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Aquesta setmana hem sabut que el grup 
d’Units per Calaf, proper a ERC, ha pre-
sentat una denúncia davant l’Oficina An-
tifrau en tenir constància de presumptes 
irregularitats a l’Ajuntament calafí. Fa po-
ques setmanes, coneixíem que el Tribunal 
de Comptes de Madrid, a requeriment de 
la pròpia Oficina Antifrau catalana, estava 
investigant l’Ajuntament d’Òdena. Conei-
xem també que, a l’entorn de la gestió del 
Parcmotor Castellolí existeix una causa ju-
dicial oberta que podria afectar de ple els 
comptes d’un partit polític... Són, desgra-
ciadament, males notícies. La presumpció 
d’innocència mai s’ha de perdre, però, en 
alguns casos, ja tenim la mosca al nas. 

Notícies com aquesta no ajuden gens a un 
territori castigat com el de l’Anoia. Immer-
sos en les pitjors dades d’atur, de producte 
interior brut o de renda familiar de tot Cata-
lunya, ens produeix una enorme decepció 
veure com almenys existeixen indicis clars 
que les coses no es van fer amb la trans-
parència que exigeix una democràcia com 
la que tots volem. 
És molt trist veure com, en lloc de lluitar 
per fer-nos un lloc entre els millors terri-
toris i capacitats per afrontar el futur, hem 
d’assistir perplexos -i amb una irreparable 
pèrdua de temps i de diners- les decisions 
judicials marquin el “tempo” i el devenir 
d’alguns ajuntaments. 
Evidentment, és feina de l’oposició dels 
nostres consistoris marcar de prop la ges-
tió que fan els governs municipals, d’aquí 
que estem convençuts que les accions que 
s’han fet a Calaf i Òdena no són un caprici 
sinó l’exercici d’una obligació. 
I ara que s’han començat, necessàriament 
s’han d’acabar i saber si hi ha hagut o no 
irregularitats. No s’hi valdrà treure el vel, 
com ha passat a voltes en altres indrets. 
No s’hi valdrà a  acceptar la temptació de 
tapar-se mútuament les vergonyes, ni eli-
minar, a corre-cuita, rastres que exonerin 
culpes només en una direcció. Volem i ne-
cessitem justícia. Volem i necessitem que 
imperi la transparència i la veritat per da-
munt de tot. També seria molt positiu ac-
ceptar els errors, abans que, des de fora, 
t’assenyalin amb el dit. 
El futur dels nostres ajuntaments, sigui quin 
sigui, s’ha d’escriure des de la lleialtat insti-
tucional, des de la noblesa, des de la trans-
parència i des del sentit comú. Si això no 
ho tenim, estem perduts.

Transparència, 
per damunt de tot

Agrupament Escolta J. Caresmar/M.A. Salvà
Igualada celebra aquest any sis dècades d’escoltisme, reflec-
tides especialment en el “Cau”, l’Agrupament Escolta Jaume 
Caresmar-Maria Antònia Salvà que ha acollit diverses genera-
cions d’igualadins. Aquests dies es pot veure una interessant 
exposició fotogràfica a les dependències del Museu Comarcal 
de l‘Anoia, que ens apropa la realitat d’una institució que ha con-
tribuït molt, i continua fent-ho, en la divulgació d’uns valors, uns 
sentiments i un esperit que mai s’ha de perdre. Enhorabona!

Artur Mas, president de la Generalitat, ha afirmat que 
Catalunya té davant seu tres alternatives: mantenir 
l’estatus polític actual, una reforma de la Constitució 
que modifiqui el seu encaix a Espanya o el dret a de-
cidir i la independència. Però “vista l’experiència dels 
últims trenta anys, o assumim el camí de la sobirania 
o ens fiquem en una selva d’obstacles de la qual no 
sortirem bé”. Se li entén tot, però molts –alguns del seu 
mateix govern- no se’l creuen o li posen pals a la roda. 

Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat, 
només veu una consulta si és pactada. “El diàleg amb 
l’estat és absolutament bàsic”. Jaume Collboni, porta-
veu del PSC, diu que “ha tingut un atac de sentit comú”. 
I Francesc Homs, conseller portaveu del govern, res-
pon que “ens hem d’atendre al que tenim signat i anem 
pel bon camí”.

Això exaspera a Alicia Sánchez-Camacho, líder del 
PPC, que diu que Artur Mas, “Ja hauria d’haver dimi-
tit la nit electoral. Un polític que avança eleccions de 
manera innecessària i pateix un desastre com el que 
va tenir no està legitimat per ser president. El seu partit 
era el més votat i ho respecto, però està demostrant la 
seva incapacitat de lideratge i per sortir de la crisi”. Què 
s’hauria de dir de qui va treure la meitat dels vots?.

José Manuel García Margallo, ministre d’afers exte-
riors, creu que l’estat “té diagnosticats els motius de 
la desafecció”. Ha sorprès que sigui el responsable 
d’aquesta cartera qui es pronunciï. Algú ja hi vol veure 
un missatge subliminar.

Potser ha parlat amb Stéphane Dion, diputat liberal del 
Canadà, exministre d’afers intergovernamentals, diu 
que “val més tenir uns bons veïns, que uns mal cana-
dencs” referint-se a la divisibilitat del país que demanen 
els independentistes quebequesos. 

Teresa Forcades, monja benedictina, diu que una 
consulta sense l’acord de Madrid potser “no seria prou 
democràtica si no tingués al darrere la majoria de les 
persones a les quals afecta. Per tant, ara no ho sabem. 
El procés constituent -que impulsa juntament amb Ar-
cadi Oliveras, president de Justícia i Pau- és el que ha 
de mostrar si tenim o no aquesta majoria”.

Alexander Polli, un paracaigudista noruec, va traves-
sar volant la Roca Foradada de Montserrat. Ho va fer 

després de llançar-se des d’una avioneta i portant un 
equipament especial per a tal de controlar la velocitat i 
la direcció. Segur que ningú li havia explicat la llegen-
da que els que ho feien canviaven de gènere. Els que 
ho van filmar no han detectat cap canvi aparent, però 
molts van portar la corbata posada mentre el veien bai-
xar. 

També pot ser un esport de risc el que practica Miguel 
Arias Cañete, ministre d’Agricultura, alimentació i medi 
ambient. No per dutxar-se amb aigua freda com va dir 
al Forum Europa sobre el clima -per estalviar mig litre 
d’aigua-  sinó per posar vermells a tots els espanyols. 
Fins i tot la comissària europea del ram, la danesa Co-
nie Hedegaard, li va dir que a ella li agrada fer-ho amb 
aigua calenta, com a la majoria de ciutadans. Potser el 
nostre ministre sigui molt primmirat amb el malbarata-
ment del aigua, però tots hi sortiríem guanyant si sabés 
prioritzar els temes i deixés la tradicional fatxenderia 
que tan mal fa al país.

Vicente Martínez Pujalte, diputat del PP, explica per-
què no s’ha incorporat cap dels aspectes de la propos-
ta de llei per iniciativa popular (que havia recollit més 
d’un milió de signatures) sobre les hipoteques, i només 
dues de les esmenes de les més de 200 presentades 
per l’oposició. “Els aniria millor donar el seu pis en da-
ció en pagament i comprar-ne un altre”. Però els de la 
PAH no ho veuen igual. 

Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, va ha-
ver de fer de mediador per desallotjar un edifici ocu-
pat a Figueres (Alt Empordà). Tant li va fer que fossin 
altes hores de la matinada. Ell, que havia estat alcalde 
de la ciutat, va convèncer que no l’ocupessin als que 
havien forçat els accessos a l’immoble buit del carrer 
de Ponent.  

Fátima Báñez, ministra d’Ocupació, va admetre al 
Congrés que “desgraciadament” molts joves se n’han 
anat d’Espanya a la recerca d’oportunitats laborals i for-
matives per la crisi, però que es tracta d’un fenomen 
de “mobilitat exterior”.  El que s’arriba a fer amb les pa-
raules.

Sant Jordi va matar el drac. Diuen que no és la crisi. 
Els llibreters i els que venen flors diuen que aquest any 
també la noten. Qui és qui ha de venir per deslliurar-
nos-en?

És molt trist veure com, en lloc de 
lluitar per fer-nos un espai entre 
els millors territoris, hem d’assistir 
perplexos a que decisions judicials 
marquin el “tempo” del devenir 
d’alguns ajuntaments
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A la crisi econòmica i de valors actual, no hi hem 
arribat únicament per la voracitat i l’especulació fi-
nancera, sinó també per l’absoluta incompetència 
dels gestors públics. Tant els organismes estatals, 
com els autonòmics, comarcals i locals han donat 
-i estan donant- mostres de no preocupar-se per 
res més que no sigui perpetuar-se en el poder, en 
el millor dels casos, i a escalar posicions en el pit-
jor.
La partitocràcia que patim ha bastit un entramat 
d’organismes que lluny de facilitar el funcionament 
de l’Estat, el que fa és impedir el desenvolupament 
social. I si només hi haguessin els ministeris, Je-
sús i paciència, però és que com que tots els par-
tits majoritaris tenen idèntic funcionament, gairebé 
tota l’estructura administrativa de l’Estat funciona 
de pena.
Per no allargar-me gaire, posaré un petit exemple 
relacionat amb l’Anoia, que he viscut aquest pas-
sat cap de setmana. 
Estic organitzant una excursió de dos o tres dies 
per l’Anoia amb un grup d’Osona. Fa uns dies 
vaig telefonar al Consell Comarcal de l’Anoia per 
consultar el calendari de festes comarcals i així fer 
coincidir l’excursió amb algun dels actes festius 
de maig i/o juny. Al Consell, molt amablement, em 
varen dirigir a la pàgina web, tot advertint-me que 
la informació del calendari de festes “la fan direc-
tament els ajuntaments, i pot ser que no estigui 
posada al dia”.
Efectivament, quan hi vaig entrar vaig veure clara-
ment que no estava complerta. La majoria d’actes 
relacionats, eren els de l’any 2012. L’alternativa 
es, en aquest cas, consultar ajuntament per ajun-
tament quin és el seu calendari festiu.
El passat cap de setmana es va celebrar a Barce-
lona el Saló Internacional del Turisme de Catalu-
nya on l’organisme “Turisme de Catalunya” hi té 
un gran estand amb espai per a cadascuna de les 
comarques catalanes. Com és habitual en cada 
fira o exposició que visito, vaig buscar l’espai de 
l’Anoia o de les empreses anoienques.
En aquest cas a l’estand de Turisme de Catalunya 
hi havia un espai dedicat a l’Anoia i vull pensar que 
per tractar-se del primer dels tres dies de fira, no 
tenien encara tota la informació disponible, ja que 
vaig preguntar per les festes de l’entorn de la Pobla 
de Claramunt, Capellades, la Torre de Claramunt 
i Carme.... i la resposta em va deixar sense alè. 
“No en tinc ni idea, perquè jo porto la informació 
de l’Alta Anoia”. Just al davant d’aquest espai, el 
Penedès feia una oferta global dels dos Penedès 
amb les caves, la gastronomia i les platges que va 
obtenir un exceŀlent resultat promocional.
Després d’anys i panys de “consolidar” el mapa 
comarcal, els partits anoiencs en lloc de coŀlaborar 
i aprofitar sinergies, encara es dediquen a discrimi-
nar territoris. Ben segur que els trenta-tres conse-
llers comarcals estan ben cofois del càrrec.

Promoció Turística

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Manipulació social
S’ha popularitzat la paraula argentina “escrache” que 
és la pressió ciutadana davant les cases dels polítics. 
Ara ha pres protagonisme per blasmar el  posiciona-
ment d’alguns partits en tramitació de la llei hipote-
cària. María Dolores de Cospedal, secretària general 
del PP, ho considera un intent de modificar la voluntat 
popular. Així ho va manifestar abans que el seu partit 
formalitzés el veto parlamentari a la dació en paga-
ment que demanava la iniciativa popular. Segons ella 
hi ha dues classes d’espanyols. Els que paguen les 
hipoteques -i també els voten a ells- i la resta. I entre 
aquests hi posa els que no admeten que el govern 
faci valdre la seva majoria absoluta. 

Però aquesta forma de protesta no és més que una 
altra variant d’un enfrontament d’arrels més profun-
des. Dels que creuen que no es pot cedir res, si no és 
a canvi d’alguna cosa - i d’això en diuen negociació- i 
dels que reclamen equitat i no accepten compensaci-
ons sinó que se’ls retorni la justícia. Però la raó que 
poden tenir uns i altres es perd en l’espiral de retrets 
mutus. Setge i coacció com a reacció d’indignació i 
d’impotència. De revolta davant d’una llei que treu le-
gitimitat a les demandes de les víctimes dels desno-
naments. Però ni l’assetjament, ni la intimidació, són 
accions democràtiques. No n’hi haurien d’haver en un 
país on governi el poble. Com tampoc hi hauria d’ha-
ver diputats i senadors que se sotmetin a la disciplina 
de partit, renunciant a votar en consciència.

L’article 67 de la Constitució Espanyola diu que res 
hauria de condicionar-los. Jesús Posada, President 
del Parlament, reconeix que “els diputats han d’exer-
cir el seu vot amb absoluta i total llibertat”. Però no 
considera falta, que es posin sancions als diputats 
que no voten el que els diu el portaveu del seu partit. 
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I en canvi creu que sí ho fan els de la PAH, quan es 
manifesten al carrer. Contrasten aquestes percepci-
ons sobre les llibertats, tenint el referent dels piquets 
“informatius” que es posen davant les empreses i 
actuen violentament durant les vagues i conflictes la-
borals. Apreciacions diverses interpretades segons el 
moment i la circumstancia. 

Tot forma part de la manipulació social. Es vindica 
com a justa i necessària la causa que utilitzen per 
legitimar-se. S’enardeixen els partidaris amb dades 
i falsedats prefabricades. Criden que les amenaces 
a les llibertats sempre ve de “l’enemic”. I utilitzen la 
tècnica psicològica que criminalitza els perjudicats i 
es sacralitzen els botxins. No té altre nom que es digui 
que Eduardo Madina és una simpatitzant d’ETA, quan 
va ser-ne víctima, en un atemptat on va perdre una 
cama. Però la màquina propagandística va repetint 
el missatge una vegada i una altra, sense que ningú 
sigui capaç de cridar la veritat. I si algú intenta fer-
ho, se l’anatematitza, magnificant els seus defectes o 
inventant-los. O s’esbomben pretesos excessos, que 
diuen es tenen en ment.  

I així s’acaba imposant una subtil dictadura, que in-
tenta que els ciutadans continuïn convençuts que 
gaudeixen d’una llibertar que mai han assolit. I se 
segueix potenciant l’agitació social només per per-
judicar els adversaris. Siguin els que reclamen més 
justícia social o simplement els que cerquen deslligar-
se d’una Espanya que només veuen com una presó. 
Perquè, en el món on s’han instal·lat aquests mani-
puladors socials, es fabrica una guerra on tot s’hi val. 
On no hi ha conciutadans sinó enemics. I així és molt 
difícil trobar pau i concòrdia. Simplement perquè no 
els volen els que tenen el poder.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent
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Somniar? 
•• PEPITA CASTELLS PUJOL

Era una “comunitat de veïns” que vivia 
dins les seves possibilitats, que con-
vivia, que col·laborava, que divergia i 
discutia, vaja, que anava fent.
Els acords els prenien per majoria, 
sempre escoltant bé els més savis i 
erudits.
Cadascú s’adaptava a la situació.
Com que les capacitats financeres 
d’uns i altres eren diferents, algunes 
decisions es prenien des de la pers-

pectiva de qui més tenia, sense impor-
tar massa si s’havia deixat escapar la 
possibilitat d’algun estalvi. 
Un bon dia sorgí una qüestió, proposa-
da per un. Ell argumentava que la co-
munitat feia front a tos els pagaments, 
públics i privats, i que els pesava un 
préstec que van haver de demanar 
a un interès que considerava elevat 
i que els podria dur algun problema 
amb el temps.
Un segon comentava que s’hi havia de 
fer front tant sí com sí.
I un tercer va comentar que havia sen-

tit als mitjans que un banc que estava 
lluny deixava diners a un interès molt 
més baix i proposava d’anar a provar-
ho.
Algun dels savis va voler aclarir que 
aquesta institució només era acces-
sible per a entitats públiques, bancs i 
caixes, excloent la resta d’institucions.
Tot i els aclariments, acordaren fer sa-
ber a aquesta “entitat” la situació en la 
que es trobaven, i demanar el mateix 
tracte per a ells i per les comunitats 
que bé ho justifiquin i així ho neces-
sitin.

Un d’ells preguntà sobre què passaria 
llavors amb les institucions financeres, 
però estaven d’acord en afirmar que 
seguissin al seu aire, com fins ara... 
I si alguna “comunitat” requerís d’una 
ajuda directa i bé ho pogués articular, 
que pugués saltar aquest esglaó i ac-
cedir al banc llunyà.
Està clar que arribaria una autèntica 
reactivació en molts àmbits d’aquesta 
manera, i es podrien evitar molts mals 
tràngols!
He somiat? Estic desperta? Vull que 
sigui realitat! Ah... que bé!

Dia 26: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 27: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 28: BAUSILI/JUVÉ/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 29: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 30: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 1: BAUSILI/SECANELL/ Born, 23/Òdena, 84
Dia 2: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director

L’existència d’opinions diferents no ha de derivar 
sempre en un enfrontament, i per tant, en un conflic-
te. Els individus no són iguals, ni pensen ni senten 
de la mateixa manera, sense que això signifiqui que 
uns tinguin la raó i els altres estiguin equivocats. L’és-
ser humà és un ens social que conviu amb els seus 
iguals, es troba integrat en una societat organitzada 
d’una forma determinada i això implica un conjunt de 
relacions amb altres individus, de la mateixa mane-
ra cada cercle d’aquesta societat es relaciona amb 
altres semblants, i per a que aquestes relacions no 
provoquin enfrontaments s’han creat i s’han acceptat 
majoritàriament unes normes de comportament que 
ajuden a aquesta convivència a tots els nivells, i que 
és basa principalment en el respecte mutu.
Quan aquestes normes de comportament no són su-
ficients per a mantenir la convivència pacífica, ja sigui 
perquè no han estat observades per l’individu o pel 
col·lectiu corresponent, o perquè hagin sorgit discre-
pàncies, es posen en marxa una sèrie de sistemes 
adequats per a solucionar les divergències sorgides. 
Aquests mecanismes o mitjans són els encarregats 
d’evitar que cada individuo o col·lectiu imposi la seva 
visió particular de la qüestió o es prengui la justícia 
per la seva mà. D’aquí que, el sistema judicial tal i 
com el coneixem és l’encarregat d’impartir justícia des 
d’un àmbit superior, com un poder organitzat de la so-
cietat, neutral respecte del conflicte, i que substitueix 

El conflicte i la conflictivitat
SEGURA ADVOCATS ·  

l’actuació particular, més propera a la venjança que 
a la justícia. Tanmateix però, el sistema judicial no és 
l’únic que pot solucionar problemes sorgits d’un en-
frontament que derivin en conflicte. 
Podem destacar com a sistemes de resolució de con-
flictes, a part del sistema judicial, la conciliació, la ne-
gociació, l’arbitratge i la mediació.
El sistema judicial imposa a les parts una solució 
d’acord amb la normativa vigent i en congruència 
amb les peticions formulades, tenint en compte les 
al·legacions de les parts i les proves aportades. La 
sentència, una vegada ferma, subjecta a les parts al 
seu compliment. 
La conciliació és un mecanisme a través del qual dos 
o més persones intenten , per elles mateixes, la solu-
ció a les seves diferències amb l’ajuda d’una tercera 
persona neutral qualificada. La conciliació és dur a 
terme en un sol acte. La conciliació pot ser judicial o 
extrajudicial. A Espanya, la conciliació judicial és ha-
bitual en l’àmbit laboral. L’acord a que s’arribi en una 
conciliació no té força executiva per ell mateix, si no 
s’incorpora en un altre document que sí la tingui. En 
el cas d’incompliment de l’acord es pot acudir a la via 
judicial. 
La negociació no és un acte que s’esgoti en ell ma-
teix, sinó que és un procés que dura un temps deter-
minat durant el qual les parts intenten apropar postu-
res i  trobar una solució als interessos contraposats 

per a que i d’aquesta forma, aconsegueixin evitar un 
enfrontament i assolint a la vegada un benefici mutu, 
encara que això suposi cedir en alguns dels aspectes 
plantejats i que el benefici no sigui el mateix per amb-
dues parts. 
L’arbitratge és un procediment a través del qual es 
sotmet una controvèrsia, per acord de les parts, a un 
àrbitre o a un tribunal de varis àrbitres que dictarà una 
decisió sobre el conflicte que serà obligatori per les 
parts. En aquest cas, les parts elegeixen l’àrbitre (a 
diferència del procediment judicial on no pots escollir 
el jutge), i d’aquesta manera s’opta per un procedi-
ment privat de resolució de controvèrsies. L’arbitratge 
és efectiu en els conflictes entre parts que per la seva 
activitat serien protagonistes de plets continus, de 
manera que l’arbitratge suposa un estalvi de temps i 
diners, perquè es tracta d’un procediment simplificat 
respecte del judicial i amb la mateixa força obligatò-
ria. Tradicionalment a Espanya les entitats financeres 
i els consumidors son els sectors que més l’estan uti-
litzant, a part dels arbitratges en dret del treball que 
han tingut les seves característiques especials. 
La mediació és un mètode de resolució de conflictes 
on intervé una tercera persona imparcial i experta, ja 
sigui  per iniciativa de les parts o per indicació d’una 
autoritat judicial, que té per objectiu ajudar a les parts 
i facilita’ls-hi l’obtenció per elles mateixes d’un acord 
satisfactori. 
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Afortunadament, ja ha esdevingut públic i notori 
que les finances de la Catalunya independent no 
només seran viables, sinó millors que les de la Ca-
talunya espanyola. Catalunya gaudirà d’un supe-
ràvit del 5%-7%, en comptes de patir dèficit i ofec. 
Tanmateix una pregunta segueix sense resposta: 
Com pagarà la Generalitat les despeses a curt ter-
mini si l’Estat li talla l’aixeta durant la transició a la 
independència? Quan l’Agència Tributària catala-
na estigui plenament operativa aquest problema 
desapareixerà automàticament degut al superàvit 
que abans apuntàvem; però i durant la seva cre-
ació? 
En aquell moment la Generalitat es podrà finançar 
de 5 maneres diferents: amb crèdit internacional, 
amb crèdit nacional, amb bons patriòtics al 0%, 
amb una independència pactada  i/o amb la sobi-
rania fiscal. Els tres primers mètodes requereixen 
que la Generalitat pugui enviar un missatge cre-
ïble als creditors quant a la capacitat de recap-
tar impostos en un futur. Aquest requeriment és 
de fàcil compliment, ja que si la independència és 
pactada no caldran aquests crèdits de transició i si 
no ho és, el nivell d’endeutament serà el més baix 
de la Unió Europea (25%) i gaudirà per tant de 
la millor qualificació de deute del continent. Tan-
mateix, seria irresponsable encarar la transició a 
la independència sense assegurar la liquiditat de 
la Generalitat i un control mínim sobre les seves 
finances, passi el que passi i faci el que faci l’Estat 
Espanyol. Aquí és on entra en joc la sobirania fis-
cal. Així doncs, què és la sobirania fiscal?
La sobirania fiscal consisteix en l’ingrés de l’IVA, 
l’IRPF i les cotitzacions socials dels treballadors 
de les administracions públiques catalanes (Ajun-
taments, Consells Comarcals, Diputacions i la Ge-
neralitat) a l’Agència Tributària catalana en comp-
tes de la Hisenda 
espanyola. Als ajun-
taments de Gallifa 
(SI) i Alella (ERC), 
que van començar 
a exercir la sobira-
nia fiscal, s’hi han 
unit els d’Arenys 
de Munt, Premià de 
Dalt, Campdevànol, 
Ripoll, Llinars del 
Vallès, Marçà, Sant 
Julià del Llor, Bon-
matí, Sant Jaume 
de Llierca i Vilada-
mat. A més a més, 
s’espera que més 
d’una vintena ho fa-
cin properament. 
Els ajuntaments, els 
consells comarcals i 
les diputacions po-
drien ingressar gai-
rebé 2.300 milions 
d’euros a l’Agència 
Tributària Catalana 
i la Generalitat gai-
rebé 5.000 milions 
d’euros. S’obtindri-
en recursos equi-
valents al 30% dels 
ingressos de la Ge-
neralitat, la clau de 

Construint la independència: 
la sobirania fiscal

la caixa. El punt d’inflexió desitjat és el moment 
en què la Generalitat té prou liquiditat com per 
continuar funcionant de manera independent sen-
se dependre de les transferències estatals durant 
prou temps per ampliar les funcions de l’agència 
tributària a tot el sector privat català i sense la ne-
cessitat de demanar préstecs ni que n’hi hagi de 
disponibles.
Malgrat que actualment la Generalitat envia auto-
màticament els diners a Madrid, la sobirania fiscal 
basteix una base sòlida per substituir de mane-
ra efectiva i eficaç la hisenda espanyola tant bon 
punt hi hagi un mandat democràtic a favor de la 
independència, ja sigui via referèndum o via vo-
tació al Parlament de Catalunya. És per tant un 
gest simbòlic i pràctic que posa a l’ordre del dia 
l’espoli fiscal, expressa el desig d’independència 
i aconsegueix la clau de la caixa. A més a més, 
demostra que es poden fer accions concretes per 
la independència i que totes les institucions poden 
i han de contribuir-hi si es vol aconseguir.
En aquest sentit, és una gran notícia que l’Associ-
ació de Municipis per la Independència (AMI) hagi 
instat als seus membres d’exercir la sobirania fis-
cal i que la Generalitat posi en marxa a partir de 
l’estiu un mecanisme per a poder exercir la sobi-
rania fiscal amb caràcter general a tot Catalunya. 
Els municipis anoiencs que pertanyen a l’AMI, i 
que per tant s’espera que l’exerceixin, represen-
ten gairebé 24 milions d’euros i són Masquefa, 
Piera, el Bruc, Cabrera d’Anoia, Capellades, Va-
llbona, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Òdena, 
Igualada, Jorba, Tous, Argençola, Calaf, Carme, 
la Llacuna, Orpí, Copons, els Prats de Rei i Sant 
Martí Sesgueioles. La resta de municipis i el Con-
sell comarcal, que no hi pertanyen, representen 
aproximadament 10 milions d’euros més.

Hi ha dos dies a l’any que procuro passar a 
Barcelona: la Diada i Sant Jordi. Tenen un 
regust especial, una sensació de vida que 
no trobo en altres èpoques de l’any, ni tan 
sols per Nadal. Potser és això, la primavera 
que esclata i ens entra per tots els porus 
després del llarg hivern.
Només entrar per la Diagonal, em sorpre-
nen la gran quantitat de parades de roses 
que hi ha arreu. Llibres pocs, tot i ser prope-
ra la Universitat. Més aviat sembla que són 
per a les nombroses empreses que hi ha a 
la zona. A qui van destinades? És també un 
regal d’empresa? N’hi ha per a tots els gus-
tos. Encara que predominen les vermelles, 
n’hi ha també de blaves, grogues, de cerà-
mica, filferro, en forma d’espelma...  fins tot 
algunes porten incorporat un florer plega-
ble. Deu que ser que una empresa no es pot 
conformar amb una senzilla rosa vermella i 
ha de mostrar la seva originalitat...
La tònica segueix fins a la rambla de Cata-
lunya. Aquí, els tendals de les parades de 
llibres semblen un gran campament ordenat 
en ordre de batalla. Però no s’hi mouen sol-
dats. És un formigueig de gent encuriosida 
que va i ve a la recerca del llibre desitjat, 
que pregunta, fulleja, mira portades i llegeix 
solapes. Entremig, un grup de nens i nenes 
d’una guarderia, perfectament afilerats a 
una corda, segueixen la “senyo” mirant-ho 
tot amb els ulls esbatanats. Ells no saben 
llegir, però segur que els han explicat la lle-
genda de sant Jordi i el drac. 
A mesura que anem baixant, es fa més difícil 
avançar. Sembla que han aviat els alumnes 
de totes les escoles i instituts de la ciutat. 
Arreu grups de nois i noies amb llibres a les 
mans, fent broma i mirant-se entre ells amb 
aquella alegria que només tenen els adoles-
cents.
M’acosto a una parada a la recerca dels 
tres llibres i les tres roses que ja tinc al pen-
sament. Comento amb la noia la munió de 
gent que hi ha a mig matí d’un dia laborable. 
“Ha fet bé de venir ara perquè a la tarda no 
es podrà passar”, em diu amb un somriure. 
Efectivament, una mica més avall la genta-
da es va fent més densa. Són les parades 
dels partits, entitats, assemblees, grups... 
Avui tothom és al carrer. Desisteixo quan 
es converteix en muralla humana. És que hi 
ha un autor que signa llibres i hi ha cua per 
aconseguir el preuat tresor d’un autògraf. 
Una signatura d’un desconegut a un altre, 
però que es podrà mostrar amb orgull com 
si fos  una gran amistat. 
Després d’hores de caminar torno a casa i, 
en obrir l’ordinador, em sorprèn la quantitat 
de felicitacions que he rebut en el meu cor-
reu. Potser ni per Nadal n’havia rebut tan-
tes. Roses, llibres, bons desigs per a nosal-
tres i per al país... 
Els catalans som així, què hi farem! Volem 
canviar el món a base de llibres i roses 
mentre no deixem de treballar. Per això es-
tic segur que ho aconseguirem. Penso que 
aquells barrufets (i potser també els seus 
avis) viuran en un país “culte, lliure, desvet-
llat i feliç”. Però abans, amb l’ajut de sant 
Jordi, haurem de matar el drac. 

Els barrufets

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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En el meu escrit “Mitges mentides i altres coses” de 
fa unes setmanes no hi va sortir, per problemes d’es-
pai, la petita part que reprodueixo tot seguit. No feia 
cap referència al Sr. Rajoy sinó que estava relacio-
nada amb la qüestió de la independència de Catalu-
nya. Deia així: 
A Catalunya hi viuen sens dubte moltes persones 
que se senten espanyoles i catalanes alhora i que 
no volen perdre la seva identitat i canviar els seus 
sentiments, i segurament que a una bona part d’elles 
els fa por o no els agrada la idea d’una Catalunya 
Independent.
A aquestes persones els diria que estiguessin 
tranquil·les, que res canviaria a les seves vides i que 
si ara s’hi troben bé a Catalunya, s’hi continuaran 
trobant igual de bé si arriba la independència. Tin-
dran el carnet d’identitat que desitgin i ningú no els 
voldrà fer canviar els seus sentiments.
Encara que hi ha un refrany castellà que diu “la vaca 
no és de donde nace sinó de donde pace”, tots sa-
bem que els sentiments de pàtria difícilment es per-
den i molts no els perdrem ni els canviarem mai. Ca-
dascú té els sentiments que té i tots hauríem de ser 
molt respectuosos amb els sentiments dels altres.
L’escrit anterior, amb aquesta petita part inclosa, el 
vaig donar a un amic perquè me’n digués la seva 
opinió. Tot i que parla i entén perfectament el català, 
s’expressa millor en castellà i diria que sempre ha 
votat el PP.
És ben educat i molt mesurat i, després d’haver-lo 
llegit, em va dir que en algunes coses jo tenia raó 
però que ell no estava d’acord amb que es fes un 
referèndum i molt menys amb que Catalunya s’in-

dependitzés.
A veure, li vaig preguntar, tu que fa anys que vius 
aquí, i estàs molt integrat i coneixes una mica la 
nostra història, no creus que Catalunya reuneix to-
tes les condicions necessàries per ser considerada 
una nació, una nació sense estat, és clar? (No em 
va contestar cap paraula però després d’una pausa 
va assentir lleugerament amb el cap). Aleshores si 
tu penses això, com és que li negues a una nació el 
dret a decidir el seu futur?
És que no sóc jo ni el Sr. Rajoy els qui neguen aquest 
dret, em va contestar, sinó que és la Constitució es-
panyola la que ho fa, la que vàrem votar també els 
catalans.
Mira, li vaig replicar, és molt evident que Mariano 
Rajoy s’atrinxera darrere la Constitució per negar el 
dret a l’autodeterminació, fixa’t sinó en el que ha suc-
ceït en altres països occidentals. Al Canadà la seva 
constitució no contemplava el dret a decidir però no 
sé si va ser el Govern o el Tribunal Constitucional 
d’aquest país que varen trobar la manera de sortejar-
la i al Quebec ja s’han fet dos referèndums. Al Regne 
Unit sembla ser que no en tenen de constitució i l’any 
que ve Escòcia farà el seu primer referèndum. És a 
dir, tots dos països, un amb constitució i l’altre sense, 
han pactat la manera de fer plebiscits.
Si a Espanya no en tinguéssim, de Constitució, Ra-
joy faria pràcticament el mateix que està fent ara, di-
ria que no es pot fer el referèndum perquè no hi ha 
una constitució que ho reguli.
És claríssim per a tothom encara que alguns no ho 
vulguin admetre, que la Constitució és un pretext. El 
verdader motiu és la por.

