortonenc  -  Ribes   2  :  3
  Jove Roquetes  -  SAN MAURO   1  :  2
  CAPELLADES  -  Vilafranca Atl.   4  :  2
  Riudebitlles  -  MONTSERRAT   2  :  2
  ANOIA  -  FÀTIMA   4  :  2

  Jornada 28
   Ribes  -  Base Vilanova   _  :  _
   Les Roquetes  -  Hortonenc   _  :  _
   Suburense  -  La Granada   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   ÒDENA  -  CAPELLADES   _  :  _
   MONTSERRAT  -  Jove Roquetes   _  :  _
   FÀTIMA  -  Riudebitlles   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  ANOIA   _  :  _
   SAN MAURO  -  Sitges   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   27   66     91:31     60
2   Sitges   27   61     72:41     31
3   ÒDENA   27   56     76:43     33
4   Vilafranca Atl.   27   50     50:33     17
5   Base Vilanova   27   49     63:44     19
6   Les Roquetes   26   48     55:45     10
7   Suburense   26   42     48:40     8
8   Jove Roquetes   27   35     61:47     14
9   St. Cugat Ses.   27   33     51:52     -1
10   La Granada   27   32     50:59     -9
11   CAPELLADES   27   31     56:70     -14
12   Riudebitlles   27   29     51:73     -22
13   St. Sadurní At.   27   29     44:69     -25
14   Ribes   27   28     52:55     -3
15   MONTSERRAT   27   28     43:66     -23
16   Hortonenc   27   23     34:69     -35
17   FÀTIMA   27   20     40:72     -32
18   ANOIA   27   19     41:69     -28

  Jornada 25
  Carme  -  La Paz   10  :  0
  Pobla Clar.  -  PM Tossa   1  :  1
  Rebrot  -  Piràmides   10  :  1
  Vista Alegre  -  Calaf   1  :  3
  Tous  -  Torre Clar.                    sus
  Jorba  -  Vilanoveta   0  :  4
  Ateneu Ig.  -  Montbui   6  :  2

   Jornada 26
    Calaf  -  Carme   _  :  _
   Vista Alegre  -  Pobla Clar.   _  :  _
   La Paz  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Vilanoveta  -  Tous   _  :  _
   Montbui  -  Jorba   _  :  _
   Piràmides  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Torre Clar.  -  PM Tossa   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   23   59     105:27     78
2   Pobla Clar.   23   51     81:43     38
3   Garcia Montbui   23   50     56:29     27
4   PM Tossa   24   48     75:42     33
5   Vilanoveta   22   47     58:31     27
6   Calaf   22   43     78:34     44
7   Rebrot   24   43     85:59     26
8   Vista Alegre   23   42     54:43     11
9   Ateneu Ig.   24   37     73:54     19
10   Jorba   24   23     63:76     -13
11   Torre Clar.   22   19     23:71     -48
12   Tous   23   15     27:48     -21
13   Montbui   23   13     39:74     -35
14   La Paz   23   6     23:105     -82
15   Piràmides   23   4     22:126     -104

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 25
  Mediona  -  Ràpit Català   3  :  2
  Espirall  -  Fontrubí   2  :  0
  Real Unión  -  CABRERA ANOIA   3  :  3
  Martinenca  -  HOSTALETS P.   2  :  5
  Puigdàlber  -  LA LLACUNA   0  :  3
  Ind. Garraf  -  Torrellenc   2  :  1
  Can Cartró  -  VALLBONA   5  :  1
  Plana Rodona  -  St. Sadurní   2  :  4

  Jornada 26
   LA LLACUNA  -  Espirall   _  :  _
   Puigdàlber  -  Real Unión   _  :  _
   Fontrubí  -  Mediona   _  :  _
   Ràpit Català  -  Martinenca   _  :  _
   VALLBONA  -  Ind. Garraf   _  :  _
   St. Sadurní  -  Can Cartró   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  Plana Rodona   _  :  _
   Torrellenc  -  CABRERA ANOIA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   25   59     86:33     53
2   HOSTALETS P.   25   57     89:32     57
3   Ràpit Català   25   52     84:33     51
4   Mediona   25   51     78:38     40
5   Can Cartró   25   50     76:40     36
6   Ind. Garraf   25   48     51:31     20
7   Martinenca   25   44     66:44     22
8   St. Sadurní   25   39     54:52     2
9   Plana Rodona   25   38     78:47     31
10   Torrellenc   25   34     56:49     7
11   LA LLACUNA   24   31     40:48     -8
12   CABRERA ANOIA   25   28     53:75     -22
13   Real Unión   25   19     45:58     -13
14   VALLBONA   24   10     36:107     -71
15   Fontrubí   25   10     22:97     -75
16   Puigdàlber   25   1     12:142     -130

futbol 4A CATALANA G10

que fins al moment en prou fei-
nes havia passat del mig camp 
amb la pilota controlada.
Amb el marcador advers, 
l’Igualada va posar una marxa 
més en el seu joc i primer En-
ric, després d’un gran control i 
una mitja volta a dins l’àrea va 
posar a prova al porter visitant 
i posteriorment, Fran, després 
d’una bona combinació amb 
Gerard, va xutar des de la fron-
tal de l’àrea, però Huertas va 
estar novament molt encertat.
A l’inici de la represa, l’Igualada 
va sortir molt endollat en busca 
del gol de l’empat. Jony, als 
cincs minuts, va executar una 
falta per sobre la tanca, però 
el seu xut va ser refusat pel 
travesser quan ja es cantava 
el gol a les graderies. Aques-
ta jugada seria el precedent 
dels millors minuts dels blaus 
en el partit ja que els homes 
d’atac van començar a trenar 
bones jugades que fins ales-
hores havien destacat per la 
seva absència. Als quinze mi-
nuts, Fran va executar un bon 
moviment dins l’àrea, però el 
posterior xut va ser novament 
aturat per Pedro, encara que el 
refús el va saber aprofitar Jony 
(66’) per restablir l’empat. Amb 
el gol, l’Igualada es va bolcar a 
l’atac en busca de la remunta-

da i  Fran a falta de 5 minuts va 
estar a punt de marcar, però un 
defensa se li va anticipar. Ja en 
el temps de descompte, Jony 
va disposar d’una claríssima 
acció per marcar el segon gol 
ja que va fallar gairebé a por-
teria buida després de que el 
porter visitant deixés una pilota 
morta a l’interior de l’àrea. Per 
la seva banda, el Torreforta, 
gairebé no va crear perill a la 
porteria de Yanncik, exceptu-
ant en algunes jugades a la 
contra protagonitzades per 
Montané, l’homes més perillós 
del conjunt visitant.
L’Igualada buscarà, el proper 
dissabte, trencar la ratxa con-
secutiva de tres empats i una 
derrota en els últims quatre 
partits en el desplaçament al 
camp del Reddis, l’11è classi-
ficat.
CF Igualada: Yannick, Marimón 
(Simón, 46’), Pagés, Bachana, 
Baraldés (Ton, 77’), Díez, En-
ric (Madaleno, 77’), Jony, Marí 
(Víctor, 86’), Gerard (Solé, 77’) 
i Fran.
CDC Torreforta: Pedro, Peña, 
Escote, Castanedo, Montané 
(Rios, 89’), Teruel, Domínguez, 
Fernández, Alaman, Benito 
(Amador, 70’) i Cornejo.
Gols: 0-1, Montané (17’). 1-1, 
Jony (66’).  

Golejada del CFI femení 
a Sant Quirze de Besora
FUTBOL / REDACCIÓ

Un matí de primavera va 
acompanyar l’expedició del 
CFI Femení a Osona. El Sant 
Quirze és un dels equips de la 
part baixa de la taula i no havia 
d’inquietar l’Igualada.
Tot i així les locals van sortir for-
tes, intentant donar alguna sor-
presa que les allunyés de les 
posicions de descens i l’Igua-
lada, que va anar de menys a 
més, va passar moments del 
partit una mica delicats.
Les blaves es van avançar al 
minut 6 de la primera part amb 
un gol de la Mariona després 
d’una jugada trenada de tot 
l’equip i, en especial, de la da-
vantera. El gol però no va do-
nar el domini clar que es podia 
esperar a les de l’Anoia, sinó 
que va fer que les blanc-i-ver-
melles creixessin i pressiones-
sin amb intensitat l’Igualada 
qui va anar agafant el pols del 
partit a mesura que passaven 
els minuts.
L’empat a la mitja hora de joc 
va ser neutralitzat de seguida 
quan una falta a la zona de mit-

jos l’ha xutat l’Araceli impeca-
blement al fons de la porteria.
A la represa el Sant Quirze va 
cremar els seus darrers cartut-
xos en els primers minuts en 
que va inquietar una mica la 
porteria, però de seguida va 
anar baixant al mateix ritme 
que l’Igualada pujava i l’1-3 
que va marcar la Marina rebent 
un xut llarg de la Noelia va ser 
definitiu. La resta de 2a part va 
ser completament de domini 
de les noies de Santi Ramos i 
Paco Pablos. Una passada des 
del mig del camp la va aprofitar 
la Stefany per fer de vaselina 
l’1-4 que tancaria el marcador.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía, Janet Mendoza (Esther 
Soler 57’), Yaiza Moratilla (Nú-
ria Miquel 46’), Carla Navarro, 
Míriam Solies, Elena Alert, Ara-
celi Barroso, Jèssica Pablos 
(Stefany Ferrer 57’), Mariona 
Marsal, Judit Pablos (Jèssica 
82’), Marina Salanova (Ainoa 
Carrillo 66’).  
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda, 
partit a Les Comes entre l’Igua-
lada i l’Espanyol. 

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.

P o l í g o n  i n d u s t r i a l  P l a n s  d ’ A r a u ,   
C . d e  N a r c í s  M o n t u r i o l ,  p a r c e l . l a  1 5 / 2 1  n a u  7  i  8   
0 8 7 8 7  L a  P o b l a  d e  C l a r a m u n t  ( B a r c e l o n a )
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Mala sort dels primers equips 
del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / E.VARGAS/D.PÉREZ

Dura derrota del primer equip 
masculí del CB Igualada 
aquest diumenge, a casa i con-
tra un rival molt directe a la tau-
la de classificació. L’equip no 
va saber entrar en molts mo-
ments del partit i tot i remuntar 
una diferència important de 12 
punts al tercer període (29-41) 
no va saber acabar d’imposar 
davant un rival que si va jugar 
un partit seriós i va ser consci-
ent de la importància d’aquest 
encontre.
Res important a destacar d’un 
primer període molt intens on 
l’equip visitant va estar molt 
encertat des de la línia de 3 
punts. Els dos equips amb mol-
ta intensitat i un joc ràpid, a pri-
ori el partit va començar amb 
un joc molt espectacular i bons 
moments de bàsquet. Parcial 
de 20-21.
El segon període va ser molt 
descafeïnat, sobretot en atac 
ja que en defensa l’equip igua-
ladí va estar bastant sòlid tot i 
encaixar 2 triples del rival. Ex-
cepte 2 punts de sota cistella, 
la resta de punts del conjunt 
igualadí van ser des de tirs lliu-
res. 8 oportunitats de punt des 
de la línia de 4.25. A la mitja 
part anaven 6 per sota en el 
marcador (27-33).
La represa del partit va ser 
freda als primers minuts però 
quan l’equip es va veure en el 
pitjor moment del matx, va sa-
ber aixecar el cap i lluitar cada 
pilota dividida. Es van remuntar 
12 punts a base de pilotes re-
cuperades i penetracions que 
generaven faltes i tirs lliures. 
Al final només es va anar 1 per 
baix, 47-48. Amb esperances 
per guanyar el partit i pensant 
que el pitjor ja havia passat, es 
disposaven a sortir a mossegar 
els últims 10 minuts però tot i 
així alguns jugadors no sem-
blaven gaire confiats en poder 
obtenir la victòria.

El CBI va perdre un partit important a casa. Foto: Joan Ribera.

NATACIÓ SINCRO / REDACCIÓ

Dissabte 13 d’abril, es va cele-
brar a la piscina Sant Jordi de 
Barcelona, la primera fase de 
natació sincronitzada de figu-
res i rutines tècniques, orga-
nitzada pel Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona.
L’escola de natació sincronit-
zada de Piera, va presentar-se 
amb 23 nedadores, formant 
tres equips.  Primer equip, 
categoria C nivell 3, Cristina 
Amorós, Agnès Font, Jana 
Puiggròs, Rut Ricart, Gal.la 
Ruiz i Paula Aicha Touni. Se-
gon equip, categoria B nivell 
2, Silvia Canovas, Marta Cas-
tro, Cinta Font, Lucia Gómez, 
Emma Llamas, Elena Méndez, 
Alba Porcel i Maria Simó. I ter-
cer equip, categoria A nivell 1, 
Olga Campoy, Alicia Consenti-
no, Helena Gallego, Eva Gon-
zalez, Nadia Jiménez, Xenia 
Martínez, Nuria Rigol, Ares Ri-
vas i Aina Solsona.
En la fase de figures, les par-
ticipants, van realitzar la seva 
figura individualment, quedant 
en les següents posicions.
En la categoria A1, 4a. Olga 
Campoy (9,8), 9a. Aina Solso-
na (9,5), 42a. Nuria Rigol (7,9), 
48a. Nadia Jiménez (7,7), 69a. 

Eva Gonzalez (6,5), 70a. Hele-
na Gallego (6,3).
Categoria B2, 84a. Elena Mén-
dez (7,4), 86a, Marta Castro 
(7,3), 90a. Alba Porcel (7,1), 
93a. Maria Simo (7), 102a. 
Lucia Gómez (6,7), 109 Silvia 
Canovas (6,3).
Categoria C3, 15a. Paula Aicha 
Touni (9), 19a. Cristina Amorós 
(8,9), 21a. Jana Puiggròs (8,3), 
22a. Gal.la Riuz (8,3).
En la fase de rutines tècniques, 
les nedadores van realitzar la 
coreografia amb elements obli-
gatoris. El primer equip va que-
dar en cinquena posició amb 
una puntuació de 15,2. Su-
perant així el resultat de l’any 
passat, amb un punt i mig mes. 
El segon equip, debutant, amb 
una puntuació de 12,1 va asso-
lir la dotzena posició i el tercer 
equip, també debutant, va tenir 
una puntuació de 10,8 i es va 
col·locar en quarta posició.
Al llarg de tot el curs, s’ha no-
tat una bona millora, amb uns 
resultats molt notables, fruit del 
treball i l’esforç. Enhorabona a 
totes per la estupenda jornada 
que ens vau oferir. La següent 
jornada serà de rutines lliures i 
es celebrarà el proper dissabte 
11 de maig.

L’Escola de Natació 
Sincronitzada de Piera, a la 
piscina St. Jordi de Barcelona

L’últim període va començar 
bé, equilibrat en el marcador 
però molt tens, la tensió es no-
tava a tot arreu, fins i tot a la 
grada. Van entrar 3 triples que 
van donar l’empat (58-58) però 
a partir d’aquí la cosa va anar 
en davallada i, a base de faltes 
comeses, els rivals van marxar 
en el marcador fins arribar a 9 
punts de diferència. Resultat 
final (63-74).
Ara l’equip s’enfrontarà contra 
un altre rival important, el CB 
VIC a domicili. Esperem jugar 
un partit més seriós que de-
mostri que vol salvar la catego-
ria i no promocionar.
Parcials: 20-21; 7-12; 20-15; 
16-26.
IGUALADA: Q. Padrós (1), M. 
Sesé (10), J.M. Huertas (2), J. 
Torres (9) A. Roca (2), C. Fons 
(12), A. Gual (10), M. Roca (0), 
A. Fratila (-), E. Tejero (17), S. 
Laguarta (0).
CN SABADELL: R. Romero 
(4), J. Costa (10), M. Sánchez 
(2), A. Abella (4), A. Ortega (8), 
M. Díaz (13), J. Gorina (13), R. 
Araujo (10), O. Andrés (8), M. 
Kosso (2).

Per la seva banda, el primer 
equip femení visitava la pista 
del BF Viladecans amb la in-
tenció de segellar la seva pre-
sència als Play-Offs per la lluita 
del títol, però es va estavellar 
amb un vendaval ofensiu de 
les jugadores de Jordi Escardí-
vol durant la primera part. Sò-
nia Pascual i Maria Enguix es 
van encarregar amb un recital 
de cistelles de ficar poc a poc 
distància en el marcador. El CB 
Viladecans va acabar aconse-
guint la victòria per 12 punts i 
obtenint a més a més, el bas-
quetaverage particular, que pot 
ser clau en la classificació final.
BF VILADECANS (74): Enguix 
(13), Pascual (18), Gamboa 
(-), Arbizu (2), León (5) – cinc 
inicial – Català (7), Guerrero 
(10), Choclán (17), Córdoba 
(-), Castillo (-), Pérez (2).
CB IGUALADA (62): Carner 
(10), Martínez (2), Minguet (8), 
Icart (15), Acevedo (5) – cinc 
inicial – Pujol (1), Julvez (9), 
Compte (-), Quintana (-), Frei-
xas (4), Torra(8).
Parcials: 27-12 / 20-11 / 9-21 / 
18-18



San Roque, espectacular a la Copa 
Catalana individual de gimnàstica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dia 14 de abril es va 
celebrar la segona fase dels 
nivells VII i VIII, a la ciutat de 
Blanes, 2a fase de Copa Ca-
talana individual. La U. D. San 
Roque va presentar al nivell 
VII Base a Nerea Caceres, 
que va assolir la quarta posició 
amb categoria cadet i aparell 
cèrcol; Eliza Irasoc va quedar 
sisena i Anna Ainsua la quinze-
na d’una cinquantena de gim-
nastes d’aquesta categoria. En 
categoria infantil nivell VII amb 
maces, Sira Montes va quedar 
la quarta de la categoria i de 
la categoria aleví amb aparell 
cèrcol Aina Sorolla va aconse-
guir la quarta posició, Aida Mo-
rales la cinquena i Sandra Do-
mínguez la quinzena. Esperant 
encara els resultats de la suma 
de les dos fases per saber qui 
d’aquestes gimnastes passa a 
la final.

Gimnastes de la UD San Roque a Blanes.