Sóc mare de dos fills, un d’ells amb TDAH , i això ha 
fet que porti 5 anys treballant des d’associacions per 
tal de donar suport a les famílies, nens i adolescents 
amb aquest trastorn.
Voldria començar explicant que és el TDAH, tot i que 
molts de vosaltres ja ho sabeu.....
Las sigles TDAH signifiquen Trastorn per Dèficit 
d’Atenció i Hiperactivitat, però això no vol dir que 
sempre s’hagi de ser hiperactiu.
El TDAH és un trastorn neurobiològic que afecta en-
tre un 5 i un 10% de la població infantil .
Es caracteritza per la dificultat en centrar la seva 
atenció i concentració. Normalment es dóna associ-
at amb altres tipus de trastorns com ara els trastorns 
d’aprenentatge i trastorns del comportament. S’iden-
tifica com una de les causes més importants del fra-
càs escolar i problemes en les relacions socials.
M’agradaria parlar-vos de la meva experiència com 
a mare.
Tinc un fill adolescent de 16 anys amb TDAH. Sem-
pre ha sigut un nen molt mogut i inquiet, cosa que 
per si sol ja és complicat de portar. Són nens molt 
impulsius i que els costa controlar les seves emoci-
ons...
Vaig tenir la gran sort que a l’escola fos diagnosti-
cat, i això va fer que poguéssim començar a treballar 
molt aviat amb el trastorn.
El primer pas va ser anar amb una psicòloga que 

l’ajudava a estructurar-se i organitzar-se els deures i 
les tasques diàries.
A 3er de primària varen començar els problemes de 
comprensió lectora. No entenia els enunciats dels 
exercicis de mates, o el que explicava un text d’un 
llibre, tenia problemes amb totes les matèries.
Juntament amb la psicòloga vàrem decidir anar al 
psiquiatre infantil perquè valorés fins a quin punt 
l’afectava el problema. Després de fer-li totes les 
proves, et donen els resultats, i et diuen que efecti-
vament el teu fill té dèficit d’atenció amb hiperactivitat 
i impulsivitat, i que necessita medicació. És un altre 
pas dur de pair... Què fas? Li dones o no? Com afec-
tarà aquesta pastilla? Però si un professional et diu 
que ho necessita i que li anirà tant bé?
Amb la medicació hi va haver un canvi impressio-
nant. Per fi podia estar fent la mateixa cosa durant 
més de 20 minuts, cosa que abans era impossible.
De mica en mica, amb ajuda dels professionals i amb 
moltes hores i paciència dedicades a ell, ha acabat 
l’ESO i ara està a punt d’acabar un grau mig, i vol 
seguir estudiant, està motivat.
No us podeu arribar a imaginar com et sents d’orgu-
llós d’un fill que tot i les seves dificultats està lluitant 
per tirar endavant.
Hem patit molt, ja que ni els amics, ni la família t’en-
tenen i tots es creuen amb el dret de jutjar-te, però 
ha valgut la pena!

EMMA FARRAN · Vocal TDAH ANOIA i de la Federació catalana de TDAH

El meu testimoni

Ignoro si el Sr. Rajoy s’ha plantejat alguna vegada 
fer quelcom que facilités posar en marxa un referèn-
dum a Catalunya, però del que sí estic convençut és 
que si això algun cop li passa pel cap, encara que 
sigui somiant, haurà de córrer del mal de panxa que 
li agafarà. Per la por que deu tenir a les crítiques que 
rebria de l’oposició, des del seu propi partit i des d’al-
guns mitjans de comunicació de Madrid i també per 
la por de del que se’n podria derivar de la consulta, 
segons quin fos el resultat.
És això i no pas la Constitució el que en realitat di-
ficulta que es faci un referèndum. Caldria valentia i 
també imaginació per sortir de l’atzucac en què ens 
trobem, no t’ho sembla? Tinc raó o no tinc raó?, li 
vaig preguntar al meu amic.
Aquesta vegada també em digué que sí només amb 
el cap i tot seguit hi va afegir: però pensa que si es 
fa la consulta jo votaré en contra de la independèn-
cia, eh! Tens tot el dret a fer-ho, li vaig contestar. La 
llibertat per sobre de tot.
Després d’aquestes paraules vam donar per acaba-
da la nostra conversa i ens vàrem acomiadar tots 
dos amb un somriu, el meu era d’una certa satisfac-
ció però el seu ja no ho tinc tan clar. Del que sí es-
tic segur és que la nostra amistat no es trencà amb 
aquesta conversa, més aviat al contrari, crec que es 
va enfortir.
Ara m’he de preparar algun argument que sigui con-
vincent pel dia que ens tornem a trobar. A veure si 
puc aconseguir que voti a favor,  al menys que no 
voti en contra de la independència el dia que es faci 
la consulta.

JOAN MARSAL

Altres coses (2)

Vaig pensar que podia ajudar amb la meva experi-
ència a altres pares que es trobaven en la mateixa 
situació que jo i va ser així que junt amb d’altres per-
sones vàrem formar l’associació TDAH Anoia.
Jo sempre explico que el TDAH és com una taula, 
necessitem quatre potes perquè s’aguanti: una és 
el psiquiatre, l’altra la psicòloga, l’altra l’escola i la 
darrrera la família. I si una de les potes falla la taula 
balla...
S’ha de treballar conjuntament, i és un dels proble-
mes importants que es troben les famílies. Quan hi 
ha professionals molt implicats, s’agraeix moltíssim 
des de les famílies, i es nota amb el procés d’apre-
nentatge dels nens
La realitat del TDAH tant a Igualada com a tot Ca-
talunya és que un cop diagnosticat (amb medicació 
o sense) no hi ha cap servei públic per poder fer el 
tractament, no hi ha recursos ni diners, i les famílies 
han d’anar a un centre privat a fer les teràpies, cosa 
que no sempre està a l’abast de tothom, i menys en 
aquests temps corren. És una de les prioritats a tre-
ballar des de les associacions
La frase que a mi m’ha omplert més en aquesta vida, 
es quan el meu fill va entendre el que li passava, i 
va veure que se’n podia sortir, i va dir: Mare, sóc tan 
feliç!!!



El bon temps acompanya una Diada de Sant Jordi 
plena de gent, però amb menys vendes
JORDI PUIGGRÒS.-
El bon temps va acompanyar 
dimarts a una Diada de Sant 
Jordi espectacular. La plaça de 
Cal Font d’Igualada va ser, a 
l’Anoia, el centre neuràlgic de 
la festa de la rosa i el llibre, i 
durant tot el dia milers de per-
sones van passejar per les 
nombroses parades de floris-
tes, llibreters, i entitats. La Veu 
de l’Anoia també va disposar 
d’un estand a la plaça, per on 
van passar molts dels nostres 
lectors i clients, a qui s’ob-
sequiava amb punts de llibre 
especialment fets per aquesta 
Diada de Sant Jordi, realitzats 
per alumnes de l’Escola Mu-
nicipal Gaspar Camps. A di-
ferents punts de la comarca, 
es van situar també parades 
de llibres i roses, però aquest 
any va destacar especialment 
la venda “iŀlegal” de roses en 
molts espais estratègics de 
carreteres, places o cruïlles de 
pobles i ciutats, especialment 
en punts de semàfors o roton-
des. Aquest fet ha motivat les 
queixes dels floristes, que ho 
consideren una competència 
deslleial.

Un 25% menys de vendes
Tanmateix, la bona afluència 
de gent durant tot el dia, amb 
la participació ja habitual d’es-
coles a la plaça de Cal Font -en 
teniu una bona mostra a les 
pàgines següents- no va signi-
ficar necessàriament més ven-
des. Ans al contrari, diferents 
llibreters i floristes consultats 
per La Veu durant la jornada 
de dimarts coincidien en què 
les vendes havien baixat entre 
un 20 i un 30% respecte l’any 

La venda “il·legal” de 
roses i els efectes de 
la crisi, contribueixen 
a reduir les vendes 
de llibres i roses un 
25%, però igualment 
la Diada de Sant 
Jordi va tornar a ser 
espectacular
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Una de les parades de llibres a Cal Font d’Igualada. A sota, bona afluència de gent, a la tarda. Fotos: Jordi Puiggròs.

La Veu de l’Anoia va disposar d’un estand a la plaça de Cal Font d’Igualada. Alguns autors anoiencs, com Daniel Vilarrúbias, van acompanyar-nos durant la Diada.

passat. “Molta gent es passeja, 
gaudeix del bon ambient, mira 
molt, però no compra”, deia un 
conegut llibreter, frase que, si 
fa no fa, es repetia en moltes 
parades.   

Venda iŀlegal de roses
Pel que fa a les roses, que es 
venien a una mitjana de 3-4 
euros la unitat, ha significat 
també una reducció substan-
cial del marge que tenien els 
floristes, doncs els preus són 
els mateixos que l’any passat 
-o més barats- però l’increment 
de l’IVA del 8 al 21% l’han ha-
gut d’assumir els professionals 
del sector per no pujar el preu. 
I, a més, patint la competència 
de la venda iŀlegal. 
Tot i això, Albert Sánchez Piñol, 
amb el llibre històric Victus, i Al-
bert Espinosa, el guionista de 
Polseres Vermelles amb el seu 
nou llibre Brúixoles que bus-
quen somriures perduts, van 
ser, com a tot el país, els clars 
“guanyadors” del Sant Jor-
di 2013. El llibre de Sánchez 
Piñol es va esgotar a Igualada, 
en una jornada en la que no hi 
van faltar la ballada de sarda-
nes, molt concorreguda, a la 
Rambla de Sant Isidre.
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Tortugues dels Maristes. Trabucaires del Garcia Lorca de Montbui.

Bastoners del Garcia Lorca de Montbui. Àligues del Garcia Lorca de Montbui.

Tigres del Monalco. Dofins del Monalco.

5è del Jesús Maria. 6è del Jesús Maria.



10
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 d’abril de 2013 El tema de la setmana

Castell de Focs del Garcia Lorca de Montbui. P2 del Diví Pastor.

1r B de l’Acadèmia Igualada. 2n B de l’Acadèmia Igualada.

Formigues de les Escolàpies. 1r A de l’Acadèmia Igualada.

2n A de l’Acadèmia Igualada. P4 del Diví Pastor.
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3r del Monalco. 4t del Monalco.

1r i 2n del Jesús Maria. Cargols del Jesús Maria.

4t de l’Acadèmia Igualada. 3r de l’Acadèmia Igualada.

Mussols del Jesús Maria. Esquirols del Jesús Maria.
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El novembre de 1952, Miquel 
Ball i Mateu reuní un petit 
grup de xicots de la SEDAC, 
d’edat entre els 12 i 17 anys, 
i començaren per fer unes 
sortides per conèixer el movi-
ment escolta (a Catalunya els 
primers aires del moviment 
van arribar el 1912) de la mà 
d’altres grups. Així fou com, 
Miquel Ball i Mateu va fundar 
el CAU el dia de Nadal del 
1952. Mn. Miquel Fitó, rector-
arxipreste de la basílica de 
Santa Maria, beneí el CAU, 
un local de la pròpia rectoria. 
Així fou, com va néixer l’agru-
pament escolta Jaume Ca-
resmar. Tres anys més tard, 
tenia lloc la creació de l’agru-
pament de noies guies, ano-
menat Maria Antònia Salvà.
Els primers anys d’escoltis-
me a Igualada foren difícils 
per la incomprensió de molta 
gent davant de l’aire desim-
bolt d’aquells escoltes oberts 
a tots els vents i també per 
l’hostilitat de les esferes ofi-
cials que veien fantasmes de 
subversió política en aquells 
xicots que seguien uns al-
tra ruta que la imposada per 
les seves directrius. L’agru-
pament, amb Miquel Ball al 
front, va capejar les circums-
tàncies que es presentaven i 
també es va assuavir la pres-
sió política, i noves generaci-
ons d’escoltes van prendre el 
relleu i el “Jaume Caresmar” 
ha arribat als nostres dies, al 
cap de seixanta anys, amb 

Seixanta anys d’escoltisme a Igualada

vigoria i projecció de futur, i 
amb l’esforç de seguir l’encàr-
rec ben concret i ambiciós del 
testament d’en Baden-Powell: 
“Deixeu un món millor del que 
l’heu trobat”.
El cau és un moviment que 
s’ha anat adaptant a cada ge-
neració, però també al context 
polític, econòmic i social del 
país. L’escoltisme ha jugat un 
paper molt important en mo-
ments històrics i ha desvetllat 
la consciència de molts joves. 
El moviment es mou i s’adap-
ta als temps que corren i a la 
gent que el manté viu, però 
l’essència, l’essència escolta 

i guia amb més de 100 anys 
d’història al món, continua 
sent la mateixa. El secret és 
que aquesta essència, cadas-
cú l’entén i la viu a la seva ma-
nera. El cau és un espai vital, 
un lloc on créixer, espavilar-
se, aprendre i on podem ser 
nosaltres mateixos. Un espai 
que cadascú entén i viu a la 
seva manera. Un model on 
l’important no només és el joc 
que es fa, sinó el com es fa i 
qui t’acompanya...i els senti-
ments que desperta aquesta 
convivència entre uns i altres. 
Durant aquests 60 anys, han 
format part de l’entitat un gran 

nombre de persones de la 
ciutat d’Igualada i de les po-
blacions properes. I amb el 
pas dels anys, l’agrupament 
s’ha adaptat a cada moment, 
a cada generació, seguint el 
rumb dels seus membres; 
però sempre amb el mateix 
objectiu: l’educació de nois 
i noies de 6 a 19 anys a par-
tir del mètode escolta i guia. 
Actualment, l’agrupament és 
una entitat fortament arrelada 
a la ciutat, formada per 200 
infants, joves i 38 caps volun-
taris.
En moments de crisi es par-
la d’enfortiment de l’associ-

acionisme, de creixement 
del voluntariat, diuen que és 
ara quan des de les associ-
acions, des dels moviments 
educatius, s’ha de treballar 
fort. Però aquests moviments 
han estat vigents sempre, 
amb crisi o sense, amb més 
o menys força.
La societat catalana avança i 
es transforma. Probablement 
més ràpid del que ens pen-
sem. Ens estem acostant a 
un moment on el nostre país 
haurà de prendre decisions 
fonamentals sobre el seu 
futur i els ciutadans haurem 
de redefinir la nostra identitat 
nacional. Vivim en un entorn 
molt dinàmic i plural, les no-
ves tecnologies estan trans-
formant vies de comunicació 
i participació, l’educació té 
un paper clau en la formació 
de ciutadans compromesos 
i responsables que siguin 
conscients del moment que 
vivim i actuïn en conseqüèn-
cia.
L’escoltisme juga un paper 
clau en aquest moment i té 
com a objectiu formar infants 
i joves per a què esdevinguin 
ciutadans d’aquesta societat 
rica i en moviment. Com diu 
la llei escolta “som fidels al 
nostre país i ens sentim ciu-
tadans del món”, cal que ens 
mantinguem al peu del canó 
per seguir col·laborant amb 
el nostre país amb el que faci 
falta. Ara més que mai, cal 
estar sempre a punt!

Igualada
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L’Agrupament Escolta Jaume Caresmar-Maria Antònia Salvà ha vist passar moltes generacions d’igualadins

Seguim i seguirem, sempre molt més lluny!

Un somriure per canviar el món
És difícil explicar, des de fora, 
com són “la gent del CAU”. Se-
gur que els identifiqueu amb 
corrues de nens (o no tan nens) 
amb fulards de colors, fent 
gresca i amb aspecte ‘xirucai-
re’ (dit amb certa sornegueria). 
Però aquesta imatge no pot 
amagar allò que millor els defi-
neix; que és que són gent que 
es compromet.
Darrere la gresca, les activitats 
i les sortides de cap de setma-
na, hi ha un compromís d’hores 
i hores de dedicació a la seva 
unitat i a l’agrupament. Intenten 
aprendre i transmetre capacitat 
crítica, voluntat de servei, rigor, 
debat d’opinions, convivència, 
responsabilitat,... valors i ac-
tituds que podríem dir que no 

passen mai de ‘moda’. A més, 
sovint es fa des d’una continu-
ïtat en el temps, ja que molts 
comencen de ben petits, des-
prés n’esdevenen caps i més 
endavant hi porten els seus fills. 
De generació en generació, de 
baula en baula d’una llarga ca-
dena.
Els reconeixeu perquè són gent 
activa, que participen gairebé 
sempre de les iniciatives ciu-
tadanes, culturals, lúdiques i 
socials de la ciutat. Els més 
grandets es troben al capda-
vant de les mil i una entitats i 
associacions d’Igualada; segur 
que és difícil trobar-ne alguna 
que no tingui un membre (o ex-
membre) del CAU empenyent 
amb força.

Tenen un compromís amb el 
país, la terra i la seva gent que, 
lluny dels discursos, demostren 
a la pràctica. S’estimen i conei-
xen el territori, volen preservar-
ne el patrimoni natural i cultural, 
i tenen inquietud i curiositat per 
conèixer món.
Un país lliure sols el poden 
construir persones lliures, i en 
això l’escoltisme hi ha contribu-
ït (i continua fent-ho) de forma 
decisiva. La gent del CAU són 
aquells que saben que, amb 
petits gestos, poden canviar el 
món i estan disposats a treba-
llar per aconseguir-ho. I el què 
és més important, ho fan pos-
sible, sempre, amb bon humor 
i amb un somriure.

Joan DomingoFesta de Sant Jordi del CAU.
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Ha estudiat Filologia Catalana 
a la universitat de Barcelona. 
Activament només forma part 
de l’AEiG Jaume Caresmar i 
MªAntònia Salvà d’Igualada. Li 
agrada no deixar de fer coses, 
llegir, sortir amb els amics, fer 
excursions i sobretot, anar al 
cau. Té 25 anys. Va entrar al 
cau fa onze anys. Aquest és 
el seu vuitè any com a cap del 
cau (actualment fa de cap a la 
branca de pioners i caravel·les) 
i el quart com a cap d’agrupa-
ment. 

Reculls l’herència de dese-
nes de caps d’agrupament 
que t’han precedit en 60 anys 
d’història. Creus que sou 
molt diferents, els caps d’ara 
i els dels inicis?
Cert. No crec que siguem tan 
diferents els caps d’ara com el 
dels inicis, ens uneix el com-
promís, el treball en equip les 
ganes de fer les coses ben fe-
tes, l’esforç, la il·lusió i sobre-
tot, moltes hores de dedicació. 
Aquests dies durant el muntat-
ge de l’exposició del seixantè 
aniversari, en la que participa-
ven caps antics de l’agrupa-
ment em donava la sensació 
que no hi havia cap salt entre 
nosaltres. Tenint en compte el 
pas del temps i els canvis al 
context social segurament ens 
diferenciem en maneres de tre-
ballar i de veure les coses, etc. 
L’essència però continua sent 
la mateixa.
El Cau s’inspira en la fe, el 
servei i el país. Per quin or-
dre?
Actualment, els tres pilars de 
l’escoltisme són persona, país 
i espiritualitat. El cau sempre 
s’ha  implicat en aquests va-
lors, per a nosaltres no n’hi 
ha cap d’aquests que un sigui 
més important que l’altre, cre-
iem que hem de treballar totes 
les tres opcions per igual, per 
poder donar als infants i joves 
oportunitats per desenvolupar-
se en les diferents dimensions 
de creixement. Podríem dir que 
són diferents dimensions d’un 
mateix full de ruta: en primer 
lloc, la persona és l’autoconei-
xement. Després del progrés 
personal d’un mateix ve el teu 
entorn, el teu barri, ciutat i país 
per tal d’intentar millorar-lo i 
defensar-lo i, per últim, ve una 
dimensió molt més gran que és 
tota la realitat que ens envolta, 
més enllà de les fronteres i les 
cultures. Per tant no té un ordre 
concret ni una prioritat perquè 
incidint en qualsevol dels tres 
aspectes, incideixes amb tots.
Com es treballa l’ “espiritua-
litat” en una societat tan di-
versa com la nostra?
L’espiritualitat no és res més 

“Malgrat el pas dels anys, l’essència del CAU és la mateixa”
Laura Vallès, cap de l’Agrupament Escolta Jaume Caresmar-Maria Antònia Salvà

que entendre el món on som, 
el respecte per l’entorn, la di-
versitat de cultures i la toleràn-
cia. Respectem les diferents 
creences religioses, entenent-
les no pas com un problema 
per la convivència, sinó com un 
enriquiment cultural i espiritual 
pels infants i joves.  Intentem 
promoure una educació que 
serveixi als infants i joves  co-
nèixer-se a un mateix, per ser 
capaços de millorar allò que 
fan malament així com per 
enfortir les seves fortaleses. 
En un context en el que vivim, 
en el qual es parla de crisi de 
valors, des del cau transme-
tem un seguit de  valors com 
ara l’austeritat, el respecte, el 
compromís, la tolerància i el 
servei. I tots aquests valors es 
treballen fent entendre, refle-
xionant i també predicant amb 
l’exemple, així com també, in-
cidint en la importància que te-
nen els valors en el món i en la 
societat actual.
El país viu uns moments 
crucials, en què bona part 
de la societat demana poder 
decidir sobre el seu futur... 
Quin paper hi juga, el cau, en 
aquest moment històric?
L’escoltisme sempre ha estat 
al costat de les demandes que 
ha fet la població al llarg de la 
història. El cau és una ‘escola 
de vida’ que desvetlla consci-
ències. L’agrupament sempre 
ha defensat i estimat el país, 
en cada moment, adaptant-se 
a les circumstàncies.
Per una banda, els caps creiem 
que la feina que hem de fer des 
del cau no és imposar un sí o 
un no a la independència, sinó 
que cal donar les eines neces-
sàries als infants i joves perquè 
entenguin que estem on estem 
i perquè hi ha qui reclama la 
independència i hi ha qui s’hi 
oposa.  I per altra banda, el dret 
a decidir no és més que un dret 
universal i deixar-lo exercir és 

una mostra de tolerància i res-
pecte que no hauria de suposar 
cap problema en una democrà-
cia.
Pel que fa al valor del ser-
vei... Al llarg de l’any el 
CAU participa en iniciatives 
com la recollida d’aliments 
d’IgualadaXIgualada. Quins 
valors voleu transmetre als 
escoltes? En què més us im-
pliqueu?
Els escoltes i guies som trans-
formadors, ens comprometem 
a millorar el nostre món a l’hora 
que procurem créixer, apren-
dre i trobar-nos a nosaltres 
mateixos. La vida quotidiana 
ens brinda a cada moment la 
possibilitat de prendre petites 
decisions amb les que podem 
contribuir d’una forma o altra a 
construir un món millor. 
Als infants i joves transmetem 
la capacitat per lliurar el nostre 
temps i esforç sense esperar-
ne res a canvi, això només pot 
sorgir quan ens vinculem als al-
tres, quan descobrim que més 
enllà de la comoditat personal 
allò que esdevé significatiu és 
el progrés col·lectiu. El servei 
ens ensenya també els valors 
de la solidaritat, l’esforç, l’em-
patia i la coherència. Tal com 
diu la nostra llei, “aprenem a 
ser útils i a fer servei”, els es-
coltes cerquem camins per 
anar més enllà en la construc-
ció d’un món millor. 
Què els respondries a la gent 
que diu que els joves d’ara 
no s’interessen per res, que 
són la generació de l’oci i el 
consumisme?
Els respondria que no és veri-
tat i que no es pot generalitzar.  
A totes les edats ens podem 
trobar de tots. Els convidaria 
a venir un dissabte a la tarda 
a Igualada, podríem visitar les 
diferents activitats que es rea-
litzen a la ciutat: caus, corals...i 
veurien que totes aquestes 
activitats estan dirigides per 

joves...i no són ni un, ni dos, 
ni tres! Pell de gallina! Per si 
encara en quedessin dubtes, 
podríem visitar les diferents 
entitats igualadines de cultura i 
de joventut (diables, bastoners, 
cercolets...) i a Igualada hi ha 
molt teixit associatiu, format per 
joves i grans. 
Molta gent se sorprèn que 
els caps no cobrin ni un cèn-
tim. El voluntariat entre els 
joves, va a l’alça o és molt 
minoritari?
El treball i la dedicació com a 
voluntari és molt diferent al que 
es realitza cobrant. N’estem se-
gurs que si els caps cobréssim, 
no seria el mateix. Nosaltres 
ensenyem als infants i joves el 
que ens van ensenyar a nosal-
tres abans, el que sabem i el 
que hem après amb l’experièn-
cia. A Catalunya, el voluntariat 
té una gran vitalitat. Es calcula 
que unes 670.000 persones, 
un 13,1% de la població catala-
na més gran de 16 anys, fa ac-
cions d’aquesta mena. Només 
a Minyons escoltes i guies de 
Catalunya, entitat a la qual for-
ma part el cau, trobem més de 
2500 voluntaris. Crec que en el 
context de crisi que vivim, el vo-
luntariat va a l’alça. I no només 
per la crisi, sinó perquè el vo-
luntariat desperta consciències 
noves, dóna experiència i apor-
ta molt com a persones. 
Com a cap d’agrupament et 
toca coordinar els caps, que 
són joves en creixement i 
formació...  Què en treuen, 
de fer de cap?
Fer de cap és una experiència 
única, que cadascú viu i entén 
a la seva manera.  Cadascú 
rep unes emocions diferents, 
que canalitzen d’una manera o 
altra. Fer de cap no només és 
ensenyar: hi ha la part de donar 
i rebre; la de dir i escoltar; la de 
descobrir i descobrir-se.  Amb 
els infants i joves, els caps 
continuen el seu aprenentatge 
i formació. És una experiència 
molt enriquidora, que només es 
pot explicar amb el dia a dia.
Costa d’entendre com, el dis-
sabte, que és el dia que tens 
lliure per fer el que vulguis 
després d’una setmana anant 
a l’escola, a la feina o a la uni-
versitat, vas al CAU. Que un 
divendres després de treballar 
o estudiar o fer altres coses, 
comencis una reunió que saps 
quan comença però no quan 

acabarà. Però arriba dissabte i 
tens ganes d’anar al cau. Tens 
ganes de vetllar perquè la teva 
unitat, els teus nens i nenes, 
s’ho passin bé i aprenguin al-
guna cosa nova o s’entusias-
min amb allò que els expliquis 
o es diverteixin amb el joc que 
heu preparat amb l’equip de 
caps. Imagines el seu somriu-
re, les seves ganes de jugar, 
les idees dels projectes i el seu 
entusiasme... Ens agrada fer 
de caps, i molt! 
Ja heu fet l’exposició, el di-
nar de Sant Jordi... Quines 
activitats més prepareu?
Les properes activitats seran la 
‘Caminada al Cogulló’ i la ‘Ce-
rimònia del record’. El diumen-
ge 26 de maig, antics i actuals 
membres realitzarem l’ascen-
sió al Cogulló (Castellfollit del 
Boix).
Aquesta activitat forma part del 
projecte central de l’aniversa-
ri: 60anys, 60 cims. Aprofitant 
aquesta trobada, realitzarem 
un acte per recordar tots els 
amics i companys que, al llarg 
d’aquests 60 anys d’escoltisme 
i guiatge a Igualada, ens han 
deixat. 
Amb aquesta trobada finalit-
zaran els actes d’aquest 60è 
aniversari. Ara bé, teniu fins al 
31 d’agost del 2013 per ajudar-
nos a complir el projecte dels 
60 cims. De moment, ja en por-
tem 42!
Heu comptat amb el suport 
desinteressat de l’artista 
igualadí Ramon Enrich. Ha 
tingut èxit la iniciativa de 
vendre serigrafies per finan-
çar aquests actes?
La iniciativa ha tingut molt èxit. 
Crec que encara en queda al-
guna que es pot comprar per 
100€   enviant un correu a se-
rigrafia60anys@cauigualada..
cat Estem molt agraïts al Ra-
mon per haver-ho fet de mane-
ra desinteressada.
Com t’imagines el CAU 
d’aquí a 60 anys més?
Aquesta pregunta m’ha portat 
records. Fa dos dissabtes vam 
fer la mateixa pregunta als pi-
oners i caravel·les. Havíem de 
preparar una representació per 
la Festa de Sant Jordi que ima-
ginava el cau d’aquí a 60 anys, 
i vam començar la pluja d’idees 
amb la mateixa pregunta. Em 
costa molt pensar com serà 
el cau d’aquí a 60 anys, però 
m’imagino que el CAU continu-
arà endavant i jugarà un paper 
clau en l’educació dels infants 
perquè es necessitarà més que 
mai. Es seguiran superant els 
entrebancs com fins ara, edu-
cant i vivint experiències amb 
els infants i joves, per tal d’in-
tentar deixar aquest món una 
mica millor de com l’hem trobat.  

Laura Vallès.    (FOTO: Carmel.la Planell)

“Actualment, els tres 
pilars de l’escoltisme 
són persona, país i 
espiritualitat. El cau 
sempre s’ha  implicat 
en aquests valors”
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Exposició fotogràfica sobre la història del CAU al Museu Comarcal de l’Anoia

1952-1962. Una aventura 
que comença
L’escoltisme igualadí arrenca de 
la Secció Excursionista d’Acció 
Catòlica (SEDAC), de la mà de 
Miquel Ball i a l’empara de l’Esglé-
sia. Són temps d’obrir-se camí en 
la grisor d’una època sense lliber-
tats, en una societat que malda 
per deixar enrere els estralls d’una 
guerra entre germans i d’uns anys 
llarguíssims de penúria. Nois i no-
ies separats, formen dos agrupa-
ments nascuts en la primera i la 
segona meitat, respectivament, 
de la dècada dels anys cinquanta.
1962-1972. Un temps 
nou que s’anuncia
El país comença a aixecar el cap, 
la societat albira una època millor 
i els aires nous del món de l’exte-
rior penetren a poc a poc a dintre 
casa nostra. Guitarres i banjos, 
camises vermelles, nois i noies 
que comencen a fer ruta plegats, 
campaments en països exòtics, 
senyeres al vent, tradició i ruptura 
en harmonia: tot presagia el gran 
canvi que vindrà, la fi de la nit del 
silenci, l’esperança d’un país mi-
llor.
1972-1982. El futur s’ha 
fet present
Comencem a ser un país normal i 
Europa i el món sencer són casa 
nostra. La família dels escoltes 
s’ha engruixit i l’esperit de ser-
vei, forjat en l’esforç i la vida a la 
natura, es fa realitat en un munt 
de braços que es comprometen 
en les noves institucions i ajuden 
a construir una societat diferent, 
democràtica i lliure. Catalunya 
basteix el seu autogovern i els 
escoltes canvien mètodes i estils. 
Per fi la història i el present s’han 
retrobat.

1954. Camp d’Espot, Sant Nicolau, anant fins a Lourdes. Acampada internacional a Lourdes. 1956.

1957. Trobada al Tronc de l’Agrupament. Camp de Pasqua. 1959. Bourgmadame, França. Ruta Novelles.

1966. Llobatons. Berga-les Lloses. 1970. Campament daines a Ribera Salada.

1970. Daines a Mas del Tronc.

1971.

1972. Cim del Canigó. 1979. Estiu, presa Cavallers.

1981. Puigcercos.
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1982-1992. La història 
s’accelera
Res ja no s’assembla a res, i cal 
adaptar el vell missatge i els prin-
cipis antics a una societat que ca-
mina de pressa i sacrifica valors a 
l’altar d’un progrés aparent i sen-
se aturador. ¿Com combinar bé 
«fe, educació i país» en un temps 
adelerat que, massa sovint, mira 
cap a una altra banda? ¿Com 
preservar un planeta devastat per 
un creixement sense fi i sense es-
crúpols? ¿Com repartir millor els 
fruits d’aquest corn de l’abundàn-
cia?

1992-2002. Un nou mil·lenni
Canvi de mil·lenni: un moment 
simbòlic per fer balanç i per tornar 
a mirar endavant. Centenars de 
nois i noies han passat pel mo-
viment escolta d’Igualada i han 
contribuït ―amb la seva respon-
sabilitat, el seu estil, el seu anhel 
d’un món millor― al creixement i 
al benestar de la ciutat i més enllà. 
S’han aixoplugat en Caus molt di-
versos, dels baixos de Santa Ma-
ria a l’adoberia del carrer Caritat, 
passant pel Casal i altres locals. 
Cada dia són més, i la família dels 
escoltes no para de créixer...

2002-2012. Reptes nous i nous 
interrogants
Una societat cofoia que creia 
saber-ho tot, tenir-ho tot, que 
es pensava dominar els nous 
llenguatges i haver trencat les 
barreres de la comunicació. Tot 
semblava arraconar missatges 
«superats» com la solidaritat, l’es-
forç, l’esperit de servei, la voluntat 
d’un món millor. Però una crisi ge-
gantina ha capgirat les seguretats 
establertes i el demà s’enfosqueix 
amb ombres d’incertesa. Caldrà 
refer els valors de sempre i, per a 
Catalunya, obrir un ample camí de 
futur, obert a una nova esperança.

2012. Castors.

1985. Rangers, Unitat Xerpes. Campaments a Lles. Cim Tossa Plana.

2012. Wahya Arànser.

1992. La Torre.

1993. Gósol-Cadí.

1993.

Foto de grup actual en ocasió del 60è aniversari.

1983. SantJordi a Can Macià.

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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REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres dia 19 
d’abril, la Federació comarcal 
d’ERC va fer entrega, en la 
seva novena edició, del premi 
honorífic Estel Blanc al Sr. Jo-
sep Mª Cugat i Bonet. Aquest 
premi es va entregar en el de-
curs de l’acte de commemora-
ció de la proclamació de la Re-
pública Catalana. Amb aquest 
premi honorífic, ERC Anoia 
va voler reconèixer la dilatada 
dedicació al país i a la llengua 
catalana del Sr. Cugat. 
Josep Mª Cugat, és expert his-
toriador i investigador sobre la 
presència catalana a Amèrica. 
Les seves aportacions, recer-
ca i estudi sobre l’aportació 
catalana en el descobriment, 
colonització, fundació i pobla-
ment de l’alta Califòrnia van 
ser el tret de sortida perquè 
altres estudiosos, curiosos o 
historiadors investiguessin i 
donessin a conèixer aquella 
part de la història que no ha-
via estat mai estudiada . Li ha 
estat atorgat el títol honorífic 
de conseller de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs pels seus estu-

Alba Vergés, Josep Maria Cugat i Bonet, i Jordi Calpe.