Bona actuació del 
Club Atlètic IGD a la 
primera jornada del 
campionat català
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Pel que es refereix a nivell VIII 
amb infantil mans lliures i totes 
tres a la mateixa categoria les 
tres gimnastes del San Roque 
van pujar a podi Elisabet Va-
liente primera, Raquel Cañi-
zares segona i Maria Cosano 
tercera; a la categoria junior 
amb aparell maces, Andrea 
Roures va quedar la primera i 

Ivet Playa va quedar segona, 
en aparell cinta Gisela Muñoz 
va quedar la quarta. Totes les 
gimnastes del nivell VIII pas-
sen a la final.
Aquest cap de setmana par-
ticiparan en el Campionat de 
Catalunya en Edat Escolar in-
dividual, Laia Alsina Caldera i 
Marta Alonso Lamas.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes CAI Petromiralles, 
iniciaren amb bon peu dissabte 
a Manresa, la participació en el 
remodelat Campionat Català 
de Clubs. El vent va condicio-
nar la jornada. El CAI va assolir 
una gran 2a. posició amb 322 
punts, darrere del Manresa, 
guanyador amb 374 punts. En 
la puntuació per Taula Interna-
cional, que decidirà el pas a les 
finals del 5 de maig, el CAI era 
3r. amb 22.361 punts.
Van sobresortir les victòries de 
Jordi Y. Mastsuoka en salt de 
llargada amb 6,98 m., seguit 
de Santi Ramos 2n. amb 6,88 
m., de Marc Sànchez lr. en salt 
d’alçada amb 1,96 m., seguit 
d’Eduard Fàbregas, 2n. amb 
1,93 m.. També es va imposar 
Roger Vila en els 800 m. llisos 
amb 1’58”10, seguit de Víctor 
Montaner, que reapareixia amb 
el CAI, i era 2n. amb 1’58”28, 
i Josep A. Camats, 1r. en pes 
amb 12,44 m. 
Van sobresortir també el 2n. 
lloc d’Ivàn Zarco en els 5.000 
m.ll., amb 15’26“14, el 3r. lloc 
de Jan Roca en els 400 m. tan-
ques, amb 57”90, seguit d’Al-
bert Hernàndez, 4t. amb 58”61 
en la mateixa prova, i el 5è. lloc 
de Pau Del Pozo en els 5.000 
m. marxa, amb 25’36”69. Els 
rellevistes del CAI de 4 x 400 
m., amb l’equip format per Al-
bert Rovira - Jaume Marín - 
Roger Castells i Roger Vila, fo-
ren injustament desqualificats, 
quan havien entrat en meta en 
una magnífica 2a. posició.
Centrant-nos en l’actuació de 
l’equip femení, cal ressaltar les 
brillants victòries i actuacions 
de Cristina Fernàndez Riba, 
1a. en els 5.000 m. marxa amb 
25’42”20, de Sheila García, 
guanyadora en els 200 m.ll. 
amb 26”17, seguida d’Anna 
Asensi, 2a. amb 26”73, mar-
ques personals, d’Ariadna Ra-
mos, guanyadora en triple salt 
amb 11,85 m., i de Cristina Fer-
nàndez Rodríguez, guanyado-
ra en disc amb 37,80 m. (664 
p.) nou Rècord d’Igualada de 
la prova.
Sobresortiren també el 3r. lloc 
de Sheila Avilés en els 5.000 
m.llisos, amb marca personal 
de 18’48”53, i els 4ts. llocs 
de Paquita Pérez en els 800 
m. llisos amb 2’29”45, d’Ester 
Montaner en els 5.000 m. mar-
xa, amb 27’56”38, i de Natàlia 
Hurtado en el triple salt, amb 
10,53 m., i eren també 4es. les 
components del relleu del CAI 
de 4 x 400 m. format per Judith 
Guzmán, Paquita Pérez, Ester 
Montaner i Sheila García, amb 
4’31”55.

Miquel Comella 
(CAI), sotscampió 
d’Espanya veterà en 
10.000 m.
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Miquel Comella, 
va assolir a Monzón (Osca), 
el Sotscampionat d’Espanya 
en Veterans M-45 en la prova 
dels 10.000 m.ll. en pista, com-
petició que es va dur a terme 
conjuntament amb les especi-
alitats del Camp. d’Espanya de 
Proves Combinades i de Pen-
tatló de Llançaments.
Comella assolia una brillant 
2a. posició en Veterans M-45 
en els 10.000 m.llisos, amb un 
gran registre de 33’59”61, en 
la cursa guanyada per Sancho 
Ayala (Monzón) amb 32’13”45, 
Rècord dels Campionats, en-
tre un total de 9 atletes partici-
pants.

L’igualadí Jordi Serra, subcampió 
d’Espanya juvenil d’esquí alpí
ESQUÍ / REDACCIÓ

L’esquiador igualadí Jordi Ser-
ra, de l’equip de competició 
GRAN-UEC.M, obté molt bons 
resultats en els campionats 
d’Espanya d’esquí alpí que 
es van celebrar els dies 1, 2 i 
3 d’abril a l’estadi Comella de 
l’estació d’esquí de La Molina.
Es va classificar com a Sub-
campió d’Espanya Juvenil i 
cinquè lloc absolut espanyol 
en la disciplina de l’Eslàlom 
Gegant, En la prova del Súper 
Gegant va obtingué un cinquè 
lloc juvenil i novè absolut espa-
nyol.  La temporada 2012-13 
ha estat molt bona pel Jordi 
ja que també s’ha proclamat 
líder absolut de la Lliga Cata-
lana i també ho ha fet en les 
categories ciutadana i juvenil 
II. També ha fet diversos podis 
importants a la Molina, a Espot 

Jordi Serra, durant una de les proves.

i a Andorra, dues quartes posi-
cions en Eslàlom a l’estació de 
Pyrenées 2000 a França, i una 
dotzena posició en el Eslàlom 
Gegant celebrat a l’estació Ita-
liana Artesina.
També cal esmentar el segon 
lloc obtingut als campionats 
d’Espanya Ciutadans en la mo-

dalitat de l’Eslàlom Gegant a la 
Pista Roc Blanc de La Molina.
El Jordi forma part de l’equip 
GRAN-UEC.M, el qual dispo-
sa d’uns entrenadors molt ben 
qualificats, dirigits per Juli Sel-
ma, amb qui es prepara durant 
tot l’any per tal d’assolir els ob-
jectius marcats. 

Castellolí va acollir 
el campionat de 
Catalunya de biketrial
BIKETRIAL / REDACCIÓ

Castellolí va acollir el passat 
7 d’abril la primera prova del 
campionat de Catalunya de Bi-
keTrial.
A nivell del Moto Club Iguala-
da destaca l’actuació del Ber-
nat Seuba que es va imposar 
sobre el pluricampió del món 
Dani Comas (6 punts), acon-
seguint la primera posició del 
podi. La prova era d’un gran 
nivell tècnic i requeria d’una 
gran concentració, i el Bernat 
només va penalitzar 3 punts en 
el transcurs de les zones. D’al-
tra banda, en la mateixa cate-
goria trobem a l’Armand Mollà 
que després de cometre algun 
error de més, es va endur la 
tercera posició amb 15 punts.
I en la categoria Minime desta-
quem al Marc Seuba que, de 
la mateixa manera que el seu 
germà gran, va aconseguir pu-
jar a l’esglaó més alt del podi 
amb 9 punts de penalització. 
I per últim, també remarcar la 
presència d’alguns dels alum-
nes de l’Anoia Trial Academy 
que, ja cada vegada una mica 
més experimentats, van lluitar 
contra les zones d’aigua que 
es van anar trobant. Cal desta-
car el tercer lloc que va obtenir 
el Quim París a la categoria 
Promesa.
Molts dels pilots van etiquetar 
la prova com “una de les que 
es fan poc sovint”, valorant po-
sitivament les espectaculars i 
peculiars zones que van poder 
fer, i és que el “factor aigua” 
va donar al BikeTrial un valor 
afegit que els participants van 
agrair. I lògicament, la bona 
organització i feina ben feta, 
tant de l’staff tècnic com dels 
controls de les zones, es van 
sumar a la bona valoració.

L’EC Odena, a Sta. Perpètua
CICLISME / REDACCIÓ

Diumenge es va disputar a Sta. 
Perpetua de Mogoda l’Open 
Barcelona de BTT, amb el l’Es-
port Ciclista Òdena-Tomàs Be-
llés. En Fèmines Elit, Meritxell 
Obradors pujava al podi en se-
gona posició. En Fèmines Sub 
23 Penélope Verdaguer també 
va pujar al podi en 1a posició. 
En Elit, Joan Rigol acabava 
18è seguit per Jaume Tort que 
era 19è. En Màster-30 Javier 
Jurado feia una gran cursa, 
entrant 1r a l’arc d’arribada. El 
seu company d’equip David 

Pallarès també pujava al podi 
en 3a posició, i molt a prop ar-
ribava Enric Forn, que era 4rt; 
Albert Planas, amb problemes 
mecànics, acabava 6è;  Josep 

Enric Farriol era 8è, Raúl Ru-
bio 11è i José Mallen 25è.  En 
Màster-40 David Verdaguer 
era 12è. En Cadets, Toni Fer-
nández acabava 14è.  
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Pep Requena, responsable de 
classificacions de tot el WRC
FARO / JOSEP MARIA VIDAL

Poder treballar en una feina 
que t’agrada és una sort, però 
si a més d’agradar-te, la feina 
és, des de molt jove, la teva 
gran passió aleshores la sort 
ja es converteix en tot un luxe. 
Enamorat  de l’esport del motor 
des de fa anys i panys, l’iguala-
dí Pep Requena de Moto Club 
Igualada ha fet el cim a nivell 
mundial gràcies a la seva esti-
ma del motor i grans coneixe-
ments informàtics i tecnològics 
com ho demostra que la pres-
tigiosa empresa SIT l’hagi triat 
per ser el màxim responsable 
de classificacions del Campio-
nat del Món de raŀlis.
Aprofitant la nostra trobada al 
Raŀli Portugal, hem mantingut 
aquestes paraules amb ell a la 
base del raŀli portuguès situa-
da a Faro.
Des de fa anys que coŀlabo-
res amb SIT, quan i com va 
ser el primer contacte amb 
aquesta empresa.
L’Empresa SIT dirigida per Cé-
sar Barroso, és la represen-
tació a Espanya de la divisió 
de timing de la marca suïssa, 
TAG-Heuer. 
SIT ha estat el responsable 
de l’elaboració dels resultats 
del Ral·li Catalunya des de les 
primeres edicions puntuables 
per al Campionat del món de 
Raŀlis. D’aquí ve la relació amb 
SIT i amb César Barroso.
SIT va ser escollida entre 14 
empreses que es van presen-
tar al concurs de la FIA 
Aquest ha estat el resultat 
del treball que ha fet SIT du-
rant molts anys. 
SIT va presentar el primer pro-
jecte a la FIA, a mitjans dels 90 
i jo ja hi vaig col·laborar.
Des d’aleshores, per diferents 
motius, més polítics que per 
raons d’eficàcia, el projecte de 
SIT va ser desestimat per la 
FIA a favor d’un equip anglès.

Toni Bou tanca el Mundial de 
trial indoor guanyant a Niça
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Com ja avançà La Veu , a falta 
d’una prova pel final del mun-
dial indoor el pilot pierenc Toni 
Bou ja es proclamà novament 
campió del món. I per acabar 
d’arrodonir el seu magnífic 
campionat  guanyar també el 
darrer trial puntuable de Niça.
De totes maneres no ho va 
tenir fàcil ja que Àdam Raga-
GasGas- es classificà segon a 
només un punt de Bou amb la 
Montesa i el tercer lloc del podi 
fou per Jeroni Fajardo-Beta-.
Al finalitzar el trial francès, Bou 

Aquest equip anglès, va pas-
sar per alts i baixos fins que 
l’any passat la FIA va tornar a 
posar a concurs la gestió dels 
resultats i el tracking del WRC i 
SIT va ser l’empresa escollida. 
L’experiència acumulada en 
el Raŀli Catalunya entre d’al-
tres i també en esdeveniments 
de gran envergadura com La 
Vuelta Ciclista a España i la 
col·laboració amb ASO, em-
presa organitzadora del Tour 
de França i del Dakar, segura-
ment van influir en la decisió de 
la FIA.
Actualment quina és la teva 
labor a SIT en el WRC ?
Els dos aspectes que SIT fa en 
el WRC, són la gestió i publi-
cació de les classificacions i la 
gestió del tracking (seguiment) 
GPS. 
La meva tasca correspon al 
primer grup. Sóc el responsa-
ble de l’elaboració i publicació 
dels resultats.
Feina de molta responsabi-
litat la teva, suposo que la 
pressió ha de ser enorme.
Com a qualsevol esdeveni-
ment esportiu puntuable per 
un campionat mundial, tant 
els equips participants com la 
pròpia organització, s’hi juguen 
molt. Per això, tan uns com els 
altres, com la pròpia FIA exi-
geixen un nivell molt alt.
SIT aporta el material de cro-

nometratge, però són els ofi-
cials de cada organització, els 
que l’utilitzen. Malgrat que es 
fa un curset abans de cada 
raŀli, de vegades però, aquests 
oficials no tenen pràctica en 
el funcionament dels aparells 
i això suposa que els temps 
no arribin correctament. Quan 
passa això, si que hi ha molta 
pressió per tenir els temps im-
mediatament. 
Durant el raŀli, no solament els 
equips participants van con-
tra rellotge. Nosaltres també 
hi anem i de vegades és real-
ment estressant.
Falta pràcticament un mes 
per la teva iniciativa per-
sonal com és la Rider1000, 
com van els preparatius?
La resposta positiva que van 
tenir dels participants, que ara 
ja superen els 700, també l’es-
tem tenint amb els coŀlabora-
dors. Moltes firmes relaciona-
des amb el motociclisme, han 
mostrat el seu interès per a 
estar a la RIDER 1000. 
També hem tingut molt bona 
acollida per part de la direcció 
del Cos de Mossos d’Esquadra 
de Trànsit. 
Aquest dissabte dia 20 a Man-
resa farem una xerrada per als 
participants a la RIDER 1000 
sobre seguretat en moto, en la 
que intervindran els monitors 
especialistes de Mútua Mote-
ra i també el coordinador de la 
regió central del Cos de Mos-
sos d’Esquadra de Trànsit amb 
suport d’altres especialistes en 
mobilitat segura. Falta aproxi-
madament un mes per al 18 de 
maig i ja estem a la recta final. 
Em neguiteja una mica haver 
de marxar al Ral·li d’Argentina 
la primera setmana de maig, 
ja que faltaran 10 dies per la 
RIDER 1000 i els darrers dies 
sempre és quan hi ha més fei-
na. Afortunadament internet 
permet fer moltes coses. 

comentava: “No podem dema-
nar més, dues victòries en les 
dues primeres victòries dispu-
tades amb el nou motor ens fa 
sentir absolutament satisfets. 
Aquest triomf em sap a glòria, 
no es pot explicar l’alegria que 
sento amb aquestes 21 victòri-
es consecutives i aquests tres 
anys imbatut en aquest campi-
onat. Estic molt orgullós d’això 
i d’estar en aquest equip  tant 
sensacional”.
El darrer cap de setmana 
d’aquest mes començarà el 
mundial a l’aire lliure al Japó.
 

Armand Monleón, tercer a 
l’estatal d’Enduro

MOTOR / REDACCIÓ

Es va disputar al segona pro-
va de l’Estatal d’Enduro de la 
mà del Moto Club Valvedreño, 
Andalusia. Una de les proves 
mítiques disputada a dos dies, 
i en que la dificultat es la nota 
imperativa. I és que aquí és on 
es troba la famosa trialera de 
“Las encinas”, temuda per tots 
els pilots, i en la qual es po-
den arribar a agrupar un miler 
d’afeccionats al motor per veu-
re com els millors especialistes 
sortegen els obstacles. Només 
cal entrar al Youtube i compro-
var la quantitat de visites que te 
i la quantitat de vídeos penjats.
A tot els nostres carregats de 
moral i passió van fer front a 
la cursa marcant un excel·lent 
nivell.
En la categoria E2 l’Armand 
Monleon sortia com a clar as-
pirant al podi. No va decebre i 
va marcar dos 3ers llocs. Ac-
tualment el pilot de Moto Club 
Igualada es troba en un excel-
lent estat de forma i ho demos-
tra a cada cursa. Sense deixar 
E2 en Jordi Balcells no va tenir 
la mateixa sort que l’Armand 

i va haver d’abandonar el pri-
mer dia per avaria mecànica. 
En canvi el segon dia va sortir 
a per totes, i tot i encara estar 
convalescent de la lesió al ge-
noll, va acabar en 9a posició.
En Sènior B 4T en Josep Mar-
sal va acabar els dos dies en 
8e i 7e lloc. En Sènior C4T en 
Pere Caro va anar de menys 
a més i el primer dia va fer 7e 
i el segon 4t. Destacar també 
l’actuació de Sergi Lasala en la 
categoria Màster que també va 
tenir una actuació exponencial. 
El primer dia va acabar 10e i 
el segon va pujar al podi, al 2n 
calaix.
En aquesta cursa hi va ser 
present el pilot del Moto Club 
Igualada Jordi Viladoms, que 
per raons obvies, aquest ti-
pus de cursa li serveix com a 
un molt bon entrenament en la 
seva preparació pel Dakar. En 
aquesta ocasió el pilot iguala-
dí va participar amb una GAS 
GAS de l’equip oficial en la 
categoria E2. El primer dia va 
haver d’abandonar per avaria 
mecànica i el segon dia va aca-
bar en 8a posició.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



TENNIS TAULA / REDACCIÓ

El primer equip del CPP Igua-
lada CTAI va assegurar el cap 
de setmana passat la seva 
permanència un any més a 1a 
nacional. Els igualadins van 
imposar-se per 4-2 en la visita 
dels Falcons de Sabadell a Les 
Comes per assolir un objectiu 
que ja només era qüestió de 
temps.
El conjunt de l’Anoia només 
va cedir les partides que va ju-
gar contra el base sabadellenc 
Pere Weisz, de manera que els 
altres quatre punts li van valdre 
per guanyar l’encontre. A la 
primera ronda, Jordi Satorras 
i Joan Masip van imposar-se, 
respectivament, a Juan Anto-
nio Ortega i a Pau Mellado per 
3-0 i 3-1, mentre que Daniel 
Luco va perdre per 1-3 davant 
de Pere Weisz.
La segona ronda va començar 
amb la victòria de Joan Masip 
davant de Juan Antonio Orte-
ga per 3-0. Seguidament, Pere 
Weisz va fer el segon punt del 
seu equip en derrotar a Jordi 
Satorras per 0-3. Aquest re-
sultat va estar a punt de dur el 
partit als dobles ja que la se-
güent partida, entre el visitant 
Pau Mellado i Daniel Luco va 
ser molt ajustada. Afortuna-
dament, el palista igualadí va 
poder sentenciar el partit en 
guanyar per 3-2 amb un 18-16 
en el darrer joc.

L’equip de 2a nacional aco-
miada la temporada 
Malgrat haver consumat el 
descens la setmana passada a 
Les Comes, el segon equip del 
CPP Igualada CTAI va impo-
sar-se en l’últim partit de lliga. 
Així doncs, amb la victòria per 
4-3 a la pista de la UE Sant Cu-
gat, els igualadins es van aco-
miadar de la categoria i de la 
temporada amb un regust una 
mica menys amarg. El resultat, 
a més, també va permetre a 
l’equip dedicar la victòria a Jo-
sep Maria Alonso, que va dis-
putar el seu últim partit com a 
jugador després de més de 25 
anys de joc ininterromput com 
a federat.
Amb aquest bon resultat, el 
CPP Igualada CTAI va cloure 
la temporada a 2a nacional, en 
la qual no ha pogut consolidar 
l’ascens. La temporada que ve, 
doncs, els igualadins tornaran 

2a nacional: Roger Domingo, Joan Masip, Ricard Alert i Josep Maria Alonso.
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TRIATLÓ / REDACCIÓ

Dins de les nombrosos  curses 
de triatló que s’han dut a terme 
dins al territori nacional, es va 
dur a terme una nova edició a 
Fuerteventura, del Half, amb 
distancies de mig Ironman, o 
sigui 1900 metres de natació, 
90 quilòmetres amb bicicleta i 
21 quilòmetres de cursa a peu,  
on va arrancar la temporada el 
nostre triatleta Albert Moreno.
Moreno aconseguia la desena 
posició, amb un cartell prou im-
portant de participants que es 

troben dins la elit mundial, on 
la majoria dels 20 primers han 
aconseguit guanyar algunes 
proves en aquestes distanci-
es, demostrant la qualitat que 
tenen. 
Finalment amb un temps de 
4h13’01, un lloc que te que do-
nar moral de cara als propers 
esdeveniments que s’atansen 
per les properes setmanes
Cal esmentar que el guanya-
dor de la prova fou Jens Tof, 
amb 4’03’53.

Albert Moreno, desè a Fuerteventura

a 3a nacional amb un equip, 
després de molts anys, sense 
Josep Maria Alonso que, mal-
grat seguir vinculat al club, es 
retira de la competició.

Victòria plàcida a Preferent
L’equip de Preferent del CPP 
Igualada CTAI va resoldre el 
seu compromís d’aquest cap 
de setmana sense problemes. 
El conjunt de la capital anoien-
ca es va imposar per un còmo-
de 6-0 a l’ACR El Jardí a Les 
Comes.

El 1a territorial no pot amb 
el TT Els 8 de la Garriga
A 1a territorial, el CPP Igualada 
CTAI no acaba de rendir al mà-
xim i el cap de setmana passat 
l’equip va endur-se una derrota 
per 1-5 en la visita del TT Els 
8 de la Garriga a Les Comes, 
resultat que manté els iguala-
dins perillosament a prop del 
descens.

Albert Kenji Matsuoka, cam-
pió del Circuit Promeses
Albert Kenji Matsuoka s’està 
convertint en un clar candi-
dat a la victòria final al Circuit 
Promeses després d’haver-se 
proclamat campió en les dues 
darreres fases del nivell A del 
circuit individual. El jove palis-
ta igualadí va superar la fase 
de grups a la segona posició 
després de perdre únicament 
davant de Martí Folch (Olesa, 
1-2). Seguidament, el jugador 
del CPP Igualada CTAI va su-
perar les eliminatòries davant 
de Jordi Fradera (Mataró, 2-0), 
de Carlos Sánchez (Badalo-
na, 2-1) i d’Oriol Lario (Cale-
lla, 3-1), derrotant finalment a 
Martí Folch (Olesa) per 3-1 a 
la final.
Al nivell E hi va competir Mi-
guel Moriana, que va superar 
la fase de grups a la tercera 
posició. Després d’imposar-se 
als vuitens de final, el palista 
igualadí va acabar caient als 
quarts de final.
Bernat Luco va prendre part al 
nivell G, on malgrat guanyar el 
primer classificat del seu grup, 
no va poder passar la fase de 
grups.
Finalment cal destacar la bona 
actuació de Carles Galán, que 
va arribar a les semifinals del 
nivell I.

El CPPI CTAI assegura 
la permanència

Derrota per la mínima de l’Handbol IGD
HANDBOL / REDACCIÓ

Diumenge es va jugar a Les 
Comes el partit d’handbol entre 
el C.H. Igualada i el Canove-
lles, que va acabar amb victòria 
visitant per un gol, 37 a 38. Va 
ser un partit molt igualat, amb 
alternatives en el marcador. A 
la primera part, els igualadins 
van sortir amb molt  poca in-
tensitat de joc, i van ser do-
minats completament pels del 
Vallès, que van arribar a tenir 
una renda de 4 gols de diferèn-
cia. Amb tot, els locals es van 
anar refent, arribant al descans 
només amb una desavantat-
ge mínima, 19-18.
Al segon temps el igualadins 
van millorar el seu joc i sobre-
tot la seva actitud a la pista. 
Van remuntar el gol de desa-
vantatge i es van arribar a po-
sar 3 gols per sobre al minut 18 
(32-29). Però en els 10 minuts 
finals van estar molt desencer-
tats, tenint moltes pèrdues de 
pilota, que van aprofitar els de 
Canovelles per retallar diferèn-
cies, i fins i tot, posar-se per 
davant de 3 gols al minut 22 
(32 a 35).
El final del partit va estar molt 
disputat. Els locals  van arribar 
al minut final amb un gol per 
sota, que no van poder remun-
tar, tot i tenir alguns contraa-
tacs clars per poder-ho fer.
Tot i la derrota, l’equip iguala-
dí es manté en zona de play-
off per l’ascens de categoria.
Per l’equip d’en Jordi Riba van 

jugar: Toni Martínez (porter, 21 
aturades),Pol Cantero (4),Da-
vid Cubí(2), Adrian Sue-
ro (12), Carles Oller(2) ,Este-
ban Lezama (10), José Gon-
zalez (1),Hilari Canales (por-
ter), Eduard Jounou (1),  Martí 
Ruiz (3), José Luis Alvarez (1), 
Sergi Velasco i Roger Calça-
da (1).
Col·laboren: G. Cubí i Asfalt

Altres Resultats:
CHI juv.m. 41-Alcarràs  19 
A les ordres de Pol Cante-
ro Carbonell han jugat per 
l’Igualada:  Sergi Garcia, Jordi 
Grado, Jordi Vilarrubias, Da-
vid Diaz, Daniel Jové, Miquel 
Albareda,David Holgado. Por-
ters:  Marc Tarrida i Aleix Royo.
Col·laboren: Gumà Asseguran-
ces.
CHI cad.m. 29-Pardinyes 35
Van jugar a les ordres de Martí 
Ruíz  com a jugadors de camp 
David Díaz, Eric Gil, Jordi Bal-

sells, Àlex Campos, Xavi Ba-
llesteros i Manel Muñoz. A la  
porteria Carles Serra, Lesio-
nats: Pere Sendra, Cesc Car-
rer, Sergi Ballesteros i Gerard 
Royo. Col·labora: Campos Mo-
torsport.
La Roca  26-29 CHI inf.m.
Dirigits per Roger Calçada, 
van jugar: Max Segura, Josep 
Marcé, Brayan Mezquita, Ma-
nel Muñoz, Nil Subirana, Joel 
Caño, Pol Riba, Toni Barran-
tes, Dani Navarro, Cesc Car-
les, Nico Orozco i Pep Bové; a 
la porteria, Adrià Senar i Martí 
Méndez. Col·labora: Pista Cero 
Tàrrega 14-CHI inf.f. 14 
Dirigides per Laura Baraldés, 
van jugar: Carla Bisbal, Marta 
Hernández, Emma Jové, Aida 
López. Maria Mayol, Cristina 
Muñoz, Olga Núñez (lesiona-
da), Núria Rizo (portera), Èlia 
Roca (lesionada), Júlia Subi-
rana i  Èlia Torreblanca. Col-
labora: Torreblanca.

TRIATLÓ / REDACCIÓ

Una nova prova del circuit 
català, s’ha dut a terme a St. 
Joan de les Abadesses, prova 
que es va suspendre al  seu 
dia, perquè la carretera no es 
trobava en condicions per dis-
putar la prova, i ara en un cir-
cuit diferent s’ha recuperat la 
prova.
El guanyador a estat l’Aleix 
Fabregas. Per el que fa a la 
representació del  CERRR 

Cinquè lloc del CERRR Igualada a les Abadesses
Igualada, destacar la cinquena 
posició per equips a nivell glo-
bal i dins de la classificació in-
dividual, el millor home a estat 
el Lluís Simon, al lloc 28, seguit 
per l’Oriol Dalmau al lloc 33 i al 
35 en Jordi Carpi.
Una mica mes enrere, el Ser-
gio López, era el 112 , en Ra-
mon Sánchez, s’ha  retirat per 
unes molèsties musculars i 
l’Isidre Guixà, no a estat classi-
ficat per no portar el xip.
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El circuit de l’Anoia Golf Club passa 
pel Real Club de Golf Cerdanya
GOLF / M.MARTÍ/A. SAN JOSÉ

El passat dissabte dia 6 es va 
disputar la segona prova del 
circuit  a un dels camps mes 
antics de Catalunya, el Real 
Club de Golf Cerdanya fundat 
al 1929 i situat a 1.200 metres 
d’altitud. Té un recorregut pels 
homes, sortint de grogues, de 
5.726 metres i per les dones, 
sortint de vermelles, de 5.013 
metres. És un dels recorreguts 
mes fascinants que hi ha. Tot i 
estar a l’inici de la primavera, 
els forats transcorren entre ar-
bres i rierols, amb forces puja-
des i baixades amb uns greens 
d’allò més moguts. Destaquem 
que, tot i les prediccions me-
teorològiques anunciant neu, 
aigua i un fred molt intens, una 
cinquantena de socis es varen 
enfrontar al camp, i tan sols 
ens varen caure quatre volves 
de neu mal contades, això si, 
de fred força.
L’estat humit del camp i les sor-
tides molt endarrerides no eren 
el millor escenari per fer grans 
resultats, tot i així els nostres 
jugadors/res varen deixar el 
pavelló ben alt.
En la categoria handicap mas-
culí fins a 15,8 en Xavier Do-
mingo Renom amb 33 punts va 
fer la millor puntuació, seguit 
per en  Ricard Gomez Ureña 
amb 32 i Pere Amat Roqueta i 
Melcior Soler Cegarra amb 31 
punts. En la segona categoria 

masculina handicap de 15,9 
a 24,3 es va imposar en Raül 
Haro Santos amb 33 punts, se-
guit per en Carles Gubern Oli-
vella amb 32 i en Ricard Fuen-
tes Angullo amb 31 punts. En 
la tercera categoria masculina 
de 24,4 a 36, els dos primers 
llocs els varen acapara la fa-
mília Casas, en Josep Casas 
Corcelles amb 38 punts, i en 
Josep Casas Avante amb 37, 
seguits del Lluís Bertran Sala 
amb 33. En la categoria fe-
menina la Marta Cucurull Solé 
va fer la targeta més alta de la 
jornada amb 41 punts, seguida 
per l’Anna Ravell Corbera amb 
26 i l’Aurea Libori Ramos. Fi-
nalment en la categoria juvenil 
es va imposar el Manel Martí 

Rosich amb 25 punts, seguit 
per en Pau Folguera Folgue-
ra amb 20 i l’Albert San Jose 
Huerta.
Tot i que només portem dues 
proves, el XII Circuit promet 
ésser d’allò més renyit. 
El proper Diumenge 14 l’equip 
Tecnocim AGC, participant al 
campionat de Catalunya de 
Clubs i capitanejat en l’Àngel 
Martínez Chico, es desplaça al 
Pitch & Putt Cambrils per dis-
putar la tercera prova del cam-
pionat que consta d’un total de 
set, molta sort i sobre tot molts 
birdies. També cal destacar la 
tercera prova de golf que dis-
putarem al camp d’Aravell Golf 
Resort situat a la Seu d’Urgell 
el dissabte 27. 

ESQUAIX / REDACCIÓ

El primer equip masculí de pà-
del, va caure 0-3 davant el CP 
Olesa. Tot i semblar una der-
rota clara, cap dels partits va 
ser un passeig pels olesencs, 
tenint en compte que és tracte 
d’un dels líders del grup.
La parella 1 Mito Campins/Da-
vid Jaume, va caure 4-6, 5-7 
davant X. Sánchez/A. Garrido, 
desprès de tenir 40-15 i 4-2 en 
el segon, la parella 2, amb l’Isi-
dre Marimon i Carlos Jiménez 
també van tenir 2 boles pel 4-1 
en el segon tot i acabar cedint 
en 2 davant J. Parent/M. Cifu-
entes i finalment Ramon Ga-
barró/Joan Llorca van forçar 
un tercer set perdent 6-4, 2-6, 
2-6 enfront J. Duran/M. Escolà.
El veterans guanyen Lla Llacu-
na per 2-1. En la lliga comarcal 
de veterans, victòria per 2-1 i 
seguim liderant el grup.
Jordi Homs/Àngel Solé van 
perdre 5-7, 0-6 davant Alfons 
Saumell/Carles Galan, Joan 
Corcelles/David Jaume van 
igualar a 1 desprès de guanyar 

Beni Cacha/Juan R. Redondo 
per 6-3, 6-3 i finalment David 
Sanuy/Pep Farré van donar la 
victòria igualadina guanyant a 
Miki Grau/Flavio Fanchini per 
6-4, 4-6, 6-4.
 
Victòria de les noies 
Subaru 3-0
Nova jornada de lliga i nova 
victòria de les “girls” del club. El 
rival de torn, el Tot Pàdel Man-
resa, poc va poder fer davant 
les nostres 3 parelles.
La parella 1 Merxe Puertolas/
Pili Pineda van resoldre amb 
claredat 6-1, 6-1 davant Lluisi 
Alias/Iolanda Gómez. Mireia 
Homs/Antònia Pintó també van 
resoldre amb facilitat el seu 
partit 6-0, 6-1 amb Georgina 
Ferran/Laia Lahoz i finalment 
Anna Claramunt que formava 
per primer cop aquesta tempo-
rada amb Carmina Basols, van 
dominar també amb claredat 
6-0, 6-2 Míriam Martin/Olga 
Costa. Tres puntets que aniran 
força be de cara a la classifica-
ció final. 

Dues victòries i una derrota 
dels Subaru de pàdel

ESQUAIX / REDACCIÓ

Després de durs processos de 
Selecció i entrenament en les 
seves respectives comunitats, 
els 126 millors regatistes es-
panyols van disputar la Copa 
d’Espanya a Castelló del 28 al 
30 de març. La Selecció Ca-
talana es va concentrar allà el 
dia 23 per poder entrenar amb 
la coach de la Selecció Magda 
Resano.
El primer dia del campionat, el 
dijous 28, el vent era fluix però 
osciŀlant, per la qual cosa no-
més es van poder completar 
dues proves. Eduard Ferrer 
volava amb el seu ESP-974, 
el seu treball tècnic va ser im-
pecable, marcant tota la flota i 
atacant a l’última cenyida, aca-
bant 3r. en les dues proves. 
Posant-se 2n. de la general 
empatat a punts amb el pri-
mer (la també catalana Paula 
Igual).
El segon dia, el vent de intensi-
tat 13 a 16 kts. i amb molts ro-
les, la quan cosa va complicar 
molt la navegació, tot i el poc 
pes de l’Eduard va fer dues 

molt bones regates amb uns 
excel·lents resultats 6è i 19è.
El tercer i últim dia, la flota no 
va poder sortir, ja que la inten-
sitat del vent ho va impedir (30 
kts). donant la Copa d’Espanya 
per acabada amb un 16è. per 
Eduard Ferrer. Una magnífi-
ca posició que li por permetre 
anar a l’Europeu.

L’igualadí Eduard Ferrer, a la 
Copa d’Espanya de Vela

Per al rànquing nacional, on es 
defineix qui va al Mundial (els 
5 primers) i qui va a l’Europeu 
(del 6è al 9è), l’Eduard està el 
13è del Rànquing Nacional, 
ara hem d’esperar al Campio-
nat d’Espanya que es celebra-
rà la segona quinzena de juny 
a Cartagena.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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Aquest diumenge dia 21 d’abril 
la Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia, dirigida en aquesta 
ocasió per Josep Miquel Min-
dán com a director convidat, 
oferirà un concert a les 7 de 
la tarda al Teatre Municipal de 
l’Ateneu.
Enguany la JOSA (Jove Or-
questra Simfònica de l’Anoia) 
ha iniciat un nou projecte per 
poder oferir un concert més a 
la ciutat. Aquest projecte con-
sisteix en muntar un repertori 
durant tres mesos treballant 
conjuntament amb un director 
convidat. En aquesta ocasió el 
director convidat és Josep Mi-
quel Mindán, director anoienc 
titulat per WienerKonservatori-
um amb el mestre Georg Mark 
i exmembre de la JOSA.
Des de principis de gener 
l’orquestra ha estat treballant 
amb Josep Miquel Mindán 
amb molta il·lusió i entusi-
asme. Tots els membres de 

l’orquestra, tant els músics 
estudiants com els aficionats 
i professionals que la com-
ponen, han pogut ampliar els 
seus coneixements musicals, 
tot endinsant-se en el des-
cobriment de les dificultats i 
belleses harmòniques i me-
lòdiques de les peces que 
consten en el programa del 
concert. Els assajos han estat 
moments on s’ha compartit i 
interpretat una gran música i 
on cadascú ha intentat extreu-
re el seu millor rendiment. El 
treball ha sigut intens, de repte 
i satisfacció final, que donarà 
fruit al concert del diumenge 
21 d’abril a la tarda.
El programa preparat pel con-
cert es divideix en dues parts. 
En una primera part l’orques-
tra interpretarà la Simfonia 
núm. 8 del compositor romàn-
tic txec Anton Dvorack. A la 
segona part s’oferiran dues 
obres de compositors del ter-
ritori català: Cançons i danses 

de Frederic Mompou, que és 
un recull de peces populars 
harmonitzades; i la coneguda 
Obertura de Cançó d’Amor i 
de Guerra de Rafael Martínez, 
obertura de la sarsuela catala-
na més famosa.