Sortida d’AENA a 
Rubió i Aguilar de 
Segarra

ERC Anoia lliura l’Estel Blanc a 
l’historiador Josep M. Cugat

REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge dia 28 
d’abril, AENA (Associació per 
a l’Estudi de la Natura d’Anoia) 
fa una sortida matinal oberta a 
tothom que començarà a Sant 
Martí de Maçana i farà cap a 
l’ermita de la Mare de Déu del 
Grauet. Són uns 11 km entre 
anar i tornar, a fer en unes 4h 
i amb un desnivell acumulat 
d’uns 200m.
El punt de trobada serà a les 9 
h a l’hotel Amèrica i s’hi anirà 
amb cotxes particulars.
Cal portar aigua, esmorzar, 
calçat adequat, barret i protec-
ció solar. Els menors hauran 
de venir acompanyats d’un 
adult. 

Taller de pintura 
sobre roba al CC 
Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

Al Casal Cívic Montserrat, han 
organitzat un curs de pintura 
sobre roba. Ara que ve l’estiu 
podrem decorar sabatilles, sa-
marretes, gorres, etc.
L’activitat es farà els dijous, 
de 10 a 12 del matí; i del 2 de 
maig al 20 de juny. A càrrec de 
l’Ainoa Sillero.
 L’activitat és gratuïta (10€ de 
material ) i les persones que 
estiguin interessades podeu 
trucar al tel. 938043661.

Setmana de lluita a 
l’Educació Pública

REDACCIÓ / LA VEU

El MUCE (marc unitari de la 
comunitat educativa) ha con-
vocat aquesta setmana (del 
22 al 28 d’abril) la Setmana de 
lluita a l’Educació Pública, per 
denunciar i aturar les retalla-
des a l’Educació Pública i  la 
Llei d’educació LOMCE. 
Avui es faran cassolades en 
diversos centres, i diumenge 
participaran en la manifestació 
unitària a Barcelona. 
A l’Anoia  la Plataforma per 
una Escola Pública i de Qua-
litat va convocar ahir dijous a 
Vilanova del Camí una assem-
blea d’AMPAs i professorat 
per parlar de la situació actual 
i futura de l’educació Pública. 

dis en aquest àmbit. Membre 
del Cercle Català de Madrid, 
va desenvolupar diferents 
càrrecs com vocal i biblioteca-
ri. L’any 2012 va rebre rep la 
medalla del Cercle al soci més 
antic. 
Van fer entrega del premi el 
President comarcal d’ERC 
Jordi Calpe i la diputada ano-
ienca Alba Vergés.  L’acte va 
finalitzar amb el cant de l’him-
ne nacional de Catalunya. 
Prèviament es va presentar el 
llibre “Esquerra Republicana 
de Catalunya 19312012. Una 
història política”. L’exdiputada 

Marina Llansana va fer una 
presentació de l’autor, el pro-
fessor Joan B. Culla, i una si-
nopsis acurada del llibre. Per 
la seva part el Professor Culla 
va manifestar el seu interès en 
estudiar la història d’ERC, el 
partit més antic de l’arc parla-
mentari català. Aquest interès 
ve del propi “adn” del partit, un 
partit diferent el qual la militàn-
cia marca clarament l’esdeve-
nir del partit. Durant la seva 
exposició, el professor Culla 
va comentar diverses anècdo-
tes que queden recollides en 
el propi llibre. 

REDACCIÓ / LA VEU

Més de 300 persones en la 
seva majoria famílies amb els 
seus fills es van trobar diu-
menge a Rubió per celebrar el 
dia del partit que celebra anu-
alment Plataforma per Cata-
lunya (PxC) coincidint amb la 
festivitat de Sant Jordi.
En els parlaments el secretari 
general de PxC, l’igualadí Ro-
bert Hernando va agrair el tre-
ball de la militància “per seguir 
lluitant malgrat tots els pals a 
la roda pel projecte identitari 
i pel futur dels nens i nenes 
aquí presents que mereixen 
un futur millor”.
El president de Plataforma 
per Catalunya, Josep Angla-
da, també va destacar el tre-
ball de la delegació de l’Ano-
ia per l’organització de l’acte. 
“Vull donar les gràcies a tots 
i cadascun dels que treba-
lleu d’una forma o una altra 
per aquest gran projecte, per 
aquesta gran família, ens que-

PxC va celebrar la seva festa a Rubió

Força militants i simpatitzants de PxC es van donar cita a Rubió.

da molt per fer i la vostra aju-
da és indispensable per tirar 
el projecte endavant, tots hem 
de posar el nostre gra de sorra 
i fer pinya”, va dir Anglada. 

“Reconquerir Catalunya”
En el seu to habitual, Angla-
da va dir que “sota la bande-
ra blanca de la creu vermella, 
els catalans varen expulsar 
d’aquesta terra als musul-
mans a l’edat mitjana, i sota la 
protecció del nostre patró, els 
homes i les dones de Platafor-
ma per Catalunya tornarem a 

reconquerir Catalunya per als 
nostres fills i néts”. 
Per Anglada, no és casual que 
la Diada del Partit coincideix 
amb la festivitat de Sant Jordi 
“els homes i dones de Plata-
forma per Catalunya ens toca 
avui assumir el paper que va 
assumir el llegendari cavaller 
quan va acabar amb el temible 
drac, nosaltres enarborem la 
creu de Sant Jordi i el malvat 
drac és la corrupció política i 
els traïdors a la terra que ens 
estan portant a una pèrdua 
d’identitat galopant”.

La montbuienca 
Coral Vázquez 
entra a l’executiva 
nacional d’ICV

REDACCIÓ / LA VEU

Després d’anys sense tenir 
presència, un representant 
de l’Anoia estarà a l’Executiva 
Nacional d’ICV. Es tracta de la 
regidora de Santa Margarida 
de Montbui, Coral Vázquez, 
que juntament amb 49 mem-
bres més formarà part de l’òr-
gan de direcció del partit. 
Coral Vázquez afronta el nou 
càrrec “amb molta il·lusió”. Per 
a ella és una oportunitat que li 
ha esdevingut “en aquest mo-
ment excepcional pel  nostre 
país, on ICV volem continuar 
treballant per construir una 
majora social i política, una 
alternativa per canviar-ho tot, 
com deia el lema de l’Assem-
blea, per poder canviar les 
condicions de vida de tanta 
gent que pateix en el nostre 
país per les retallades de drets 
socials i laborals, que només 
ens han generat més atur, 
més desigualtat, i ens abo-
quen a un retrocés democràtic 
sense precedents”.
En el Consell Nacional, aquest 
últim amb 198 membres, hi ha 
4 anoiencs: Eusebi Alonso, 
president d’ICV-Anoia; Mon-
serrat Mateu i la mateixa Coral 
Vázquez, regidores d’Igualada 
i Montbui, respectivament; i 
Marcel Mateu, militant del par-
tit.  
L’Assemblea Nacional d’ICV 
s’ha celebrat del 19 al 21 
d’abril, a Viladecans, amb la 
participació d’un grup d’11 de-
legats/des de l’Anoia. 
Coral Vázquez és llicenciada 
en Història i Geografia. L’any 
1991 es va afiliar a ICV, partit 
en el qual actualment format 
part de la direcció comarcal i 
és la responsable de Dones 
amb Iniciativa a l’Anoia. Des 
de fa dos anys, també és regi-
dora de la coalició ICV-EUiA, a 
Montbui.

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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ANNA i MARTA VALLS / LA VEU

Parlem amb Ismael Miñano, el 
co-creador de l’aplicació web 
que recull les queixes dels 
usuaris de la Hispano Iguala-
dina. Ell i David Torras eren 
estudiants i usuaris habituals 
de la Hispano Igualadina quan 
van crear #HispanoFail, una 
aplicació permetria informar 
de les incidències de la línia 
Igualada-Barcelona a través 
de smartphone. La iniciati-
va pretenia obrir una via de 
denúncia directa i ubiqua els 
usuaris afectats pels continus 
problemes de la línia princi-
pal de la Hispano Igualadina 
que protestaven des de Twit-
ter, des de la parada o mit-
jançant un correu electrònic 
que va habilitar l’Ajuntament 
d’Igualada. Un any més tard, 
finalment s’acaba d’executar 
fa pocs dies el primer pas per 
aconseguir un dels objectius 
que  Miñano i Torras es van 
plantejar amb la creació de 
l’aplicació: millorar el servei 
d’autobús amb la capital com-
tal, en aquest cas, amb la in-
troducció de més autobusos  
en un acord que han formalit-
zat Monbús i la Generalitat.

Per què vau crear l’aplicació 
#HispanoFail?
Sabíem que existia un cert 
malestar entre els passatgers 
amb el servei d’autobusos i 
que aquest no quedava forma-
litzat més enllà dels comenta-
ris que es feien a les parades 
d’autobús. El primer pas, el 
va fer l’Ajuntament d’Igualada 
quan va crear una adreça de 
correu electrònic on els usua-
ris hi podien enviar les queixes 
pel mal servei de la compa-
nyia. Va ser en aquest mo-
ment quan vam tenir la idea de 
crear una aplicació per a mò-
bils vinculada a aquest correu. 
D’aquesta manera, #Hispano-
Fail pretén servir de pont entre 
els usuaris que es troben a la 
parada i el correu electrònic 
habilitat per l’Ajuntament. Per 
la seva banda l’Ajuntament 
envia les queixes al departa-
ment de Territori de la Gene-
ralitat, l’organisme amb potes-
tat per demanar explicacions 

Ismael Miñano.

Els alcaldes de l’Eix 
Diagonal, dimarts en 
una trobada sobre 
turisme al Vendrell

“Preteniem que #HispanoFail fos una mesura de 
pressió per resoldre la problemàtica del servei”

a l’empresa d’autobusos. El 
nostre objectiu a l’hora de po-
sar en marxa #HispanoFail és 
que servís com una mesura 
de pressió per resoldre la pro-
blemàtica del servei d’auto-
busos, i la nostra intenció era 
poder tancar l’aplicació el més 
aviat possible quan l’empresa 
ja hagués solucionat els pro-
blemes.
Per què vau llançar l’aplica-
ció en format web app?
Perquè l’aplicació per a web 
s’adapta a tots els dispositius 
mòbils. En canvi, si creàvem 
una aplicació per a cada siste-
ma operatiu –Android, Apple, 
Blackberry, etc- era molt més 
complicat i costós. Creiem que 
aquest format és molt més fà-
cil d’utilitzar pels usuaris. A 
més, l’aplicació web permet 
que els usuaris que no tenen 
un smartphone també puguin 
enviar les seves queixes a tra-
vés de l’ordinador. 
Quina resposta vau obtenir 
per part del públic?
Vam difondre la notícia a tra-
vés dels mitjans de comunica-
ció locals i les xarxes socials 
com Twitter i Facebook. La 
vam impulsar gràcies al suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
els usuaris, a través de Twitter 
i el correu electrònic i una as-

sociació d’afectats per la ges-
tió de la Hispano Igualadina 
de Vilafranca del Penedès. Tot 
i la petita difusió que vam fer 
de la iniciativa ens sorpèn que 
després d’un any ens seguei-
xin arribant tantes queixes. En 
un sol dia hem arribat a rebre 
fins a 20 queixes de la línia 
Igualada-Barcelona.  
#HispanoFail ha rebut 744 de-
núncies des de la seva crea-
ció, per retards, per usuaris 
que es queden a terra per 
falta d’espai físic, per passat-
gers que viatgen drets o per 
autobusos que no passen. 
Aquests problemes es regis-
tren espacialment a les hores 
puntes: a les 7:00h del matí, a 
les 14:00h del migdia i en els 
autobusos del vespre.

En els últims anys les quei-
xes del servei de la Hispano 
Igualadina no han deixat 
d’augmentar. Quina creus 
que és la causa? 
Crec que amb el llançament 
de l’aplicació ha contribuït a 
que es parli més del tema. 
S’ha posat de manifest que 
existeix una problemàtica des 
de fa molts anys i que encara 
no s’ha solucionat.  
La Hispano Igualadina s’ha 
posat en contacte amb vo-

saltres?
No, mai. 
L’aplicació permet denun-
ciar les incidències de la 
línia Igualada-Barcelona, 
Vilafranca-Barcelona i Igua-
lada-UAB. Preteneu esten-
dre l’aplicació a altres línies 
d’autobús?
Després de posar en marxa 
l’aplicació pel trajecte Igua-
lada-Barcelona vam rebre la 
petició de l’associació d’afec-
tats de Vilafranca del Penedès 
d’incloure la línia Vilafranca-
Barcelona. De la mateixa 
manera, diversos usuaris de 
la línia Igualada-UAB van 
contactar amb nosaltres per-
què l’aplicació també perme-
tés denunciar els problemes 
d’aquest trajecte. L’última 
petició que hem rebut és la 
d’incloure la línia Tarragona-
Reus.
#HispanoFail és un projecte 
gestat des de l’empresa Cre-
agia?
Nosaltres realitzem estratègi-
es de màrqueting digital per 
a altres empreses. Tot i això, 
l’aplicació #Hispanofail és un 
projecte que forma part d’un 
àmbit de la nostra empresa 
que s’anomena ‘Creagia laps’ 
i que destinem a desenvolupar 
projectes propis. #HispanoFail 
va néixer perquè estavem pre-
ocupats pel mal servei que 
s’ofereix als usuaris. Com que 
des de Creagia teníem els mit-
jans necessaris per posar en 
marxa la aplicació vam decidir 
engegar. Però mai s’ha tractat 
d’una iniciativa per donar a co-
nèixer l’empresa. 
Seguiu sent usuaris de la 
Hispano Igualadina?
Personalment, segueixo sent 
usuari però no habitual, ja que 
no agafo l’autobús cada dia. 
Però pel que veig els usuaris 
segueixen tenint els matei-
xos problemes que sempre. 
El nostre objectiu és que, a 
curt termini, puguem tancar 
l’aplicació, això significaria 
que s’han resolt els problemes 
amb el servei.  De moment, 
però, sembla que això encara 
no ha passat.  

Entrevista a Ismael Miñano, el cocreador de l’aplicació #hispanofail

REDACCIÓ / LA VEU

La Fundació Pro Penedès or-
ganitza dimarts al matí  al Ce-
ller Avgvstvs Forvm d’El Ven-
drell,   amb l’assistència de la 
Directora General de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya 
Marian Muro, una jornada sota 
el lema “El Turisme, Nexe del 
Territori Penedesenc”, amb 
l’assistència dels quatre alcal-
des de les principals ciutats de 
l’Àmbit  Penedès, El Vendrell, 
Igualada, Vilanova i Vilafran-
ca. 

Diumenge, mercat 
d’antiguitats i art 
al nucli antic
REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge 28 d’abril, 
durant el matí,  tindrà lloc 
una nova edició del Mercat 
Mensual d’Antiguitats, Col-
leccionisme, Art i Artesania, 
que és celebra, com ja és 
habitual, l’últim diumenge de 
cada mes, amb l’ambientació 
d’un concert de musica en viu 
a la plaça de l’Ajuntament.
Les parades d’antiguitats i col-
leccionisme  estaran distribuï-
des a la Plaça de l’Ajuntament 
i carrer del Born i les d’artesa-
nia al carrer de Santa Maria 
fins  la Plaça de Pius XII.
Els visitants del mercat poden 
trobar-hi tot tipus d’elements 
variats com són ara elements 
de col·leccionisme, artesania 
fina, productes d’alimentació, 
mostra d’art, estris...

La peŀlícula de Coixet 
feta a Igualada 
s’estrena als cinemes
REDACCIÓ / LA VEU

La darrera pel·lícula d’Isabel 
Coixet, amb Candela Peña i 
Javier Cámara, rodada ínte-
grament a l’Anoia, s’estrena 
avui als cinemes. Curiosa-
ment, cap cinema d’Igualada, 
on la peŀlícula es va rodar 
en diversos indrets, projecta 
aquest film. Ayer no termina 
nunca fa èmfasi en la situació 
de la crisi econòmica actual. 
A la peŀlícula es poden veure 
diversos escenaris igualadins, 
i del Bruc.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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El clúster de la pell a Iguala-
da es va presentar com a cas 
d’èxit a la primera edició del 
“Cluster Management Exce-
llence”, un programa de for-
mació de clústers organitzat 
per la European Foundation 
for Cluster Excellence que es 
va realitzar al Palau de la Ge-
neralitat. El curs, que vol pro-
moure i compartir les millors 
pràctiques de gestió orientada 
a resultats dels clústers eco-
nòmics, considera un exemple 
de bona pràctica el que s’ha 
fet els últims anys a Igualada 
amb la indústria de la pell.
El clúster de la pell d’Igualada 
és el conjunt format per la gran 
concentració d’empreses ado-
beres agrupades en el Gremi 
de Blanquers,  l’AIICA i l’Esco-
la d’Enginyeria d’Igualada com 
a centres que aporten investi-
gació, innovació i formació al 
sector adober (ara integrats 
en la Càtedra A3 d’empresa, 
Chair in Leather Innovation) i 
la gestió de residus, sobretot 
la depuradora IDR dels ado-
bers, planta pionera a Europa 
en el tractament d’aigües re-
siduals industrials. El museu 
de la pell i el de cal Granotes 
il·lustren la història de l’activi-
tat adobera a Igualada des del 
segle XIII.
 El cas d’Igualada va ser 
presentat per el professor 

Un dels cursos que s’imparteixen a la seu d’Igualada Comerç.

El sector dels curtits d’Igualada, 
presentat com un cas d’èxit en un curs

Igualada Comerç engega un 
projecte per apropar les xarxes 
socials als establiments
REDACCIÓ / LA VEU

Degut la gran necessitat del 
petit comerç d’estar present 
en les Xarxes Socials, i tenint 
en compte les dificultats que 
això pot representar pels ma-
teixos, Igualada Comerç ha 
engegat el projecte “Enxar-
xa’t”. Aquesta iniciativa ofe-
rirà recolzament informatiu, 
formatiu i tècnic als associats, 
per tal de facilitar la seva pre-
sència a Internet, al Facebook 
i al Twitter, d’una manera efec-
tiva i sense que això els supo-
si cap cost.
El projecte consta de tres fa-
ses. La primera és informativa 
i de posada en marxa i/o as-
sessorament dels portals Fa-
cebook i Twitter dels establi-
ments comercials, com també 
de la pàgina web “labotigaal-
carrer.cat” per poder penjar les 
ofertes dels productes outlet. 
De fet, actualment ja s’estan 
realitzant visites personalitza-
des als comerços associats 
per explicar el projecte.
La fase posterior és de for-
mació i xerrades informatives 
en Xarxes Socials. La tercera 
i última consisteix en l’oferta 
de gestió i administració de 
comptes de Xarxes Socials 
dels propis comerciants per 
un temps limitat i des d’Igua-
lada Comerç. Objectiu és que 
al final d’aquest període tots 
els associats puguin valorar 
de manera tangible el creixe-
ment exponencial de la seva 
la presencia i els beneficis de 

ser-hi present. Evidentment, la 
participació en totes tres fases 
del projecte és totalment gra-
tuït pels associats de l’entitat.
Des de l’entitat es donarà el 
suport necessari a tots els 
associats i de forma comple-
tament gratuïta per tal que els 
comerciants en puguin treure 
el profit.
Dins d’aquest projecte s’inclo-
uen unes jornades formatives, 
que consisteixen en dos blocs 
lectius. El primer bloc i la pri-
mera jornada tractarà d’intro-
ducció a les Xarxes Socials i 
de Facebook. El lloc on s’im-
partirà la formació és a Igua-
lada Comerç, al c/ La Torre, 
5. La data és 2 o 3 de maig 
(a escollir un) i l’horari serà de 
15:15h a 16:30h.
El contingut d’aquesta primera 
jornada és el següent: Presèn-
cia a les Xarxes Socials, Fa-
cebook-primers passos, Parti-
cipar, Comentar i Gestionar la 
nostra presència  a Facebook,  
Privacitat a Facebook, i Intro-
ducció a Twiter. La participació 
pels associats és gratuïta.
Les places són limitades i es 
reservaran per rigorós or-
dre d’inscripció. La data límit 
d’inscripcions és el dimarts, 
30 d’abril.
Per  a més  informació i  ins-
cripcions, els interessats es 
poden dirigir al local d’Iguala-
da Comerç al carrer La Tor-
re, 5, poden trucar al telèfon 
938051419 o enviar un e-mail 
a info@igualadacomerc.cat .
 

de l’IESE Antoni Subirà  ex-
conseller  d’Indústria, Comerç 
i Turisme de la Generalitat 
i president de la European 
Foundation for Cluster Exce-
llence. El professor Subirà va 
ser l’impulsor d’aquest estu-
di sobre el clúster de la pell 
d’Igualada realitzat per Emi-
lià Duch, coordinador de la 
European Cluster Excellence 
Initiative. L’estudi, que va ini-
ciar-se l’any 1993 i que s’ha 
anat revisant i actualitzant fins 
avui, posa d’exemple la indús-
tria adobera d’Igualada com 
a clúster d’èxit i cas d’estudi 
per altres indústries del món. 
L’exemple de la indústria de 
la pell d’Igualada ha donat la 

volta al món i forma part de la 
temàtica d’estudi a la prestigi-
osa universitat americana de 
Harvard.
La formació, en la que van 
prendre part participants de 
21 països, va tenir lloc el 8 i 
9 d’abril. El curs s’emmarca 
en la 4a setmana de formació 
que la European Foundation 
for Cluster Excellence va or-
ganitzar en coordinació amb 
la Comissió Europea al Pa-
lau de la Generalitat i que va 
comptar amb la presència del 
Conseller d’Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell 
i l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells.

Interior d’una adoberia d’Igualada.

Acord de la UEA amb el Col.legi 
d’Enginyers Industrials
REDACCIÓ / LA VEU

El President del  Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Cata-
lunya a la Catalunya Central, 
Josep Alabern i el President de 
la  Unió Empresarial de l’ Ano-
ia, Ramon Felip, han signat 
un conveni de col·laboració 
amb l’objectiu  de  promou-
re la relació   entre ambdues  
institucions amb la voluntat de 
realitzar accions conjuntes en 
benefici tant dels col·legiats 
de l’Anoia com dels socis de 
la UEA.
El conveni preveu la realitza-
ció de diferents jornades infor-
matives i divulgatives  per als 

professionals de l’enginyeria 
que es realitzaran a la seu de 
la UEA. Representants  del 
COEIC  formen part  de la co-
missió d’ Urbanisme i mobilitat 
de l’Anoia (CUMA) de la UEA. 

Així mateix, el President de la 
UEA, és membre del Jurat dels 
Premis Guillem Catà que cada 
any atorga la demarcació a la 
Catalunya Central del Col·legi 
d’Enginyers Industrials.

Ramon Felip i Josep Alabern.

Interessant xerrada sobre la 
protecció de dades personals
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimecres 10 d’abril 
va tenir lloc, al Museu Co-
marcal d’Igualada, la xerrada 
“Introducció a la protecció de 
dades personals”. La ponèn-
cia va anar a càrrec d’Eulàlia 
Màrquez Roca, auditora de 
l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de dades, i estava or-
ganitzada pel grup motor de 
treballadores i treballadors 

socials de l’Anoia. A la sessió 
hi van assistir una vintena de 
professionals del sector social 
els quals van poder aprofundir 
sobre la gestió i el tractament 
de les dades personals durant 
el seu exercici laboral.
Qualsevol persona que vulgui 
més informació sobre les acti-
vitats que es porten a terme, 
només ha d’enviar un correu 
electrònic a anoia@tscat.cat

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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Grup Carles  juntament amb 
la Corredoria d’assegurances 
GC Junyent Prat, van orga-
nitzar el passat dimecres 17/4 
la conferència-col.loqui “Les 
pensions a partir de 2013”, 
adreçada a totes aquelles per-
sones que volien conèixer les 
particularitats de la reforma.
La conferència  va començar 
amb la intervenció de l’advo-
cat i director de l’àrea Jurídica 
Laboral de Grup Carles, Lluís 
Palomas, que va analitzar les 
principals novetats de la re-
forma laboral en el marc dels 
canvis legislatius, d’aplicació a 
partir de 2013, exposició que 
va finalitzar amb un animat 
col.loqui per part del públic as-
sistent, que va ajudar a aclarir 
qüestions més particulars.
La segona part de la conferèn-
cia va anar a càrrec de Sebas-
tià Carles, gestor administratiu 
i corredor d’assegurances de 
Grup Carles, que va presentar 
la iniciativa del Pla de Pensi-

L’acte va tenir lloc a la sala d’actes del Museu de la Pell.

Grup Carles aclareix dubtes 
sobre el futur de les pensions

Massa sovint ens deixem con-
vèncer pels que prediquen que 
tot és un desastre. Que estem 
en una situació tan caòtica, que 
no hi ha sortida. I malgrat saber 
reconèixer les moltes coses 
que no estan bé, l’actitud no ha 
de ser derrotista, sinó de lluita 
per millorar-les. I no sempre 
es fa. Només cal llegir alguns 
testimonis històrics referits a la 
joventut, que és probablement 
un dels segments de població 
més sensibles. En un vas de 
terrissa de la època Babilòni-
ca, trobat en unes excavacions 
vora de Bagdad, Síria i amb 
més de 4000 anys d’antiguitat, 
hi ha escrit “Aquesta joventut 
està malmesa fins el fons del 
cor. Els joves són malfactors 
i vagarosos. Mai seran com 
la d’abans i no seran capaços 
de mantenir la nostra cultura”. 
I tenien raó. No queden més 
que ruïnes de l’esplendor, dels 
Jardins Penjats i dels coneixe-
ments que aleshores eren un 
referent del món civilitzat. Dos 
mil anys més tard, un sacerdot 
egipci va deixar constància en 
una estela de pedra calcària 
que “El nostre món ha arribat 
a un punt crític. Els fills ja no 
escolten als seus pares. La fi 
del món no pot estar lluny”. I 
també la va encertar. L’Egipte 
que encarnava la seva dinastia 
no va tardar en esfondrar-se. 
Però el Nil segueix a través del 
desert, fins desembocar a la 
Mediterrània.
Vuit-cents anys abans de Crist, 
Hesíode deia que “Ja no tinc 
cap esperança en el nostre 
futur, si la joventut d’avui és 
la que ha de prendre el poder 
el dia de demà”. Tres-cents 
anys més tard Pitàgoras deia 
que “educar, no és donar una 
carrera per viure, sinó trem-
par l’ànima per enfrontar-se a 
les dificultats de la vida”, però 
sembla que no n’hi fessin mas-
sa cas, perquè Sòcrates, un 
segle més tard, encara deia 
que “la nostra joventut li agra-
da el luxe i està mal educada. 
No fa cas a les autoritats, ni té 
respecte per la gent gran. Els 
nostres fills són uns veritables 
tirans que no es posen drets 
quan una persona d’edat en-
tra. Responen malament als 
pares i són senzillament do-

PERE PRAT

lents”. I pocs anys més tard, 
va ser Platò qui magistralment 
ho va definir. Ell s’adona que 
els pares han estat fills abans 
i la majoria dels fills acabaran 
sent pares més endavant. “El 
pare té por dels fills. El fill es 
creu igual als pares i no té per 
ells ni respecte ni temor. Ell no-
més vol ser lliure. Els mestres 
tenen por dels alumnes perquè 
aquests no els valoren i els in-
sulten. Els joves volen immedi-
atament el lloc dels seus ma-
jors. I aquests, per no semblar 
d’una altra època o despòtics, 
consenten en la seva dimissió. 
I com a compendi de tot plegat, 
en nom de la llibertat i de la 
igualtat, queda l’emancipació 
dels sexes”. Poc han canviat 
les coses en els dos mil cinc-
cents anys de la nostra era. La 
paritat entre sexes ha avançat, 
però no s’ha aconseguit plena-
ment. I no tothom valora igual 
els mitjans per aconseguir el 
patrimoni intel·lectual i materi-
al. 
Ara falta treball i hi ha poques 
sortides professionals. Es re-
clamen llocs adients als estu-
dis que han fet i sovint també 
una posició social que no s’han 
guanyat. Res diferent del que 
durant mil·lennis s’ha anat 
produint. Però ara no hi ha 
ni guerres, ni un món per re-
construir, però sí una societat 
on costa fer-se un lloc. Hi ha 
molta gent a l’atur. En èpoques 
normals tothom estaria ballant, 
però avui molts competeixen 
per uns pocs llocs.
Per això hi ha tanta frustració. 
Uns perquè no saben com se-
guir mantenint la família que 
van crear fa temps. I els altres 
que voldrien crear-ne una nova 
i independitzar-se dels pares -i 
sovint avis- i no ho poden fer 
perquè depenen de la seva 
permanent contribució econò-
mica. Per això molts emprenen 
el camí de l’emigració, cercant 
oportunitats que els diuen es 
troben en terres llunyanes. 
Algú d’això en diu “mobilitat 
geogràfica” i d’altres pèrdua 
social de coneixements. Per-
duts perquè els que han de 
cercar altres horitzons s’han 
format majoritàriament amb 
contribució pública. Una histò-
ria que es repeteix...

Ens repetim 
i ens repetim

ons ANOIA FUTUR,  i va expo-
sar la seva filosofia basada en 
obtenir rendibilitat de les apor-
tacions dels partícips amb una 
gestió independent dels grans 
grups financers i amb una re-
ducció de les comissions, en 
ser directament comercialitzat 
per la corredoria i sense la 
xarxa comercial d’una compa-
nyia d’assegurances o entitat 
bancària. 
Carles finalitzà la seva inter-
venció fent esment que una 
de les idees presentades per 
aquest pla és que “l’estalvi de 
l’Anoia és per a l’Anoia”, en el 
sentit que  una part de la co-
missió es destina a projectes 
d’emprenedoria de la comar-
ca.
La darrera part de l’acte va 
comptar amb la intervenció 
d’Antoni Reguant, Gestor de 
patrimonis a Qrenta Agèn-
cia de Valors, que va glosar 
els principis generals que els 
partícips dels plans de pensi-
ons han de tenir en compte, 

fomentant un seguiment i un 
interès cap a les inversions 
pròpies i insistint que no és 
prudent deixar les decisions 
importants en mans de les en-
titats bancàries.
L’acte, adreçat al públic en ge-
neral, va tenir lloc al Museu de 
la Pell d’Igualada i va comptar 
amb una nombrosa participa-
ció de públic igualadí,   que 
no va quedar indiferent a les 
explicacions dels conferenci-
ants.
Per part de Grup Carles es 
va fer palès el compromís de 
la consultora en l’organització 
de jornades sobre temes de 
màxima actualitat, en aquesta 
ocasió amb un de tan candent 
com és la reforma de les pen-
sions. Grup Carles, amb més 
de 50 anys de trajectòria pro-
fessional, ofereix serveis d’in-
novació i internacionalització, 
consultoria, gestió, enginyeria 
i medi ambient, jurídic, recur-
sos humans, auditoria, asse-
gurances i social media.

Dimecres, 1 de maig de 2013
Teatre Municipal l’Ateneu
17h Escoles
19h Entitats

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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Un dels models de Naulover de la col.lecció primavera-estiu 2013.

La firma tèxtil Naulover inaugura avui 
el seu primer “outlet” a Igualada

Demà, portes obertes a les 
escoles bressol municipals

REDACCIÓ / LA VEU

Naulover, l’empresa de Medi-
ona de moda per a la dona, 
inaugura avui divendres el seu 
primer establiment en format 
outlet a Igualada. “En el primer 
outlet de Naulover volem oferir 
als nostres clients la possibili-
tat de vestir peces i accesso-
ris de la marca a preus més 
assequibles i sempre amb la 
mateixa qualitat que ens ava-
la” afirma Carme Noguera, 
consellera delegada de l’em-
presa.
Es tracta d’un espai de 80 m2 
situat a l’avinguda Balmes que 
compta amb una zona de ven-
da d’uns 60 m2 amb 4 vesti-
dors i un magatzem. 
Amb l’objectiu de seguir amb 
la mateixa línia de disseny 
que la resta de botigues de 
la firma, Naulover ha confiat 
la reforma íntegra del local a 
l’arquitecte italià Luca Lancini. 
Fustes nobles, brillantors amb 
efecte mirall, marcs daurats, 
riquesa de detalls i elegants 
ornaments són algunes de les 
característiques que compo-
nen la decoració de l’espai. 
L’horari de venda al públic 
serà de dimarts a divendres de 
10,00 a 14,00 i de 17 ha 20,30 
i els dissabtes de 10 a 20 h. 
Els clients de la marca po-

dran adquirir pantalons, twin 
sets, bruses, faldilles, bosses 
o carteres, entre altres peces 
i accessoris d’altres tempora-
des a preus més assequibles. 
A més, també es podrà trobar 
la fragància Nau que Naulover 
va posar a la venda fa 4 anys.
Aquest nou projecte ha supo-
sat una inversió de 100.000 €.
Els models de Naulover, van 
dirigits a dones que tenen cura 
el seu estil i busquen patrons 
clàssics, però inspirats en les 
últimes tendències tant per a 
ocasions especials com per 
fons d’armari.