Les entrades del concert es 
podran comprar anticipada-
ment a la Sala Municipal d’Ex-
posicions o el mateix dia del 
concert des d’una hora abans 
al Teatre Municipal de l’Ate-
neu.

Durant tres mesos has tre-
ballat amb la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia 
com a director convidat. 
Com ha estat l’experièn-
cia?
La veritat és que em fa mol-
tíssima il·lusió aquest projec-
te. El meu primer contacte 
amb el món orquestral el 
vaig fer a la JOSA com a per-
cussionista i per a mi és com 
un somni que després de 
tants anys ara estigui dirigint 
aquesta mateixa orquestra. 
Estic molt content de veure 
que l’orquestra segueix te-
nint caràcter propi i que hi ha 
noves generacions que van 
fent pujar el nivell. A més, per 
aquest programa hem recu-
perat alguns músics que feia 
temps que no col·laboraven 
amb l’orquestra i d’altres 
que no hi havien tocat mai i 
tothom ha respost amb molt 
d’entusiasme amb el projec-
te.

Heu triat com a obra a tre-

ballar la Simfonia núm. 8 de 
Dvorak. Per què?
Va ser una proposta meva. 
Fa temps que conec aquesta 
obra i sempre he pensat que 
encaixa molt bé en una or-
questra de joves. Està plena 
de colors que evoquen la na-
tura i té una força melòdica 
molt romàntica. Crec que és 
una obra d’una bellesa im-
mensa. Per desgràcia aquest 

repertori és poc conegut a 
casa nostra. Per altra ban-
da, el programa es completa 
amb les Cançons i danses de 
Mompou i l’obertura de la sar-
suela catalana Cançó d’amor i 
de guerra. Podríem dir que és 
un concert que pivota entre el 
nacionalisme de l’Europa de 
l’est del segle XIX i el naciona-
lisme català de primera meitat 
del s.XX.

La culminació del projecte 
tindrà lloc aquest diumenge. 
Com es presenta?
Precisament a l’últim assaig 
vaig comentar que el més im-
portant per a mi en aquest pro-
jecte és fer créixer l’orquestra. 
He intentat aportar els meus 
coneixements i la meva expe-
riència no tan sols sobre el re-
pertori que treballem sinó tam-
bé sobre la manera com ha de 
funcionar l’orquestra interna-
ment. Si algú ve el diumenge 
a sentir la millor 8a de Dvorak 
li garanteixo que no la trobarà. 
Ara, podrà sentir el creixement 

que hem intentat fer cada un 
dels músics, jo el primer, a 
l’ombra de la 8a de Dvorak.

A més a més d’haver format 
part de la JOSA, has treba-
llat amb altres formacions 
musicals anoienques com 
el Cor de Noies Exaudio, al 
Coral Xalest o l’Orquestra 
Terres de Marca. Com veus 
el panorama musical a la co-
marca?
Tinc el cor una mica dividit en 
aquesta qüestió. Per una ban-
da estic molt feliç i orgullós de 
veure que estem aconseguint 
crear un teixit musical molt 
sòlid. Em produeix especial 
satisfacció quan, parlant amb 
músics anoiencs de generaci-
ons anteriors em diuen: “A la 
meva època això seria impen-
sable, i tot amb gent d’aquí!”
Per altra banda, crec que les 
institucions, totes elles, hauri-
en de tractar amb més objec-
tivitat el potencial musical que 
tenim. Jo no demano un tracte 
de favor per a les entitats lo-

cals. Demano que es reco-
negui la qualitat del treball i 
es facilitin les possibilitats de 
creixement.

Tu vas cursar els teus pri-
mers estudis musicals a 
Igualada. L’Escola de Músi-
ca igualadina fa una bona 
tasca?
Sempre ho he dit. L’Escola 
de Música ha sigut l’eix per 
tal que sorgís aquesta nova 
generació de músics. No tan 
sols de músics professionals, 
sinó de públic potencial amb 
un alt nivell de preparació. És 
molt important tenir un públic 
instruït i amb criteri i el públic 
igualadí ho és.

La música en moments tan 
durs com són els actuals, 
potser és més necessària 
que mai.
Per a mi la música és quel-
com inherent a la persona 
humana. Per tant, una soci-
etat pobre en música és una 
societat pobre en persones.

Concert de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia amb 
Josep Miquel Mindán com a director convidat
Tres mesos de treball • El concert és la culminació d'un projecte que ha consistit en muntar un repertori durant tres 
mesos treballant amb un director convidat

Josep M. Mindán: “El més important d’aquest projecte és fer 
créixer l’orquestra”

Us animem a participar del 
que segur que serà un con-
cert de nivell amb música de 
qualitat, on es veurà reflectida 
la gran feina aconseguida de 
mans de joves músics de la 
comarca i rodalies. 
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Paperipècia. Producció, au-
tor, direcció i intèrpret: Marcel 
Gros. Teatre Municipal l’Ate-
neu. Dijous, 11 d’abril.

Paperipècia, l’últim espec-
tacle de Marcel Gros que 
s’ha estrenat a la 24a Mostra 
d’Igualada, porta el segell in-
confusible d’aquest pallasso 
amb trenta anys damunt els 
escenaris, vint dels quals en 
solitari. En aquesta ocasió, el 
públic descobreix en Marcel 
des que era petit i somiava 
que volia ser pallasso fins ara 
que és pallasso i no deixa de 
somiar com quan era un nen. 
De fet, fa una crida –literal– 
als espectadors perquè ells 
també somiïn amb tot allò que 
desitgen.
En aquest viatge oníric per la 
seva vida s’envolta dels seus 
inseparables companys de 
repartiment: els singulars ob-
jectes quotidians que prenen 
vida, els papers lleugers i bri-
llants amb múltiples utilitats, 
l’A a punt de solfa... Així doncs, 
tibant com sempre d’una sen-
sacional imaginació i un admi-
rable enginy, Marcel Gros crea 
personatges de circ entranya-
bles com La Supermosca que 
fa el gran salt passant per 
l’anella o el Pepito Paperines 

NÚRIA CAÑAMARES

Somieu, somieu!

que protagonitza el típic núme-
ro d’espases que travessen la 
caixa. També és capaç de por-
tar a escena un Senyor Somni, 
dialogar-hi i fer-lo actuar. És un 
inventor nat que busca i experi-
menta contínuament. Per ell, tot 
és possible. 
Un cop més, fa lluir el seu hu-
mor i jocs de paraules i interac-
tua de meravella amb un pati 
de butaques disposat des del 
primer minut a deixar-se en-
dur pel seu univers particular. 
Siguin grans o petits, tots en 
gaudeixen, i aquesta és una de 
les claus del seu èxit. Concre-
tament a Igualada, el públic ha 
demostrat repetidament que se 

l’estima i que n’és ‘fan’ incon-
dicional. Fins i tot a La Mostra 
del 2008 el va fer mereixe-
dor del premi del públic amb 
l’espectacle Inventari, que va 
rebre una votació, ni més ni 
menys, d’un 9,04.
A Paperipècia Marcel Gros 
relata la seva vida de pallas-
so servint-se d’una cadena 
de números enllaçats sense 
treva d’inici a final, però si ens 
aturem a escoltar “la lletra” de 
l’espectacle ens adonarem 
que realment ens està parlant 
d’ell mateix i que ens regala 
frases tan boniques i alhora 
sinceres com ara “vostès for-
men part del meu somni”. 

Notes teatrals

La Mostra de Teatre va portar a Igualada 26.000 espectadors
Gran èxit d'ocupació dels teatres • Gairebé la meitat d'espectacles han penjat el rètol "d'entrades exhaurides"

TEATRE / LA VEU

Diumenge a la tarda es posa-
va el punt i final a la 24 Mos-
tra d’Igualada - Fira de teatre 
infantil i juvenil, que des de 
dijous havia omplerts els te-
atres, carrers i places de la 
ciutat d’espectacles diversos 
adreçats al públic familiar.
La valoració que es fa de la 
Mostra d’enguany és molt 
positiva pel que fa al número 
d’espectadors i l’aforament de 
les sales ha tingut l’ocupació 
més alta de les darreres edici-
ons, situant-se en un 89%.
S’estima que 26.000 perso-
nes han passat per Igualada 
aquests dies, 18.000 de les 
quals als espectacles de car-
rer, cercaviles i tallers progra-
mats.
La gent de la comarca i molta 
gent de fora han gaudit durant 
aquests quatre dies dels es-
pectacles proposats, 18 dels 
quals eren estrenes que van 
tenir molt bona acollida entre 
el públic. Entre aquests cal 
destacar l’espectacle de la 
companyia andalusa La Rous 

que va estrenar Una niña o el 
Paperipècia del pallasso Mar-
cel Gros així com també Alam-
biq Destil·leria Cultural que va 
estrenar el seu primer treball 
Si n’era un somni. A part de les 
estrenes van deixar molt bona 
impressió Somnis de sorra de 
Ytuquepintas, Do not distrub, 
no molestar de Vaiven Circo 
o Raspall de Teatre Nu. I dels 
espectacles de carrer, Born to 
trace va deixar tothom boca-
badat amb les seves acrobà-
cies en una bastida.
El director artístic de La Mos-
tra d’Igualada, Òscar Rodrí-
guez, ha assegurat que “les 
estrenes han respost a les ex-
pectatives” i ha destacat la re-
acció dels programadors inter-
nacionals vinguts de França. 
Segons Rodríguez, “aquests 
programadors s’han mostrat 
sorpresos molt positivament 
pel nivell artístic de les com-
panyies catalanes, han estat 
receptius amb les propostes 
de La Mostra, i alguns d’ells 
fins i tot han fet ja alguna con-
tractació”.

Segons el gerent de La Mos-
tra d’Igualada, Òscar Balcells, 
“incrementar la xifra d’ocupa-
ció en 15 punts és un èxit i 
demostra que la fira de teatre 
infantil i juvenil no només és 
un punt de referència per al 
sector professional, sinó que 
també ho és per al públic”.
En el vesant professional la 
valoració també és molt posi-
tiva amb una bona acceptació 
de les taules rodones i jorna-
des de treball proposades.
El Mercat de projectes d’es-
pectacles és ja una activitat 
consolidada que permet di-
namitzar el mercat i possibili-
tar la producció de projectes 
d’espectacles professionals 
per a tots els públics. Al clou-
re les presentacions orals dels 
sis projectes seleccionats, les 
companyies van poder co-
mençar a fer els primers con-
tactes amb professionals inte-
ressats en els seus projectes, 
el que pot facilitar poder dur a 
terme els projectes i que esde-
vinguin realitat.

La Cia El pot petit amb el seu espectacle “Balla, canta i riu!”

Factoria Circular va sorprendre amb el seu “Rodafonio”

De puntetes va va oferir el seu espectacle “El circ del núvols”

Fes-t’ho com vulguis va fer gaudir els més menuts a l’Aurora amb “Piu piu”

FOTOS: JOAN GUASCH
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Aquest cap de setmana 20 i 
21 d’abril, tindrà lloc la cele-
bració del 60è aniversari de 
l’Agrupament escolta i guia 
Jaume Caresmar i M. Antò-
nia Salvà coincidint amb la 
tradicional trobada de Sant 
Jordi. El motiu de la troba-
da és celebrar aquests 60 
anys de cau, amb les famíli-
es i amics d’antics i actuals 
membres de l’agrupament. 
Enguany la Festa tindrà lloc 
Can Aubareda (Sant Martí 
de Tous). El dissabte 20, 
els infants i joves escoltes 
actuals sortiran caminant 
des de diferents punts de la 
comarca, i un cop arribin a lloc 
els esperen tot tipus d’activi-
tats. Els antics escoltes i fa-
mílies que ho vulguin, també 
poden participar a l’acampada 
a Can Aubareda. 
Al matí del diumenge hi hau-
rà tota mena d’activitats: a les 
9:30 hores hi ha una excursió 
pels voltants de Tous, organit-
zada per l’Associació de pa-
res i mares d’antics escoltes. 
A les 11 hores tots els pares, 

mares, amics i antics escoltes 
estan convidats a participar 
de les activitats a Can Auba-
reda. Després del dinar de 
germanor, sobretaula amb el 
grup Em Torna la xamfaina i el 
conegut cantant i acordionista 
Carles Belda .

Inauguració de l’exposició 
del 60è aniversari
Després de mesos de treball, 
el divendres 19 d’abril s’in-
augurarà l’exposició del 60è 

aniversari. L’acte serà a 
les 19:30 h a la Sala de les 
Encavallades del Museu 
de la Pell d’Igualada. L’ex-
posició es podrà veure del 
19 d’abril al 5 de maig del 
2013. 

Una obra de Ramon En-
rich per recaptar fons
El reconegut artista igua-
ladí Ramon Enrich ha 
col·laborat de manera de-
sinteressada amb l’aniver-
sari del Cau d’Igualada, 
realitzant una obra ex-
pressament per a l’ocasió. 
D’aquesta obra se’n faran 

60 serigrafies que es vendran 
al preu de 100 euros, i els di-
ners que es recullin serviran 
per organitzar les activitats 
del 60è aniversari. Tothom 
qui en vulgui adquirir una pot 
enviar un correu electrònic a 
serigrafia60anys@cauiguala-
da.cat. Des de l’organització 
es preveu que les obres s’es-
gotin ràpidament, per això es-
pecifiquen que es vendran per 
rigorós ordre de recepció dels 
correus.

El Cau d’Igualada commemora 60 anys 
d’història amb una gran festa per Sant Jordi

LLIBRES / LA VEU

Perquè som poble recull les 
vint-i-cinc converses que l’es-
criptor capelladí va compartir 
en el seu moment amb perso-
nes d’àmbits molts diversos 
lligades a Capellades.
Dissenyat per la jove cape-
lladina Anna Costa i imprès a 
Romanyà Valls, es tracta d’un 
llibre cent per cent capella-
dí que s’encapçala amb una 
introducció en què el mateix 
Joan Pinyol.
Les entrevistes s’han rea-
litzat a persones que han 
destacat -i la majoria encara 
destaquen- en àmbits tan di-
versos com la música, la vi-
ticultura, l’associacionisme, la 
medicina, el patrimoni festiu, 
la religió, l’agricultura, el te-

atre, la competició esportiva 
d’alt nivell, la pintura, el col-
leccionisme... Totes tenen 
en comú la vinculació directa 
amb Capellades i són el Xavi 
Cassanyes, l’Aurora Garriga, 

Joan Pinyol presenta el seu nou llibre 
d’entrevistes “Perquè som poble”

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda tindrà lloc un nou con-
cert a la sala Paper de Música 
de Capellades. 
“Els colors de la música” és un 
concert que anirà a càrrec del 
grup de vent Illana i interpreta-
rà un concert amb el següent 
programa:
Primera part
- Fantasia en Fa menor K.594 
de W.A Mozart.
- Dues peces per a quintet de 
vent de Guy Ropartz.
- En Pere i el llop, conte musi-
cal, de Sergei Prokofiev.
Segona part
- El vol del borinot de N. Rims-
ki-Korsakov.
- Quintet de vent núm. 2 en Mi 
bemoll major de Franz Lach-
ner.
- Suite Española, d’Isaac Al-
beniz
- Tango.
El grup Illana està format per 

Vicente Gelós amb la flauta, 
Vicente Gómez amb l’oboè, 
Joan Esteve amb el clarinet, 
Tono Ruano amb el fagot i 
Héctor Pertegaz amb al trom-
pa. Està format com a quintet 
de vent i piano i actualment és 
un dels grups de cambra més 
estables dins el panorama na-
cional, amb una trajectòria ar-
tística de més de quinze anys.

Cinefòrum Josep Romanyà
Avui divendres, a la mateixa 
sala capelladina, a les 8 del 
vespre tindrà lloc una nova 
sessió de Cinefòrum Josep 
Romanyà Montcada amb la 
projecció de la peŀlícula Amis-
tad en versió original subtitu-
lada.
La presentació del coŀloqui 
anirà a càrrec de Miguel Àn-
gel Gimeno, president del Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya.

“Els colors de la Música”, nou 
concert a Paper de Música

el Toni Miquel, l’Arantxa Ya-
ben, la Teresa Gual, el Josep 
Prat, la Lydia Argelich, l’Ange-
lina Vich, el Jaume Bernadet, 
el Joan Aloy, el Jordi Blasco, 
el Carles Muñiz, l’Aquilino Lo-
zano, l’Anna Gumà, el Jordi 
Torres, el Berni Armstrong, la 
Montse Soler, l’Albert Grados, 
l’Antoni Quintana, la Neus 
Basart, l’Antoni Chia, el Cels 
Llorens, el Moisès Castells, la 
Maria Teresa Solà i la Núria 
Colom.
La presentació de “Perquè 
som poble” tindrà lloc diu-
menge 21 d’abril a les 12 del 
migdia a la terrassa exterior 
de l’Espai Aloy, el renovat es-
pai cultural i gastronòmic ubi-
cat a l’antic Bar Aloy (carrer 
Major, 55) de Capellades.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 24 d’abril 
l’orquestra de cambra Ad Li-
bitum ens oferirà un concert a 
l’església del Roser.
Interpretaran obres de Vival-

di, Telemann, Txaikowsky, 
Prokofiev i Beethoven, entre 
d’altres.
L’orquestra de cambra Ad Libi-
tum està formada per alumnes 
de l’Escola Municipal de Músi-

ca d’Igualada, sota la direcció 
d’en Pep Massana.
El concert és a les 7 de la tar-
da i l’entrada és lliure.
Ho organitza: Escola Munici-
pal de Música d’Igualada

Concert a l’església del Roser a càrrec de 
l’orquestra “Ad Libitum”
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest diumenge 21 d’abril, 
els Moixiganguers d’Igualada 
celebren el seu 18è aniversa-
ri amb una Diada castellera a 
la plaça Pius XII a les 12 del 
migdia. Serà la primera actu-
ació important d’aquest 2013 
a casa i es realitzarà conjunta-
ment amb els Sagals d’Osona 
i els Castellers de Sant Cugat.