Amb 56 anys d’història, Nau-
lover dissenya i fabrica les se-
ves peces, accessoris i com-
plements a la seva fàbrica de 
Mediona (AltPenedès) amb 
una extensió de 9.000 m2 i 
donen feina a 170 persones 
directament i més de 200 per-
sones de forma indirecta.
En l’actualitat la firma està 
present a 11 països, i compta 
amb boutique pròpia a Barce-
lona; 600 punts de venda en 
botigues multimarca, 90 cor-
ners als centres El Corte In-
glés, i un canal de venda on-li-
ne (www.naulover.com/shop).

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 27 d’abril, 
entre les 11 i les 13h, es 
durà a terme la jornada de 
portes obertes prèvia al curs 
2013/2014 a les llars d’in-
fants municipals d’Igualada: 
La Ginesta, La Rosella i La 
Lluna. Aquell dia, doncs, els 
pares interessats podran visi-
tar aquests centres i conèixer 
les seves instal·lacions i el seu 
personal educador.  
A partir de dilluns, 6 de maig, i 
fins divendres dia 17 de maig, 
es podran formalitzar també 
les preinscripcions per a qual-

sevol d’aquestes tres llars de 
la capital de l’Anoia. Caldrà 
tramitar-les a través del de-
partament d’Ensenyament i 
Universitats de l’Ajuntament 
d’Igualada, situat a la segona 
planta de l’Espai Cívic Centre, 
al carrer Trinitat, número 12.  
Per a qualsevol dubte o con-
sulta prèvia, els interessats 
poden accedir al web www.
igualada.cat, poden contactar 
amb el mateix departament 
trucant al telèfon 93 803 19 50 
(extensions 426 o 411), o bé 
escriure a l’adreça electrònica 
ome@aj-igualada.net. 

L’oficina de Consum del 
Consell tramitarà les sol·licituds 
d’arbitratge amb Catalunya Caixa
REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina de Consum del Con-
sell Comarcal de l’Anoia ofe-
reix informació i assessora-
ment als afectats i tramita les 
sol•licituds d’arbitratge 
Els afectats per deute su-
bordinat amb venciment de 
Catalunya Caixa (CX) poden 
sol•licitar l’arbitratge omplint 
el formulari que trobaran a la 
seu del Consell Comarcal de 
l’Anoia. Pel que fa als afectats 
que anteriorment haguessin 
presentat una sol•licitud d’ar-
bitratge per deute subordinat 
amb venciment, es recomana 
que facin una nova reclama-

ció.  Els tècnics de l’Oficina de 
Consum del Consell Comarcal 
de l’Anoia estan a disposició 
de totes les persones interes-
sades, que poden adreçar-se 
a la seu de l’ens (plaça Sant 
Miquel, 5, d’Igualada), trucar 
al 93 805 15 85 o enviar un 
correu electrònic a consum@
anoia.cat. Fins ara, l’Oficina de 
Consum del Consell ha trami-
tat 570 sol•licituds d’arbitratge 
per participacions preferents i 
deute subordinat perpetu.
L’arbitratge és un procediment 
gratuït, ràpid, senzill i que no 
necessita ni advocat ni procu-
rador.

Jornades gratuïtes de formació per a gent gran 
per millorar la gestió dels casals municipals
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia, amb el suport del 
Consell Comarcal, organitza 
una formació gratuïta adreça-
da a persones grans titulada 
“Millora de la gestió i dinamit-
zació de les juntes dels casals 
municipals”. 
Es tracta d’una formació im-
pulsada per la Junta Perma-
nent del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia a fi d’actualit-
zar o aprendre nous coneixe-
ments sobre la gestió d’asso-
ciacions de gent gran. 
Així doncs, els objectius princi-
pals de la formació són: millo-
rar la gestió i l’organització de 
les juntes de casals mitjançant 
l’aprenentatge i el perfeccio-
nament d’activitats relaciona-

des amb la gestió d’associaci-
ons que repercuteixin tant en 
benefici propi de la junta com 
de tot el casal; propiciar en 
els/les participants estratègies 
per establir relacions fora del 
casal amb l’objectiu d’ampliar 
el número de socis/sòcies i la 
presència a l’ entorn social de 
l’associació; propiciar la infor-
mació i les bases necessàri-
es tant per a la creació d’una 
associació de gent gran com 
per a la recerca de recursos 
externs; promocionar l’asso-
ciacionisme de gent gran com 
una opció de vida propera a 
la realitat de cada poble; així 
com saber realitzar i portar el 
pressupost i la comptabilitat 
de l’associació.
La formació es durà a terme 

els dies 21 i 28 de maig, i 11 
i 18 de juny, de 10 del matí 
a 12 del migdia a la seu del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
(plaça Sant Miquel, número 5, 
d’Igualada).
La formació anirà a càrrec de 
Marcel Munné Prats, treballa-
dor social i màster en econo-
mia social, amb una llarga tra-
jectòria professional en l’àmbit 
de la docència. 
Les inscripcions estan obertes 
a totes les persones grans in-
teressades en fer la formació i 
es poden fer efectives enviant 
un correu electrònic a gent-
gran@anoia.cat o bé per te-
lèfon 938051585 (extensió 5). 
Cal facilitar el nom, cognoms, 
telèfon i adreça electrònica. 
Les places són limitades.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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

Sant Jordi especial per als usuaris del 
bus urbà de Masats, amb l’ajut d’Àuria

REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge 28 d’abril 
tindrà lloc al barri de Sant 
Agustí la segona edició de la 
Trobada Tartana de Catalu-
nya. Serà a la Plaça Castells, 
i als carrers Sant Agustí, Alba, 
Sant Simplici i Pare Tous i 
Soler, organitzada per l’As-
sociació de Veïns i Comerci-
ants Sant Agustí, Amics del 
Cavalls, Gremi de Traginers 
d´Igualada, Ajuntament i el 
Programa de Millora  del Barri 
Sant Agustí. L’entrada és gra-
tuïta.
El programa d’activitats inclou 
el concurs de pintura ràpida 
de la tartana (amb la col.labo-

Diumenge, II Trobada Tartana de 
Catalunya al barri St. Agustí

ració de Pèl i Ploma) a partir 
de les 9:00 fins a 14:00; el 
rallie fotogràfic (amb l’Agrupa-
ció Fotogràfica d’Igualada) de 
la tartana a partir de les 9:30 
fins a 13:00; una exposició de 
tartanes a partir de les 11:00  
fins a 15:00. També podreu 
entrar al claustre de l’Escola 
Pia a partir de les 11:00  fins a 
15:00, o bé podreu donar una 
volta de tartana (activitat in-
fantil) a partir de les 11:30 fins 
a 13:30. Els visitants podran 
veure, a partir de les 11, un 
mercat artesanal de la tartana, 
i al final, participar d’un dinar 
popular (preu 8 euros).

REDACCIÓ / LA VEU

Novament, i ja van tres setma-
nes consecutives, Loteria Sin-
gla ha tornat a donar un pre-
mi de ple al 15 de la Quiniela 
entre els seus clients. Aques-
ta  darrera setmana el premi 
ha pujat 53.408 euros. 
És un fet molt insòlit aquest 
cúmul tan important de premis 
i de forma consecutiva en les 
darreres tres setmanes entre 
les quinieles segellades en 
l’establiment, repartint quasi 
800.000 euros!

Tres setmanes consecutives de 
“ple al 15” a Loteria Singla

REDACCIÓ / LA VEU

La diada de Sant Jordi d’en-
guany ha estat més especial 
per als usuaris d’autobús de 
S.A. Masats. Durant tot el matí 
de la diada s’han repartit roses 
a totes les persones que han 
fet ús dels busos urbans amb 
parada a l’Hospital d’Igualada,. 
En aquesta parada és on es 
concentra el major transbord 
d’entre totes les línies de la 
Conca d’Òdena: LC1(Circular 
Igualada 1), LC2(Circular 
Igualada 2), LTV(Transversal 
Vilanova) i LTM (Transversal 
Montbui), per tant, és des d’on 
s’ha assolit la majoria dels 
passatgers.
Aquesta acció s’ha realitzat 
conjuntament amb la Funda-
ció Privada Àuria (FAP), des 
de la qual s’han elaborat les 

Imma Singla, al costat dels cartells de les 
quinieles guanyadores.

roses amb paper i pelfa fetes 
per ells mateixos i també s’han 
encarregat de repartir-les.
L’objectiu de S.A. Masats és 

agrair als usuaris la seva par-
ticipació a través d’un detall en 
un dia tan significatiu com és 
Sant Jordi.

Un bonic detall de la FAP Àuria i l’empresa Masats.

La Coll@nada busca fotos i materials 
dels seus 10 anys d’història
REDACCIÓ / LA VEU

Enguany, la Coll@nada ce-
lebrarà 10 anys de vida. I ho 
farà amb un seguit d’activitats 
que ja s’estan començant a 
preparar.
Han passat ja 10 anys des 
d’aquells inicis convulsos, i el 
què va ser una iniciativa d’uns 
pocs joves de la ciutat, s’ha 
convertit en una autèntica fes-
ta popular sense la qual ara 
es fa difícil imaginar la Festa 
Major.
Des de l’entitat, es vol reco-
pilar material d’aquests deu 
anys. Tots aquells que tinguin 
fotografies, vídeos o altres 
materials relacionats amb les 
activitats de la Coll@nada, 
poden escriure a 10anys.laco-
llanada@gmail.com. Tan fa si 
són d’enguany o bé dels inicis, 

la idea és recollir el màxim de 
material possible d’aquelles 
activitats que conformen la 
Coll@nada.
La filosofia de la Coll@nada 
sempre ha estat fer actes sen-
zills, sense grans costos eco-
nòmics, però populars i amb 
altes dosis de bon rotllo, com 

l’Operació Cigró, el Cercanit, 
el Fes-ta el dinar, els Jocs 
bèsties… i tants d’altres. I ara 
es volen recollir materials que 
la gent tingui que reflecteixin 
aquest esperit que ha pre-
dominat en les festes majors 
d’aquests deu anys.
Per la celebració d’aquests 
deu anys, la Coll@nada ha 
creat diferents comissions de 
treball, que s’estan reunint per 
enllestir els preparatius i poder 
celebrar l’aniversari de la for-
ma més sonada possible.
L’entitat fa una crida a totes 
aquelles persones que hi han 
col·laborat durant aquests 
anys o que tenen ganes de 
viure la Festa Major des de 
dins, a implicar-se en l’orga-
nització i a participar d’aquest 
aniversari tan especial. 



22
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 d’abril de 2013 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Fins demà dissabte hi hau-
rà a l’Hospital d’Igualada,  el 
primer Curs Bàsic de Cirurgia 
Endoscòpica per a residents 
R-1 i R-2 i del que s’espera 
una assistència d’entre 100-
120 professionals de tot Cata-
lunya. 
La iniciativa d’engegar uns 
cursos de Cirurgia Endoscòpi-
ca per a residents, neix de la 
Sociedad Española de Gine-
cologia y Obstetrícia (SEGO) 
i és un projecte que s’amplia 
a totes les comunitats autò-
nomes al llarg d’aquest any. 
Tindrà continuïtat l’any vinent 
fent el Curs Avançat i així suc-
cessivament (Bàsic i Avançat) 
cada dos anys perquè els re-
sidents que es vagin formant 
tinguin el mateix model de for-
mació. 
Tal com està dissenyat el 
curs i la resta de programa ha 
despertat l’interès i el reco-
neixement per part de la “Eu-
ropean Society for Gynaeco-
logical Endoscopy” (ESGE) . 
D’aquesta forma, els alumnes 

Joan Tardà.

L’Hospital, seu d’un curs de cirurgia 
endoscòpica per a metges residents

Ceina farà cursos de suport 
vital bàsic i desfibril·lació
REDACCIÓ / LA VEU

Ceina ha rebut l’acceptació 
com a centre de formació 
acreditat per l’Institut d’Estu-
dis de la Salut (Generalitat de 
Catalunya), per a poder im-
partir els cursos de suport vital 
bàsic i desfibril•lació externa 
automàtica, que habiliten i cer-
tifiquen les persones que fan 
la formació per a poder aplicar 
les mesures d’autoprotecció 
i mantenir els mitjans perso-
nals i materials necessaris per 
afrontar situacions de risc i 
d’emergència.
A efectes pràctics, i a par-
tir de l’1 de gener de 2014, 
moltes activitats públiques, 
establiments, centres i també 
activitats populars i recreati-

ves, hauran de disposar de 
personal format i certificat en 
aquests coneixements, de 
forma obligatòria. Aquests 
cursos oficials, per tant, sig-
nifiquen una oportunitat de 
millora curricular important per 
a totes aquelles persones que 
es troben en situació d’atur i 
cerquen feina o bé per aque-
lles que, tot i estar ocupades, 
volen complementar el seu 
perfil professional i millorar en 
el seu lloc de treball actual.
Els cursos que Ceina planteja, 
dels que ja te les inscripcions 
obertes, tenen una durada 
de 6 hores repartides en dos 
dies, començaran a partir de 
mitjans de maig i s’adrecen a 
grups reduïts de 8 persones.

L’igualadí Joan Tardà, ponent en un 
congrés de teràpies alternatives
REDACCIÓ / LA VEU

L’igualadí Joan Tardà (Arel) va 
participar com a ponent en el 
IV congrés de teràpies alter-
natives de Barcelona celebrat 
el passat dissabte dia 13. En 
la seva ponència va presentar 
el mètode “Equilibrate” que, 
segons Tardà, “és una bona 
eina per millorar qualsevol ti-
pus d’afecció que es pugui 
patir, sent també un comple-
ment perfecte per aliviar, com-
plementar o millorar qualsevol 
tractament. En el fons tot es un 
desequilibri que es pot tornar 
a equilibrar. Tot ho acaba pro-
duint la nostre ment, els nos-
tres pensaments, el que passa 

es que només som conscients 
d’un 10% d’ells i no sabem 
que l’altre 90% també hi és. 
Al final s’acaba manifestant el 
100% del que hem demanat 
sigui conscient o no”. Podeu 
trobar més informació a: 
http://equilibrate.info

Xerrada del Dr. Fernando Collado 
sobre “El mal d’esquena”
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimecres 17 d’abril 
va tenir lloc la conferència 
“L’esquena, aquesta gran des-
coneguda” a càrrec del Dr. 
Fernando Collado, especia-
lista en ortopèdia i traumato-
logia.
Al llarg de la sessió, seguida 
per una cinquantena d’assis-
tents, el doctor va explicar les 
malalties més freqüents de 
la columna, el tractament i la 
prevenció d’aquesta malaltia, i 
és que el dolor o molèsties a 
l’esquena és una afecció molt 
freqüent. 
Collado va destacar que del 
97% de les malalties de la co-
lumna un 70% son lumbàlgies 
i va donar algunes pautes i 
exercicis per la millora i pre-
venció.  
Amb aquestes sessions As-
sistència Sanitària Col·legial 
a la delegació de l’Anoia vol 

apropar a la ciutadania el co-
neixement d’algunes malalties 
i també fomentar la salut i els 
bons hàbits. 

El Dr. Collado, durant la xerrada.

Més d’un centenar de professionals participen en el curs a l’Hospital d’Igualada.

podran obtenir la certificació 
formativa tant per part de la 
SEGO com aquesta última a 
nivell internacional. 
El projecte està liderat pel Di-
rector de Servei de Ginecolo-
gia i Obstetrícia  de l’Hospital 
d’Igualada, el Dr. Pere Bres-
có, que és el president de la 
“Sección de Endoscopia” de la 
SEGO i a més director del la 
“Escuela Internacional de En-
doscopia Ginecológica” que te 

la seu al mateix Hospital.
El curs és el primer que es fa a 
tot Espanya i a la inauguració 
assistirà el Dr. Oriol Morera, 
gerent de la Regió Sanitària 
Catalunya Central, el Dr. Rudi 
Campo, president de la ESGE, 
el Dr. Fermí Capdevila, regi-
dor de Sanitat i Salut Pública 
de l’Ajuntament d’Igualada, el 
Dr. Ferran Garcia, gerent del 
Consorci Sanitari de l’Anoia i 
el propi Dr. Pere Brescó.   

REDACCIÓ / LA VEU

Després de l’èxit de l’any pas-
sat amb la recuperació de la 
tradicional Festa de l’Arbre de 
Maig, enguany es tornarà a 
celebrar. El dia 19 de maig un 
altre pi tornarà a lluir plantat al 
bell mig de la Plaça Pius XII.
Els orígens d’aquesta festa es 
remunten a l’època medieval 
amb gran arrelament arreu de 
Catalunya. Era un ritual per a 
la veneració dels esperits de 
la naturalesa amb l’objectiu 
d’aconseguir, a partir del sa-
crifici d’un arbre, que fos un 
any de prosperitat i abundàn-
cia. A Igualada va mantenir-se 
viva fins a finals del segle XIX 
i no va ser fins el maig de l’any 
2012, que organitzada per l’Al-
pi-nisme Club Esportiu, es va 
tornar a dur a terme.
L’element central de la festa és 
l’arbre, que s’anomena el Maig 
i per a ser escollit ha de ser alt, 
prim i recte. De bon matí tots 
els participants es dirigeixen al 
bosc i amb destrals el tallen, 
desbrancant-lo exceptuant la 
part superior. Seguidament és 
portat a força de braços fins a 
la plaça del poble, on la tindrà 
lloc la plantada. Un cop acon-
seguit l’objectiu, es recuperen 
les forces amb un bon dinar 
popular i a la tarda es realitzen 
un seguit d’activitats al voltant 
del Maig, com l’esperat con-

El 19 de maig tornarà a fer-se la “Festa 
de l’Arbre de Maig” a la plaça Pius XII

L’arbre, espectacular, “plantat” a la plaça.

curs de grimpaires, en el qual 
el més ràpid a arribar al cap-
damunt i tocar la campana és 
premiat amb un pernil.
Perquè tot això sigui possi-
ble serà necessària la col-

laboració de tothom, expliquen 
des de l’entitat organitzadora.
Per més informació podeu 
visitar la pàgina web www.ar-
bredemaig.cat
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El passat divendres dia 19 
d’abril es va realitzar un acte 
d’agraïment amb motiu de la 
jubilació d’en Josep Ribera i 
Mussons, recepcionista dels 
pisos l’edifici ViuB1 inaugurats 
l’any 2008 a Igualada.
En Josep va agrair a totes les 
persones que viuen a l’edifici 
i als companys de treball les 
mostres d’afecte que ha re-
but durant els 5 anys en que 
ha treballat com a recepcio-
nista, i es va escossar per si 
en alguna ocasió la seva fei-
na no hagués estat totalment 
satisfactòria. Els 66 pisos de 
l’edifici ViuB1, pertanyents al 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada, estan plenament ocu-
pats des de la seva inaugu-
ració i recentment han estat 
complementats amb l’entrada 

Josep Ribera, amb l’alcalde d’Igualada Marc Castells.

Jubilació d’en Josep Ribera, a l’edifici 
ViuB1 del Consorci Sociosanitari

en funcionament dels 71 pisos 
de l’edifici ViuB2, que s’estan 
ocupant a bon ritme. 
Marc Castells, Alcalde d’Igua-
lada i president del Consorci, 
va agrair a en Josep la seva 
dedicació, i li va fer entrega 
d’un petit obsequi, una foto-

grafia panoràmica de la ciu-
tat d’Igualada vista des de la 
muntanya del Pi. Es dona la 
circumstància de que en Jo-
sep es la primera persona que 
es jubila al Consorci, des de 
l’any 2004 en que es va crear 
l’entitat.

Amics del Gos va celebrar la segona 
edició de la Trobada de Llebrers i Podencs

REDACCIÓ / LA VEU

Fa alguns dies es va celebrar 
a les instaŀlacions del Club 
Amics del Gos d’Igualada la 
2a. Trobada de Llebrers i Po-
dencs d’Igualada. L’esdeveni-
ment va comptar amb l’ines-
timable ajuda de DeGalgos, 
Galgos 112, Animals Sense 
Sostre (Galgos i Podencs), 
Proyecto Galgo i Running for 
a Dream (un galgo, una acci-
ón), entitats de difusió, rescat, 
protecció, acollida i adopció 
d’aquestes dues races, i tam-
bé amb la remarcable col·
laboració de la Plataforma pro 
Ajuda a les Protectores (PAP).
Si la edició del 2.012 ja va ser 
un èxit rotund, la d’aquest any 
va superar amb escreix totes 
les previsions. 
L’organització estima que es 
van superar de molt les 200 

REDACCIÓ / LA VEU

La fundació sociocultural AT-
LAS sota el missatge 2si su-
mem cultures multipliquem 
coneixement” inicia el proper 
2 de maig, a les 19:30h, a 
la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí, la primera trobada 
del cicle, Cartografies de co-
neixements.
Aquest seguit de xerrades, 
que s’emmarquen dins el pro-
jecte “Roda el Món – Canvia el 
Xip”. Volen donar veu, conèi-
xer i reivindicar en clau positi-
va, l’ampli ventall de recursos, 
eines, mètodes de treball i tèc-
niques de gestió, que comuni-
tats d’origen migrat, han de-
senvolupat per tirar endavant 
èpoques d’austeritat i crisi com 
la que vivim. Doncs, qui millor 
que Àmerica del Sud per par-
lar·nos de revoltes i mediació 
de conflictes, o qui millor que 
el continent africà, per abordar 
la gestió dels recursos i altres 
aspectes econòmics. 
La primera trobada tindrà lloc 
l’endemà del dia del treballa-
dor. Donarà a conèixer l’opció 
de les finances islàmiques en 
un moment que els bancs i 
caixes han perdut la seva le-
gitimitat davant la ciutadania.
La economista Najia Lotfi, pre-
sidenta del Centre d’Estudis i 
Investigació en finances islà-
miques, exposarà aquest sis-
tema basat en la Shari’ah que 
combina elements de les es-
tructures financeres convenci-
onals amb elements filosòfics 
espirituals, inclosos en la llei 
islàmica com poden ser, la 
prohibició de cobrar interessos 
en l’exercici de l’especulació o 
la usura, la prohibició d’inver-
tir en certs sectors (alcohol, 
pornografia, jocs d’atzar,...), 
entre d’altres. Un sistema que 
compta amb una banca pròpia 
i que parteix de la base que 
les transaccions realitzades, 

Atlas ens apropa els detalls de 
les “finances islàmiques”

han de revertir d’alguna mane-
ra en una millora del benestar 
social.
Malgrat es pugui pensar que 
les finances islàmiques es re-
lacionen exclusivament amb 
els països musulmans, no és 
cert. Tenen el seu èxit a l’Ori-
ent Mitjà i el Sud·est asiàtic. 
Darrerament, aquests sistema 
financer també està tenint molt 
d’èxit a Londres. Els bancs 
comercials londinencs solen 
oferir finances halal en algu-
nes de les seves sucursals 
(aquelles que compten amb 
un alt percentatge de clients 
musulmans) i els polítics i els 
bancs d’inversions ja fa temps 
que acaronen la idea de con-
vertir a la City en un altre gran 
centre de finances islàmiques.
Desnonaments per hipote-
ques no pagades, embarga-
ments per falta d’ingressos... 
Aquests processos, que les 
grans entitats financeres occi-
dentals duen a terme en perju-
dici de la vida de moltes perso-
nes i famílies, no empitjoren, 
en termes relatius, la fortuna 
que guanyen. En contraposi-
ció, les finances islàmiques 
compten amb un codi moral 
de conducta per als professi-
onals que fa molt petit el nos-
tre simple i solitari codi d’ètica 
professional occidental. persones, provinents de tots 

els punts de Catalunya i que 
probablement hi va haver tam-
bé entre 150 i 200 gossos. El 
que és totalment segur és que 
mai hi havia hagut tants lle-
brers i podencs junts (acom-
panyats també de represen-
tats d’algunes altres races) a 
la nostra comarca.
La trobada va evidenciar una 
vegada més el caràcter tran-
quil i bondadós d’aquestes 
dues races, ja que a pesar de 
la gran quantitat d’exemplars 
que es varen concentrar i que 
podien córrer amb tota lliber-
tat, la sensació de tranquilitat 
i de benestar va ser total i ab-
soluta i no hi va haver ni una 
enganxada entre els animals.
A més, el clima va ser esplèn-
did, i les especials caracterís-
tiques de les instal.lacions del 

Club (més de 5.000 metres 
quadrats, totalment vallats, 
per tant totalment segurs pels 
gossos) van propiciar encara 
més que la jornada fos total-
ment especial i tranquil·la i 
una magnífica ocasió perquè 
les famílies adoptants i aco-
llidores es poguessin retrobar  
una vegada més, mantenint 
vincles d’amistat i complicitat 
ja existents o iniciant·ne de 
nous.
L’organització del Club Amics 
del Gos d’Igualada vol agrair 
sincerament l’ajuda rebuda 
per part de les entitats col·
labores i l’assistència de tots 
els amics i amigues, famílies 
adoptants i acollidores, o sim-
plement admiradores d’aques-
tes dues races tant especials.

Alguns dels participants a la trobada.

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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L’autoafirmació de 
l’Àmbit de la Vegueria 
Penedès
Enguany farà 30 anys de la 
Llei 23/1983 que tenia per 
objecte establir les directrius 
d’ordenació del territori català 
i de les accions administrati-
ves; en fa 18 de la Llei 1/1995 
per la qual s’aprova el pla ter-
ritorial general de Catalunya i 
es fixen sis àmbits d’aplicació 
dels plans territorials parcials 
(Metropolità, Comarques Gi-
ronines, Camp de Tarragona, 
Terres de l’Ebre, Ponent i co-
marques Centrals); i en fa 12, 
de la Llei 24/2001 que afegeix 
un setè àmbit el de l’Alt Pi-
rineu i Aran: Des de fa anys,  
tots els 7 àmbits, tenen els 
seus respectius Plans parcials 
de planificació amb l’objectiu 
de “fomentar una distribució 
equilibrada del creixement per 
a assolir nivells de renda ade-
quats a tot el territori i promou-
re un creixement ordenat de 
les implantacions en el territori 
per a incrementar l’eficàcia 
de les activitats econòmiques 
i aconseguir una millor qua-
litat de vida”; i també tenen 
descentralitzats els serveis 
dels Departaments de la Ge-
neralitat amb el corresponent 
delegat del Govern. Avui el 
Penedès, continua trossejat 
i esquarterat entre dues pro-
víncies i 3 àmbits funcionals 
diferents.
La tasca realitzada des de 
principis del 2005 per la PVP 
ha estat gegantina; el seu 
objectiu: l’excel·lència per al 
Penedès, a tots els nivells, 
fent possible diversos acords 
al Parlament de Catalunya, 
en favor del nou àmbit funci-
onal del Penedès, fruit d’un 
consens explícit entre forces 
polítiques que van fer majoria 
primer, en la Comissió de Po-
lítica Territorial (acords de juny 
de 2006 i desembre de 2007), i 

El Penedès: un territori oblidat!

més endavant, per unanimitat, 
el 16 de desembre del 2009 
al mateix Ple del Parlament, 
en ser retirada l’esmena a la 
totalitat, que havien presentat 
els socialistes; finalment la 
reivindicació penedesenca va 
comptar amb un suport polític 
plural. El proper 22 de juliol 
farà 3 anys que José Mon-
tilla, llavors President de la 
Generalitat, va signar la Llei 
23/2010, per fixar l’àmbit de 
planificació territorial del Pe-
nedès; se li encomanava al 
Govern que, en el termini de 
tres mesos, havia d’iniciar els 
treballs d’elaboració del Pla 
territorial parcial del Penedès. 
Els governs del tripartit i de 
CIU amb la seva inoperàn-
cia, amb “l’anar fent” que és 
la manera de “no-fer”, ens 
han perjudicat, ens han robat 
uns anys preciosos als quasi 
cinc-cents mil penedesencs, i 
per això, desprès que la clas-
se política hagi quedat del tot 
desacreditada, cal iniciar nous 
camins d’acció crítica que fa-
cilitin l’articulació dels movi-
ments socials amb objectius 

transformadors concrets, per-
què una democràcia no pot 
tolerar tanta irresponsabilitat; 
desconec el que estan fent ara 
mateix els 10 diputats penede-
sencs elegits el passat 25N, 
però com a mínim, haurien de 
fer la pressió necessària a les 
cúpules dels seus respectius 
partits, per poder desbloquejar 
definitivament l’àmbit i modifi-
car la llei de vegueries per afe-
gir-hi el Penedès; recordem 
qui són els actuals diputats: 
Pere Regull, Marta Llorens i 
Maria Senserrich (CIU); Joan 
Ignasi Elena (PSC); Teresa 
Vallverdú i Alba Vergés (ERC); 
Dolors Montserrat, Pere Calbó 
i Santi Rodriguez (PP); Matias 
Alonso (C’s); i Quim Arrufat 
(CUP). 

Transició a la 
sostenibilitat 
ambiental

Per responsabilitat, els polí-
tics, han d’entendre el PENE-
DÈS des d’una altra mirada 
basada en un respecte ambi-
ental i en un ús sostenible del 
territori, un bé natural que cal 
preservar; aquest és un dret 
que ara per llei no ens poden 
negar per més temps, i amb 
l’àmbit i el Pla territorial des-
plegat serà més fàcil defen-
sar-lo, ja que del que es tracta 
és de crear un marc normatiu 
integrat, un àrea de planifica-
ció que permeti convertir la 
“nova cultura del territori” en 
una política concreta que s’ha 
de coordinar amb la resta de 
polítiques sectorials, per tal 

d’aconseguir el bon estat eco-
lògic, i una millora de qualitat 
amb la participació diversa i 
proactiva d’entitats i ciutada-
nia. Cal tenir present que els 
diversos Departaments de la 
Generalitat de Catalunya han 
anat adaptant els seus serveis 
als àmbits funcionals, perquè 
mentre no es legisli sobre la 
divisió de Catalunya en regi-
ons o vegueries (la llei actual 
de vegueries està “congelada” 
per la llei 4/2011), s’han de te-
nir en compte subsidiàriament 
aquests àmbits pel que fa a la 
planificació i descentralització 
de tots els serveis, tal com es-
tableix la disposició transitòria 
segona de la Llei 1/1995. 
Les actuals 7 delegacions ter-
ritorials del Govern tenen com 
a objectiu optimitzar al màxim 
l’estructura territorial de l’Ad-
ministració de la Generalitat, 
per donar suport material als 
diferents Departaments i per 
exercir la representació, co-
ordinació o informació que 
correspon als seus represen-
tants. Per posar un exemple 
que podríem reproduir al Pe-
nedès, podem analitzar com 
funciona la delegació territorial 
de la Generalitat a les Terres 
de l’Ebre: està distribuïda en 
tres municipis: Amposta, Móra 
d’Ebre i Tortosa i en aquesta 
ciutat s’hi ubica la seu de la 
Delegació al Palau Abària, un 
edifici amb quasi 5.000 m2 
(planta baixa i quatre pisos su-
periors) i un aparcament sub-
terrani de dues plantes (2.575 
m2); el personal previst en el 
projecte inicial era de 263 per-
sones qualificades.

Fa 5 anys de la jornada re-
ivindicativa de la Vegueria 
Penedès (18.04.2008). Era 
la data límit per a la modifi-
cació i adaptació dels plans 
que afecten al nostre territo-
ri, per part del Govern de la 
Generalitat. La Comissió de 
Política territorial va tornar a 
aprovar les propostes de re-
solució; el Parlament va es-
coltar la veu dels municipis, 
consells comarcals, entitats, 
del món empresarial; d’altra 

banda, és sobirà en els seus 
acords i el govern els ha de 
complir.
Però l’àmbit del Penedès 
aprovat definitivament pel Ple 
del Parlament i per unanimi-
tat, el 14.07.2010, aviat farà 
3 anys, du un retard més que 
considerable i encara no s’ha 
començat a redactar el pla 
territorial. I és l’únic àmbit que 
no disposa de cap servei de 
la Generalitat traspassat ni 
de Delegat del govern. 

Cinc anys de la jornada 
de la Vegueria Penedès

La plataforma “per una Vegueria Pròpia” ha estat l’impulsora de la Vegueria Penedès, amb moltes reunions en municipis, buscant suport social.

L’Eix Diagonal travessa tota la Vegueria Penedès i dóna sentit al nostre territori.
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Vinyes de l’Anoia, al sud de la comarca, als peus de Montserrat... vinyes del Penedès.

Reportatge

Podríem continuar amb les 
altres delegacions de govern, 
però aquest no és l’objec-
tiu d’aquest escrit, que sim-
plement vol recordar que el 
Penedès té unes capacitats 
adormides que ara ens cal 
despertar.
Al Penedès si s’hagués apro-
vat l’àmbit funcional molt 
abans de la crisi, ja podríem 
tenir la representació territori-
al de la Generalitat distribuïda 
entre el Vendrell, Igualada, 
Vilafranca i Vilanova; això vol 
dir serveis territorials d’Acció 
Social i Ciutadania, d’Admi-
nistració Local, d’Agricultura, 
de Carreteres, de Cooperació 
local, de Cultura, d’Economia i 
Finances, d’Educació, de Go-
vernació, d’Habitatge, d’Inno-
vació, Universitat i Empresa, 
d’Interior, de Medi Ambient, 
de Salut, de Treball, d’Urba-
nisme, etc. I els delegats o 
delegacions són també auto-
ritat en matèria de seguretat, 
joc i espectacles, protecció ci-
vil, trànsit seguretat pública… 
Doncs res de tot això, al Pene-
dès continuem a les beceroles 
i encara es donen situacions 
còmiques, com és el cas del 
nucli de població de la Begu-
da Alta, que depèn administra-
tivament de 3 municipis (Mas-

quefa, Sant Esteve Sesrovires 
i Sant Llorenç d’Hortons), 3 
comarques (l’Anoia, el Baix 
Llobregat i l’Alt Penedès) i 2 
Serveis Territorials d’Educació 
(Catalunya Central i Barcelo-
na Comarques). 

Evitar la corrupció 
i millorar la gestió 
pública
Malgrat que hi hagi alienació 
del poble, individualisme i de-
sinterès per la cosa pública, 
ens cal un canvi de mentalitat, 
repensar i reformular noves 
regles de joc. La futura orga-
nització territorial de Catalu-
nya serà un fet de gran trans-
cendència per al món local ja 
que decidirà la seva relació 
amb la Generalitat per tal de 
poder garantir els més alt grau 
d’eficàcia en la gestió pública 
aplicada al territori; transcen-
dint els partidismes, és urgent 
doncs la voluntat d’acord, de 
treballar junts i d’obtenir com-
plicitats per instituir un marc 
de relació estable. Segons el 
principi de subsidiarietat i l’au-
tonomia local, tenim el dret 
a decidir i gestionar des del 
territori, i això es fonamenta 
en l’apropament de les deci-

sions dels governs al poble; 
per això si les solucions han 
de ser més ajustades a la rea-
litat, cal definir objectius marc, 
transcendint els partidismes, 
amb la voluntat de preservar 
la nostra identitat. El tractat 
de Lisboa reconeix l’autono-
mia local, enforteix el principi 
de subsidiarietat i propugna la 
cohesió social.
La divisió territorial no pot ser 
fruit d’una imposició política 
feta de manera sibil·lina i al 
marge de la opinió de la ciuta-
dania, i el 29.07.2010 el Parla-
ment va negar la vegueria Pe-
nedès, amb els vots en contra 
del tripartit PSC+ERC+ICV i 
quedant tots ells en evidència 
per la manca de voluntat polí-
tica, manca que ha continuat 
amb els governs de CiU. Les 
províncies definides fa 180 
anys, segueixen sent la base 
de les circumscripcions elec-
torals i si Catalunya aprova la 
seva pròpia llei electoral, ¿ho 
farà en base a les 7 vegueri-
es incloses a la llei? No ac-
ceptarem que el Penedès no 
sigui circumscripció electoral, 
motiu pel qual exigim la mo-
dificació immediata de la Llei 
de Vegueries, abans que no 
sigui massa tard. Hi ha majo-
ria de sobres al Parlament per 
fer-ho, l’únic que manca a la 
nostra classe política és corat-
ge per fer els deures i complir 
els mandats de la ciutadania, 
i per això ara tenim una rup-
tura total entre el ciutadà i el 
polític. Cal deixar de banda les 
batalles ideològiques i pensar 
en el Penedès; si ens creiem 
l’anomenat “avantatge coope-

Experts en temes territorials 
afirmen que la província és 
un anacronisme que limita 
en gran mesura l’eficàcia 
de les polítiques d’equilibri 
territorial; són una rèmora 
que respon a una concep-
ció jacobina de l’estat que 
la majoria de països donen 
per obsoleta. Tanmateix en 
el cas de l’estat espanyol es 
mantenen aferrissadament 
les Diputacions provincials, 

i els mateixos experts creuen 
que després de la sentència 
del TC l’esquema que l’Es-
tatut català proposava s’ha 
enfonsat, no podem crear ve-
gueries si no es canvien les 
províncies, i les províncies 
no ens les canviaran mai de 
la vida, o sigui que tot està 
aparcat sine die, i encara 
més amb el pretext afegit de 
la crisi. 

Les províncies, 
una rémora del passat

66 AJUNTAMENTS (93% 
DE LA POBLACIÓ). No hi 
son comptats, els de 7 muni-
cipis de l’Alta Anoia/Segarra, 
que en tota la campanya de 
la PVP sempre els hem tin-
gut a banda, ja que els seus 
5.190 habitants, majoritària-
ment volen sortir de l’Anoia; 
ens referim a Calaf, Calonge 
de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, els Prats de Rei, 
Pujalt; Sant Martí Sesgueio-
les i Sant Pere Sallavinera: i 
no han donat encara el seu 
suport: Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí 
de l’Anoia; Castellet i la Gor-

nal, Sant Cugat Sesgarrigues 
i Avinyonet del Penedès de 
l’Alt Penedès; Canyelles del 
Garraf; i Masllorenç del Baix 
Penedès.
4 CONSELLS COMARCALS 
(100% de la població). Con-
sells Comarcals de l’Alt Pe-
nedès, de l’Anoia, del Baix 
Penedès i del Garraf.
13 ASSOCIACIONS EMPRE-
SARIALS: Representen a un 
total de 5.250 empreses; a 
banda de 32 empreses addi-
cionals a títol individual.
132 ENTITATS, ASSOCIACI-
ONS I GRUPS. Representen 
a 7.950 associats.

SOM MAJORIA, 
els que volem la Vegueria Penedès

ratiu”, ens queda un apassio-
nant camí per fer.
Altra cosa és el desplegament 
total d’una organització terri-
torial pròpia. Per això hem de 
seguir treballant per gestionar 
els profunds canvis que cal 
emprendre, és fa imprescindi-
ble exercir un gest de rebel·lió 
i, si la política és saber persu-
adir i il·lusionar la gent, cal una 
purga en profunditat, acabar 
amb la plutocràcia, desterrar 
les Diputacions -un organisme 
anacrònic-, que són un luxe en 
temps de crisi i assolir el més 
aviat possible la independèn-
cia de Catalunya. Sols llavors 
com a estat sobirà, motor de 
transformació social, prenent 
responsabilitat de temes que 

ens afecten, serem lliures de 
decidir la nostra organització 
territorial en vegueries, inclo-
ent-hi la del Penedès, natu-
ralment! Abans però, exigim 
el desplegament de l’Àmbit i 
la descentralització de tots els 
serveis de la Generalitat, un 
requisit per assolir l’eficàcia 
i l’eficiència com a eines de 
millora de la prestació de tots 
els serveis públics, i del “ben 
viure” de la nostra població; 
però viure bé, viure en harmo-
nia, també comporta profunds 
canvis en la nostra manera de 
pensar i viure.

Fèlix Simon
Membre de la Plataforma 
per una Vegueria Pròpia

Mapa del país, amb la Vegueria Penedès i les altres previstes.
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Units per Calaf denuncia l’ajuntament calafí a 
l’Oficina Antifrau per possibles irregularitats

El grup de l’oposició també va portar 
al Síndic la manca de transparència

CALAF / REDACCIÓ

La regidora d’Units per 
Calaf AM, Lourdes Olive-
ras, va presentar el passat 
mes de març una denún-
cia davant del Síndic de 
Greuges per la pressump-
ta manca de transparència 
de l’ajuntament de Calaf. 
Segons Oliveras, “des de 
l’inici de la legislatura que 
veig vulnerat el meu dret 
d’accés a la informació. 
A cada ple he fet constar 
aquesta situació i des de 
l’equip de govern se’n fa 
cas omís”. Així doncs, i 
després de dos anys de 
queixes reiterades per part 
de la regidora a l’oposició, 

per la suposada manca de 
transparència de l’equip 
de govern, Oliveras va 
decidir fer el pas i presen-
tar aquesta queixa davant 
de l’òrgan competent. La 
regidora va acompanyar 
la seva denúncia al Síndic 
de Greuges amb una rela-
ció de deu instàncies pre-
sentades a l’ajuntament 
de Calaf durant el darrer 
any i mig, de les quals ar-
gumenta que no ha rebut 
resposta. En el document 
de registre d’entrada al 
Síndic, en data a 22 de 
març del 2013, Oliveras 
va detallar les deu instàn-
cies amb data i registre 

d’entrada a l’ajuntament. 
Oliveras manifesta que “el 
retard i, en alguns casos, 
la negativa sistemàtica a 
facilitar la documentació 
dificulta la meva tasca 
com a càrrec electe local 
de control i fiscalització 
de l’acció de govern mu-
nicipal”. La regidora de-
mana al Síndic la seva 
intervenció per tal que es 
garanteixin els seus drets 
com a membre electe local 
i l’ajuntament de Calaf fa-
ciliti la millora de la gestió 
pública. Fins al moment, el 
Síndic ha comunicat a la 
regidora que acceptava la 
seva denúncia.

Constructora de Calaf va ser l’encarregada de realitzar les obres a la piscina municipal el passat mes de maig del 2012.

MARIA SAYAVERA / CALAF

El grup a l’oposició de l’ajun-
tament calafí, Units per Calaf-
AM, ha denunciat a l’Oficina 
Antifrau l’actual equip de go-
vern, encapçalat per l’alcal-
dessa M. Antònia Trullàs, de 
Convergència i Unió, per pre-
sumptes irregularitats en la 
contractació de l’obra munici-
pal de realització d’obres a la 
piscina municipal i les instaŀla-
cions annexes, amb la remo-
delació dels vestidors. 
Segons els fets que Lourdes 
Oliveras, regidora del grup 
municipal Units per Calaf, ex-
posa a la denúncia presenta-
da a l’Oficina Antifrau, el 17 
de maig del 2012 es va apro-
var inicialment el projecte de 
l’obra municipal ja esmentada, 
amb un pressupost d’execu-
ció de 269.800,33 euros; tot 
i això, i segons el document 
entregat a Antifrau, sis dies 
abans de l’aprovació inicial 
del projecte, l’alcaldessa va 
dictar un decret d’adjudicació 
directa d’execució amb caràc-
ter d’urgència de les obres es-
mentades en favor de la Cons-
tructora de Calaf SAU. D’altra 
banda, la regidora a l’oposició 
argumenta, a més, que en el 
pressupost municipal de l’any 
2012 no hi constava cap crèdit 
pressupostari per a l’execució 
d’obres a la piscina municipal 

de Calaf. Segons tots aquests 
arguments exposats, Oliveras 
assegura que “trobem irregu-
laritats” en el procediment, i 
per això “vam posar els fets 
en coneixement de l’Oficina 
Antifrau, per a què siguin ells 
qui valorin si hi ha alguna cosa 
mal feta o no”. La regidora a 
l’oposició afirma que “nosal-
tres no som jutges, si està tot 
correcte, endavant, i si no, que 
es prenguin les mesures que 
s’hagin de prendre”, però que 
en aquest sentit “volem que 
Antifrau estudiï el cas”. 

D’aquesta manera, en l’apartat 
de conclusions de la denúncia 
feta, Units per Calaf-AM expo-
sa que amb la documentació 
entregada “queda provat que 
l’adjudicació del contracte es 
va dur a terme sense l’aprova-
ció prèvia definitiva del projec-
te”, a més de fer-la “sense la 
garantia de llibertat d’accés a 
les licitacions i la no discrimi-
nació i igualtat entre els candi-
dats” i “amb la inexistència de 
crèdit per a poder dur a terme 

l’execució de l’obra en qües-
tió”.
Segons Oliveras, per a reunir 
tota la informació referent a 
les obres realitzades a la pisci-
na municipal i el procediment 
amb què es va adjudicar, “vam 
trigar un any”, ja que des de 
l’ajuntament, “no ens faciliten 
la informació”. D’altra banda, 
i pel que fa al pagament de 
l’obra, Oliveras ha explicat 
que “segons ens va dir el re-
gidor d’Hisenda de la corpora-
ció, s’ha pagat només una part 

d’aquestes obres, però el meu 
grup no sap de quina partida 
pressupostària s’han tret els 
diners”. En aquest sentit, la 
regidora d’Units per Calaf afe-
geix que “també demanem a 
l’ajuntament, una còpia de les 
factures emeses a la Cons-
tructora de Calaf”. 

Per la seva banda, el 1r tinent 
d’alcalde de l’ajuntament de 
Calaf, Joan Caballol, asse-
gura que “estem tranquils, ja 
que les coses s’han fet correc-
tament”. Caballol ha explicat 
que “aquesta és una campa-

nya de desprestigi a l’equip 
de govern” i “s’han volgut 
magnificar coses que no be-
neficien al municipi, i aques-
ta no és la tasca de l’oposi-
ció. Hem de remar tots en la 
mateixa direcció”. Referent a 
la denúncia feta pel grup de 
l’oposició, el 1r tinent d’alcal-
de matisa que “denunciar no 
vol dir tenir raó” però davant 
de la possible acció d’Antifrau, 
“estarem encantats de col·-
laborar-hi, perquè no hi ha res 
a amagar”. Caballol va afirmar 
que “cadascú ha d’assumir el 
què fa i nosaltres ho farem, 
però estem molt tranquils”. 
Finalment, Joan Caballol va 
assegurar, referent a aquest 
procediment, que “si hem de 
prendre accions legals, també 
les prendrem”.

La regidora a l’oposició, Lourdes Oliveras, a l’arribada al Síndic de Greuges de Catalunya.

Segons l’oposició, pot 
haver-hi pressumptes 
irregularitats en la 
contractació de l’obra 
municipal que es va 
realitzar a la piscina

L’equip de govern as-
segura que les coses 
s’han fet correcta-
ment i estan tranquils 
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Conca d’Òdena

Òdena enceta els actes de la Festa 
Major que s’allargaran fins dimecres

La lectura al carrer, protagonista de 
la diada de Sant Jordi a Montbui

Neix a Montbui l’associació 
social, “Artesanes amb Cor” 

Més de 300 participants a la 
18a Festa de la Bicicleta

L’esmorzar de Festa Major de l’edició anterior, amb hereus i pubilles.

ÒDENA / REDACCIÓ

Òdena va encetar ahir dijous 
25 d’abril la seva Festa Major 
que s’allargarà fins el dimarts 
1 de maig. La Festa Major en 
honor al patró de Sant Pere 
Màrtir presenta un programa 
ple d’activitats per a tots els 
gustos i públic de totes les 
edats. Avui, els més petits te-
nen una cita al Teatre Centre 
Unió Agrícola, a les vuit del 
vespre, on es podrà veure 
l’obra “Un bosc de Cames”, de 
la companyia TAAAT - Farrés 
Brothers, recomanada per a 
infants a partir de tres anys. 
Demà dissabte 27 d’abril al 
matí, es disputaran diferents 
partits de futbol i el campionat 
de Festa Major de petanca. A 
la tarda hi haurà entreteniment 
per a totes les edats al Tea-
tre Centre Unió Agrícola amb 
l’espectacle familiar Tubs del 
Món. Seguidament, al mateix 
teatre, tindrà lloc l’actuació del 
grup de Playback de la Gent 
Gran d’Igualada.
Diumenge al matí se celebrarà 
el 64è Gran Premi Ciclista, la 
Missa de Festa Major, el Ver-
mut de Festa Major i també 
partits de futbol i bàsquet. A 
la tarda, al Teatre Centre Unió 

Agrícola es realitzarà un nou 
espectacle per a tota la famí-
lia, “El Mag Aventura”. Al ma-
teix teatre, a les set de la tarda 
tindrà lloc el concert amb l’or-
questra Selvatana, que a 2/4 
de nou també oferirà el Ball de 
vetlla.
Dimarts dia 30 d’abril, fes-
tiu al municipi, les pubilletes 
i hereuets d’Òdena i l’Espelt 
ens conviden a la seva festa 
d’acomiadament del pubillatge 
2012. La celebració serà a 2/4 
de set, a la plaça del Centre 
de l’Espelt. El mateix dimarts, 
a les onze de la nit, al Teatre 
Centre Unió Agrícola, es po-
drà gaudir de diferents con-
certs a càrrec de Carpe Diem, 
Ariadna Bonet i Rumb al Bar.

El gruix, l’1 de maig
La programació acabarà di-
mecres 1 de maig amb un dia 
ple d’activitats. Durant el matí 
tindrà lloc l’esmorzar popular 
i de pubillatge, a més de la 
proclamació de l’hereu i pubi-
lla Òdena 2013 i els hereuets 
i pubilletes d’Òdena i l’Espelt 
i a continuació, el 42è Con-
curs de Colles Sardanistes. A 
la tarda tindrà lloc el clínic “25 
anys de bàsquet a Òdena” i 
la recollida de la bandera del 
Ball de Crespelles, seguit de 
la cercavila i el tradicional Ball 
de les Crespelles. 
La porronada i un fi de festa 
amb batucada i tretze trons 
posaran el punt i final a la fes-
ta Major d’Òdena 2013. 

Una de les lectures al carrer que van tenir lloc durant la diada. 

MONTBUI / REDACCIÓ

Montbui va celebrar la diada 
de Sant Jordi fent un cant a la 
lectura, especialment entre els 
més joves. Per primer cop es 
va organitzar l’activitat “Llegim 
al carrer”, en la qual hi va par-
ticipar bona part de la comuni-
tat educativa del municipi. Així, 
des de les nou del matí i fins la 
una del migdia, van anar suc-
ceint-se les lectures literàries, 
en alguns dels casos poemes 
i en d’altres textos literaris, es-
pecialment d’autors catalans 
com Salvador Espriu, Pere 
Quart o Joana Raspall, entre 
d’altres. En total es van poder 
escoltar més d’una quarente-
na de lectures –poesia, prosa 
i contes- i prop d’un miler de 
persones –sobretot alumnes 
de les escoles- van poder es-
coltar la recitació celebrada a 
la plaça de l’ajuntament mont-
buienc. L’acte va estar orga-
nitzat per l’Àrea d’Infància de 
l’ajuntament de Montbui, amb 
la col·laboració de les escoles 
García Lorca, Antoni Gaudí, 
l’Institut Montbui i també les 
les Llars d’Infants Municipals 
de Montbui, Santa Anna, L’Es-
tel i Montxic.

Roses al boulevard
Un any més, amb l’arribada 
de Sant Jordi, les paradetes 
de venda de roses van tornar 
a ser protagonistes al nucli 
urbà montbuienc. El Boule-
vard es va omplir a banda i 
banda de paradetes de roses, 
tant de comerços, com d’en-
titats i també d’associacions 
del municipi. També va haver 
els clàssics llocs de venda de 
llibres en un dia tan especial. 
Les magnífiques condicions 
meteorològiques van afavorir 
una jornada radiant amb cen-
tenars de persones passejant 
pel Boulevard, tota una tradi-
ció consolidada en els darrers 
anys al municipi. 
I per Sant Jordi a Montbui tam-

bé és costum el lliurament de 
premis del Concurs de Contes 
“Castell de La Tossa”, el qual 
va arribar a la seva quarta 
edició. L’acte es va fer aquest 
dimarts a la tarda a la Sala 
d’Actes de l’ajuntament de 
Montbui. El lliurament de pre-
mis va ser conduït per la regi-
dora de Cultura montbuienca, 
Iolanda Acosta, qui va desta-
car “la gran quantitat i quali-
tat de les obres presentades 
aquest any al concurs. El jurat 
ho ha tingut molt complicat”. 
Acosta també va remarcar 
que “en les categories infantils 
i juvenils s’ha aconseguit una 
bona participació i pensem 
que és molt important seguir 
apostant pels nostres joves”.

MONTBUI / REDACCIÓ

Durant les darreres setmanes 
s’ha constituït a Montbui l’as-
sociació “Artesanes amb Cor” 
de Montbui. Es tracta d’una 
associació sense ànim de lu-
cre que vol incidir en quatre 
grans àmbits. D’una banda, 
cooperant en el desenvolu-
pament de les persones, a 
través de l’organització de 
tallers de manualitats, cuina, 
costura, etc.; també es vol 
ajudar a aquelles persones 
amb diversitat funcional, física 
i intelectural, a través de l’as-
sessorament per part de pro-
fessionals. Tammateix, com a 
tercer àmbit, “Artesanes amb 
Cor” vol apostar per la forma-
ció i l’educació, fent xerrades 

conduides per professionals 
qualificats, i també campa-
nyes de sensibilització i cultu-
ra, ja que l’entitat vol participar 
en programes o campanyes 
de caire solidari i multicultural, 
apostant per la igualtat de gè-
nere, entre d’altres. 
“Artesanes amb Cor”  té la 
seva seu social als locals par-
roquials, carrer La Tossa, 12, 
2n, de Montbui. L’horari per 
als associats a l’entitat és di-
lluns, dimecres i divendres de 
deu del matí a una del migdia i 
de tres a cinc de la tarda. L’ho-
rari per als no socis i persones 
interessades en conèixer l’en-
titat es pot fer dilluns, dime-
cres i divendres, entre les cinc 
de la tarda i les set del vespre.

MONTBUI / REDACCIÓ

Diumenge passat va tenir lloc 
la 18a Festa de la Bicicleta de 
Montbui. Una matinal radiant 
va saludar als ciclistes, de to-
tes les edats, que van poder 
realitzar la tradicional passeja-
da lúdica pels carrers del nu-
cli urbà de Montbui. Enguany 
van ser 300 els inscrits, mal-
grat que també n’hi va haver 
d’altres que van seguir la pro-
va sense dorsal. Cal destacar 
que una part dels ciclistes van 
completar la passejada anant 
fins el nucli antic i tornant final-
ment cap a MontMercat, punt 
de sortida i arribada de la mar-
xa ciclista. 
Un cop finalitzada la pedalada 
popular es va fer el lliurament 
de premis als participants. El 
premi als participants més 
joves va ser per a Asier Gon-
zález i Carla Moreno. El guar-
dó al participant més gran va 
correspondre a José Luque 

Jiménez. El participant amb 
la millor disfressa infantil va 
ser Daniel Pérez (disfressat 
d’”Univers Gaudí”). L’adult 
amb la millor disfressa va ser 
Ponciano Martínez, que ana-
va disfressat de “corredor de 
San Fermín”. El premi a la 
bicicleta més ben engalana-
da el va guanyar les famílies 
del “Grup d’Educació Vial”. El 
guardó a la bicicleta més anti-
ga va ser per a José Fuentes, 
mentre que el premi al prototip 
de bicicleta més divertida va 
guanyar-lo Josep Padulles. El 
premi a l’entitat amb més par-
ticipació el va guanyar l’AMPA 
Antoni Gaudí (67 participants), 
mentre que en segon lloc va 
quedar l’AMPA Garcia Lorca 
(66). El premi especial va cor-
respondre a Enzo i Mikel Oli-
vera. L’acte va cloure amb un 
sorteig de diferents bicicletes, 
lliurats pel tinent d’alcalde, Jo-
sep Palacios.
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Conca d’Òdena

La Unió de Pagesos i les empreses 
de vol signen un conveni d’actuació

L’ajuntament d’Òdena explica 
l’acció de govern als veïns

Moment de la firma de l’acord d’actuació amb els representants de cada institució.

ÒDENA / REDACCIÓ

Les empreses de vol en glo·
bus han arribat a un acord 
amb el sector de la pagesia, 
amb Unió de Pagesos com a 
representant del sector, mit·
jançant el qual es comprome·
ten a seguir un mecanisme rà·
pid i eficient per a la reparació 
de possibles danys en camps 
de cultiu en cas d’aterratge 
en aquests. Tot i així, preval 
sobretot el principi de respec·
te per la propietat privada i la 
intenció ha de ser sempre la 
d’aterrar en camins o espais 
que no estiguin cultivats.
Un dels compromisos esta·
blerts per part de les empre·
ses de vol és de fer un registre 
dels aterratges, en què s’hi 
escriurà el dia, l’hora i la po·
sició GPS del mateix, i paral·
lelament s’indicarà si hi ha ha·
gut alguna mena d’incidència 
a l’hora de realitzar l’aterratge. 
Aquest registre s’enviarà set·
manalment a la Unió de Page·
sos de l’Anoia i a les empre·
ses de vol. Per altra banda, 
les empreses també es com·
prometen a comunicar qual·

sevol incidència que afecti als 
camps que utilitzin en els seus 
aterratges. Si és necessari, 
es demanarà als ajuntaments  
que facilitin la identificació del 
camp afectat. Les empreses 
s’obliguen a minimitzar els 
possibles danys que un ater·
ratge erroni pugui provocar 
en un camp de cultiu, sobre·
tot prop de l’època de sega, i  
evitaran a tota costa l’accés al 
camp de cultiu amb vehicles 
de qualsevol mena.
Si malgrat tot, es produeix un 
aterratge en un camp de cultiu 
i a causa del mateix es pro·
voca un dany, s’acorden una 
sèrie d’indemnitzacions, depe·

nent del dany ocasionat.
Aquest protocol ha estat sig·
nat per Unió de Pagesos de 
l’Anoia i les empreses de vol 
en globus que normalment 
operen a la comarca, i acull 
els pagesos afiliats al sindicat. 
Això no eximeix de què s’es·
tengui a la resta de pagesos 
de la zona sempre i quan hi 
estiguin d’acord.
Les dues parts han acordat 
que aquest protocol serà vi·
gent durant un any, després 
del qual es tornaran a reunir 
empreses, propietaris i l’ajun·
tament d’Òdena per tal de va·
lorar si s’han de fer modifica·
cions en el protocol establert.

ÒDENA / REDACCIÓ

L’equip de govern de l’ajun·
tament d’Òdena s’ha reunit 
amb el veïns i veïnes del mu·
nicipi amb l’objectiu de donar 
compte de l’acció de govern 
d’aquest darrer any. Més de 
200 veïns van participar en al·
guna de les tres convocatòries 
realitzades; una amb els veïns 
del barri de Sant Pere, barri 
Sant Ramon i Pla de la Masia, 
una segona al nucli antic i una 
darrera a l’Espelt. En les tres 
es va informar del pressupost 
2013, de les inversions 2012 · 
2015 i de la revisió de valors 
cadastrals, entre d’altres te·
mes. Cada regidor i regidora, 

al llarg de la reunió, exposa·
va els projectes i actuacions 
realitzades o previstes en la 
seva àrea. L’alcalde d’Òdena, 
Carles Casanova, es mostra 
molt satisfet per l’assistència 
d’odenencs a les reunions i 
d’haver pogut conèixer les 
opinions dels veïns sobre el 
municipi. Casanova explica  
que “moltes de les valoracions 
i crítiques copsades al llarg 
de les reunions ens serveixen 
per treballar més intensament 
en aquells temes que preocu·
pen a la ciutadania alhora que 
seguim amb el compromís de 
transparència en l’actuació 
municipal”.  

Una de les xerrades de l’equip de govern, en aquest cas al nucli de l’Espelt. 
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Conca d’Òdena

Jornada de portes obertes a la llar 
d’infants Sol Solet de la Pobla

Les instal·lacions de la llar es van inaugurar l’any 2010.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La regidoria d’Educació de 
l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt organitza avui di-
vendres 26 d’abril, una jorna-
da de portes obertes a la llar 
d’infants municipal Sol Solet. 
L’horari per poder visitar les 
instal·lacions serà de les cinc 
a les set de la tarda. 
L’equipament infantil està si-
tuat al carrer de Marie Curie, 
al barri de can Galan, i es va 
inaugurar l’any 2010. Es dis-
posa de quatre aules, un espai 
polivalent, cuina, bugaderia, 
magatzem d’aliments i un ves-
tíbul amb un espai per deixar 
els cotxets. En aquest curs 
2012-2013 hi ha quaranta-dos 
alumnes: set a P0, disset a P1 
i divuit a P2. 
Pel que fa al calendari de 
preinscripció i matriculació, la 
presentació de sol·licituds es 

podrà fer del 6 al 17 de maig 
a les oficines municipals, de 
les vuit del matí a les tres del 
migdia, de dilluns a divendres, 
i els dimarts, de les quatre a 
2/4 de set de la tarda. La publi-
cació de les llistes baremades 
de sol·licituds es farà el 27 de 
maig, el termini per presentar 

les reclamacions es podrà fer 
del 28 al 30 de maig i la publi-
cació de les llistes d’alumnes 
admesos es donarà a conèixer 
el 5 de juny. Tots els tràmits es 
faran a l’ajuntament, exceptu-
ant el període de matriculació, 
que serà del 10 al 14 de jun,y 
a la llar d’infants.

La Pobla acull l’Aplec de la 
Sta. Creu i la pujada al castell
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’1 de maig i coincidint amb 
l’Aplec de la Santa Creu que 
se celebra a la Pobla de Clara-
munt, s’ha tornat a organitzar 
la pujada al castell pel camí 
original i primitiu. El caminet 
sortia del centre del poble i 
duia per la vall de Garrigues 
fins a la porta del castell fent un 
tomb de quatre quilòmetres. A 
partir d’un mas, avui ensorrat, 
el corriol o camí de bast, s’enfi-
lava per la serra de la Guàrdia 
i resseguia una falla de la roca 
que feia de recer i portava fins 
el cim. L’existència i traçat del 
vell camí va ser descobert ara 
farà sis o set anys per dos es-
tudiosos locals dibuixat en un 
antic mapa militar que just en-
guany  fa 200 anys, del 1813. 
No hem d’oblidar que l’actual 
carretera d’accés no té ni un 
segle, és del 1915, i per cons-

truir-la va caldre dinamitar la 
roca i fer-hi murs de conten-
ció. La 5a edició de la Pujada 
es proposa en forma de pas-
seig i transcorre entre camps, 
vinyes i oliverars. No pretén 
altra cosa que rememorar, en 
un marc i un paisatge rural 
encara prou conservat, la ma-
nera en que els avantpassats 
pujaven i baixaven del castell. 
Per camins de terra, pedra i 
llebre coronaran el cim d’una 
manera diferent. S’observarà 
la fortalesa pel seu costat més 
espectacular, el menys cone-
gut i alhora el més interessant 
i fotogènic. El punt de trobada 
i sortida és des de l’estació del 
FGC-la Pobla de Claramunt, a 
les deu del matí. Es pot por-
tar senyera o estelada per fer 
més vistós el grup. Per a qual-
sevol informació es pot trucar 
al 667750129. 

La diputada socialista, Eva Granados 
fa una visita a la Pobla i la Creu Roja

El PSC-Anoia va mostrar de primera mà la situació de la comarca a la diputada. 

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El passat divendres, la diputa-
da al Parlament del PSC, Eva 
Granados va visitar el munici-
pi de la Pobla de Claramunt, 
on va ser rebuda pel portaveu 
del grup municipal socialista 
Frederic Marí i el regidor Ma-
nel Còdol i acompanyats del 
1r Secretari del PSC-Anoia, 
Teo Romero, el Secretari de 
Política Municipal del PSC-
Anoia, Sebas Leno i el Secre-
tari d’Acció Política, Formació 
i Sectorials del PSC-Anoia, 
Carles Cuerva. 
Granados es va interessar per 
la situació dels equipaments 
educatius del municipi. Marí 
va explicar la situació de l’es-
cola i dels alumnes de l’ESO, 
que s’han de desplaçar a Va-
llbona d’Anoia, on l’institut 
està en barracons. Granados 
es va comprometre a pregun-
tar a la consellera sobre quins 
plans tenen sobre l’institut, 
si tenen data i lloc per cons-
truir-lo. Durant la trobada es 

van tractar altres temes, com 
la situació de la gent gran del 
poble i els serveis que dispo-
sen, així com la situació del 
riu Anoia. Marí va explicar que 
arrel de les queixes del grup 
municipal socialista a l’ajunta-
ment de La Pobla i de la visita 
dels diputats Jordi Terrades i 
Roberto Labandera al juliol del 
2012 es va aconseguir que 
l’ajuntament es preocupés de 
la contaminació i cabal del riu 
Anoia. Granados es va oferir a 
continuar estant atents a l’evo-
lució d’aquesta problemàtica 
mediambiental i de salut pú-
blica.  
Granados va visitar també el 
magatzem d’aliments que la 
Creu Roja té al Polígon Plans 
d’Arau del municipi de la Po-
bla de Claramunt, on va ser 
rebuda per Jordi Morist, vice-
president de Creu Roja Anoia. 
Morist, acompanyat d’altres 
responsables comarcals de 
l’entitat, va mostrar el magat-
zem i va anar explicant el seu 

funcionament. Així, des del 
magatzem es distribueixen 
aliments o productes de pri-
mera necessitat, com podrien 
ser higiènics personals o per 
un habitatge. Va explicar que 
tenen la sort de tenir moltes 
donacions, tant personals com 
de grans empreses o deco-
missos dels agents de l’ordre 
(aduanes). Per poder fer funci-
onar el magatzem tenen dues 
persones contractades, volun-
taris i varis vehicles, els quals 
dia rere dia surten a fer el re-
partiment de material arreu de 
Catalunya i poder abastir les 
diferents delegacions de la 
Creu Roja al territori. 
La diputada Eva Granados 
va signar el llibre de visites, 
i es va interessar sobre la si-
tuació a la comarca, on li van 
comentar que les necessitats 
van creixent, i més encara en 
una comarca com l’Anoia amb 
l’elevat nivell d’atur que regis-
tra. Segons les dades, el 2011 
es van atendre 1.770 perso-
nes en l’àmbit de l’intervenció 
social, un 60 % que el 2010. 
La diputada va agrair tota la 
tasca que està realitzant l’enti-
tat, amb altres entitats de l’àm-
bit social.
Amb aquesta visita, la dipu-
tada Eva Granados inicia un 
conjunt de visites al territori 
per conèixer d’aprop la realitat 
de la comarca de l’Anoia i po-
der traslladar les inquietuds al 
Parlament de Catalunya i bus-
car solucions als problemes 
dels ciutadans/es de la comar-
ca, visquin on visquin.