Assajos oberts a tothom
Davant la celebració d’aques-
ta diada tan especial, la Colla 
igualadina vol tornar a implicar 
la ciutat. Per aquest motiu, fa 
una crida a tots els membres 
de la colla i a tothom que ho 
desitgi, a participar als assa-

jos, que tenen lloc cada di-
mecres de 20 a 21:30h. i els 
divendres de 22 a 24h. al local 
de cal Tabola (carrer Sant An-
toni de Baix 106-108 d’Iguala-
da).

Festa infantil per celebrar 
els divuit anys de la Colla
Emmarcada dins la setmana 
d’aniversari de la Colla, aquest 
dissabte 20 d’abril s’organitza 
una festa infantil oberta a tota 
la quitxalla de la ciutat i comar-
ca. La festa serà a partir de les 
5 de la tarda a la Rambla Sant 
Isidre i comptarà amb inflables 
i berenar per tots els assis-
tents.

Diada del 18è aniversari dels
Moixiganguers d’Igualada

MÚSICA / CARLES MARTÍNEZ

Dissabte a la tarda, al Con-
servatori del Liceu, a Bar-
celona, es va celebrar un 
magnífic acte musical amb 
la participació del Cor de 
Cambra del Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada que, conjuntament amb 
els Cors de Cambra d’altres 
ciutats catalanes, varen ofe-
rir-nos un fantàstic concert. 
El cor igualadí va oferir un 
repertori de cançons de la 
Suite Porgy and Bess de 
Gerswhin i de la Suite Clas-
sic Cole Porter, amb l’acom-
panyament d’un trio de jazz, 
dirigits per Mireia Barrera. 
Abans però vàrem poder 
gaudir de l’actuació del pia-
nista igualadí Joaquim Font. 
Malauradament no sóc ex-
pert musical però, com la 
resta de mortals, hi ha cer-
tes situacions en les quals la 

Concert sublim del pianista igualadí 
Joaquim Font a Barcelona

música t’envaeix i et supera 
inexorablement. Dissabte va 
ser una d’aquestes ocasions. 
Els centenars de persones 
que omplíem l’auditori ens van 
quedar estupefactes amb el 
seu virtuosisme. Va ser sen-
zillament espectacular. Durant 
uns minuts, com per art de 
màgia, va esfumar-se la cri-

sis i aquest desànim general 
que patim. En acabar l’actua-
ció, després d’una llarguíssi-
ma ovació, vàrem copsar la 
sensació d’estar davant d’un 
artista amb un talent innat 
excepcional i un extraordina-
ri futur. Si teniu l’oportunitat 
d’escolar-lo, de debò, no us 
ho perdeu.

MÚSICA / LA VEU

El passat divendres, dia 12 
d’abril, a les 8 de la tarda a 
l’Auditori de l’escola de Mú-
sica Conservatori Joan Just 
Bertran d’Igualada va tenir lloc 
l’estrena de dues obres cre-
ades per alumnes del darrer 
curs de Grau Professional del 
Centre, a la classe de compo-
sició sota les directrius de la 
compositora igualadina Con-
cepció Ramió. 
Vam poder sentir i apreciar 
dues creacions que anaven 
més enllà de la composició 
musical. En primer lloc s’in-
terpretà La Pluja d’Estels, de 
Neus Sabaté i Barrieras: una 
cantata per a cor de veus 
blanques, conjunt instrumen-
tal  (o orquestral) de vent cor-
da i percussió, i narrador, amb 
text de la mateixa autora. Es 
tracta d’una obra en set mo-
viments: Obertura/El Senyor 
dels Estels/ El Senyor de la 
Pluja/ La Júlia/El secret des-
cobert/El Pacte/La Pluja d’Es-
tels; un conte infantil narrat i 
musicat que va deixat emba-
dalits els oients a través de 
la seva expressió nítida, uns 
timbres molt suggeridors i una 
melodia central molt cantàbil. 
Tot seguit vam poder sentir la 
Suite Concertant per a Clarinet 
solista i també conjunt orques-
tral de vent, corda i percussió,  
de Laura Muñoz Martínez de 
Arenzana, en tres moviments:  
Ànima de Foc/Paisatges d’ai-
gua/Terra, una obra que si bé 

no estava composta a partir 
de cap text podem emmar-
car-la dins de la tradició pro-
gramàtica o descriptiva ja que 
s’assenta en els elements de 
la natura i els recreava amb 
una coreografia i una esceno-
grafia de joc de llums adient; 
per això vam poder comptar 
amb la col·laboració de Carles 
Pertegaz al clarinet i de l’Es-
cola Espai d’Arts. Una obra 
punyent i plena de matisos 
instrumentals contrastats que  
recorria en el primer i darrer 
moviments uns registres ex-
trems en una voluntat d’ex-
pressió al  límit que contrasta-
ven  amb un segon moviment 
de gran lirisme. Les composi-
tores vam comptar amb la col-

Dues estrenes musicals que van 
sorprendre el públic

laboració d’una plantilla vocal 
instrumental  àmplia, integra-
da per companys estudiants 
dels darrers cursos de l’es-
cola, alguns professors, exa-
lumnes i companys, així com 
d’altres col·laboracions puntu-
als, que en total sumaven una 
cinquantena de persones. Els 
assistents es van mostrar sor-
presos de la magnitud de les 
obres i van constatar la seva 
vàlua i la gran singularitat de 
cadascuna d’elles, molt di-
ferents i variades de colors, 
matisos i formes d’expressió, 
i, a la vegada, van felicitar les 
compositores i el centre que 
els va permetre una mostra 
d’una vàlua considerable.

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2013
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TEATRE / LA VEU

De la mà de la Cia. Teatre de 
Ponent, arriba al Teatre de 
l’Aurora l’adaptació teatral de 
Laura a la ciutat dels sants, de 
Miquel Llor, un dels referents 
de la novel·la contemporània, 
que ha esdevingut un clàssic 
de les lletres catalanes.
Amb una gran interpretació 
i una posada en escena in-
timista Laura a la ciutat dels 
sants ens mostra la història 
de la Laura, una noia de ciu-
tat que ha crescut envoltada 
de llibres i música i que desitja 
trobar la felicitat i construir una 
nova vida plena de somnis i il·
lusions. Pensant que pot fer·
ho, deixarà tot el que coneix 
i marxarà a Comarquinal per 
casar·se amb en Tomàs Mun-
tanyola, un terratinent. Quan 
arriba a Comarquinal, una ciu-

La bona literatura i el bon teatre s’uneixen a l’Aurora, 
amb “Laura a la ciutat dels sants”

Des de 2008 és directora ar-
tística de l’Estruch (fàbrica de 
creació de les Arts en Viu de 
l’Ajuntament de Sabadell).. 
Ha treballat com a producto-
ra artística a les trobades a 
Magalia de la “Red de Teatros 
Alternativos”. Ha exercit de 
cap de premsa i promotora 
d’espectacles així com d’aju-
dant de direcció artística i de 
cap de l’àrea de comunicació i 
relacions públiques de la Fira 
de Teatre de Tàrrega. Va co-
ordinar i organitzar algunes 
edicions del Festival de Teatre 
de l’Ensenyament Secundari 
Públic de Catalunya. En l’ac-
tualitat es dedica a la direcció 
teatral, a la creació i producció 
de projectes artístics i a l’as-
sessorament pedagògic.

- Què veurem a Laura a la 
ciutat dels sants?
Veurem la sensibilització de 
la novel·la on quatre perso-
natges, la Laura, el Tomàs, 
la Teresa i el Pere, viuran en 
una ciutat imaginària. L’arriba-
da de la Laura a Comarquinal 
evocarà el mite de l’estran-
gera, en aquest cas vinguda 

d’una Barcelona moderna. 
Laura a la ciutat dels sants 
és un bombó de bon gust que 
s’apropa al melodrama, un cu-
lebrot amb un text magnífic.
- Manté tots els elements de 
la novel·la?
Sí, substancialment sí. L’ambi-
ent del poble i de les veus que 
parlen es representen amb la 
veu en off que situen a l’es-
pectador i l’escenari es trans-
formarà en un ring d’ambient 
burgès.
- Quin ha estat el treball previ 
a aquesta adaptació?
El dramaturg és qui més hi ha 
treballat, també amb el diàleg. 
La novel·la és molt narrada i 
amb la transformació cap al di-
àleg s’ha volgut reflectir bé el 
conflicte entre els personatges. 
A més a més, comptem amb el 
suport de l’Elias Valverde, ne-
bot i hereu de Miquel Llor.
- El rebuig cap a un estran-
ger en un poble, es pot tras-
lladar a temps actuals?
Dins l’escenari mantenim la 
contemporaneïtat dels anys 30 
i en el treball previ, visitant la 
ciutat de Vic, també hem pogut 
conèixer parts reals de l’autor 

que han servit per ambientar 
més l’obra. Així mateix, vam 
poder veure que en qualsevol 
ciutat o poble, la gent consi-
derada de tota la vida jutja el 
foraster i que segueix passant 
avui en dia.
- Separant-nos de la novel-
la, a sobre de l’escenari 
quins valors es volen trans-
metre?
L’obra és Naturalista, d’emo-
cions, processos i ingenuïtat. 
Tots els personatges mostren 
una doble cara, des de la Te-
resa sent el personatge que 
menys text té però que més 
canvi mostra al llarg de l’ar-
gument, o en Tomàs, que en 
un principi sembla molt liberal 
però que acaba provocant el 
conflicte portant la Laura a 
Comarquinal. Molt sentida, 
molts planys i molts plors.
- Per últim, podries reco-
manar Laura a la ciutat dels 
sants al públic del Teatre de 
l’Aurora?
El públic gaudirà de bon te-
atre i un bon text naturalista, 
contemporani i gens carrincló. 
Moltes dones es poden sentir 
receptives, és un espectacle 

Txell Roda: “L’obra és com un 
culebrot actual amb un text magnífic”

tat imaginària però mirall amb 
qualsevol ciutat de comarques 
a principis de segle passat, la 
Laura s’enfrontarà amb una 
societat conservadora, purita-
na, hipòcrita i mesquina que 
corcarà les seves esperances. 
La il·lusió de la Laura dura poc 
i desitja canviar el seu marit i 
el seu entorn, “els ciutadans 
de tota la vida”, que la rebut-
jaran. Classicisme, sexisme, 
paràlisi, intolerància, hipocre-
sia, males llengües, religiositat 
fingida i beateria li faran pren-
dre una decisió i, víctima del 
què diuen i el què diran, més 
que de les seves pròpies acci-
ons, tria fugir i tornar a la gran 
ciutat, per continuar la seva 
recerca de la felicitat.
Laura a la ciutat dels sants 
és la història de la il·lusió i 
l’emoció d’una dona barcelo-
nina per una vida nova i de la 
progressiva destrucció de les 
esperances sota una societat 
comarcal arcaïca i hipòcrita de 
principi del segle XX. 

Funcions i venda d’entrades
Les representacions de Laura 
a la ciutat dels sants es faran 

el divendres 19 i dissabte 20 
d’abril a les 22h i el diumenge 
21 d’abril a les 19 h. Les en-
trades (15 € i 11’5 € amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. El 
Teatre de l’Aurora ofereix una 
promoció especial als menors 
de 18 anys, amb l’entrada al 
preu de 7€.
Les entrades també es poden 
reservar prèviament trucant al 
93 805 00 75 exclusivament 
els dimecres i els dijous de 18 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Activitat paral·lela: Trobada 
amb l’equip al finalitzar la 
funció de divendres
Divendres 19 d’abril, en fi-
nalitzar la funció de Laura a 
la ciutat dels sants tots els 
espectadors que ho desitgin 
podran intercanviar les seves 
opinions i formular les pregun-
tes en una tertúlia que man-
tindrem amb l’equip artístic de 
l’espectacle.

Rosa Montal exposa le seves 
aquareŀles a Llegim...? Libreria

EXPOSICIONS / LA VEU

La pintora Rosa Montal expo-
sa 16 obres seves a Llegim...? 
Llibreria durant aquest mes 
d’abril i possiblement durant el 

mes de maig.
Es tracta de paisatges de la 
Tossa de Montbui pintats a 
l’aquarel.la.

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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LLIBRES / JAUME SINGLA

L’igualadí Rufino Fernández, 
acaba de publicar la seva 
cinquena obra, Jemmy But-
ton -Ediciones Evohé- que ja 
està disponible a les princi-
pals llibreries d’Igualada. Es 
tracta d’una noveŀla històrica, 
que narra les aventures d’un 
indi de Tierra de Fuego en el 
seu viatge a Anglaterra -l’any 
1830- on va ser educat com 
un anglès i el seu retorn pos-
terior a la seva terra nadiua a 
bord del bergantí Beagle, on 
va coincidir amb Charles Dar-
win que iniciava el seu primer 
viatge.
La noveŀla de Rufino Fernan-
dez ens permet veure l’efec-
te que la colonització va tenir 
entre els indígenes, en aquest 
cas els indis yamanà i reviure 
o recrear les aventures -amb 
base històrica- protagonit-
zades pel capità Robert Fitz 
Roy que en un viatge anterior, 
va segrestar quatre indis -un 
d’ells el protagonista- per fer 
l’experiment d’educar-los en 

la cultura anglosaxona i con-
vertir-los posteriorment en una 
mena de cap de pont entre les 
colònies i l’imperi. El seu ex-
periment va tenir resultats de-
sastrosos.
A Jemmy Button, Rufino Fer-
nandez recrea els paratges 
gelats i inhòspits que Maga-
llanes va batejar com Tierra 
de Fuego. Ediciones Evohé, 
que ja va publicar La sombra 
del Legionario, ha cuidat molt 
l’edició d’aquesta nova obra 
de Rufino Fernández.

Ja és a la venda, “Jemmy 
Button”, el cinquè llibre de 
Rufino Fernández

CULTURA / LA VEU

Durant aquests dies l’Ateneu 
Igualadí proposa una sèrie de 
diverses activitats aptes per a 
tots els gustos.

Exposició “Les mans”
Del 19 al 30 d’abril es podrà 
veure a l’Auditori de l’Ateneu, 
l’exposició “Les mans”. Es 
tracta de treballs dels alumnes 
de les Escoles de l’Ateneu so-
bre diferents propostes i visi-
ons de les mans a través de la 
seva mirada.

Trobada de col·lecionisme 
del Grup Filatèlic
Segells, punts de llibre, pos-
tals, plaques de cava, mone-
des, pins, sota gots, targetes 
telefòniques, dècims de lote-
ria, escuradents i ... tot el que 
sigui col·leccionable.
Presentació de la 9a placa 
Commemorativa de la Troba-
da i de la nova sèrie de sobres 
de sucre.
La trobada serà demà dissab-
te des de les 9 del matí fins a  
les 2 del migdia.

Conferència “Valor X Preu”
Conferència a càrrec de Joan 
Jubert en què es tracta de 
“visualitzar” la diferenciació, 
sempre des de la vessant del 
SENYOR CLIENT, a partir de 
la comparativa: Com em do-
nes i què pago?. Serà a les 10 
del matí a la sala LAB.

Punt de trobada folk
Tens ganes de ballar? Vols 
compartir la teva música? Et 
ve de gust poder-ho fer a Igua-
lada? Doncs, no tens excusa 
per a no venir!!!

Trobada de col.leccionisme, nova exposició, 
són algunes de les propostes de l’Ateneu

Porta el teu instrument, vine 
amb les millors sabates de 
ball, dosis de bon rotllo i ganes 
de festa!
Serà diumenge a les 6 de la 
tarda a la pista.

Pantalla oberta
Dijous de la setmana que ve, 
dia 25, tindrà lloc una nova 
sessió de Pantalla oberta amb 
la projecció del film Los crono-
crímenes de Nacho Vigalon-
do. Serà a les 8 del vespre a 
la sala de socis.

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
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Dimarts, Diada de Sant Jor-
di, tindrà lloc, a 2/4 de 10 del 
vespre a la basílica de Santa 
Maria, un concert a càrrec del 
Cor de noies Exaudio i la Co-
ral Mixta d’Igualada.
El concert constarà de dues 
parts. A la primera, el Cor 
Exaudio, dirigit per Júlia Sesé 
interpretarà el següent reper-
tori:
- Totus tuus d’Ambroz Copi
- Tota pulchra es, de Maurice 
Duruflé
- Salve Regina, de Miklos Koc-
sar.
- Petites voix, de Francis Pou-
lenc.
- La muerte del ángel d’Astor 
Piazzola.

- Dues cançons populars cata-
nes de Josep Vila.
La segona part anirà a càrrec 
de la Cora Mixta d’Igualada, 
dirigida per Alfred Cañamero 
que aportarà el següent reper-
tori:
- Missa Prodefunctis a 7 veus 
de Joan Cererols
- Tantum ergo op.10 de Mauri-
ce Duruflé.
- Ubi caritas op.10 de Maurice 
Duruflé.
- Dieu! Qu’il la fait bon regar-
der, de Claude Debussy.
- O vos Omnes de Pau Casals.
- Canto negro de Xavier Mont-
salvatge
- Amor mariner de Manuel Ol-
tra.

Concert de Sant Jordi amb el 
Cor Exaudio i la Coral Mixta

MÚSICA / LA VEU

Amb la intenció de trobar un 
espai on conèixer i experimen-
tar el contacte entre la músi-
ca i la poesia, des de l’Escola 
Municipal de Música d’Iguala-
da s’ha promogut un concert 
en que aquestes manifestaci-
ons artístiques hi seran pre-
sents, per separat (música 
instrumental i poesia recita-

da) i juntes (poesia cantada). 
La data escollida, la diada de 
Sant Jordi, no podia ser més 
adequada i el concert comen-
çarà a les 5 de la tarda. En 
aquesta ocasió hi participaran 
alumnes de cant, piano i gui-
tarra que interpretaran, entre 
d’altres, música de Federico 
García Lorca, Eduard Toldrà i 
Enric Morera. 