El Castell de Claramunt acull 
una trobada de corals infantils
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El Castell de Claramunt serà 
l’escenari aquest diumenge 
28 d’abril, d’una Trobada de 
Corals Infantils que reunirà 
uns 200 cantaires, d’entre 8 i 
16 anys, que pertanyen a vuit 
corals de la demarcació Pene-
dès-Anoia-Garraf. El concert 
tindrà lloc a 3/4 d’una del mig-
dia. La jornada l’organitza el 
Secretariat de Corals Infantils 
de Catalunya i compta amb 
el suport de l’ajuntament i del 
departament de Cultura de la 
Generalitat. A més de les veus 
dels nens i nenes, en algunes 
cançons els cantaires estaran 
acompanyats pels balls de 
l’Esbart de Calafell. L’audició 
s’acabarà amb un refrigeri per 
a tots els assistents. 
Aquest concert forma part 
d’un projecte més ampli que 

engloba uns 2000 cantaires 
de totes les corals que perta-
nyen al Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya. La 
iniciativa consisteix en què, 
aquest mateix dia, en vuit mo-
numents repartits per tot Cata-
lunya s’apleguin uns 260 can-
taires en cada lloc i puguin fer 
un assaig previ i un concert, a 
3/4 d’una del migdia, que co-
mençarà amb Els Segadors. 
Per tant, a més del Castell de 
Claramunt acolliran aquestes 
trobades de corals infantils 
set monuments més. Aquesta 
iniciativa coral compta amb la 
col·laboració del responsable 
de l’Aula de Música Tradicio-
nal de la Generalitat de Cata-
lunya i de l’assessor artístic de 
l’Espona-Centre de la Dansa 
Tradicional Catalana, que col-
laborarà en els esbarts.

Bona acollida a la xerrada 
sobre la gestió dels boscos
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Una vuitantena de persones 
van assistir el passat dijous 
18 d’abril al Teatre Jardí, de 
la Pobla de Claramunt, a la 
xerrada sobre l’Associació de 
Propietaris Forestals Serres 
Miralles-Orpinell. La trobada 
la van organitzar la mateix en-
titat i la regidoria de Medi Am-
bient de l’ajuntament i tenia 
com a objectiu motivar l’asso-
ciacionisme entre els propie-
taris de boscos per a una mi-
llor gestió dels seus terrenys. 

La presentació de la trobada 
va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch, que va destacar 
l’important treball que s’havia 
fet des de l’ajuntament per 
localitzar els propietaris fores-
tals del municipi. Tot seguit, va 
intervenir Jordi Reixachs, pre-
sident de l’associació, i a con-
tinuació va parlar Jaume Min-
guell, gerent de la Federació 
d’Associacions Catalanes de 
Propietaris Forestals Boscat; 
La trobada la va tancar Jordi 
Reixachs.
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Reeixida jornada literària en la diada 
de Sant Jordi a Vilanova del Camí

Es crea el Consell d’Infants 
per activar la participació
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Associació de lleure infan-
til i juvenil Endinsa’t ha im-
pulsat la creació del primer 
Consell d’Infants de Vilanova 
del Camí, un projecte que su-
posarà un treball educatiu, en 
xarxa i de civisme pels infants 
de 5è i 6è de primària del mu-
nicipi. El Consell d’Infants és 
un òrgan de participació ciuta-
dana format per infants d’entre 
10 i 12 anys vinculats a les es-
coles i/o entitats vilanovines. 
La proposta sorgeix de la de-
tecció d’una manca d’usuaris, 
d’aquesta edat, a les activitats 
que es realitzen al municipi 
i en particular a l’Esplai En-
dinsa’t. Representants de 5è 
i 6è, i de l’entitat formaran el 
Consell que es reunirà quin-
zenalment al Centre Cívic del 
Barri La Pau per opinar, discu-
tir i acordar les seves accions. 
Posteriorment, es farà el tras-
pàs d’informació de la reunió 
a les aules de les escoles per 
compartir amb els companys 
i companyes de classe allò 
que s’ha proposat i el que s’ha 
acordat. 
El procés s’ha iniciat aquest 
mes d’abril amb la presenta-
ció del projecte a les aules de 
cicle superior de les escoles 
vilanovines i amb una presen-
tació extensiva a les famílies 
d’aquest alumnat. Tal i com 
expliquen des d’Endinsa’t, la 
idea és informar les famílies 
del projecte “per afrontar la 
necessitat de fer-se seu el po-
ble que tots i totes fem créixer, 

vivint en comunitat”. Civisme, 
convivència, sentiment de 
pertinença, companyerisme, 
assertivitat... seran els valors 
del projecte. L’objectiu de la 
formació d’aquest Consell 
d’Infants és fomentar la impli-
cació dels infants en l’entorn 
cercant, analitzant, investigant 
i donant resposta a les man-
cances que hi trobem o amb 
possibles millores. Aquest pro-
cés de reflexions estarà orien-
tat per la dinamitzadora Silvia 
Alcaraz, membre del Consell 
Directiu d’Endinsa’t, i un grup 
de monitors voluntaris de l’en-
titat, com a motor inicial.
Aquest projecte es durà a ter-
me a Vilanova del Camí gràci-
es al suport i la implicació de 
l’Escola Joan Maragall, l’Es-
cola Pompeu Fabra i l’Escola 
Marta Mata, des les respecti-
ves direccions i el professorat 
de cicle superior, i també de 
l’ajuntament de Vilanova del 
Camí.

Nou espai al Centre Cívic
Endinsa’t està promovent un 
nou espai de joc educatiu al 
Centre Cívic del Barri La Pau 
de Vilanova del Camí. Una 
de les sales de la primera 
planta de l’equipament s’està 
habilitant com a espai de joc 
i ludoteca. El cost d’aquesta 
proposta va a càrrec de l’en-
titat, però el seu ús es posa a 
disposició de l’ajuntament vila-
noví com a recurs infantil alter-
natiu per les activitats d’adults 
que ja s’organitzen al Centre.

Vilanova acull les IV Trobades 
de Joves per a la convivència
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Vilanova del Camí acollirà, el 
proper 15 de maig, la Trobada 
de Joves per la convivència de 
l’Anoia en la que hi participa-
ran set centres de secundària 
de la comarca. L’Institut Pla de 
les Moreres de Vilanova del 
Camí, el Pere Vives d’Igua-
lada, l’Alexandre de Riquer 
de Calaf, el SES de Vallbo-
na, l’Institut Molí de la Vila de 
Capellades, el SEC Salvador 
Claramunt de Piera i l’Institut 
Montbui.
Can Papasseit acollirà les ac-
tivitats d’aquesta quarta edi-
ció que té com a eix central 
la comunicació. Precisament 
un dels objectius de la troba-
da és facilitar la reflexió sobre 
la comunicació als centres a 
través de diferents programes 
que milloren la convivència i la 
participació del jovent.
L’alumnat de l’Institut Pla de 

les Moreres participaran a la 
Trobada amb el projecte de 
l’Aula Taronja. Una iniciativa 
pluridisciplinar amb vessants 
pedagògica, audiovisual, retò-
rica i mediàtica que els permet 
treballar conceptes genèrics 
de la comunicació i tècniques 
orals i escrites. Alguns joves 
de l’Institut Alexandre de Ri-
quer de Calaf presentaran el 
programa radiofònic “No ho 
fem bé” que estan portant a 
terme des de Ràdio Altiplà per 
millorar la comunicació entre 
els joves. I l’alumnat de l’INS 
Montbui han triat la música 
com a mitjà de comunicació 
amb l’entorn. Aquest projecte 
compta amb el suport de les 
Ampes dels centres partici-
pants, el Consell Comarcal de 
l’Anoia, el Centre Polivalent de 
Can Papasseit, el Centre de 
Recursos de l’Anoia, els Plans 
Educatius d’Entorn i ATLAS. 

Sortida a la “Feria 
de Abril” de la Casa 
d’Andalusia de l’Anoia
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Casa d’Andalusia de l’Ano-
ia ha organitzat una sortida en 
autocar a la “Feria de Abril” de 
Barcelona, pel dia 4 de maig. 
Marxaran a les set de la tarda 
i tenen previst retornar a les 
tres de la matinada. El preu és 
de 10 euros i cal fer les reser-
ves a la seu de l’entitat, al car-
rer Felip II, 34-36 de Vilanova 
del Camí o bé per telèfon al 
93 804 24 71- 93 806 32 76. A 
més tenen prevista una actua-
ció del Cor Rociero del Cami-
no i del quadre de ball Esencia 
a la caseta de la FECAC, a les 
deu de la nit.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCCIÓ

Aquesta setmana han sortit 
publicades les llistes de pre-
inscripció escolar 2013-2014 
baremades, un cop resoltes 
les reclamacions. Les llistes 
es poden consultar a les esco-
les on s’ha fet la primera op-
ció de preinscripció i també a 
l’Oficina Municipal d’Escolarit-
zació. El 17 de maig es publi-
carà l’oferta final amb el llistat 
d’alumnes de primària adme-
sos als centres d’ensenya-
ment de Vilanova del Camí. El 
període de matriculació serà 
del 10 al 14 de juny.

Es publiquen les 
llistes definitives 
de la preinscripció 
escolar

Èxit de la caminada per a 
promoure l’excercici físic

La caminada va passar per indrets culturals i paisatgístics de la comarca.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Al voltant de la celebració del 
Dia Mundial de l’Activitat Físi-
ca, el Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) de Vilanova del Camí 
va organitzar el passat dilluns, 
15 d’abril, una caminada po-
pular. L’objectiu era d’acostar 
els beneficis de l’exercici físic 
i facilitar el contacte amb la 
natura a la població que habi-
tualment no té l’hàbit de sortir 
a caminar.
A més a més dels 31 cami-
naires i de les 3 infermeres 
de l’equip d’atenció primària 
(EAP), es va comptar amb la 
presència i suport de l’ajunta-
ment i de Protecció Civil, que 
aquest mes d’abril celebra el 
seu trentè aniversari. A la ca-
minada es van agrupar perso-
nes amb estil de vida habitu-
alment sedentari i integrants 
de la Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí, persones 
molt conscients de la necessi-
tat de moure’s per millorar la 
salut, tant mental com física. 

Des del CAP se sol fer difusió 
del calendari d’excursions que 
organitza aquesta entitat. 
L’organització va triar un circuit 
sense massa dificultats i ade-
quat per a tots els assistents. 
Va ser una caminada agrada-
ble tant pel temps com pel pai-
satge totalment primaverals. 
A més a més, hi van haver 
apunts culturals sobre el Molí 
dels Moletons i les seves tres 
fonts, sobre la Torre de Can 
Muscons, edifici rehabilitat fa 
anys. El punt culminant de la 
ruta va ser la Font del Cargol, 
indret que des de fa uns anys 
està cuidat per l’agrupament 
Escolta Torxa, d’Igualada.
Les responsables de la cami-
nada volen fer públic el seu 
agraïment per l’èxit de la con-
vocatòria i desitgen que l’acti-
vitat animi a practicar exercici 
físic. A més, és important re-
cordar a la ciutadania que po-
den consultar des de la pàgina 
web de l’ajuntament el blog de 
l’EAP Vilanova del Camí.

La plaça del Mercat es va omplir de parades de llibres i roses.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Vilanova del Camí va gaudir 
d’una lluïda jornada cultural i 
festiva de Sant Jordi. La pla-
ça del Mercat es va conver-
tir en el punt de reunió de la 
celebració i en el batec de la 
Diada literària per excel·lència 
més reeixida de l’any. Des de 
bon matí el bon ambient de 
les parades de llibres i roses 
d’una dotzena d’establiments i 
entitats van ser la tònica d’una 
festa que va treure els llibres 
al carrer, com mana la tradició. 
Una bona mostra de la bona 
acollida de la Diada vilanovina 
la van donar les parades que 
exposaven productes relacio-
nats amb la diada de Sant Jor-
di. No hi van faltar les llibreries 
vilanovines La Pau i Huguet 
que com l’any passat es van 
posat juntes per unir esforços. 
També hi van fer parada El 
golafre, Brillos de Hadas, Fina 
Imagine, Daycris i l’artesà 
Santi Navarrete. L’AMPA Joan 

Maragall, l’Associació Camp 
del Rei, Tatanka, la nova en-
titat juvenil Vilajove i Càrites 
també van participen a la fira 
donant a conèixer la seva acti-
vitat i cal destacar que moltes 
van esgotar les existències de 
roses.

Sant Jordi a l’escola
Un altre dels llocs on es va 
viure la Festa de Sant Jordi de 
manera especial va ser a les 
escoles vilanovines. Des dels 

més petits, de La Baldufa i El 
Molinet, fins als de secundària 
van participar activament en 
un ampli ventall d’actes cultu-
rals. 
Durant el matí, l’alumnat de 
l’Escola Joan Maragall va ce-
lebrar els seus Jocs Florals 
a Can Papasseit, que arri-
ben a la vint-i-dosena edició. 
I l’alumnat de l’Institut Pla de 
les Moreres va commemorar 
l’Any Espriu i es van sumar 
així a les activitats.
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Després de la Fira, arriben els actes 
de les Festes del Sant Crist de Piera

Se celebra la VI edició dels 
Premis TREC per a estudiants

L’orquestrada a tres bandes 
omple el Teatre Foment 

La forja va ser una de les demostracions de la fira celebrada diumenge passat.

PIERA / REDACCIÓ

El dissabte 20 d’abril, els 
membres del consistori pie-
renc, acompanyats per l’es-
portista local Toni Bou, van 
inaugurar la Fira del Sant Crist 
d’enguany. Després de l’ac-
tuació del Grup de Falcons, 
la comitiva i representants de 
diverses entitats i associaci-
ons del municipi van visitar 
els diferents expositors. Du-
rant aquesta primera jornada, 
els visitants van poder gau-
dir de l’oferta proposada per 
l’organització de la Fira, amb 
artesania, automoció, gastro-
nomia, comerç..., així com de 
les activitats de lleure, com 
els tallers infantils, els infla-
bles instal·lats a l’inici i final 
de la Fira, les actuacions als 
diferents escenaris i també les 
novetats del tast de vins i els 
tallers de forja. Cal destacar 
també les propostes culturals 
i esportives que recollia el 
programa, amb exposicions, 
campionats i competicions 
esportives, l’orquestrada a 
3 bandes al Teatre Foment i 
els concerts de nit organitzats 
pels Diables de Piera. 
Diumenge 21, van continuar 
les actuacions programades 
amb espectacles infantils i el 
tradicional dinar amb una pae-

lla popular. Com ja és habitual 
també, un bon nombre de pú-
blic es va aplegar al voltant de 
les taules de les trobades de 
col·leccionistes. Per altra ban-
da, els seguidors i amants de 
les motos van trobar un espai 
a la seva mida al Piera Motor 
Festival. A la tarda, van com-
plementar l’oferta cultural i lú-
dica l’actuació del Amanecer 
de Piera, l’espectacle de Reu-
genio i el taller de bombolles 
de sabó gegants.

I ara, les Festes
Amb un programa molt espe-
rat pels pierencs, el divendres 
s’inicien les Festes amb una 
xerrada organitzada per Dispi-
era i la pel·lícula “7 vírgenes” 
a l’Espai d’Entitats. Dissabte 
serà el torn de la dissetena 

trobada gegantera i una tar-
da farcida d’actes amb ball de 
capvespre al Casal, el ja tradi-
cional correfoc i el concert a la 
pista del Gall Mullat a càrrec 
del grup Mitjanit.
L’ofici religiós tindrà lloc 
diumenge 28 al matí, amb 
l’ofrena floral i amb l’acompa-
nyament del Cor Parroquial, 
interpretant la Missa del Sant 
Crist. Seguidament, sardanes 
a la plaça del Peix amb la Co-
bla-Orquestra Rosaleda, que 
amenitzarà també el concert i 
el ball al Teatre Foment.
D’altra banda l’Aplec de Mas 
Bonans serà l’1 de maig i sor-
tirà, com cada any, de la font 
del Prat per als qui vulguin 
anar a peu cap al Mas i oferirà 
ballades de sardanes, paella 
popular i jocs de cucanya. 

PIERA / REDACCIÓ

El passat 21 d’abril, dins dels 
actes de la Fira, es va celebrar 
a la sala d’actes de l’ajunta-
ment de Piera, el sisè lliura-
ment dels Premis TREC, als 
millors treballs de recerca dels 
alumnes de segon de batxille-
rat de l’INS Guinovarda. 
L’acte va començar amb la 
reeixida actuació musical del 
Combo Jove de l’Aula Munici-
pal de Música Maria Escolà i 
Cases. Seguidament, el regi-
dor d’ensenyament i formació, 
Josep M. Rosell, va destacar 
els tres objectius d’aquest 
certamen: donar una major 
difusió als treballs fets, reco-
nèixer l’esforç i la dedicació 
dels alumnes i crear un fons a 
la biblioteca de Piera amb els 
millors treballs, especialment 
d’aquells que tracten temes de 
temàtica local. El regidor tam-
bé va voler encoratjar aquests 
joves a seguir esforçant-se i a 

veure el futur amb optimisme, 
tot i la situació actual.
La coordinadora de Batxillerat 
de l’INS Guinovarda, Anna Ló-
pez, va fer un breu resum dels 
treballs presentats en l’edició 
d’enguany i la directora de 
l’institut, Montserrat Freixas, 
va fer públic el veredicte, no 
sense abans felicitar a tots 
els finalistes. Els exalumnes i 
guanyadors de l’edició passa-
da van ser els encarregats de 
lliurar els premis als guanya-
dors del 2013. L’acte va ser 
clausurat per l’alcalde, Jaume 
S. Guixà, que va felicitar als 
alumnes per la qualitat dels 
seus treballs i va reconèixer 
l’esforç de l’escola, les famí-
lies i els estudiants. L’alcalde 
també va animar-los a seguir 
formant-se per tal d’obrir-se 
camí en els moments difícils 
i va considerar que els joves 
formats són la garantia de fu-
tur d’aquest país.

Premis literaris i la presentació d’un 
llibre, protagonistes per Sant Jordi

PIERA / REDACCIÓ

El dissabte 20 d’abril, dins els 
actes de la fira del Sant Crist 
d’enguany, les escoles de mú-
sica de Capellades, Hostalets 
i Piera van celebrar el concert 
final de l’orquestrada a tres 
bandes en un Teatre Foment 
de Piera ple a vessar de pú-
blic, que va gaudir amb la 
música que els joves músics 
van oferir sota la direcció de 
Frederic Prat. L’orquestrada 
a tres bandes és el resultat 
de tot un projecte que es crea 
amb diferents objectius i amb 
la voluntat de crear lligams en-
tre els pobles de Capellades, 
els Hostalets i Piera, que són 
municipis veïns. L’orquestrada 
ha permès treballar, compartir, 

gaudir i tocar plegats als qui 
són d’una mateixa comarca. 
Un mateix repertori que s’ha 
anat treballant a cada escola i 
que després de dos dissabtes 
d’assajos conjunts es va posar 
en comú amb un concert final. 
Un dels objectius de la troba-
da era que tots els alumnes hi 
poguessin participar, cadascú 
al seu nivell. Per aquest motiu 
es va demanar la composició 
d’una obra feta a mida, pels 
alumnes de les tres escoles 
de música, al compositor Àlex 
Cassanyes. I el resultat va ser 
l’obra “La llegenda de Sant 
Jordi”, una suite de sis peces, 
amb música molt descriptiva, 
que va agradar molt al públic 
assistent a l’acte.

Els tres autors de l’obra presentada, “Els papers dels Parellada”.

PIERA / REDACCIÓ

Aprofitant la diada de Sant 
Jordi, la regidoria d’Ensenya-
ment i Formació, i les escoles 
de primària Les Flandes, Crei-
xà, Herois del Bruc i Apiària, 
varen organitzar la 1a edició 
dels Jocs Florals i Literaris 
Escolars Vila de Piera. Aques-
ta primera edició va comptar 
amb onze finalistes, entre les 
categories de poesia i prosa, 
de les classes de 5è i 6è de 
les esmentades escoles, i el 
jurat va llegir i avaluar prop de 
300 obres. En la presentació 
de l’acte, a càrrec del regidor 
d’Ensenyament i Formació, 
Josep M. Rosell, es va desta-
car la importància d’aquests 

premis que cerquen el fo-
ment de l’escriptura i la cre-
ativitat, i de retruc, el foment 
de la lectura entre els nens i 
nenes pierencs. Un objectiu 
plenament compartit per totes 
els escoles que, com va des-
tacar Rosell, ja fa molts anys 
que organitzen els seus jocs 
florals de forma independent i 
amb molt d’èxit. En la presen-
tació també es va posar de 
relleu la importància d’orga-
nitzar actes que aglutinin totes 
els escoles de Piera, amb la 
línia de cohesionar i de crear 
consciència de poble entre els 
alumnes de Piera. Finalment, i 
com a cloenda, l’alcalde Guixà 
va animar a tots els finalistes 

i a les seves famílies a conti-
nuar amb esforç i constància 
la tasca d’aprendre amb el 
convenciment que aquests 
nens i nenes són una garantia 
per al futur de Piera i la seva 
gent. Va recordar que fa pocs 
dies es van donar els premis 
TREC i va destacar que pot-
ser d’aquí pocs anys algun 
d’aquests nens i nens podrien 
ser presents en aquests pre-
mis. L’acte es va acabar amb 
la tradicional foto de família i 
amb un berenar.

Presentacions literàries
Per la seva part, Àlex Carafí, 
Antoni Escudero i Joan Ro-
meu van presentar el llibre “Els 
papers dels Parellada”, que es 
va editar gràcies a la feina de 
buidatge de l’arxiu històric dels 
Parellada del Bedorc, una de 
les famílies més antigues del 
terme pierenc. Durant gairebé 
una hora, els tres autors van 
amenitzar la presentació, a la 
sala d’exposicions municipal, 
amb l’explicació de la feina 
feta i unes quantes anècdotes 
relacionades amb el contingut 
de la publicació.

  GRAN ASSORTIT de CÀMPING
Esclat dona més!
 Av. d’Igualada 97, Piera
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L’escriptor Joan Pinyol 
presenta “Perquè som poble”

La presentació del llibre de l’autor capelladí al nou Espai Aloy.

CAPELLADES / REDACCIÓ

Diumenge passat, davant de 
més d’un centenar de per-
sones i a la terrassa del nou 
Espai Aloy, l’antic Bar Aloy, 
al carrer Major número 55 de 
Capellades, va tenir lloc la 
presentació de “Perquè som 
poble. Vint-i-cinc entrevistes 
a persones lligades a Capella-
des” que ha recopilat l’escrip-
tor capelladí Joan Pinyol.
La primera a intervenir va ser 
l’Olga Aloy, que va agrair la 
multitudinària assistència i va 
remarcar la tradició gairebé 
centenària de la seva nissa-
ga familiar en el món de la 
restauració.  A continuació 
l’escriptor capelladí va pre-
sentar les línies principals del 
nou projecte editorial, el sentit 
del nou llibre i del seu títol, la 

tria de les persones entrevis-
tades, el procés d’elaboració 
d’un llibre cent per cent cape-
lladí des del contingut fins a la 
forma que han dissenyat i im-
près persones de Capellades, 
l’enigma de la portada i els 
trets generals que compartei-
xen els veritables protagonis-
tes del llibre, a més d’algunes 
simbòliques coincidències.  A 
continuació es va realitzar una 
fotografia de conjunt amb tots 
els entrevistats presents i es 
va servir una copeta de cava 
per a tots els assistents que es 
va combinar amb la signatura 
d’exemplars. Tot plegat en un 
marc molt singular i acollidor.
El dia de sant Jordi l’autor tam-
bé va signar aquest nou llibre 
des de la plaça de Catalunya 
de Capellades.

Carme celebra la 12a edició de 
la diada de la Gent Gran 

CARME / REDACCIÓ

Aquesta és la dotzena edició 
de la Diada de la Gent Gran 
de Carme, en la què es pro-
gramen un seguit d’actes 
adreçats a totes les persones 
més grans de 64 anys, resi-
dents al poble. 
El diumenge 21 d’abril els 
actes començaren a quarts 
d’una del migdia amb la cele-
bració d’una missa, acompa-
nyada dels cants dels Amics 
de la parròquia. Seguidament 
al Centre recreatiu es va 
convidar a dinar a les perso-
nes que prèviament s’havien 
apuntat. Els professionals de 
Catering de l’Anoia van servir 
una bona fideuà i bacallà amb 
samfaina i vetllaren també pel 
benestar dels comensals. Es 
van reunir fins a 144 persones 

repartides en 14 taules rodo-
nes, cosa que facilità el diàleg 
entre els comensals, i es por-
tà el mateix àpat a domicili a 
tres persones grans que per 
impediments físics no pogue-
ren desplaçar-se al Centre. A 
l’hora dels cafès, els regidors 
i la regidora, acompanyats de 
la dinamitzadora de gent gran 
del municipi, repartiren un pe-
tit obsequi commemoratiu de 
la Diada 2013 a tots els pre-
sents. 
La diada s’acabà amb l’actua-
ció al mateix Centre recreatiu 
del grup d’havaneres La Bella 
Lola que oferiren un repertori 
d’havaneres, sardanes i tam-
bé algunes cançons a deman-
da del públic. La seva actua-
ció va ser molt aplaudida per 
tothom. 

Es van reunir fins a 144 comensals al dinar del Centre recreatiu.

L’Escola de Música 
de Capellades ofereix 
un concert a càrrec 
del Duo Gaudí
CAPELLADES / LA VEU

Avui divendres 26 d’abril, a les 
vuit del vespre i a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Música de 
Capellades, tindrà lloc un con-
cert, a càrrec del Duo Gaudí, 
integrat per Bernat Prat, al vio-
lí, i Paulina Dumanaite, piano; 
ambdós alumnes de l’Escola 
Superior de Música de Cata-
lunya, que ens oferiran obres 
De Prokofief, Beethoven i 
Fauré. Un concert que no molt 
recomanat i que forma part 
dels actes del trentè aniversari 
de l’Escola de Música de Ca-
pellades. L’entrada és lliure. 

La Biblioteca 
Municipal Verge de 
Montserrat celebra 
l’Any Espriu
EL BRUC / REDACCIÓ

Demà dissabte 27 d’abril, a 
les set de la tarda, tindrà lloc 
a la Biblioteca Municipal del 
Bruc, “Verge de Montserrat”, 
un recital homenatge a Sal-
vador Espriu, per a comme-
morar l’any del centenari del 
naixement d’aquest poeta. 
Així, hi haurà la lectura de 
textos d’escriptors com Joan 
Salvat-Papasseit, Vicent An-
drés Estellès, Miquel Martí Pol 
i Salvador Espriu. La lectura 
dels poemes anirà a càrrec 
dels Rapsodes del Bruc, sota 
la direcció de Ramon Pinyol i 
Torrents.
L’acte doncs, constarà de 
dues parts, una primera en 
què es donarà lectura a tex-
tos de Joan Salvat-Papas-
seit, com “Visca l’amor”, “Tot 
l’enyor de demà” o “Nadal”, 
entre d’altres. A continuació 
també es llegiran les obres de 
Vicent Andrés Estellès, “Avui 
que faria sis mesos”, del llibre 
La Nit, i “Sabia que vindries”, 
extret de L’amant de tota la 
vida. Aquesta primera part 
acabarà amb la lectura d’algu-
nes poemes de Miquel Martí 
Pol, extrets de les obres La 
fàbrica i El poble. 
La segona part de l’acte serà 
la lectura de diverses obres 
del poeta homenatjat, Salva-
dor Espriu, tant de poemes, en 
els què destaquen “El meu po-
ble i jo”, “Assaig de càntic en 
el temple”, “L’11 de setembre 
de 1714” o “Operació al se-
nyor Sant Jordi”, com de frag-
ments d’alguna de les seves 
novel·les com Laia, en aquest 
cas el primer capítol, o Prime-
ra història d’Esther, del què es 
llegirà un fragment. 

Tallers de flors i poesia 
omplen les activitats de Carme

El grup de dones va realitzar un taller de flors variades.

CARME / REDACCIÓ

Com no podia ser d’altra ma-
nera, aquest dies ens trobem 
flors arreu. L’esclat de la pri-
mavera es fa present.  Colors, 
flaires, formes, un món ben 
divers aquest, que pren més 
força encara aquests dies en 
que celebrem la diada de Sant 
Jordi, patró de Catalunya.
A Carme, el grup de dones 
que cada dilluns a la tarda es 
troba al Casal, dins l’espai de 
Dinamització, s’ha unit a l’es-
deveniment realitzant un taller 
de flors variades, com ho és la 
primavera.

Recital de poesia patriòtica
Demà dissabte 27 d’abril, l’as-
semblea territorial de l’ANC, 
Carme i Orpí Per La Indepen-
dència, ha organitzat un recital 
poètic amb música en directe 
al teatre de Carme. Es tracta 
d’una antologia de poetes ca-
talans com Salvat-Papasseit 
o Espriu- que ens mostren la 
crueltat de la guerra viscuda 
a casa, la desfeta posterior i 
el crit d’esperança d’un poble 
afeblit.  Els poemes seran re-
citats per carmetans i acom-
panyats per música en directe 
de la mà del grup MP0.

Detinguts els quatre autors del 
furt a l’escola de La Llacuna
LA LLACUNA / REDACCIÓ

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius i de la Unitat 
de Seguretat Ciutadana de la 
comissaria de l’Anoia van de-
tenir el passat dia 13 d’abril, 
quatre homes de nacionali-
tat espanyola i veïns de Bar-
celona, com a presumptes 
autors d’un delicte de roba-
tori amb força en una escola 
de la Llacuna. Els detinguts 
eren Francisco Javier GF, de 
21 anys, Gonzalo MO, de 28 
anys, Marcos SG, de 29 anys 
i Cristian RZ, de 22 anys. Els 
fets es remunten a la matina-
da del 13 d’abril, durant un 
control policial de prevenció 
de robatoris. Els mossos van 
aturar un vehicle ocupat per 
quatre persones, les quals es 
van posar molt nervioses en 
ser identificades. Aquest fet 
va fer sospitar els agents per 
la qual cosa van escorcollar 
el vehicle, on van localitzar 
cinc ordinadors portàtils, dues 
càmeres digitals i diverses ei-
nes susceptibles de ser em-

prades per cometre robatoris.
Davant aquesta troballa se’ls 
va demanar sobre l’origen 
dels ordinadors però van do-
nar versions contradictòries i 
poc creïbles. Els policies van 
comprovar que alguns dels or-
dinadors portaven un adhesiu 
del Departament d’Educació. 
Després de diverses compro-
vacions es va confirmar que 
els ordinadors havien estat 
sostrets de l’escola d’educació 
primària de la Llacuna.
Els quatre homes van quedar 
detinguts per la seva relació 
amb el robatori.
D’altra banda, els agents van 
observar que el conductor 
del vehicle mostrava signes 
externs de trobar-se sota els 
efectes d’algun tipus de dro-
ga. Li van fer la prova del 
drogotest i va donar positiva. 
Per aquest motiu van denunci-
ar-lo administrativament i se li 
va immobilitzar el vehicle. Els 
detinguts, van passar a dispo-
sició del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia d’Iguala-
da, el qual va decretar la lliber-
tat amb càrrecs per a tots ells.
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Masquefa representa el fet geganter 
de la cultura catalana a Brussel·les

Geganters i músics van acompanyar els gegants Treball i Cultura a terres europees.

MASQUEFA / REDACCIÓ

La Colla de Geganters i Gra·
llers de Masquefa ha fet ballar 
aquest cap de setmana els ge·
gants de l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya, el 
Treball i la Cultura, a Brussel·
les. La colla masquefina ha 
participat en el festival ‘Fene·
tre Ouberte sur la Catalogne’, 
que des del 19 d’abril i fins al 
demà 27 omplirà els carrers 
de la capital belga de cultu·
ra catalana. Organitzada pel 
Departament de Cultura de la 
Generalitat i la Federació de 
Joventuts Musicals Wallonie·
Bruxelles, aquesta mostra in·
ternacional està donant a co·
nèixer la riquesa i la diversitat 
de la cultura catalana mitjan·
çant una àmplia agenda d’ac·
tivitats com ara concerts, con·
ferències, exposicions, tallers 
de dansa i música popular, 
ballades de gegants, sarda·
nes, projeccions de pel·lícules 
i actes literaris.
La colla masquefina ha tin·
gut l’honor de representar-
hi el fet geganter, una de les 
manifestacions estretament 
vinculades a la nostra cultura 
i el nostre país. Una tretzena 
d’integrants de la colla, entre 
geganters i músics, van prota·
gonitzar dissabte i diumenge 
a Brussel·les dues llargues 
i espectaculars cercaviles, 
acompanyats de la colla local 
Geants des Marolles, de la 
companyia La Carrau, l’esbart 

dansaire de Rubí i els filibus·
ters de Vilanova i la Geltrú.
Davant dels nombrosos cu·
riosos que s’aturaven al car·
rer, alguns d’ells emocionats 
catalans que viuen en terres 
belgues, la cercavila de dis·
sabte va passejar els gegants 
de Catalunya des de la Porte 
de Hal fins a la cèntrica Grand 
Place, on els masquefins van 
fer dansar el Ball d’Aniversari 
al Treball i la Cultura. 
Diumenge la passejada va 
començar a la Rue Haute i va 
acabar al Manneken Pis, la 
popular estàtua de bronze. 
Durant el cap de setmana a 
Bèlgica, la Colla de Geganters 
i Grallers de Masquefa també 
ha gaudit de la resta d’activi·
tats protagonitzades per les 
altres entitats catalanes amb 
les quals ha coinciditcom la 
Cobla Sant Jordi Ciutat de 

Barcelona, els filibusters de 
Vilanova, l’esbart dansaire de 
Rubí, la companyia La Carrau 
i la formació de folk Sol i Se·
rena.

Trobada nacional d’escoles
També el cap de setmana pas·
sat, els petits de la colla van 
participar a Cabrils en la troba·
da nacional d’escoles que te·
nen gegants i gegantons. Van 
gaudir d’activitats com jocs 
inflables, trencacloques ge·
gants, un espectacle de mà·
gia i l’actuació dels Laietans. 
A més, van participar en una 
cercavila on, conjuntament 
amb la colla de Calella –pro·
pera Ciutat Gegantera· van 
passejar els gegantons de 
Catalunya, en Pau i n’Alegria. 
Després, la colla masquefina 
va fer·los dansar el ball Pe·
uets de gegant.

Vallbona aprova el pressupost 
d’aquest any amb una aposta social
VALLBONA / REDACCIÓ

El pressupost de l’ajuntament 
de Vallbona d’Anoia per a 
aquest 2013 –aprovat amb els 
vots a favor del govern (PSC 
i CiU) i els vots contraris de 
l’oposició (ERC)- fa una clara 
aposta social per a ajudar els 
col·lectius que passen per difi·
cultats davant l’actual context 
de crisi econòmica. El pres·
supost global és d’1.562.895 
euros, dels quals 609.008 es 
reserven a inversions que han 
de contribuir a millorar la qua·
litat de vida dels vallbonencs. 
Els números municipals per al 
2013 prioritzen els serveis so·
cials, els quals doblen la parti·
da, passant dels 12.000 euros 
del 2012 als 24.000 euros que 
s’hi destinaran aquest any. Al·
gunes de les accions previstes 
són l’ampliació de la jorna·
da  de la treballadora familiar, 
i un innovador programa de 
creació d’horts socials. Aquest 

horts es cediran gratuïtament 
a les persones i famílies amb 
menys recursos  perquè els 
cultivin i generin part dels seus 
propis aliments.
El govern municipal preveu 
condicionar al voltant d’una 
quinzena d’horts socials, amb 
dimensions diferents segons 
el número de membres de les 
famílies adjudicatàries i les se·
ves necessitat específiques. 
Es tractarà d’horts particulars 
i d’horts compartits. L’actua·
ció inclou, a més, una acció 
formativa per ensenyar·los a 
portar els horts amb sistemes 
ecològics i respectuosos amb 
el medi ambient.
L’aposta social també es vi·
sualitza en les partides dedi·
cades a finançar part de les 
quotes d’escolarització a la 
llar d’infants, al manteniment 
dels centres educatius o a la 
posada en marxa d’una pro·
gramació estable d’activitats 

per als joves.
També la promoció econòmi·
ca té un paper important en 
el pressupost. Un exemple 
en són els 3.600 euros que 
s’invertiran en un programa 
per potenciar el comerç i les 
empreses locals i difondre els 
seus productes i serveis.

Contenció de la despesa 
Els números del 2013 man·
tenen l’exercici de contenció 
de la despesa que el govern 
municipal ja ha aplicat durant 
tot el que porten de mandat, 
amb la implantació de noves 
mesures d’estalvi energètic 
i la introducció de criteris de 
major eficiència en la presta·
ció de diversos serveis, com el 
de la recollida d’escombraries, 
que veurà reduïda la despesa, 
que estava descompensada. 
Una de les partides que més 
baixa és la de festes, amb una 
reducció de 9.950 euros.

Maurici Lucena va visitar Piera durant la Fira del Sant Crist.

Diputats socialistes al 
Parlament visiten la comarca
ANOIA SUD / REDACCIÓ

El passat diumenge, el por·
taveu del Partit Socialista de 
Catalunya al Parlament de 
Catalunya, Maurici Lucena, 
va visitar la Fira del Sant Crist 
de Piera, acompanyat de Fina 
Altarriba, portaveu del grup 
municipal socialista a l’ajun·
tament de Piera, regidores 
del grup municipal, militants 
de Piera i comarca, així com 
l’alcalde d’Hostalets de Piero·
la, Dani Vendrell, i el Secreta·
ri d’Acció Política, Formació i 
Sectorials PSC·Anoia, Carles 
Cuerva. 
El portaveu va visitar els es·
tands de la mateixa, saludant 
els comerciants i ciutadans/
es a la vegada que escoltava 
les diverses realitats que afec·
ten al territori, com és l’atur, la 
precarietat laboral en general 
i en especial la juvenil, les re·
tallades a la universitat, la fal·
ta d’oportunitats laborals o la 
manca d’un projecte clar que 

aporti solucions a aquests pro·
blemes citats.
D’altra banda, el passat cap 
de setmana, la diputada del 
PSC al Parlament, Eva Gra·
nados va visitar el municipi 
d’Hostalets de Pierola, on va 
ser rebuda per l’alcalde Daniel 
Vendrell i la 1a tinent d’alcal·
de Marta Casas. Els presents 
van tenir una reunió de treball 
on l’alcalde i la tinent d’alcalde 
li van explicar a la diputada la 
situació del municipi i diverses 
problemàtiques del mateix en 
diversos àmbits. 

Desnonaments i preferents
El grup del PSC a Masquefa 
organitza per demà dissabte, 
a les dotze del migdia, a la sala 
d’actes l’Alzinar de Masquefa, 
una xerrada sobre “Desnona·
ments i Preferents, una estafa 
a la democràcia”, amb la par·
ticipació de Luz Fernàndez, 
membre de la PAH, i Carolina 
Poyato, advocada. 
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El Journal of Human Evolution 
publica un article sobre el Pau
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Recentment, el Journal of 
Human Evolution publica una 
nova recerca, sota el títol, 
“Middle Miocene Pierolapit-
hecus provides a first glimp-
se into early hominid pelvic 
morphology”, on es descriu la 
pelvis del Pierolapithecus ca-
talaunicus, Pau, en la qual han 
participat investigadors de la 
Universitat de Missouri i l’Ins-
titut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont.
En aquest treball, els inves-
tigadors Ashley Hammond, 
Sergio Almécija, David M. 
Alba i Salvador Moyà-Solà 
descriuen la pelvis d’en Pau, 
el Pierolapithecus catalauni-
cus que va viure fa uns dotze 
milions d’anys, trobada l’any 
2002 a l’Abocador de Can 
Mata, als Hostalets de Pierola. 
Més de 10 anys després de la 
troballa, els fòssils d’en Pau 
encara proporcionen noves 
publicacions. D’en Pau se’n 
van recuperar fins a 83 ossos 

o fragments d’ossos, dos dels 
quals corresponen a la pelvis i 
són els que han estat descrits 
en aquesta nou article. Mal-
grat tot, tan sols es disposa 
d’aquests dos fragments, i la 
seva morfologia és consistent 
amb altres estudis anteriors 
que confirmen que en Pau pre-
sentava encara adaptacions 
primitives per al desplaçament 
quadrúpede per damunt de 
les branques, però que també 
era capaç de desplaçar-se en 
una postura ortògrada (amb el 
tronc erecte) que li permetia 
grimpar verticalment.
L’ajuntament dels Hostalets 
de Pierola recolza la recerca 
que es desenvolupa a partir 
dels recursos paleontològics 
del municipi, ja que són dades 
molt valuoses per a conèixer 
l’evolució humana que forma-
ran part del projecte divulga-
tiu del Centre de Restauració 
i Interpretació Paleontològic 
(CRIP) dels Hostalets de Pie-
rola.

Granados valora positivament el 
Projecte Integral de la Gent Gran

La regidora, Marta Casas, i la diputada, Eva Granados, durant la seva visita a 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, 
va visitar l’ajuntament dels 
Hostalets de Pierola el passat 
divendres, amb l’objectiu de 
tenir informació de primera mà 
sobre els projectes municipals 
i, en especial, el Pla Integral 
de la Gent Gran dels Hostalets 
de Pierola.
La regidora de Benestar soci-
al, Marta Casas, conjuntament 
amb l’alcalde, Daniel Vendrell, 
van rebre la diputada i li van 
explicar els projectes de Cen-
tre de Restauració i Interpre-
tació Paleontològic (CRIP), 
l’espai esportiu polivalent i, 
finalment, el Pla Integral de la 
Gent Gran. El Pla Integral de 
la Gent Gran dels Hostalets 
de Pierola és una iniciativa in-
novadora que parteix d’un nou 
paradigma en l’atenció a la 
vellesa en els entorns rurals. 

L’objectiu de millorar l’atenció 
a la gent gran a través d’una 
cartera única de serveis amb 
recursos i activitats ajustats 
als diferents graus de necessi-
tats i, al mateix temps, establir 
una única estructura assisten-
cial. La diputada Eva Grana-
dos va valorar molt positiva-
ment, destacant “l’arrelament 
i la coherència del projecte 
amb el territori”. Va destacar 
que “en aquests moments cal 
posar en valor projectes que 
beneficiïn directament als ciu-

tadans aprofitant al màxim els 
recursos econòmics existents, 
i el Pla Integral de la Gent 
Gran dels Hostalets de Pierola 
ho compleix”.
Daniel Vendrell i Marta Casas 
han destacat que la visita i la 
valoració del projecte per part 
de la diputada Eva Granados 
“ha significat un cop d’optimis-
me i, sobretot, la confirmació 
que el Pla Integral de la Gent 
Gran està ben plantejat i as-
segurarà el bon servei que ne-
cessita la gent gran”.

La Torre organitza la primera 
trobada de compostaires

Part del consistori i l’empresa gestora Ambiens van explicar el funcionament del compostatge.

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El passat dissabte 20 d’abril, 
al local social de Pinedes de 
l’Armengol es va dur a terme 
la segona entrega de compos-
tadors per a ús familiar. Fa un 
any i mig aproximadament es 
va engegar un procés exclusiu 
de gestió de la matèria orgàni-
ca sense contenidors al carrer, 
sinó que els veïns reciclen els 
residus orgànics amb com-
postadors i alhora disposen 
d’un servei de recollida porta 
a porta de les pròpies restes 
vegetals que generen a les se-
ves parcel·les. Durant aquest 
procés de prova i implantació 
d’aquest sistema s’ha pogut 
observar una davallada signi-
ficativa de les restes vegetals 
que són abandonades de for-
ma descontrolada al voltant 
dels contenidors de rebuig així 
com en altres indrets. 
En la trobada de dissabte 

passat, l’alcalde Jaume Riba, 
acompanyat dels regidors Ma-
nel Gómez i Lourdes Cordón, 
juntament amb els tècnics de 
l’empresa gestora del servei 
Ambiens, varen tornar a recor-
dar la importància de reciclar 
aquestes fraccions de residus.
L’alcalde va manifestar que 
malgrat els costos d’eliminació 
de totes les fraccions de resi-
dus que es tracten són elevats 
i el servei en un terme tant dis-
pers, com és La Torre de Cla-
ramunt, és d’una complexitat 
important, amb l’ajut i la col·
laboració ciutadana és possi-
ble i viable, poder començar a 
ajustar a la baixa aquesta taxa 
a partir del proper any.
La trobada va acabar amb 
les experiències de diverses 
persones que durant aquest 
període han fet compost a les 
seves parcel·les i aquest ja 
s’aprofita per l’adob.

Hostalets acull una xerrada 
sobre la dieta mediterrània

Un bon nombre de públic va assistir a la conferència del Dr. Solanelles.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El passat divendres 19 d’abril 
va tenir lloc la xerrada sobre la 
dieta mediterrània a l’Auditori 
de cal Figueres dels Hostalets 
de Pierola, a càrrec del met-
ge de capçalera del poble, el 
doctor Joan Solanelles i Cas-
tellví. Emmarcada en el cicle 
de conferències sobre econo-
mia i cultura, la conferència va 
ser molt didàctica i entenedo-
ra per a tots els assistents. El 
Dr. Solanelles va explicar les 
grans virtuts de la dieta medi-
terrània, sobretot en la reduc-
ció de risc de patir malalties 
cardiovasculars.
Això és fruit dels beneficis 
d’aliments com l’oli d’oliva i 
els fruits secs, però també hi 
ha altres aspectes que aju-
den a tenir una vida saludable 
com l’exercici físic o el fet de 
socialitzar el menjar, així com 
la manera de cuinar, especial-
ment a la planxa.
Un altre factor important és 

consumir els grups d’aliments 
en la seva mesura, sense dei-
xar·ne cap de banda. Com és 
costum en aquestes conferèn-
cies, al final de la xerrada es 
va obrir el torn de preguntes, 
que va aclarir molts dubtes 
entre el públic assistent.

XIV Caminada Popular
Des de la Secció de Muntanya 
del Grup de Lleure “La Clau”, 
es presenta una nova edició, i 
ja en van catorze, de la Cami-
nada Popular de l’Anoia. L’iti-
nerari té un recorregut circular 
d’uns 18 quilòmetres i es pre-
veu que pugui realitzar·se en 
una mitjana d’unes quatre ho-
res aproximadament. Trans-
correrà pel terme municipal 
dels Hostalet de Pierola, pas-
sant per diversos indrets. La 
caminada serà el 12 de maig 
i la sortida podrà efectuar-se 
entre 2/4 de vuit i 2/4 de nou 
del matí, des de el Parc de Cal 
Ponsa.

El Casal de la gent 
gran de La Llacuna 
celebra el seu desè 
aniversari
LA LLACUNA / REDACCIÓ

El passat dia 18 d’abril, el 
Casal de la gent gran de La 
Llacuna va complir el desè 
aniversari de la seva fundació 
i per commemorar aquesta 
data, la Junta va preparar un 
dinar a tots els socis. La festa 
va ser presidida per l’alcalde 
de La Lacuna, Josep Pare-
ra, així com pels regidors de 
Benestar Social, Santa de 
Blas, i de la Joventut, Rosa 
Busquets. Un bon dinar amb  
pastís d’aniversari, servit tot 
pel Restaurant de Cal Tiquets, 
i després un acte d’homenat-
ge als membres de la Junta 
fundadora del Casal en el què 
se’ls va obsequiar amb una 
placa recordatori.
Per a finalitzar l’emotiu acte, 
Josep Parera va dirigir unes 
paraules de suport a tots els 
assistents. També la regidora 
Santas de Blas va fer ús de la 
paraula, així com Emilia Solé, 
que va fer una glosa de la 
bona entesa entre la gent gran 
del Casal i agraint el carinyo i 
dedicació dels membres de la 
Junta i de l’alcalde i regidors.

Ball i fi de festa
Com a fi de festa es varen re-
partir obsequis als assistents i 
es va iniciar una bona estona 
de ball a càrrec del duet músic 
i vocal Josep i Joan.
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Comença el curs de foment de 
l’emprenedoria i del comerç

Unu du Maiu amplia la seva 
activitat de cara a l’1 de maig

Diverses cites 
culturals per aquest 
cap de setmana 

Calaf proposa una caminada 
per descobrir el passat miner

Al pati de l’escola s’hi van aplegar nombroses parades de llibres.

CALAF / REDACCIÓ

L’espectacular mostra gastro-
nòmica ha estat altra vegada 
un dels principals atractius 
de la celebració de Sant Jor-
di a l’escola Alta Segarra de 
Calaf. La proposta sempre 
compta amb una alta parti-
cipació de pares i mares del 
centre, i aconsegueix supe-
rar-se en cada edició pel que 
fa a l’originalitat, la diversitat 
i la presentació dels plats. A 
més de poder veure’n l’expo-
sició, alumnes, mestres i tots 
els pares i mares que volien 
han pogut tastar les diferents 
receptes. Mentrestant, al pati, 
hi havia instal·lades nombro-
ses parades de llibres i roses, 
a càrrec d’alumnes del cen-
tre. La jornada de Sant Jordi 
també té un valor reivindicatiu 
important, i és per això que 
representants de l’AMPA del 
centre col·locaven una petita 
senyera a la solapa de tothom 
que assistia a la festa, i també 
amb la mateixa intenció s’ha 
instal·lat al pati un divertit mu-
ral en favor de l’ensenyament 

en català.

El Dictat Català de Calaf
Les activitats de Sant Jordi a 
Calaf van centrar-se al voltant 
de la llengua catalana, amb la 
segona edició dels Dictats —
que van repetir la bona acolli-
da de l’any passat, especial-
ment en la categoria d’adults. 
Enguany els textos escollits 
per la professora de català, 
Montserrat Isern, van ser ex-
trets de la novel·la “Laia”, de 
Salvador Espriu. Els primers 
en demostrar el seu coneixe-
ment de la llengua van ser els 
participants de la categoria 

CALAF / REDACCIÓ

Demà dissabte 27 d’abril, tin-
drà lloc al Cafè del Casal de 
Calaf, el concert “Saffran!” 
que oferirà tot tipus de música 
gypsy-swing combinada amb 
sons francesos, austríacs, 
italians de la mediterrània. El 
concert serà a les onze de la 
nit amb entrada gratuïta.
D’altra banda, diumenge 28 
a 2/4 de set de la tarda tindrà 
lloc al Casal el concert “Calaf 
canta Sant Jordi”, que un any 
més organitza la Coral Res-
sons i que comptarà enguany 
amb la participació de nom-
broses formacions.

Unió de Pagesos 
organitza una xerrada 
sobre la reutilització 
de llavors en cereals
CALAF / REDACCIÓ

Unió de Pagesos organitza 
avui divendres, una xerrada 
informativa a Calaf sobre la 
reutilització de llavors en el ce-
real. La presentació de la xer-
rada anirà a càrrec de Joan Vi-
dal, coordinador comarcal de 
l’Anoia d’Unió de Pagesos, i el 
debat posterior serà moderat 
per Alejandro Domingo, res-
ponsable nacional del sector 
dels cereals i herbacis d’Unió 
de Pagesos.

CALAF / REDACCIÓ

L’associació calafina Unu du 
Maiu fa anys que organitza 
concerts per a la vigília de 
l’1 de maig. Enguany hi tor-
na, concretament el dimarts 
30 d’abril, amb l’actuació de 
La cruz de mi vecino, The 
Pink Goats, Esgarriats i Pd’s 
Columna ATK. El concert co-
mençarà a 2/4 d’onze de la nit 
i tindrà lloc a la Sala d’Actes. 
Però, amb la voluntat d’ampli-
ar l’activitat i de donar-hi tam-
bé un enfocament més social, 
Unu du Maiu portarà a terme 
aquest dissabte 27 diver-

ses iniciatives. Primerament, 
una recollida de menjar per 
al Banc d’Aliments de Calaf. 
Durant tot el matí, els veïns 
podran aportar a la plaça dels 
Arbres productes bàsics. De 
cara a la tarda, a les quatre, 
els nens i nenes podran pas-
sar una estona divertida amb 
els tallers infantils, i a continu-
ació es donarà xocolata des-
feta per a berenar. Encara el 
mateix dissabte, a les sis i al 
Cafè del Casal, s’oferirà una 
xerrada oberta a tothom per 
part de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca.

CALAF / REDACCIÓ

El proper diumenge 28 d’abril, 
tots aquells que ho vulguin po-
dran conèixer de més a prop 
la història de les mines de lig-
nit de Calaf i de Calonge de 
Segarra, gràcies a una nova 
edició de les “Caminades amb 
torna”. En aquesta ocasió el 
recorregut serà d’uns 12,5 
quilòmetres, i portarà els par-
ticipants fins al peu d’aques-
tes antigues instal·lacions 
mineres. Una vegada més es 
combina l’esport amb el gaudi 
de la natura i el coneixement 

de l’entorn més proper —tant 
pel que fa al paisatge com a 
la història. 
La sortida de la caminada es 
farà a les vuit del matí des 
de davant del Bar Rosa, a la 
plaça dels Arbres. Aquesta 
vegada no cal inscripció prè-
via, només cal presentar-se a 
l’hora de la sortida i portar-se 
cadascú l’esmorzar. 
Les “Caminades amb torna” 
s’organitzen des de la regido-
ria d’Esports de l’ajuntament 
de Calaf amb la col·laboració 
d’Antonino Mestres.

L’Escola de Calaf reivindica 
l’ensenyament català per la diada

infantil i juvenil. A les set de 
la tarda va començar l’edició 
per a la categoria d’adults, en 
aquest cas amb molta més 
participació, ja que van ser 26 
les persones que van prendre-
hi part. La regidora de Cultura, 
Fina Bastardas, va obsequi-
ar als joves guanyadors amb 
jocs relacionats amb la llen-
gua i amb un llibre, mentre 
que en la categoria adulta es 
va obsequiar amb un àpat per 
a dues persones o bé amb un 
lot de llibres de mans de l’al-
caldessa, Maria Antònia Tru-
llàs, qui va agrair la participa-
ció de tothom.

La gent gran de Calaf va viure 
diumenge el seu homenatge

La tradicional foto de família amb tots els participants a la festa.

CALAF / REDACCIÓ

Unes 170 persones van par-
ticipar, diumenge, de la tradi-
cional Festa Homenatge a la 
Gent Gran de Calaf. El dia, 
assolellat malgrat el vent, va 
acompanyar també els avis 
i àvies en la celebració de la 
seva diada, una jornada de la 
qual gaudeixen intensament. 
L’activitat va començar amb 
la missa a l’església de Sant 
Jaume, amb els cants de la 
Coral Ressons. La mateixa 
formació coral es va encarre-
gar d’oferir un bonic concert 
en finalitzar l’ofici, que va in-
cloure sardanes i havaneres, i 
que va finalitzar amb el “Cant 
de la Senyera” i tothom dem-

peus. En sortir de missa es 
va prendre la ja tradicional 
fotografia de família, amb tots 
els participants de la festa a la 
plaça Gran. Després, ja a la 
sala de festes Bogart, va ser 
el torn dels parlaments. Hi van 
intervenir l’alcaldessa, Maria 
Antònia Trullàs, la regidora 
de Benestar, Pilar Cardona, el 
responsable de l’Oficina de la 
Gent Gran Activa de la Gene-
ralitat, Agustí Vilà, i el Diputat 
delegat d’Igualtat, Ciutadania i 
Benestar Social, Josep Oliva. 
Tots ells van agrair als pre-
sents la participació en aques-
ta entranyable festa, i van 
destacar la importància d’un 
envelliment actiu i saludable. 

CALAF / REDACCIÓ

Aquest dilluns van començar 
al Centre de Recursos per 
a l’Ocupació les classes del 
projecte “Ocupa’t”, una inicia-
tiva impulsada per la Diputa-
ció de Barcelona que pretén 
donar eines als emprenedors 
que vulguin muntar un negoci 
com a forma d’autoocupació. 
La cap de secció de Planifica-
ció i Anàlisi de la Gerència de 
Serveis de Comerç de la Dipu-
tació, Cristina Jiménez, va fer-
se càrrec de la presentació del 
curs. Jiménez va destacar la 
bona resposta que hi ha hagut 
a Calaf pel que fa al nombre 
de participants, i va explicar 
que es tracta d’un programa 
pilot que també es portarà a 

terme en ciutats com Igualada 
o Vilassar de Mar. Per la seva 
banda, el primer tinent d’alcal-
de de l’ajuntament de Calaf, 
Joan Caballol, va encoratjar 
els alumnes a aprofitar el curs 
al màxim, i va destacar la im-
portància d’iniciatives com 
aquesta per poder contribuir al 
creixement i diversificació del 
teixit comercial calafí.
El curs consta de 45 hores 
de formació teòrica, durant 
les quals es donarà eines i 
consells per a la creació i bon 
funcionament d’un negoci. 
Després, la Diputació oferirà 
un servei gratuït d’acompa-
nyament i coaching a totes 
aquelles iniciatives comercials 
que es generin gràcies al curs.

Els Mossos donen consells de 
seguretat per a la gent gran
CALAF / REDACCIÓ

Un agent dels Mossos d’Es-
quadra va ser divendres pas-
sat a Calaf, concretament a 
l’Esplai de la Gent Gran, per 
oferir una interessant xerrada 
sobre seguretat i estafes. 
A través de nombrosos exem-
ples i anècdotes, el policia va 
donar consells d’utilitat a totes 
les persones grans que hi van 
assistir, per evitar enganys i 
furts a aquest sector de la po-

blació. Per exemple, tenir la 
precaució de tancar bé amb 
clau sempre que se surt de 
casa, o bé assegurar-se del 
tot de la identitat d’una perso-
na abans d’obrir-li la porta —i, 
en cas de dubte, no fer-ho. 
La xerrada va resultar d’allò 
més amena i pràctica, procu-
rant ser útil per a tots els pre-
sents, un públic que moltes 
vegades és el més afectat per 
alguns tipus d’estafes.
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La Plataforma Aturem el Fracking 
organitza actes informatius a l’Anoia

La xerrada de la PAF que es va dur a terme a Castellfollit de Riubregós.

ALTA ANOIA / REDACCIÓ

Davant els rumors que apun-
ten que el Govern de la Ge-
neralitat podria replantejar les 
autoritzacions per centrar les 
prospeccions d’hidrocarburs 
a les terres dels secans de 
Lleida, la Plataforma Aturem 
el Fracking (PAF) ha decidit 
intensificar les seves xerrades 
informatives a les comarques 
de Ponent. Segons fonts no 
oficials, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat podria 
decidir desestimar els projec-
tes de fracking a les comar-
ques humides de la Garrotxa, 
Ripollès, Osona o Berguedà, 
per la seva gran afectació so-
bre la riquesa del paisatge, i 
optar per centrar la recerca 
d’hidrocarburs als secans llei-
datans.
Per fer front a aquesta amena-
ça, el sector lleidatà de la PAF 
ha optat per intensificar les 
seves xerrades als municipis 
afectats pel projecte Darwin, 
promogut per Montero Ener-
gy, i actualment aturat des del 
Govern català. En aquest sen-
tit, la darrera setmana s’han 

realitzat xerrades informatives 
a municipis de l’Anoia com 
Calaf i Castellfollit de Riubre-
gós i, avui divendres se’n farà 
una a Igualada. A més, demà 
dissabte tindrà lloc una troba-
da nacional de la Plataforma a 
Calaf.
Per altra banda, la PAF tam-
bé ha iniciat, en col·laboració 
amb entitats locals com el 
Grup de Defensa del Medi Na-
tural de la Segarra o el Fòrum 
l’Espitllera, una campanya de 
reivindicació dels valors del 
paisatge dels secans, amb la 
distribució del document “Un 
paisatge per demà” que ha 
rebut ja l’adhesió d’una dot-

zena de col·lectius. El passat 
dimecres 10 d’abril, el docu-
ment fou lliurat en mà per part 
de representants de la PAF al 
Parlament de Catalunya als 
Consellers Santi Vila, de Ter-
ritori i Sostenibilitat, i Josep M. 
Pelegrí, d’Agricultura i Medi 
Natural.
A hores d’ara, cent vint ajun-
taments de Catalunya s’han 
declarat lliures de fracking, 
a banda d’una dotzena de 
Consells comarcals, entre els 
què s’hi compten la Segarra, 
la Noguera, el Solsonès, el 
Pallars Sobirà i es confia que 
ben aviat s’hi sumaran l’Urgell 
i l’Anoia, entre d’altres.

Tot a punt pel primer simposi 
sobre la Segarra Històrica
ALTA ANOIA / REDACCIÓ

El proper dissabte 4 de maig, 
el castell dels comtes de Que-
ralt reunirà una vintena d’as-
sociacions, fundacions i altres 
col·lectius socials, culturals 
i lúdics dels territoris perta-
nyents a l’àmbit de la Segarra 
natural i reunits dins la Xarxa 
Sikarra per a celebrar el pri-
mer simposi d’entitats de la 
Segarra històrica.
L’acte servirà per a donar a 
conèixer el manifest que re-
ivindica la identitat comuna 
dels territoris de la comarca 
natural de la Segarra i explicar 
què representa i quins objec-
tius té la Xarxa Sikarra, creada 
al llarg del darrer any en suc-
cessives trobades als munici-
pis dels Prats de Rei, Verdú i 
Montmaneu. 
El programa s’estructura en 
un seguit de xerrades al vol-
tant dels elements culturals, 
històrics, geogràfics i artístics 
comuns, i hi intervindran re-
presentants del Grup de Re-
cerca de les Terres de Ponent, 
del Fòrum l’Espitllera, de la 
Fundació Cases i Llebot, del 
Centre Municipal de Cultura 
de Cervera o de la Fundació 
Tekhnikós, entre d’altres, i una 
taula rodona on s’analitzaran 
els potencials turístics, agra-
ris, paisatgístics i mediambi-
entals de la comarca, proble-

màtiques actuals i visions de 
futur, amb intervencions de 
membres de la Unió de Page-
sos, el Grup de Defensa del 
Medi Natural de la Segarra o 
l’Associació pel Desenvolupa-
ment de la Vall del Corb, entre 
d’altres.

Altres activitats culturals
Com a activitats complemen-
tàries, es preveu una mostra 
de cultura popular, amb la par-
ticipació de l’agrupació cerve-
rina Seny Major, una mostra 
gastronòmica, dirigida pels 
Amics del Romesco de Santa 
Coloma i una visita guiada pel 
nucli històric colomí, a càrrec 
de l’Associació Cultural Baixa 
Segarra. També hi haurà un 
punt d’informació on les enti-
tats que ho desitgin es podran 
donar a conèixer i interactuar 
amb d’altres de l’àmbit segar-
renc.
El simposi, que se celebrarà el 
proper dissabte, estarà obert a 
tot el públic que desitgi apro-
fundir en l’afinitat comuna que 
tenen els territoris dispersos 
en les cinc comarques que 
avui fragmenta la Segarra 
històrica, entre les quals hi ha 
l’Alta Anoia, amb voluntat de 
sumar dinamisme i projectes 
i potenciar les iniciatives de 
manera engrescadora, positi-
va i de futur.

L’Escola de Prats descobreix 
un conte inèdit per Sant Jordi

Elena Casanoves, explicant el conte sobre en Jordi i la Llengua.

PRATS DE REI / REDACCIÓ

L’Escola dels Prats de Rei va 
celebrar dimarts una festa de 
Sant Jordi d’allò més lluïda. 
De fet, els actes van comen-
çar el dilluns 22, quan una 
mare del centre, Elena Casa-
novas, va recórrer les diver-
ses classes explicant un conte 
de Sant Jordi que ella mateixa 
ha escrit. Es tracta d’una his-
tòria amb clares referències a 
la defensa de l’ensenyament 
en català, davant de les darre-
res amenaces. Els personat-
ges del conte són un nen que 
es diu Jordi i una nena que es 
diu Llengua. Hi ha un monstre 
molt dolent que vol atacar la 
Llengua, però al final en Jor-
di l’acaba salvant. En acabar 
d’explicar el conte, l’autora va 
pujar al campanar amb dos 
alumnes i va penjar-hi una se-
nyera, al mateix temps que va 
deixar anar un colom blanc, 
símbol de la pau.

El dia de Sant Jordi, des del 
centre, es va muntar la tradi-
cional parada de llibres i de 
roses, i a la tarda es va portar 
a terme una actuació a la sala 
polivalent, oberta a tothom i 
protagonitzada pels alumnes 
del centre. Es van recitar po-
emes de Salvador Espriu —
commemorant el centenari 
del seu naixement—  i de la 
poetessa Joana Raspall, que 
aquest any compleix també 
100 anys. També es va can-
tar el cant dels Segadors, i els 
presents van poder veure de 
prop una completa exposició 
d’objectes antics aportats per 
avis i pares de l’escola, que 
s’han treballat aquest trimes-
tre en el projecte “En el temps 
dels nostres avis”. Després 
l’AMPA de l’Escola va vendre 
coques i begudes per berenar, 
i es va poder adquirir també el 
conte sobre en Jordi i la Llen-
gua, d’Elena Casanovas.

Jornada meteoastronòmica a 
l’Observatori de Pujalt
PUJALT / REDACCIÓ

El dissabte 4 de maig es por-
tarà a terme una jornada me-
teoastronòmica a l’Observa-
tori de Pujalt, on tothom qui 
vulgui podrà gaudir de la me-
teorologia i/o de l’astronomia. 
La jornada tindrà el suport de 
l’Agrupació Astronòmica de 
l’Anoia, AstroAnoia, i també 
de l’Agrupació Astronòmica de 
Barcelona, Aster.  La jornada 
completa començarà a 2/4 de 
sis i s’acabarà a la mitjanit. La 
jornada obre moltes possibi-
litats per a què tothom pugui 
trobar la seva opció. D’una 
banda, pot escollir meteorolo-
gia i astronomia, de 2/4 de sis 
a 2/4 de set de la tarda, amb 
experiments meteorològics; 
i de les set a les dotze de la 
nit, un curs intensiu d’astrono-
mia. D’altra banda, també es 
pot combinar els experiments 

meteorològics, amb concep-
tes bàsics d’astronomia. Com 
a tercera opció, es pot fer tan 
sols els curs intensiu d’astro-
nomia, de set a 2/4 de deu del 
vespre, i la observació astro-
nòmica. O tan sols, la obser-
vació astronòmica de deu a 
dotze de la nit. Com a última 
opció, en el cas dels interes-
sats en la meteorologia, es 
pot escollir fer els experiments 
meteorològics i treballar amb 
els aparells meteorològics de 
mesura de l’Observatori, pres-
cindint de la part astronòmica. 
Les persones que es quedin a 
fer observació astronòmica cal 
que es portin el sopar i d’abric. 
Trobareu tota la informació a 
www.observatoridepujalt.cat. 
Per dubtes o per inscriure’s 
a alguna de les opcions de la 
jornada cal trucar al al 93 869 
80 22 o al 620 136 720.