Música i poesia per 
celebrar el Sant Jordi EXPOSICIONS / LA VEU

El 23 d’abril s’inauguren dues 
noves exposicions a la Biblio-
teca Central, una és La Dansa 
de Miquel Llacuna, una mos-
tra de dibuixos que se centren 
en el moviment de la figura 
humana. L’altra exposició es 
basa en el treball fotogràfic de 
Josep Salat, qui va descobrir 
racons curiosos i elements 
arquitectònics d’Igualada per 
crear un Abecedari urbà.
Amb motiu del proper Dia In-
ternacional de la Dansa, el 29 
d’abril, la sala d’exposicions 
de la Biblioteca acollirà un 
recull d’esbossos que el pin-
tor igualadí Miquel Llacuna 
(1915-1967) va fer al natural i 
que, posteriorment, va acolo-
rir amb tècniques d’aquareŀla, 
ceres i retoladors. Uns estudis 
del cos humà que mostren un 
univers en color i en moviment. 
La mostra es podrà visitar fins 
el 25 de maig i es complemen-
tarà amb llibres sobre dansa 
que formen part del fons de la 
Biblioteca, per a qui se’ls vul-
gui endur en préstec.
Per altra banda, Abeceda-
ri urbà és el títol l’exposició 
on es mostren les fotografies 
de Josep Salat (1948-2013) i 
que, alhora, volen ser un ho-

menatge a aquest igualadí. 
Les seves imatges ens oferei-
xen en detall una composició 
de lletres ben original per mitjà 
d’elements arquitectònics de 
la ciutat. Aquest curiós abece-
dari és format per instantànies 
del mobiliari urbà: un apara-
dor, la barana d’un balcó, una 

Dibuixos de Miquel Llacuna i fotografies de 
Josep Salat: dos igualadins protagonitzen les 
exposicions de Sant Jordi

façana modernista, etc. Una  
perspectiva que pot passar 
desapercebuda a qualsevol 
vianant però no als ulls del 
seu autor. Fins el 18 de maig 
podreu descobrir quin són els 
racons de la ciutat on s’amaga 
cadascuna de les lletres.

CULTURA / LA VEU

Un any més, la Biblioteca 
Central d’Igualada, celebrarà 
amb plena intensitat la diada 
de Sant Jordi, dins el progra-
ma 3L Llengua, Literatura i 
Lectura, de l’Institut Municipal 
de Cultura. I ho farà oferint a 
les persones que s’hi apropin 
unes visites guiades per co-
nèixer els racons més insòlits 
d’aquest equipament cultural. 
Les visites es faran a les 11 
del matí i a les 6 de la tarda 
i no cal inscripció prèvia. Els 
participants podran conèixer 
espais que habitualment no 
estan oberts al públic, com 
l’àrea de reserva on es con-
serven els documents més 
antics i curiosos, de gran valor 
patrimonial.
La diada tindrà enguany un 
toc poètic i musical. Els alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada oferiran un 
concert a les 5 de la tarda. 
Després, els alumnes dels 
cursos que organitza el Servei 
Local de Català d’Igualada pu-
jaran a l’escenari a recitar po-
emes de Salvador Espriu, per 
commemorar l’any dedicat al 
poeta. El recital començarà a 

les 7 de la tarda amb acompa-
nyament al piano a càrrec de 
Ramon Enrich.
Però els actes de Sant Jordi 
no s’acaben aquí. Dimecres 
24 d’abril, a les 6 de la tarda, 
una nova versió de la llegenda 
de sant Jordi, El príncep Drac 
s’explicarà a l’hora del conte. 
En finalitzar l’activitat, es re-
partirà un detall per a tots els 
infants.
El dijous 25 d’abril, a les 10 
del matí, tindrà lloc un taller 
de formació per conèixer la 
Biblioteca Virtual. És una ses-

sió per descobrir els recursos 
que ofereix la web de la Xarxa 
de Biblioteques, com buscar 
llibres, renovar els préstecs, 
descarregar audiollibres, con-
sultar enciclopèdies electròni-
ques, etc. Només cal inscriu-
re’s prèviament a la Biblioteca.
Per acabar d’arrodonir la ce-
lebració, el dissabte 27 d’abril  
a les 12 del matí, Alícia Villa-
vecchia oferirà un taller famili-
ar per crear punts de llibre per-
sonalitzats, fets amb diferents 
materials amb la tècnica de 
l’scrapbooking.

Viu el Sant Jordi a la Biblioteca

LLIBRES / LA VEU

El proper dia de Sant Jordi a 
la llibreria Abacus d’Igualada 
hi seran presents diversos 
autors locals signant els seus 
respectius llibres.
De 12 a 1 del migdia hi podreu 
trobar en Rufino Fernandez 
que signarà el seu llibre Jem-
my Button. La història del indio 
de Darwin.
A la tarda, de 6 a 7 hi serà en 
David Vilarrubias amb el seu 
darrer treball El ball de diables 

d’Igualada (s.XV-XX).
I després, de 7 a 8, en David 
Soler Ortínez signarà exem-
plars del seu llibre Ara que no 
em veus.

Dissabtes infantis
Per altra banda, demà dissab-
te a partir de les 12 del matí 
tindrà lloc un nou dissabte in-
fantil a Abacus amb l’activitat 
“Crea figures divertides amb 
FIMO”.

Autors igualadins signaran el 
seus llibres a Abacus
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Avui divendres tindrà lloc a la 
sala de socis de l’Ateneu, a 
les 8 del vespre, la presenta-
ció del llibre de Joan B. Culla 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya 1931-2012. Una histò-
ria política.
La presentació, que comptarà 
amb al presència de l’autor, 
anirà a càrrec de Marina Llan-
sana.
En el llibre, Joan B. Culla, 
l’historiador que tants cata-
lans identifiquem amb rigor i 
independència, explica amb 
aquella claredat a la qual ens 
té acostumats la història d’un 
dels partits més emblemàtics 
de Catalunya. 
Nascuda el març de 1931, 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya és, de tots els partits 
catalans amb representació 
institucional, el més antic.

Sense pertànyer a cap de 
les grans famílies polítiques 
europees (socialista, comu-
nista, liberal, democristiana, 
conservadora...) ni comptar 
amb suports exteriors, ha 
aconseguit sobreviure a una 
guerra civil, a una dictadura 
de quatre dècades, a les enor-
mes transformacions socials, 

econòmiques, ideològiques 
i tecnològiques que separen 
l’època de Hitler i la d’Obama.
Refundada diverses vegades, 
origen d’una desena d’escis-
sions, dirigida per personali-
tats tan diferents com Heribert 
Barrera, Joan Hortalà, Àngel 
Colom, Josep-Lluís Carod-
Rovira, Joan Puigcercós i, 
actualment, Oriol Junqueras, 
Esquerra ha transitat des del 
republicanisme menestral fins 
a l’independentisme socialde-
mòcrata i ecologista, sense 
deixar de ser, a ulls de mol-
tíssims catalans, «el partit de 
Macià i de Companys».
Esquerra Republicana de Ca-
talunya 1931-2012. Una histò-
ria política és una lectura im-
prescindible per a tothom que 
vulgui conèixer i entendre la 
vida i les vicissituds d’un par-
tit que és també el mirall d’un 
país.

Llibreria Aqualata presenta, a l’Ateneu, el llibre 
“Esquerra Republicana de Catalunya 1931-
2012. Una història política” de Joan B. Culla

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca de la Residen-
cial Viu Bé2 serà el marc per 
a la celebració de la diada de 
Sant Jordi, del llibre i de la 
rosa amb una exposició de 
PUNTS DE LLIBRE, organit-
zada pels mateixos residents 
col·leccionistes d’aquesta mo-
dalitat divulgativa. La temètica 
és molt àmplia destacant Sant 
Jordi, patró de Catalunya, con-
juntament amb els llibres i la 
rosa. També la literatura i els 
escriptors, poesia, cultura, co-
merç, accions solidàries, etc., 
ennllaçant-ho amb els llibres 

de la biblioteca i a la vegada 
destacant especialment els 
editats per associacions, en-
titats i grups locals, els quals 
son un exponent de les múlti-
ples actiivitats que es porten a 
terme a la ciutat.
Tor plegat expressat en diver-
ses modalitat, des del dibuix 
més simple a la fotografia més 
elaborada o els realitzats ar-
tesanalment amb tècniques 
artístiques sobre paper espe-
cials i materials més fràgils, 
exemplars únics moltes vega-
des. L’exposició es podra visi-
tar del 22 al 26 d’abril.

Per Sant Jordi, “Punts de llibre” 
a la Biblioteca de Viu Bé2

MÚSICA / LA VEU

Diumenge passat, i en el marc 
de l’església dels Caputxins, 
una bona munió de gent pogué 
gaudir d’un excel·lent concert 
a càrrec de tres corals, l’Arrels 
de Cunit, la Sifasol de Santa 
Margarida de Montbui i la Ca-
pella de Música de la Tossa, 
d’Igualada. Aquest concert, 
estava emmarcat dintre els 
cicles corals 2013, organitzats 
per la FCEC (Federació Cata-
lana d’Entitats Corals).
En una església que es féu 
insuficient per encabir el nom-
brós públic assistent, inicià el 
concert la coral Arrels de Cu-
nit, dirigida per Antoni de Vi-
llasante. Oferiren un repertori 

prou variat, on hi predominà 
Mozart amb el seu Ave Verum 
i els 4 Nocturns. A més cal 
dir, que la coral comptà amb 
l’acompanyament de l’agrupa-
ció instrumental “Em Semble 
Eufònic”, un autèntic luxe, que 
acompanyà les veus de la co-
ral, alhora que també interpre-
tà brillantment alguna peça en 
solitari.
Posteriorment fou el torn de la 
coral Sifasol, de Santa Marga-
rida de Montbui, dirigida per 
en Pau Carol. Un repertori 
del tot variat, amb temes molt 
populars, que anaren des de 
cant religiós fins a músiques 
cèlebres del mon del cine com 
Singing in the rain o My Way 

de Frank Sinatra. La presenta-
ció fou molt acurada i fresca, i 
sorprengué agradablement al 
públic assistent.
Finalment, la coral amfitriona, 
la Capella de Música de la 
Tossa d’Igualada, dirigida per 
Frederic Prat i acompanyada 
al piano per Josep Xaubet, 
començà la seva intervenció 
amb un retorn als orígens, 

Exceŀlent concert de cant coral a l’església dels Caputxins
amb el cant de la Salve Gre-
goriana. Posteriorment, també 
oferí un repertori prou variat, 
on hi destacaren temes com el 
Cançó de bres per a una prin-
cesa negra, Caminito del Indio 
o Granada, tot intercalant-hi 
algun espiritual negre. Amb 
un vibrant i conegut Granada 
d’Agustín Lara, s’acabava la 
seva actuació.
Finalment, un cant comú en-
tre les tres corals participants, 
com fou l’Au companys alcem 
els vasos, de Mozart, i per 
acabar, i tornant una mica als 
orígens de les trobades de la 
FCEC, ara ja fa molts anys, el 
cant dels Segadors, seguit en-
tusiàsticament pel públic que 
omplia de gom a gom l’esglé-
sia del convent dels Frares 
Caputxins.
L’organització vol agrair a la 
comunitat religiosa dels Ca-
putxins d’Igualada, per la seva 
disponibilitat i facilitats a l’hora 
de cedir els diferents espais 
per tal de que el concert es 
desenvolupés de manera prou 
brillant.

El públic va gaudir de valent amb els cants de les tres corals



EXPOSICIONS

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 
tallers.  
Del 18 de març al 21 d’abril al 
Centre Cívic de Fàtima.

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 NOR-
NIELLA, guanyadors del Premi 
Ciutat d’Igualada d’Art Digital 
Jaume Graells. Exercicis expe-
rimentals amb videobjecte.  
Del 16 d’abril al 5 de maig a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

BRODEM IGUALADA. 
BRODATS ELMEUA
Els brodats de llençols, vàno-
ves o serveis de taula van por-
tar l’art a moltes llars igualadi-
nes.  
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 Lo-
pez-Alert. Les seves obres són 
una mirada emocional i reflexi-
va del seu entorn.  
Del 14 al 28 d’abril a la Sala 
municipal d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

ABECEDARI URBÀ
Fotografies de Josep Salat
Els elements arquitectònics de 
la ciutat amaguen detalls que 
poden associar-se a les lletres.  

Del 23 d’abril al 18 de maig al 
vestíbul de al Biblioteca Cen-
tral.

LA DANSA
Dibuixos de Miquel Llacuna
Estudis de color amb figura en 
moviment que s’exposen amb 
motiu del Dia internacional de 
la Dansa.  
Del 23 d’abril al 25 de maig a 
la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

LES MANS
El nen comprèn el món amb 
les mans. Nosaltres el com-
prenem amb la vista. Tornem 
a ser nens!.  
Del 19 al 30 d’abril al  vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.

VA DE FOTOS
Exposició fotogràfica de 3 au-
tores: Josepa Ribera Vallès 
(reflexos d’aigua), Ester Ribas 
Alejandro (arbres de Piera) i 
Gemma Pujol Farrés (curiosi-
tats).  
Del 19 d’abril al 5 de maig al 
Bar Nou Foment.
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Per a saber-ho tot i més de 
la llum, del color i de les ones 
electromagnètiques, el Tot i el 
Res, en presència del Sol, ex-
plicaran tots els secrets dels 
colors amb demostracions i 
experiments fins a crear l’arc 
de Sant Martí. Els colors de la 
llum es podrà veure el proper 
diumenge, 21 d’abril, a les 12 
del migdia al Museu de la Pell 
d’Igualada. Aquesta és una 
activitat gratuïta impulsada 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), dins del programa Cul-
tura en família.
Aquesta és una proposta de 
divulgació científica pensa-
da per a tots els públics, per 
experimentar la realitat de la 
teoria dels colors primaris, el 
fenomen de la llum i les sen-
sacions que capten els nos-
tres ulls. Els colors de la llum 
aborda tot un seguit d’idees 
que es van aclarint amb la 
participació del públic. Així, a 

mida que avança l’espectacle 
es van identificant els princi-
pals colors de l’Arc de Sant 
Martí i conceptes com ona 
electromagnètica o absorció 
i rebuig en la llum es fan cla-
rament entenedors. Tot plegat 
ens porta a fer-nos més cons-
cients de la importància de la 
percepció visual, a valorar la 
llum com a font d’energia i fins 
i tot a reflexionar sobre el seu 
estalvi.
Beure del joc i la demostració i 
comunicar-ho a través del tea-
tre és un dels eixos principals 
de Re-crea. Accions culturals, 
l’empresa creadora d’Els co-
lors de la llum. Al llarg de més 
de 15 anys, ha dut a terme 
moltes de les seves accions 
per al món de la cultura i l’edu-
cació en nombroses institu-
cions, esdevenint un referent 
en el camp de la divulgació 
científica, com ho demostra la 
participació en propostes per 
al Caixaforum o el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya, entre moltes altres.
Es pot demanar més informa-
ció trucant al Museu de la Pell, 
al 93 804 67 52.

Nombroses famílies iguala-
dines van gaudir de la imat-
geria festiva de la ciutat a la 
Casa de la Festa 
Com si es tractés d’un dia de 
Festa Major, el passat diu-
menge, 7 d’abril, totes les fi-
gures festives que dormen a 
l’antic Escorxador, van rebre 
un nombrós grup de públic fa-
miliar que va voler participar 
en una matinal per veure de 
ben a prop, tocar i fins i tot por-
tar alguns dels elements més 
significats de festa igualadina. 
Aquesta convocatòria inèdi-
ta formava part del programa 
Cultura en família, que cada 

“Cultura en família” proposa als més menuts 
experimentar a Igualada amb Els colors de la llum

diumenge proposa una acti-
vitat familiar diferent entorn a 
la cultura a través de visites, 
teatre, tallers, cinema, contes 
i altres propostes de marcat 
caràcter lúdic.
El matí es va iniciar amb una 
petita presentació i amb la 
projecció d’un l’audiovisual 
de resum històric. Després es 
va fer un ball conjunt acom-
panyat pel so de les gralles 
i, finalment, aquells que s’hi 
van atrevir van tenir l’ocasió 
d’experimentar què se sent 
portant alguna de les figures. 
L’activitat va ser conduïda per 
un nombrós grup integrant de 
l’Associació Dessota, a qui cal 
agrair la tasca d’animació, di-
vulgació i manteniment cons-
tant de la riquesa festiva de la 
ciutat.

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres a les 11 de la 
nit tindrà lloc un nou concert a 
La Bastida. El concert anirà a 
càrrec de PacoSan i Pribiz.
PacoSan vénen del Garraf i 
són David Paco (El Petit de 
Cal Eril), Perico Massana (The 
Lions Constellation, Ly) i Sergi 
Marcet (Shorebreak). Tenen 
una devoció pel so vintage i la 
producció musical casolana. 
En el seu primer EP Combus-
tione predominen els ritmes 
àrids, hipnòtics i de vegades 
contundents. És un power trio 
especialment impactant en 
directe que separa en dues 
les seves grans influències, 
que beuen principalment de 
la psicodèlia i on trobem pin-
zellades de l’escena hardcore 
Deixeu-vos seduir per la seva 
màgia.
Pribiz va nèixer dels germans 
Anderson i Alan Pribizchuk, 
nascuts al Paraguai, que vi-
uen a Catalunya des de fa uns 
8 anys, i amb el temps se’ls hi 
van afegir la Marta Blasco i en 
Pau Codina, tots dos catalans.
Fan Folk-Pop-Indie de molta 
qualitat, on busquen l’harmo-
nia de les 4 veus barrejades 
amb múltiples instruments 
com la guitarra acústica, l’har-
mònica, l’ukulele, el baix, el 
piano, el clarinet, la flauta 
travessera, bateria i percus-
sió. Ja han editat una maque-
ta gravada a l’agost de 2012 
amb el nom de ‘Be Mine’.

Avui, concert a la 
Bastida amb PacoSan 
i Pribiz
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CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “El 
retrat de Dorian Grey”, dirigida 
per Oliver Parker i basada en la 
novel.la d’Oscar Wilde.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “LAURA A LA CIUTAT 
DELS SANTS”
- Igualada 
Cia Teatre de Ponent presenta 
l’adaptació teatral del clàssic de 
la novel.la catalana escrita per 
Miquel Llor.
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre de l’Aurora.

TUYA I PRIBIZ EN CONCERT
- Igualada 
TUYA és un grup de pop-rock 
que vénen a Igualada a presen-
tar el seu disc Waterspot i el 
concert l’obriran els anoiencs 
Pribiz.
Divendres a les 11 de la nit a La 
Bastida.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre de Joan 
B. Culla, “Esquerra Republi-
cana de Catalunya 1931-2012. 
Una història política”.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

MÚSICA
- Vallbona d’Anoia
Concert gratuït del grup Codigo 
en Acústic, rock.
Divendres a les 11 de la nit a la 
Fonda del Saumell.

CINEFÒRUM
- Capellades
Nova sessió del Cinefòrum Jo-
sep Romanyà Montcada amb la 
projecció de la pel.lícula “Amis-
tad”.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música de Ca-
pellades.

CONFERÈNCIA. “PLANIFICA·
CIÓ DE L’ESTALVI”
- Piera
Primera conferència del cicle 
on l’assessor financer Sergi 
Valverde tractarà temes tan 
interessants per a tothom com 
són els instruments financers.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DISSABTE 20

TEATRE. “LAURA A LA CIUTAT 
DELS SANTS”
- Igualada 
Cia Teatre de Ponent presenta 
l’adaptació teatral del clàssic de 
la novel.la catalana escrita per 
Miquel Llor.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA. ELS COLORS DE LA 
MÚSICA

- Capellades
Concert a càrrec del grup Illa-
na, que oferirà obres de Mo-
zart, Prokofiev, Albeniz...
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

TROBADA DE COL·
LECCIONISME
- Igualada
Trobada de col·leccionisme 
organitzada pel Grup Filatètic. 
Punts de llibre, sobrets de su-
cre, segells, postals...
Dissabte a partir de les 9 del 
matí a l’Ateneu Igualadí.

CONFERÈNCIA. “VALOR X 
PREU”
- Igualada
Es tracta de “visualitzar” la di-
ferenciació, sempre des de la 
vessant del SENYOR CLIENT, 
a partir de la comparativa: Com 
em dones i què pago?.
Dissabte a les 10 del matí a la 
sala LAB de l’Ateneu.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada
Abacus Igualada proposa una 
nova matinal de dissabte amb 
l’activitat “Crea figures diverti-
des amb FIMO”.
Dissabte a les 12  del migdia a 
la botiga Abacus d’Igualada.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
- Masquefa
Es parlarà sobre “La formació 
dels regnes cristians”.
Dissabte a les 5 de la tarda a la 
Biblioteca de Masquefa.

CONCERT DE SANT JORDI
- Capellades
Concert a càrrec de la Coral 
Eixàrcia de Salou i la Coral No-
ves Veus de Capellades.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre La Lliga de Capella-
des.

DIUMENGE 21

TEATRE. “LAURA A LA CIUTAT 
DELS SANTS”
- Igualada 
Cia Teatre de Ponent presenta 
l’adaptació teatral del clàssic 
de la noveŀla catalana escrita 
per Miquel Llor.
Diumenge, a les 6 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

18è. ANIVERSARI DELS MOI·
XIGANGUERS
- Igualada 
La colla igualadina celebra el 
seu aniversari acompanyada 
de dues de les colles amb més 
projecció del moment: els Sa-
gals d’Osona i els Castellers de 
Sant Cugat.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça de Pius XII.

CULTURA EN FAMÍLIA. “ELS 
COLORS DE LA LLUM”
- Igualada 
Espectacle-teatralització sobre 
la llum, el color i les ones. S’ex-

plicaran tots els secrets dels 
colors amb demostracions i ex-
periments.
Diumenge, a  les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

PUNT DE TROBADA FOLK
- Igualada 
Tens ganes de ballar? Vols 
compartir la teva música? Vine, 
porta el teu instrument i les ga-
nes de passar-ho bé.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la pista de l’Ateneu Igualadí.

CONCERT DE LA JOSA
- Igualada 
Concert amb el director convi-
dat Josep Miquel Mindan i des-
prés de tres mesos de treball 
presentaran la Simfonia Núm. 
8 de Dvorak.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Capellades 
L’escriptor capelladí Joan Pi-
nyol presenta el seu darrer 
treball “Perquè som poble”, 25 
entrevistes a persones lligades 
a capellades.
Diumenge a les 12 del migdia a 
l’Espai Aloy.

TEATRE. “LA JAULA DE LAS 
LOCAS”
- Vilanova del Camí 
Teatre de Copons presenta 
aquesta obra musical.
Diumenge a les 7 de la tarda 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

TEATRE FAMILIAR. “LA LLE·
GENDA DE SANT JORDI”
- Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova proposa aques-
ta obra a càrrec de la Roda 
Produccions.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

TEATRE FAMILIAR. “VET AQUÍ 
UN GAT”
- Calaf 
Xarxa Calaf clou la temporada 
de teatre amb Jaume Barri i el 
seu espectacle contacontes.
Diumenge a les 5 de la tarda a 
la Sala de Fusta del Casal de 
Calaf.

DILLUNS 22

CONFERÈNCIA. “COM , QUAN 
I PER QUÈ EL DOCUMENT DE 
VOLUNTATS ANTICIPADES”
- Igualada
Conferència a càrrec del Dr. 
Xavier Cantero, metge de fa-
mília i membre del comitè de la 
gent gran de l’Anoia.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

BARRUFACINEMA. “BRAVE”
- Igualada 
Projecció de la peŀlícula d’ani-
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mació de la Disney-Pixar.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MINI-RUSQUI. CONTES ANI·
MALS
- Piera
Hi ha animals que porten bo-
tes, d’altres que parlen pels 
colzes... Cocodrils que ponen 
ous i guineus amb la cua ben 
blanca.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 23

DESCOBRINT  LA BIBLIOTE·
CA
- Igualada
Vols conèixer els racons ama-
gats de la Biblioteca. Doncs 
afegeix-te a les visites guiades 
del dia de Sant Jordi.
Dimarts a les 11 del matí i a 
les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

PER SANT JORDI, MÚSICA I 
POEMES
- Igualada 
Recital poètic i musical a càrrec 
dels alumnes de l’EMMI.
Dimarts a les 5 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TEXTOS DE SALVADOR ES·
PRIU
- Igualada 
Lectura en veu alta de textos 
d’Espriu a càrrec dels alumnes 
dels cursos de català.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

BALLADA DE SARDANES
- Igualada 
Ballada de sardanes amb la co-
bla Principal de Cassà.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
rambla de Sant Isidre.

CONCERT DE SANT JORDI
- Igualada 
Concert a càrrec de la Coral 
Mixta i dels Cor de Noies Exau-
dio.
Dimarts a 2/4 de 10 del vespre 
a la basílica de Santa Maria.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA. 
“ELS PAPERS DELS PARE·
LLADA”
- Piera 
Presentació del llibre resultant 
del buidatge de l’arxiu històric, 
amb el recull de tots els docu-
ments de Can Parellada de Be-
dorc..
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Sala d’exposicions municipal.

DICTAT CATALÀ
- Calaf
Segona edició del Dictat Català 
de Calaf. 
Dimarts a partir de 2/4 de 6 de 
la tarda a la plaça dels Arbres.

DIMECRES 24

L’HORA DEL CONTE
- Igualada
Nova versió de la llegenda de 
Sant Jordi, “El príncep Drac” a 
càrrec d’Anna Garcia. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT DE L’ORQUESTRA 
AD LIBITUM
- Igualada
Concert a càrrec de l’orquestra 
de corda de l’Escola de Música 
d’Igualada.
Dimecres a les 7 del vespre a 
l’església del Roser.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa
“Sant Jordi i el drac” a càrrec 
de Maria Coll. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Masquefa.

DIJOUS 25

TALLER. COM FER SERVIR LA 
BIBLIOTECA VIRTUAL
- Igualada
Taller per descobrir els recur-
sos que ofereix la web de la 
Xarxa de Biblioteques.
Dijous, a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit totes el mateix lli-
bre, en aquesta ocasió “El lec-
tor” de Bernhard Schlink.
Dijous, a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Espai Cívic Centre.

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia per a 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.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Projecció de la peŀlícula “Los 
cronocrímenes” de Nacho Vi-
galondo.
Dijous, a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CONFERÈNCIA. “PER QUÈ 
PARLEM D’INDEPENDÈN·
CIA?”
- Piera
L’historiador i fundador de la 
Plataforma pel Dret a Decidir, 
Víctor Cucurull, dóna respostes 
i arguments per conèixer les 
claus i interpretar els fets.
Dijous, a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera

CONTES PRIMAVERALS
- Sta. Margarida de Montbui
Sessió de contes sota el títol 
“Rondalles encadenades” a 
càrrec de Núria Crosas.
Dijous, a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Montbui.



Estrena a Igualada •  Memorias de un zombi adolescente

RAMON ROBERT.-

Darrerament, el cinema ens 
ha descobert algunes molt 
peculiars històries d’amor, en 
què vampirs, homes llop o 
extraterrestres s’enamoraven 
d’éssers humans. Ara s’es-
trena Memórias de un zombie 
adolescente, en la qual un 
mort vivent es fa amic i s’ena-
mora de la xicota d’una de les 
seves víctimes. Aquesta insò-
lita i estranya relació provoca 
una reacció en cadena que 
canvia la seva vida, la d’altres 
zombis i probablement la de 
tot el planeta.
Interpretada pels joves Nicho-
las Hoult  i Teresa Palmer, així 
com pel veterà John Malko-

vich, aquesta és una singular 
història d’amor postapocalíp-
tic, en què el més destacable 
tot és el bon ritme amb què ha 
estat dirigida (per Jonathan 
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El zombi enamorat
El racó del Cineclub •  El capital, de Costa-Gravas

El modern Robin Hood
R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
francesa de 2012 El capital, 
dirigida per Costa-Gavras.
Constantin Costa-Gavras, 
que acaba de fer vuitanta 
anys, té darrere seu una llar-
ga carrera marcada per la vo-
luntat de denúncia de les in-
justícies, els totalitarismes i el 
feixisme, sempre mitjançant 
trames apassionants en for-
mat de thriller (La confesión, 
Z, Estado de sitio, Hanna K., 
Desaparecido, El sendero de 
la traición, La caja de música, 
Amén). En els darrers anys 
ha introduït en els seus argu-
ments l’humor negre, i aquest 
és també el cas d’El capital, 
film basat en una novel·la de 
Stéphane Osmont, amb el 
qual carrega contra els ban-
quers, qui són, en definitiva, 
els actuals dictadors que ens 
estan enfonsant en la misè-
ria. El protagonista, interpre-
tat per Gad Elmaleh, un ac-

tor de comèdia molt popular 
al país veí i a qui vam poder 
veure a La felicidad nunca vi-
ene sola o Midnight in Paris”, 
és un individu espavilat i cí-
nic amb una ànsia de poder 
enorme, que aconsegueix 
arribar a la presidència d’una 
gran entitat bancària i que 
aplicarà mesures dràstiques 
per tal d’augmentar la com-
petitivitat d’un negoci que, al 
seu parer, serveix per jugar 
amb els diners dels altres 
per, finalment, quedar-se’ls; i 
ell és un Robin Hood modern 
que “roba als pobres per do-
nar els seus diners als rics”.
Entre el thriller i la comèdia 
negra, un títol apassionant, 
divertit i, sobretot, necessari, 
encara que només sigui per 
canalitzar la nostra ràbia i 
frustració davant dels abusos 
del capitalisme més salvatge. 
Costa-Gavras controla la tra-
ma amb pols ferm, sense fer 
demagògia i apel·lant a l’es-
perit dels Marx (Karl, òbvia-
ment, però també Groucho). 

Levine) i l’alleugerit sentit de 
l’humor que l’omple des del 
principi fins el final. No és una 
pel.lícula brillant, però és pot 
veure amb simpatia.

Estrena a Igualada •  Los últimos días

RAMON ROBERT.-

Gairebé tothom ha estat 
d’acord. Àlex i David Pastor, 
germans barcelonins, guionis-
tes i realitzadors de Los últi-
mos días, han aconseguit una 
realització molt notable i uns 
exceŀlents paisatges apocalíp-
tics de Barcelona. Però el seu 
guió, amb uns diàlegs molt 
obvis, no està a l’alçada d’un 
argument amb moltes pos-
sibilitats. En qualsevol cas, 
Los últimos días segueix sent 
una peŀlícula estimable dins 
del seu gènere, una mena de 
crònica de ciència-ficció amb 
molts elements de thriller i 
drama.
Interpretada per Quim Guti-
érrez, José Coronado, Marta 
Etura i Leticia Dolera, la pel-

Barcelona apocalíptica

lícula situa la seva acció a la 
Barcelona de 2013. Una mis-
teriosa malaltia s’estén per tot 
el planeta. El pànic domina la 
població, que es nega a sor-
tir al carrer, ja que això pro-
voca la mort de manera ful-

minant. Mentre la civilització 
s’enfonsa, Marc, sense poder 
sortir al carrer, emprèn una 
missió gairebé impossible: la 
recerca de Julia, la seva com-
panya desapareguda.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.



IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3D

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.  ***

EL CAPITAL
França. Thriller polític. De Constantin Costa-Gavras. Amb Gad Elmaleh, 
Gabriel Byrne i Liya Kebede. Marc Tourneuil és un cínic empleat de banca, 
un sector que està en plena crisi econòmica a tot el planeta. Des de sota 
de tot, Marc començarà un ascens ambiciós i imparable, esbrinant els 
secrets i mentires del món de la banca. Esdevindrà una de les persones 
més poderoses i influents del país. ESTRENA

LOS ULTIMOS DIAS
Espanya. Thriller futurista. D’Àlex i David Pastor. Amb Quim Gutiérrez, José 
Coronado, Marta Etura i Leticia Dolera. Barcelona, 2013. Una misteriosa 
malaltia s’estén per tot el planeta. El pànic domina la població, que es 
nega a sortir al carrer, ja que això provoca la mort de manera fulminant. 
Mentre la civilització s’enfonsa, Marc, sense poder sortir al carrer, emprèn 
una missió gairebé impossible: la recerca de Julia, la seva companya 
desapareguda. ESTRENA

MEMORIAS DE UN ZOMBI ADOLESCENTE
Estats Units. Comèdia de terror. De Jonathan Levine. Amb Nicholas Hoult, 
Teresa Palmer i John Malkovich. R, un zombi amb problemes existencials, 
és fa amic amb la núvia d’una de les seves víctimes. Aquesta insòlita 
relació provoca una reacció en cadena que canvia la seva vida, la d’altres 
zombis i probablement la de tot el planeta. ESTRENA

ARGO
Estats Units. Thriller polític. De Ben Affleck. Amb Ben Affleck, John 
Goodman i Alan Arkin. Iran, any 1979. L’ambaixada dels Estats Units a 
Teheran és ocupada per seguidors del aiatol·là Khomeini, la CIA i el govern 
canadenc organitza una operació per rescatar a sis diplomàtics nord-
americans. La CIA contracta a un expert en rescatar ostatges, preparant-
se el fals escenari per al rodatge d’una pel.lícula de ciència-ficció. La 
missió: anar a Teheran i fer passar als diplomàtics per un equip de filmació 
canadenc per portar-los de tornada a casa. Oscar a la millor pel.lícula. ****

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. ***

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. ****

TIERRA PROMETIDA
Estats Units. Drama. De Chris Sanders. Steve i la seva companya de 
treball Sue Thomason (Frances McDormand) arriben a McKinley, un 
poble durament colpejat per la crisi financera dels últims anys. Els dos 
representants estan convençuts que els habitants de McKinley estaran 
encantats d’acceptar l’oferta de la seva empresa a canvi de deixar-los 
perforar pous en les seves granges. ESTRENA

KURSAL 1 
MEMORIAS DE UN ZOMBI 
ADOLESCENTE (12 anys)
Dies 19-23-24-25    6:15/8:15/10:30
Dies 20-21       4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 2
LOS ULTIMOS DIAS (12 anys)
Dies 19-23-24-25    6:00/8:00/10:30
Dies 20-21       4:00/6:00/8:00/10:30

KURSAL 3
LOS CROODS (apta)
Dies 19-23-24-25     6:00
Dies 20-21                4:00/6:00

KURSAL 3
OBLIVION (12 anys)
Dies 19-20-21-23-24-25                           
         8:00/10:30

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

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
EL CAPITAL
Divendres  22:30

CASAL 
EL CHEF  (apta)
Diumenge: 18:00
ARGO (7 anys) (Òscar a la 
millor pel.lícula)
Diumenge: 19:40

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 3D (apta) 
Dg.: 12:15
2/ TIERRA PROMETIDA (7 anys)
Dv.: 18:30/20:40/22:50
Ds. i Dg: 16:20/18:30/20:40/22:50
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

3/TIERRA PROMETIDA (7 anys) 
Dg.: 11:40
3/OZ (7 anys)
Ds i Dg.: 15:50
3/EVIL DEAD (18 anys)
Dv. a Dg.: 18:45/20:45/22:45
Dll a Dj.: 17:45/19:45/21:45

4/UN LUGAR DONDE REFUGIARSE  
Dv.: 17:50/20:20/22:40
Ds.: 15:40/17:50/20:20/22:40
Dg.: 11:50/15:40/17:50/20:20/22:40
Dll. a Dj.: 17:30/19:45/22:00

5/MEMORIAS DE UN ZOMBIE (12 
anys)
Dv.: 18:10/20:10/22:10
Ds.: 16:10/ 18:10/20:10/22:10
Dg.: 12:10/16:10/18:10/20:10/22:10
Dll. a Dj: 17:40/19:40/21:40

6/LOS CROODS (apta) 
Dv.: 18:30
Ds.: 18:30/20:30
Dg.: 11:30/18:30/20:30
Dll. a Dj: 17:30
6/LOS CROODS (en català) (apta) 
Ds. i Dg: 16:30
Dll. a Dj.: 19:30/21:40
6/TESIS SOBRE UN HOMICIDIO 
Dv.: 20:30/22:30
Ds. i Dg: 22:30

7/BRAVE (en català) (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 12:00/15:30/17:40
7/ALACRAN ENAMORADO (16 anys)  
Dv. a Dg.: 20:00
Dll. a Dj.: 17:45/19:45
7/LOS ÚLTIMOS DIAS (12 anys)
Dv. a Dg.: 22:15
Dll.a  Dj.: 21:45

8/ ROMPE RAPLH (apta)
Dg.: 11:50
8/ GI JOE (12 anys)
Dv.: 18:20
Ds i Dg.: 16:00 /18:20
Dll. a Dj.: 17:30
8/ EFECTOS SECUNDARIOS (12 anys)
Dv a Dg.: 20:40/22:50
Dll. a Dj.: 19:45/22:00

SANT MARTÍ DE TOUS
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Defuncions
INÉS MENDEZ LOPEZ
Edat : 95 anys

JOSEP MARIA BERNADAS BER-
TRAN
Edat : 65 anys

AGUSTIN TAPIOLAS NIUBÓ
Edat : 84 anys

FELIPE PLA BERLANGA
Edat : 79 anys

PURIFICACIÓN GIL LOZANO
Edat : 91 anys

JOSEP MARIA PRATS PALOMAS
Edat : 90 anys

MATILDE GUERRERO ALBA
Edat : 69 anys

JAUME SOTERAS SOLÉ
Edat : 82 anys

CARMEN ORTIGOSA ESPAÑA
Edat : 76 anys 

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

Espai de fe 59
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ESGLÉSIA / LA VEU

Dia 27, Solemnitat de Ntra. 
Sra. de Montserrat
- De 7 a 8 de la tarda: ofrena 
familiar de roses a la More-
neta, per engalanar l’església 
parroquial.
- A 2/4 de 8 de la tarda: ofrena 
de l’Associació de Veïns del 
Barri Montserrat.
- A les 8 del vespre: Solemne 
Eucaristia a honor de Ntra. 
Senyora, acompanyaran els 
cants la Coral de Santa Maria, 
sota direcció de Coni Torrents 
i a l’orgue Isidre Solé.

- Seguidament, a la mateixa 
església, selecte concert de 
cant coral i polifònic.
Dia 28, diumenge:
- A les 10 del matí: Missa fa-
miliar.
- A les 12 del migdia: Solem-
ne Ofici de Festa Major, amb 
l’acompanyament en els cants 
de la Schola Cantorum d’Igua-
lada, sota direcció de Josep-
Miquel Mindan i a l’orgue Lluís 
Victori.
- Seguidament, a la mateixa 
església, Concert de cant co-
ral i polifonies.

Festa de Nostra Senyora de 
Montserrat

tir, els valors que ens configu-
ren deixarien de tenir la saba 
que els manté; una altra cul-
tura ben diferent es faria pre-
sent; i ja anem veient cap on 
camina aquesta cultura sense 
Déu: quan Déu no hi és pre-
sent, apareix una cultura en 
contra de l’home.
El diumenge és el dia del Se-
nyor. Els cristians sabem que 
no pot haver-hi diumenge sen-
se la celebració de l’eucaristia 
dominical. Tota la litúrgia cris-
tiana té el seu centre en el dia 
del Senyor, en el diumenge. El 
diumenge és la Pasqua set-
manal. La festa de les festes 
dels cristians en el cicle de 
l’any litúrgic és la Pasqua. 

Mns. ROMÀ CASANOVA

El diumenge, dia del Senyor, centrat en l’Eucaristia|
Bisbe de Vic

Parlar del diumenge, més en-
llà del que anomenem «cap 
de setmana», és una de les 
fites que ens cal aconseguir 
als qui creiem en Crist. A 
poc a poc ha anant entrant 
el concepte de «cap de set-
mana», deixant d’anomenar 
el diumenge i, encara més, 
deixant-lo de viure. El diu-
menge, dia del Senyor, és la 
gran aportació que la fe cris-
tiana ha fet a totes les cultu-
res en les quals s’ha anat fent 
vida. El concepte d’un dia de 
descans, centrat en Déu i a 
favor de l’home, neix en la 
fe jueva. El dissabte en la fe 
jueva és sagrat. Els cristians, 
donat que Jesús va ressusci-

tar el primer dia de la setmana 
i en aquesta resurrecció es fa 
present la nova creació, tenim 
com a dia de sagrat i dia de 
repòs el primer dia de la set-
mana, que anomenem dies 
Domini, dia del Senyor, diu-
menge.
Recuperar, doncs, el diumen-
ge ens és essencial, no sols 
per a mantenir la fe cristiana, 
sinó àdhuc per a mantenir 
la cultura cristiana amb tots 
aquells valors que coneixem. 
Molts arriben a pensar que els 
valors que tenim en la nostra 
cultura han nascut per ells 
mateixos i desconeixen que 
tenen una arrel: la fe cristiana. 
Si aquesta arrel deixés d’exis-

I la festa dels dies de la setma-
na és el diumenge. Els cristi-
ans revivim la Pasqua cada 
diumenge. Com els deixebles 
de Jesús, el mateix dia de 
Pasqua, van viure la presèn-
cia de Crist ressuscitat enmig 
d’ells, explicant-los l’Escriptu-
ra i partint-los el Pa, l’Esglé-
sia reunida en cada lloc del 
món té la mateixa experiència: 
Crist és viu i present enmig de 
la comunitat cristiana.
Recuperar el diumenge com 
a dia del Senyor és una qües-
tió que ens implica a tots. A la 
nostra diòcesi, seguint el Pla 
Diocesà de Pastoral ens per-
toca aquest any reflexionar 
sobre l’Eucaristia, amb el lema 

«Sigueu el que sou: el Cos 
de Crist!» I d’entre les acci-
ons concretes ens proposà-
vem aquesta: recalcar la im-
portància del diumenge, dia 
del Senyor, centrat en l’Euca-
ristia. Què ens cal fer a tots 
per aconseguir recuperar el 
diumenge? Seria molt bo que 
tots els qui estimem Jesús 
ens féssim aquesta pregunta 
i intentéssim de fer quelcom, 
encara que sigui molt poc en 
relació amb la importància 
del tema. Pregar, convidar, 
exhortar, explicar, fer possi-
ble... són accions a l’abast de 
tots. Cada un de nosaltres ho 
ha d’intentar. No és aquesta 
una qüestió menor.

SOLIDARITAT / LA VEU

Com cada any, el 16 d’abril, 
s’ha celebrat el Dia Mundi-
al contra l’Esclavitud Infantil. 
Aquest dia va ser instituït el 
1995, després de l’assassinat 
d’un nen de 12 anys al Pakis-
tan per haver denunciat els 
maltractaments que havia pa-
tit des dels 4 anys quan el seu 
pare el va vendre per pagar un 
deute.
Encara que el fenomen dels 
infants que treballen com es-
claus, explotats o venuts és 
comú en molts països del sud 
del món, també a Europa, es 
dóna el fet que molts nens es 
veuen obligats a pidolar o a 
prostituir-se. La xifra pot arri-
bar als vuit milions de casos.
Segons les últimes dades de 
l’Eurostat, publicades pel res-
ponsable dels Drets de la in-
fància de Save The Children, 
entre el 2008 i 2010, es van 
identificar 23.632 víctimes 
del tràfic a 27 països d’Euro-
pa, encara que n’hi ha molts 
més i sovint són utilitzats per 
cometre crims. Pel que fa al 
Regne Unit, els nens explotats 
amb finalitats de mendicitat, la 
major part provenen d’Europa 
de l’Est. A l’Estat espanyol, 
molts d’ells, es veuen obligats 
a exercir la prostitució. A més 

de l’explotació sexual, les con-
dicions en què aquests infants 
treballen, impliquen riscos 
greus per la salut física i emo-
cional.
Un d’aquests exemples són 
també els infants explotats a 
les mines de carbó del Brasil, 
els que trenquen pedres a Be-
nín, els utilitzats per l’extracció 
de diamants a Sierra Leone o 
coltan a la República Demo-
cràtica del Congo, però també 
els nens soldats en els països 

Vuit milions d’infants 
són explotats a tot el món

en conflicte, els explotats se-
xualment, o els que es com-
pren per al treball domèstic. 
A Haití, més de 300.000 d’ells, 
pobres i de zones rurals, són 
venuts per les seves famílies 
amb l’esperança que estaran 
millor, però en realitat acaben 
de forma molt diferent. A Cam-
bodja, molts agricultors els 
venen per pagar deutes, però 
les víctimes són revenuts com 
a treballadors o per ser explo-
tats sexualment.
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 

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

607215316
icona38@hotmail.es

Benvinguts a la nova 
era de les tendències: 
El “brunch”

Dia a dia, estem bombarde-
jats per constants corrents 
gastronòmiques que modulen 
els nostres hàbits alimentaris 
i sens dubte, una d’aquestes 
tendències és el concepte an-
glosaxó “bruch”. Una idea que 
sorgeix de la fusió del breakfast 
(esmorzar) i el lunch (dinar), 
constituint un esmorzar-dinar 
a partir de productes ecolò-
gics, un gran repertori de sucs, 
strudels, amanides, llegums, 
couscous, formatges, pernils, 
iogurts amb muesli, pans arte-
sans...  Sense oblidar-nos dels 
cafès, les infusions, una copa 
de cava o combinats com el 
Bloody Mari i el Mimosa. 
Diuen que el terme “brunch” va 
néixer al 1895, en un assaig 
humorístic publicat en el Reg-
ne Unit on es promovia un àpat 
per després de les misses dels 
diumenges, tot començant per 
un cafè fins ben entrada la tar-
da. No obstant, va ser a l’altre 
costat de l’Atlàntic on va triom-
far el brunch a través d’algunes 
teories com les de les estrelles 
de cinema, la comunitat jueva 
de Nova York o com el possible 
successor del buffet tradicional 
de Suècia o també conegut 
com Smörgasbord. 
A dia d’avui, es tracta d’una filo-
sofia de vida que s’ha apoderat 
dels caps de setmana i espe-
cialment dels diumenges, com 
una mesura reparadora des-
prés d’una nit de gresca i com 
un moment idoni per compartir 
taula de forma relaxada, junta-
ment amb un diari.
Evidentment, la costum no no-
més gira entorn un DJ o una 
decoració informal, sinó al vol-
tant de plats contundents i una 
bona companyia, amb un cost 
al voltant dels 10- 25 euros.
Cada vegada són més els res-
taurants i hotels que ens ofe-
reixen un brunch, des de les 
10:00h del matí fins les 16:00h. 
No obstant, sembla que amb 
els anys el corrent ha donat 
peu a l’aparició de l’sprunch, 
un concepte d’oci relaxant que 
fusiona el brunch amb l’spa per 
tal de relaxar al client.

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada . Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

Es lloga pis a la
 zona de La Masuca

3 Habitacions,
 gran terrassa, 
360 euros/mes.

Tel. 656 40 82 84

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30

Es lloguen locals 
cèntrics  a Igualada
Tel. 93 803 01 69

Classificats

Horòscop
 Anna Bielsa – Astròloga i Tutora 

(Diplomada per l’Astrologisch Psychologisches Institut de Suïssa)

Cartes Astrològiques i Cursos a distància i presencials: 
annabielsa@telefonica.net . Tel.934365928-617984163Empresa de la zona necessita:

Conserges
S’ofereix:

-Formació a càrrec de l’empresa
-Contracte/alta a la seg. soc

 
 Zona Igualada, St. Sadurní i Vilafranca

Interessats truqueu al 649.09.40.99

Empresa del sector de les arts gràfiques,
fabricant d’embalatges i cartró ondulat,

necessita

COMERCIAL
• Vehicle propi

• Es valorarà coneixement en el sector.
• Condicions a convenir

Interessats envieu C.V. a 
seleccio.curriculum.13@gmail.com

 o trucar al telèfon 636293862

TAURE
A partir del dia 20 d’aquest, mes el Sol entra en el Signe de Taure i s’hi estarà fins el 20 de 
Maig. 
Els taure, siguin del Sol de naixement, Ascendent o qualsevol aspecte planetari impor-
tant, són pràctics, d’una naturalesa clara i sincera, amants de l’art, de la bona taula, de 
la naturalesa i de tot allò que sigui natural i bell. El seu regent és Venus i aquest planeta 
també té que veure amb la harmonia i les bones relacions.
Una característica important dels Taure, és que són molt tossuts, quan se’ls posa una idea 
al cap, posen les banyes, i mai millor dit, llavors insisteixen i insisteixen fins que  aconse-
gueixen els seus propòsits. 
 A dins el món de la parella, els agraden les persones com ells : Naturals, pràctics, molt 
clars, ah i també molt guapos o guapes, característica també del planeta Venus.
La part del cos que regeix Taure és el coll, la veu pot ser per una part d’ells important, hi 
ha cantants coneguts sota la influència d’aquest signe.
El que fa als Trànsits, molt d’ells poden rebre la influència de Saturn en oposició, sobretot  
en aquest moments els del primer deganat, poden sentir-se una mica insegurs, certes 
pors, o qüestions que s’endarrereixen. Tot això pot succeir en un terme d’ un any i mig. Per 
una altra banda, Neptú els afavoreix en les qüestions místiques i sentimentals, (primer 
deganat).         

PER 
PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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!
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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  maduritas

VICIOsas a tope 
EN SANTA MARGARIDA 

DE MONTBUI
MAYTE 634 789 Y 

MARCELA 602 441 741
SALIDAS A DOMICILIO

09.00 A 00:00HORAS ..... 
Fin de semana 24 horas!!!!

2 travestis jovenes y dispuestas 
en Igualada

Llama al 676 716 916
Con 2 hermosas chicas viciosas

Llama al 650 307 803



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.

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

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars

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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CONFIDENCIALJaume Singla.-
L’Escola d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada és un viver d’artistes 
i d’artesans de l’art. Continua-
ment en surten promocions de 
joves preparats per expressar 
les seves inquietuds i després, 
en funció de les oportunitats -i 
de com les aprofitin- tenen el 
camí obert per desenvolupar 
una professió o una inquie-
tud artística. Tres alumnes de 
segon curs d’arts gràfiques i 
publicitat de l’Escola: Verònica 
González, Albert Vendrell i 
Mariona Pujol mostren avui la 
seva obra a la portada d’aquest 
exemplar i en els dos punts de 
llibre amb els quals obsequiem 
als nostres lectors.
Mai és fàcil fer una entrevista a 
tres veus, però aquests joves 
estan sobradament preparats 
per expressar-se.... dibuixant.
Què us va fer decidir per 
estudiar aquesta assigna-
tura?
- Ens agrada l’art però la manca 
de futur en aquesta àrea ens 
va impulsar cap al camp més 
pràctic i professional de les arts 
gràfiques i la publicitat- diu l’Al-
bert Vendrell, conegut caricatu-
rista.
- És més fàcil -afegeix la Mari-
ona- que t’encarreguin la carta 
d’un restaurant o el logo d’una 
botiga que un quadre.

Com va ser que us encar-
reguessin la portada i els 
punts de llibre de La Veu per 
Sant Jordi?
- És un treball de l’escola. 
Cada alumne va dibuixar una 
portada i un punt de llibre i els 
seleccionats són els nostres.
Qui va ser el jurat?
- Els professors de l’escola i 
representants de La Veu. 
El de La Veu és el primer tre-
ball que us encarreguen?
- No. Ja n’hem fet molts altres, 
tant en l’àmbit de l’escola com 
d’empreses, entitats i comer-
ços de la comarca -diu Verò-
nica.
- Formo part d’un equip de 
disseny que es diu “Una tinta. 
Espai de disseny” afegeix la 
Mariona Pujol.
Què has volgut expressar 
amb la portada, Mariona?
- Els elements que formen part 
de la llegenda de Sant Jordi: 
el cavall, el drac, les llàgrimes 
en forma de pètals de rosa.... 
mirant de fugir dels elements 
més típics.
Interpretar un sant que es 
mou dalt d’un cavall i res-
cata donzelles deu ser més 
agradable que interpretar la 
llegenda d’un anacoreta o 
d’un màrtir.
- Efectivament és més divertit i 
m’he divertit fent-ho.

Anem als punts de llibre. 
Albert, què has volgut 
expressar?
- Vaig començar pintant un mar 
amb una barqueta, pensant en 
el sentit estètic i el gust per les 
paraules.
I el teu punt de llibre, Verò-
nica?
- Seria el sentit contrari al de 
l’Albert. He optat per donar-li un 
punt més abstracte i amb la lle-
genda “Saber no ocupa espai: 
llegeix”. La cita, evidentement, 
no és meva però m’agrada molt 
i es pot aplicar a moltes coses.
Heu invertit molt de temps 
en aquest treball?
- Al voltant d’una setmana.
Tots vosaltres combineu el 
treball amb l’estudi. Costa 

Darrerament, hem vist com entitats 
financeres  -alguna fins i tot nacio-
nalitzada amb els diners de tots per 
salvar-la de la fallida- han anunciat, 
treient pit, que posaven a disposició 
dels ciutadans més necessitats una 
cartera de pisos buits de la seva pro-
pietat, amb lloguers baixos, en algu-
nes ocasions amb la col.laboració 
dels ajuntaments.  El “favor” d’algu-
nes de les entitats financeres és, en 
el fons, una manera més d’intentar 
treure’s de sobre l’enorme “catàleg” 
d’habitatges producte d’impaga-
ments d’hipoteques de particulars 
o de promotors. Seqüeles, en el 
fons, del desastre en què s’ha situat 
aquest país per estirar més el braç 
que la màniga.... A vegades, jugant 
amb els nostres diners.
El que no ens diuen és que el favor 
no és tal favor, sinó una estratègia 
subvencionada. Alguns bancs no 
fan “lloguers socials” perquè, de cop 
i volta, són “benevolents” amb la crisi 
que pateixen les famílies, sinó perquè 
“cobren” una subvenció de l’Estat -els 
nostres diners- per fer-ho.... Ai làs, vet 
aquí la trampa. Avui, en el Consell de 
Ministres, pot ser que la subvenció 
se’n vagi en orris.  Ahir ja s’anunciava 
que el Ministeri de Fomento retiraria 
la subvenció als “lloguers socials” 
que fan empreses i bancs.... Ens pre-
guntem si els que treien pit anunci-
ant les seves “ajudes” continuaran 
fent-ho a partir d’avui...  

molt posar interès en un 
projecte escolar?
- Poso el mateix interès -ens 
diu l’Albert- en tot el que faig.- 
- Potser no tenim el mateix 
temps que una persona que 
només estudiï, però potser 
per compensar hi posem molt 
més interès -ens diu Verò-
nica.
- A més ens agrada molt que 
la publicació de la nostra 
comarca ens dediqui la por-
tada -diu Mariona Pujol.
Cap a on encaminareu la 
vostra professió?
- Cap a les arts gràfiques i qui 
sap si a partir de l’interès de 
La Veu ens sorgeixen pro-
postes laborals interessants 
-això ho pensen tots tres-.

4 paraules amb...  Verònica González, Albert 
 Vendrell i Mariona Pujol