L’espai “Ametller” 
de Copons prepara 
activitats per a la fira 
de primavera
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 a infants de 2 a 6 
anys l’“Ametller” de Copons. 
Al llarg del matí hi haurà dife-
rents activitats. Entre 2/4 d’on-
ze i 2/4 de dotze del migdia hi 
haurà tallers per a infants de 
3 a 6 anys, a 2/4 de dotze hi 
haurà un conte de primavera i 
a les dotze una xerrada sobre 
la pedagogia Waldorf i més 
informació sobre el projecte 
“Ametller”, que segueix aquest 
sistema pedagogic. 
Al llarg del matí hi haurà servei 
de bar i venda de llibres, ma-
terials didàctics i també jogui-
nes fetes per les famílies que 
formen part de l’espai “Amet-
ller”. També visitarà l’espai un 
pare exalumne d’una escola 
Waldorf d’Alemanya, que ex-
plicarà la seva experiència 
des de tots els punts de vista 
al moment de la xerrada. La 
pedagogia Waldorf va néixer 
a Alemanya a inicis del segle 
XX de la mà del filòsof Rudolf 
Steiner, el fundador de l’antro-
posofia.
Per a més informació, els in-
teressats poden trucar al 671 
429 975.



Dimecres vinent es lliuraran els Premis Neptú als 
esportistes igualadins més destacats de l’any
IGUALADA / REDACCIÓ

El Teatre Municipal l’Ateneu 
acollirà el proper dimecres, 1 
de maig, la cerimònia de lliu-
rament dels Premis Neptú, els 
guardons que anualment reco-
neixen els millors esportistes, 
tant escolars com membres 
d’entitats i clubs esportius, a la 
ciutat d’Igualada.  
Seguint el format encetat l’any 
2012, i com ha explicat aquest 
dimecres la regidora d’Esports 
de l’Ajuntament, Rosa Plassa, 
la cerimònia es dividirà en dues 
parts: a les 17h, moment de 
destacar les fites dels millors 
esportistes de les escoles de la 
ciutat i tot seguit, a les 19h, torn 

portistes masculí i femení de 
la ciutat. En aquesta ocasió, 
els nominats a millor esportis-
ta masculí són Eduard Viles 
(CAI), Albert Moreno (CERRR) 
i Jordi Viladoms (Moto Club 
Igualada), i Èlia Pascual (CAI), 
M. Pilar Ríos (CE UECAnoia) 
i Aida Macià (Club Nàutic Bé-
tulo) en categoria femenina. Hi 
haurà també guardons per re-
conèixer els millors esportistes 
col·lectius, els esportistes pro-
mesa amb més projecció, els 
entrenadors sènior i de base 
més destacats i, finalment, 
l’esdeveniment esportiu més 
significatiu. Plassa ha destacat 
la importància de conservar 
“aquesta festa de l’esport a 
casa nostra, perquè Igualada 
és una ciutat molt viva espor-
tivament i l’esforç dels nostres 
esportistes, des dels més pe-
tits als professionals, exigeix 
un reconeixement”. L’entrada a 
l’Ateneu serà gratuïta. 

Els esportistes escolars més destacats de l’any passat, a la gala dels premis Neptú.

Esports
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Finalistes dels Premis Neptú 2013
INDIVIDUAL masculí 
EDUARD VILES FARRENY  CLUB ATLÈTIC IGUALADA.
ALBERT MORENO MOLINS CE ROGER ROCA RUNNING  
JORDI VILADOMS ARGÜELLES MOTO CLUB IGUALADA 
INDIVIDUAL femenina 
ÈLIA PASCUAL HERNÁNDEZ  CLUB ATLÈTIC IGUALADA 
MA. PILAR RIOS i TRIGUERO CLUB UECANOIA 
AIDA MACIÀ GUAL   CLUB NÀUTIC BÉTULO         
COL.LECTIU masculí 
JORDI TORRES MURILLO  CLUB BÀSQUET IGUALADA 
ADRI SUERO CARRION  CLUB HANDBOL IGUALADA 
TON BALIU PIQUÉ IGUALADA HOQUEI CLUB 
COL.LECTIU femení 
MARIA DÍEZ BUSQUÉ   IGUALADA HOQUEI CLUB 
XÈNIA FREIXAS CASANY  CLUB BÀSQUET IGUALADA 
JUDIT SOLÉ TOMÀS   CB SEGLE XXI 
PROMESA masculí 
FRANCESC BERTRAN MARTI CLUB ATLÈTIC IGUALADA 

Millors esportistes 
de cada entitat

Agrupació BTT Anoia  
Antoni Camps i Carbonell
Hoquei Línia Igualada 
Jaume Doncel Elias
Aula de Cultura Física 
Jenifer Casado Mogollón
Club Atlètic Igualada 
Eduard Viles Farreny 
Èlia Pascual Hernàndez
José R. Rios Cuadros (triatló)  
Elena Barlabé Bernadó
Club Bàsquet Igualada 
Jordi Torres Murillo 
Xènia Freixas Casany
Club Bitlles Igualada 
Nil Solé Hernàndez 
Rosa Giménez Santiesteban
Club Escacs Igualada 
Josep Ma. Llacuna Fabregat
Club Roger Roca Running 
Albert Moreno Molins
Club Exc. Uecanoia 
Josep Ma. Calafell Torras 
Ma. Pilar Rios Triguero
Club Frontennis Igualada 
Jaume Estapé Garcia
Club Futbol Igualada 
Josep Díez Busqué 
Maria Solé Tomàs
Club Handbol Igualada 
Adrià Suero Carrión
Club Natació Igualada                   
Alex Varea Parra 
Irena Gual Grado
Club Ping Pong Igualada 
Josep Ma. Alonso Castillo
Igualada Hoquei Club                
Ton Baliu Piqué 
Maria Díez Busqué 
Marta Bossa (patinatge) 
Igualada Volei Club  
Quim Carles Santacana 
Mireia Aymerich Garcia
Moto Club Igualada        
Jordi Viladoms Argüelles
Pescadors Esportius  
Matilde Cantos Iglesias
Secció Esp. Ateneu Ig. 
Josep Mas Ferrer
Unió Esportiva Montserrat 
Ismael Jimenez Guerra 

Acadèmia Igualada Nil Alonso de Gràcia 
 Marcel.la Solé Tomàs 
Escoles de l’Ateneu Ig. Gerard Garriga Salazar
 Júlia Margets Casas
C.E. Mestral Àlex Garcia  Godó 
 Guillem Carner Carner 
C.E. Montclar  Anna Torras Vives
Emili Valles Xavier Vila Rubio
 Alba Pelfort Ventura
Gabriel Castellà David Vázquez Cantos
 Farida El Kasmi
Garcia Fossas Joan Ferrer Gutierrez
 Giovanna Nascimento Silva 
Ramon Castelltort Roger Miquel Farré
 Judith Molano Piñedo
Escola Anoia Eduard Basurto Torres
 Jordina Llenas Cano
Escola Pia Ivan Lora Torras
 Miriam Alomar Queraltó

JOAN MASIP NAVARRO  CLUB PING PONG IGUALADA 
BERNAT JAUME IZCARA  CLUB ESPORTIU FEM ESQUAIX  
PROMESA femení
SHEILA GARCIA MUNTANÉ  CLUB ATLETIC IGUALADA 
IRENA GUAL GRADO   CLUB NATACIÓ IGUALADA 
EVA DOMINGO GRAELLS  ANOIA GOLF CLUB 
ENTRENADOR Sènior 
JOAN ISART CORBELLA  CLUB BÀSQUET IGUALADA 
JOAN ALCOBERRO GUAL  CLUB HANDBOL IGUALADA 
JOAN A. GONZALEZ PRIETO  IGUALADA HOQUEI CLUB 
ENTRENADOR Base 
SERGI BADET FARRÉS   CLUB ATLÈTIC IGUALADA 
ROGER SOLÉ LLOBET   CE ROGER ROCA RUNNING 
MARIO MARTÍNEZ ROS  CLUB FUTBOL IGUALADA 
ESDEVENIMENT Esportiu
XX GRAN PREMI BLAUTEC  
XVIII MEMORIAL LLUÍS BASAS CLUB NATACIÓ IGUALADA 
 

per als esportistes integrants 
d’entitats i clubs igualadins. En 
aquesta ocasió, la presentació 
anirà a càrrec de Marta Bayar-

ri i s’hi inclourà l’actuació de 
L’Aula Escola de Dansa. 
En l’edició de l’any passat, 
aquests premis van coronar 

els atletes Roger Roca (Club 
Esportiu Roger Roca Running) 
i Ariadna Ramos (Club Atlètic 
Igualada) com els millors es-

Esportistes Escolars més descats
Escolàpies Quim Fillat 
 Berta Vilella
 Júlia Vilella
Germans Maristes Jan Ortuño Prat 
 Alba Camañes Termens 
 Enric Fuentes Albareda
 Laura Lumbreras Bernabeu
Joan Mercader Guillem Aribau Gumà
 Iola Godó Estany
Pere Vives Vic Marc Rossell Pelfort
  Mireia Sànchez Carner
Col.legi Jesus Maria Abel Mendez Bertrán
 Jana Roca Enrique
Col.legi Monalco Adrian López Garcia 
 Meritxell Pujol Cuevas 
 Oscar Sànchez Garrido 
 Judit Pablos Garrido 
Mowgli Carla Domingo Sànchez
 Xevi Sanz Musarro
Escola Auria Lluís Bilbeny Pelfort
 Marta Aynes Soler 



El Valdagno complica el somni europeu 
de l’Igualada Hoquei Club
IGUALADA / IHC BLOCAT

El 2 a 3 final deixa l’eliminatò-
ria molt complicada pels igua-
ladins, però encara queda el 
segon episodi a Itàlia.
Monclús demanava l’ajuda de 
la gent per afrontar un equip 
poderós com el Valdagno. I la 
gent no va fallar. 600 espec-
tadors van retornar la mítica 
Força de les Comes. Però 
com si recuperar sensacions 
de grans nits europees pas-
sés factura, els igualadins van 
començar el partit entre agar-
rotats i nerviosos. Fruit d’això 
va arribar el 0 a 1 de Nicolia en 
una gran rematada a l’escaire 
després d’un teva-meva amb 
Pedrito Gil nascut d’una falta 
de l’internacional espanyol en 
la recuperació. Era el minut 4 
i els igualadins van viure els 
seus pitjors minuts, amb mol-
tes errades en la sortida de 
bola (salvades amb l’encert 
d’un immens Elagi). Per sort, 
a poc a poc, els arlequinats es 
van anar espolsant nervis i res-
ponsabilitat i van començar a 
carburar. Baliu va establir l’em-
pat amb un gran llençament de 
falta, per baix i al pal llarg.
Amb l’1 a 1 l’àrbitre Romau va 
entrar en acció. Primer es va 
passar pel forro el reglament 
com a mínim en dues ocasions 
(la ja esmentada falta per tocar 
la bola des de terra) i l’errada 
infantil dels italians de tenir 6 
jugadors en pista en un canvi. 
Totes dues són accions que ja 

  Jornada 23
  Vilanova  -  Lleida   1  :  4
  Calafell  -  Sant Feliu   5  :  2
  Voltregà  -  Blanes   6  :  4
  Shum  -  IGUALADA   3  :  1
  Lloret  -  Alcoi   10  :  3
  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   23   31     101:93     8
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   23   10     54:121     -67

L’IHC no va poder doblegar el Valdagno a les Comes. Foto: Joan Guasch.

Empat del femení amb el Bigues i Riells

OK Lliga masculina

OK Lliga femenina
  Jornada 22
  Traviesas HC - Reus Deportiu    0-5
  Maheco Cerdanyola CH - Palau de Plegamans   5-4
  Biesca Gijón - CP Voltregà    3-2
  CP Vilanova Salut Dental - CP Manlleu    2-5
  Sferic Terrassa - Girona CH    2-6
  CP Alcorcón CAT’s Best - HC Borbolla    7-0
  Fontanellas i Martí IHC - CHP Bigues i Riells    1-1

Classificació
          PT j g e p gf gc
  1. Alcorcón  49  23  15  4  4  77  42
 2. Biesca Gijón  47  21  15  2  4  68  41
 3. Voltregà  44  19  14  2  3  79  35
 4. Reus Dep.  44  21  14  2  5  75  40
 5. Girona  41  22  12  5  5  74  47
 6. Manlleu  40  21  13  1  7  102  64
 7. IGUALADA  38  22  12  2  8  81  59
 8. Palau de Pl.  31  23  9  4  10  69  66
 9. Sferic Terrassa  30  21  9  3  9  57  45
 10. Bigues Riells  24  21  6  6  9  44  44
 11. Vilanova  15  21  4  3  14  44  58
 12. Cerdanyola  15  21  4  3  14  58  100
 13. Borbolla  7  21  2  1  18  32  114
 14. Traviesas  3  21  1  0  20  13  118

Champions League
  QUARTS DE FINAL, anada
  Liceo Coinasa HC - FC Barcelona    2-2
  CE Noia Freixenet - SL Benfica (POR)    3-3
  Reus Deportiu - FC Porto (POR)    3-2
  Igualada HC - Hockey Valdagno (ITA)    2-3
  Tornada l’11 de maig.

Adéu a les fases 
d’ascens de l’IGD 
Vòlei Club
VOLEIBOL / REDACCIÓ

Dissabte passat l’equip sènior 
masculí A del Pintures Planell 
Igualada VC va dir adéu defi-
nitivament a les fases d’ascens 
a Nacional. La derrota contra 
el Vikings, el segon classificat, 
per 3-1 va distanciar els dos 
equips en més de 3 punts i fa 
inassolible matemàticament la 
segona plaça. D’aquesta ma-
nera, a l’Igualada només li que-
da la disputa del 3er lloc a la 
taula a només una jornada de 
finalitzar la temporada a Prime-
ra Catalana. El perseguidor és 
el Sant Boi, que es troba quart 
a un sol punt dels igualadins.
El partit contra el Prat va ser 
força fluixet per la banda igua-
ladina, amb molts problemes 
de recepció i defensa. Sembla-
va un partit d’allò més disputat, 
amb un Igualada molt concen-
trat i amb atacs contundents 
fins a la meitat del primer set, 
quan de sobte es va capgirar 
la truita i van patir una forta 
davallada, de la qual ja no es 
van poder recuperar. El Vikings 
va començar a collar en el ser-
vei i aquest fet va malmetre la 
recepció igualadina. A partir 
d’aquí els igualadins es van 
mostrar molt inestables amb 
imprecisions en la construc-
ció de jugades. Cal destacar 
també la qualitat del rival que 
va fallar molt poques accions 
i va jugar amb força rapidesa. 
Com sovint passa, el Prat va 
acomodar-se excessivament i 
l’Igualada va aprofitar-ho endu-
ent-se un set. Malauradament 
la remuntada es va tallar i el 
Prat va rematar el partit còmo-
dament amb el resultat de 3-1.
En la darrera jornada, l’Iguala-
da, que s’acomiadarà davant 
la seva afició al gimnàs de les 
comes, jugarà contra el Volei 
6 Manresa dissabte a les 19h. 
Amb aquest partit s’acaba una 
de les ja millors temporades de 
la història de l’equip, amb uns 
resultats estratosfèrics i lluitant 
per l’ascens a Nacional.
Sènior femení A
Va aconseguir la victòria fàcil-
ment amb el resultat de 3-0 da-
vant el Cunit, últim classificat 
de la taula. 
Sènior femení B
El passat diumenge  a les Co-
mes es diputà l’últim partit de 
la lliga de 4a divisió catalana 
entre l’IVC i el Mataró C. Les 
igualadines, guanyessin o per-
dessin aquest partit, quedaven 
campiones. Però això no va fer 
perdre l’esforç i l’equip va sortir 
a guanyar, assolint-ho per 3-0.
Sènior masculí B
Va perdre 1-3 davant el Mata-
ró, però la derrota és intrans-
cendent, doncs l’equip ja ha 
aconseguit la permanència 
matemàticament.  
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s’avisen als prebenjamins… 
però que el coŀlegiat portuguès 
va preferir ignorar. Va preferir 
“innovar” i ensenyar una blava 
directa a Casadevall en una 
lluita per desfer-se d’una mar-
catge molt físic en àrea italiana. 
L’Elagi li va aturar la FD a Nico-
lia (el primer tir directe i l’aixe-
cada de bola posterior). Malau-
radament els italians, jugadors 
amb molt ofici, van aprofitar 
la superioritat per tornar-se a 
avançar en el marcador amb 
un remat de Cocco al segon 
pal. Amb l’1 a 2 es va arribar 
al descans, tot i que l’Ori Vives 
podria haver restablert l’empat 
amb un míssil a l’escaire.
El gol de l’empat que no va 
arribar amb aquell tir al ferro i 
que tampoc ho va fer amb una 
Fd per 10 faltes que va execu-
tar el mateix Oriol, si que es 
va fer realitat amb una acció 
d’oportunista de Casadevall, 
magnífic en el joc interior, ca-
çant un rebuig del porter a un 
llençament del mateix Vives. 
L’IHC va passar a ser el domi-
nador del partit i va tenir el ter-
cer molt a prop, especialment 
amb una bola que va robar 
Baliu a mitja pista però Gnata 
va salvar als vicentins. Va ser 
la primera de 4 oportunitats 
molt clares pels catalans. El 2 
a 2 semblava inamovible fins 
que va arribar l’enèsim error de 
Romau que no va assenyalar 
una clara falta sobre Càceres 
a la lateral. Nicoletti va assistir 

Nicolia que va afusellar Deitg 
des de molt a prop. Els de 
Monclús-Pont-Doncel ho van 
intentar des de totes les posi-
cions, els italians no van fer la 
5 falta del segon cicle i el partit 
va acabar amb un 2 a 3 que 
farà encara més difícil, i alhora 
apassionant, la gesta al PalaLi-
do l’11 de maig.
IGUALADA HC 2 (1/1) Elagi, 
Ton (1), Marçal (1), Pla i Vives, 
equip inicial. Càceres, Pove. 

M. Muntané, N. Garreta, A. Po-
vedano.
VALDAGNO 3 (2/1) Gnata, 
Nicoletti, Rigo, Nicolia (2), Gil, 
equip inicial. Cocco (1), Silva, 
Randon, Piroli, Vallortigara.
GOLS. 0-1 Nicolia (m 4.10), 
1-1 Baliu (m 12), 1-2 Cocco (m 
19.53). SEGONA PART. 2-2 
Marçal (m 3.58), 2-3 Nicolia (m 
21).
Més info a http://ihc.blog.cat

Les noies de l’IH van fer un pas 
endavant només començar el 
partit i al minut 3 ja guanyaven 
per 1 a 0 (el 35è a la lliga de la 
canonera Raquel Bernadas). 
L’1 a 0 es va mantenir inva-
riable durant 32 minuts (de 
fet sense massa ocasions per 
modificar-lo) fins a 5 minuts 
del final quan Marta Borras 
va esgarrapar un punt per les 
visitants.  Amb aquest empat 
les arlequinades arriben als 

35 punts i ocupen la setena 
posició a la classificació.
FONTANELLAS I MARTÍ IHC 
1 (1/0) Laura Hernandez, Lau-
ra Salvador, Marta Soler, Anna 
Gil, Raquel Bernadas (1), 
equip inicial. Elba Garreta, Ju-
dith Baldris, Carolina Escobar 
i Laura Balaguer. 
GOLS: 1-0 Raquel Bernadas 
(m 3). SEGONA PART. 1-1 
Marta Borràs (m 16).

 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

VIC 

   J
AU

ME VILA RABELL          d’IGUALADA     

Diumenge 28 d’abril  2013 a les 12.30 h Pavelló de les Comes
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  Jornada 28
  Sants  -  Ascó   1  :  2
  Viladecans  -  V. Alegre   0  :  0
  Tàrrega  -  Morell   0  :  0
  Valls  -  Andorra   0  :  0
  Cervera  -  Santfeliuenc   2  :  1
  Vilanova G.  -  Tecnofutbol   2  :  1
  Amposta  -  Martinenc   3  :  1
  Torreforta  -  Torredembarra   1  :  1
  Reddis  -  IGUALADA   2  :  0
   Jornada 29
   Andorra  -  Sants   _  :  _
   Ascó  -  Cervera   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Viladecans   _  :  _
   Martinenc  -  Valls   _  :  _
   IGUALADA  -  Amposta   _  :  _
   Morell  -  Vilanova G.   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Torreforta   _  :  _
   Torredembarra  -  Reddis   _  :  _
   V. Alegre  -  Tàrrega   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   28   66     72:24     48
2   Viladecans   28   60     50:21     29
3   Santfeliuenc   28   59     46:23     23
4   Martinenc   28   51     52:27     25
5   IGUALADA   27   45     47:30     17
6   V. Alegre   28   43     45:43     2
7   Amposta   28   42     42:33     9
8   Tàrrega   28   38     36:40     -4
9   Vilanova G.   28   37     39:37     2
10   Andorra   26   35     32:36     -4
11   Reddis   28   33     31:59     -28
12   Torreforta   27   29     31:43     -12
13   Cervera   28   29     32:48     -16
14   Torredembarra   28   28     37:42     -5
15   Sants   28   28     40:55     -15
16   Valls   28   27     26:45     -19
17   Morell   28   26     21:46     -25
18   Tecnofutbol   28   23     25:52     -27

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 28
  Ribes  -  Base Vilanova   1  :  3
  Suburense  -  La Granada   2  :  2
  SAN MAURO  -  Sitges   3  :  1
  St. Cugat Ses.  -  St. Sadurní At.   0  :  0
  Les Roquetes  -  Hortonenc   1  :  2
  MONTSERRAT  -  Jove Roquetes   2  :  1
  ÒDENA  -  CAPELLADES   2  :  3
  FÀTIMA  -  Riudebitlles   1  :  1
  Vilafranca Atl.  -  ANOIA   4  :  1

  Jornada 29
  St. Sadurní At.  -  Ribes   _  :  _
   Base Vilanova  -  Les Roquetes   _  :  _
   Hortonenc  -  Suburense   _  :  _
   CAPELLADES  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   ÒDENA  -  ANOIA   _  :  _
   Sitges  -  MONTSERRAT   _  :  _
   Jove Roquetes  -  FÀTIMA   _  :  _
   Riudebitlles  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   La Granada  -  SAN MAURO   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   28   69     94:32     62
2   Sitges   28   61     73:44     29
3   ÒDENA   28   56     78:46     32
4   Vilafranca Atl.   28   53     54:34     20
5   Base Vilanova   28   52     66:45     21
6   Les Roquetes   27   48     56:47     9
7   Suburense   27   43     50:42     8
8   Jove Roquetes   28   35     62:49     13
9   St. Cugat Ses.   28   34     51:52     -1
10   CAPELLADES   28   34     59:72     -13
11   La Granada   28   33     52:61     -9
12   MONTSERRAT   28   31     45:67     -22
13   Riudebitlles   28   30     52:74     -22
14   St. Sadurní At.   28   30     44:69     -25
15   Ribes   28   28     53:58     -5
16   Hortonenc   28   26     36:70     -34
17   FÀTIMA   28   21     41:73     -32
18   ANOIA   28   19     42:73     -31

  Jornada 26
  La Paz  -  Garcia Montbui   1  :  5
  Calaf  -  Carme   4  :  3
  Torre Clar.  -  PM Tossa   1  :  1
  Vista Alegre  -  Pobla Clar.   1  :  2
  Vilanoveta  -  Tous   7  :  1
  Montbui  -  Jorba                             sus
  Piràmides  -  Ateneu Ig.   0  :  7

   Jornada 27
   Garcia Montbui  -  Calaf   _  :  _
   Carme  -  Vista Alegre   _  :  _
   Rebrot  -  La Paz   _  :  _
   PM Tossa  -  Vilanoveta   _  :  _
   Tous  -  Montbui   _  :  _
   Jorba  -  Piràmides   _  :  _
   Pobla Clar.  -  Torre Clar.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   24   59     108:31     77
2   Pobla Clar.   24   54     83:44     39
3   Garcia Montbui   24   53     61:30     31
4   Vilanoveta   23   50     65:32     33
5   PM Tossa   25   49     76:43     33
6   Calaf   23   46     82:37     45
7   Rebrot   24   43     85:59     26
8   Vista Alegre   24   42     55:45     10
9   Ateneu Ig.   25   40     80:54     26
10   Jorba   24   23     63:76     -13
11   Torre Clar.   23   20     24:72     -48
12   Tous   24   15     28:55     -27
13   Montbui   23   13     39:74     -35
14   La Paz   24   6     24:110     -86
15   Piràmides   24   4     22:133     -111

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 26
  Fontrubí  -  Mediona   0  :  4
  LA LLACUNA  -  Espirall   1  :  1
  Torrellenc  -  CABRERA ANOIA   6  :  3
  Ràpit Català  -  Martinenca   2  :  2
  Puigdàlber  -  Real Unión   1  :  9
  VALLBONA  -  Ind. Garraf   1  :  3
  St. Sadurní  -  Can Cartró   1  :  0
  HOSTALETS P.  -  Plana Rodona   1  :  0

  Jornada 27
   Mediona  -  LA LLACUNA   _  :  _
   Espirall  -  Puigdàlber   _  :  _
   Martinenca  -  Fontrubí   _  :  _
   Plana Rodona  -  Ràpit Català   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  VALLBONA   _  :  _
   Ind. Garraf  -  St. Sadurní   _  :  _
   Can Cartró  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   Real Unión  -  Torrellenc   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   HOSTALETS P.   26   60     90:32     58
2   Espirall   26   60     87:34     53
3   Mediona   26   54     82:38     44
4   Ràpit Català   26   53     86:35     51
5   Ind. Garraf   26   51     54:32     22
6   Can Cartró   26   50     76:41     35
7   Martinenca   26   45     68:46     22
8   St. Sadurní   26   42     55:52     3
9   Plana Rodona   26   38     78:48     30
10   Torrellenc   26   37     62:52     10
11   LA LLACUNA   25   32     41:49     -8
12   CABRERA ANOIA   26   28     56:81     -25
13   Real Unión   26   22     54:59     -5
14   VALLBONA   25   10     37:110     -73
15   Fontrubí   26   10     22:101     -79
16   Puigdàlber   26   1     13:151     -138

futbol 4A CATALANA G10

Un desdibuixat Igualada perd a Reus
FUTBOL / ROGER MARÍ

Els igualadins no van quallar 
un bon partit a Reus i es van 
veure superats pel conjunt lo-
cal. El Reddis es van avançar 
ben aviat gràcies a Garrido (4′) 
i en l’últim tram de partit van 
sentenciar en un contraatac 
materialitzat per Bigotti (83′). 
Els blaus només han aconse-
guit sumar 2 punts dels últims 
15, però el més preocupant és 
la crisi de joc i la mala ratxa 
golejadora ja que només han 
anotat 2 gols en aquestes 5 út-
limes jornades.
L’inici del partit no va poder co-
mençar pitjor pels interessos 
igualadins ja que una cessió 
de Marimón cap a Yannick la 
va interceptar el davanter lo-
cal Contreras, que va assistir 
a Garrido (4′) perquè anotés 
a plaer el primer gol del partit. 
Aquest gol va deixar una mica 
descol·locat a l’Igualada ja que 
ens els minuts posteriors va 
patir una mica en defensa i 
el Reddis va poder marcar el 
segon gol en alguna ocasió. A 
partit del minut 20, l’Igualada 
va començar a reaccionar i in-
tentar combinar alguna jugada 
a la zona ample del camp. Una 
bona acció de Fran per banda 
dreta no la va poder aprofitar 
Enric ja que el defensa va ser 
més ràpid, però almenys va ser 
una mostra de la petita reacció 
igualadina. L’ocasió més clara 
dels blaus en aquesta primera 
meitat va ser de Jony quan va 
aprofitar una errada del defen-
sa local Iranzo per plantar-se 
sol davant el porter, però el 
jugador reusenc a última hora 
va trebar al mitja punta iguala-
dí de forma clara a l’interior de 
l’àrea. Increiblement l’àrbitre va 
passar per alt aquesta jugada 
que hagués suposat la verme-
lla pel jugador local i un penal a 
favor dels igualadins. En l’últim 
tram d’aquesta primera meitat 

L’Igualada, desconegut, va caure al camp del Reddis. Foto: Toni Marí

el partit es va endurir una mica, 
un factor que va beneficiar al 
Reddis ja que es trobava molt 
còmode amb l’avantatge en el 
marcador.
A la segona meitat, el Reddis 
va tancar-se per complet al seu 
terreny de joc amb les línies 
molt juntes, fet que dificultava 
el joc igualadí. L’Igualada inten-
tava combinar jugades per les 
dues bandes, però no aconse-
guia arribar amb perill a la por-
teria de Queral. Als 15 minuts 
de la represa, els locals es van 
quedar amb un home menys 
per l’expulsió del defensa cen-
tral Osed. A partit d’aquest mo-
ment, els blaus van tancar per 
complet els reusencs i van dis-
posar d’algunes ocasions per 
empatar, però tant Ton en al-
guna ocasió com Baraldés no 
van estar encertats en els seus 
xuts des de la frontal de l’àrea. 
Els de Tarrés a falta de 15 mi-
nuts van reclamar un penal per 

unes mans a l’interior de l’àrea 
local, però novament l’àrbitre 
va fer cas omís de la jugada. El 
Reddis, a falta de 7 minuts pel 
final, va aprofitar una contra 
per sentenciar el partit gràcies 
al gol de Bigotti (83′).
L’Igualada intentarà trencar 
aquesta dinàmica negativa el 
proxim diumenge a Les Comes 
davant l’Amposta, el 7è classi-
ficat.

CF Reddis: Queral, Ferré 
(Martell, 88′), De Haro, Iranzo 
(Guaita, 15′), Osed, Jerome, 
Saddik (Povareshkin 84′), 
Mora, Garrido (Gavilán, 70′), 
Contreras i Valdez (Bigotti, 
66′).
CF Igualada: Yannick, Marí, 
Marimón (Solé, 46′) (Simón, 
78′), Bachana, Baraldés (Ma-
daleno, 88′), Díez, Pagés (Ton, 
57′), Enric, Gerard, Jony (Cor-
tada, 61′) i Fran. 

Últims dies d’inscripcions 
a la Tuga Trail de Castellolí

Dos punts d’or a la Lliga Catalana d’esquaix

CURSES / REDACCIÓ

La 5a edició de la Tuga Trail 
de Castellolí del l’1 de maig i 
que, igual que en les dues úl-
times edicions, es continuarà 
disputant a Castellolí, ja està 
en marxa i fent els últims pre-
paratius de la cursa de mun-
tanya i de la caminada popu-
lar pels corriols del voltant del 
poble. Aquestes proves s’han 
pogut dur a terme un cop més 
gràcies a l’empenta, la il·lusió i 
l’esforç de la marca igualadina 
de roba tècnica personalitzada 
Tuga Active Wear, de la Secció 
de Curses de Muntanya del 
Club Excursionista UECANOIA 
i a l’Ajuntament de Castellolí, 
juntament amb la col·laboració 
d’altres empreses de la comar-
ca. 
Tot i que aquest any s’ha am-
pliat amb 100 dorsals més la 
prova de la cursa de muntanya, 
actualment ja s’ha superat el 
nombre d’inscrits envers l’any 
passat i resten a disposició els 
últims dorsals per arribar als 
350 participants. Tanmateix, 

ESQUAIX / REDACCIÓ

L’Esquaix Igualada va sumar 
dos punts importantíssims 
davant el Blanes que pràcti-
cament l’hi asseguren la per-
manència en la categoria per 
la propera temporada. Va obrir 
foc el Bernat Jaume, que va 
fer un partit espectacular da-
vant l’anglès Richard Wiliams 
guanyant-lo 11-7, 11-7, 9-11, 
11-8. David Martínez poc va 
poder fer davant Pipo Molina i 
va caure 8-11, 6-11, 1-11. Men-
trestant Albert Enrich va caure 
de forma ajustadíssima davant 
Alex Solà per 11-8, 6-11, 11-13, 
11-13. Finalment Nasi Herms 
va donar l’empat als nostres 
guanyant de forma molt brillant 

Xavi Blasco per 6-11, 11-7, 13-
11, 11-3.
Gran resultat i alhora inesperat 

ja que l’Esquaix Blanes és un 
dels millors equips catalans i 
clars aspirants al títol.

les inscripcions a la caminada 
també van a un ritme millor 
respecte l’última edició, i també 
esperen una bona participació.
Els més agosarats trobaran 
una cursa de muntanya amb 
un traçat tècnic, espectacular, 
trepidant, exigent i amb algu-
nes variacions respecte el re-
corregut de l’any passat, ja que 
a petició de molts participants 
d’edicions anteriors, s’ha allar-
gat el traçat fins arribar als 19,5 
quilòmetres i 977 metres de 
desnivell positiu, el qual trans-
corre per corriols de l’entorn i 
on podreu gaudir de magnífics 
racons de natura.
També s’organitza com cada 
any una caminada popular 
d’aproximadament 10 quilò-
metres que permetrà als parti-
cipants gaudir d’unes magnífi-
ques vistes de la comarca tot 
realitzant la ruta de les barra-
ques de pedra seca. Aquesta 
darrera té un recorregut com-
pletament nou respecte l’any 
passa. Més informació a www.
tugatrail.com.
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Dues pròrrogues i victòria 
merescuda del CB Igualada
BÀSQUET / ERIC VARGAS

Victòria després de disputar 
dues pròrrogues contra el CB 
Vic a domicili, molt treballada 
a la primera part i patida amb 
el cor al puny durant tota la se-
gona i els períodes extres. El 
PHYSIC CBI torna a casa amb 
una victòria que li facilita les 
coses per unes possibles fases 
de promoció.
Inici del partit dominador per 
part dels anoiencs. Primer par-
cial de 0-8 amb bones situaci-
ons de joc interior i atacs llargs, 
jugats amb molta paciència i 
esperant trobar les millors op-
cions. L’encert semblava estar 
a favor dels igualadins però els 
locals no acabaven de trobar 
l’anella en cap moment. A més 
a més van dominar el rebot 
totalment, no donant segons 
opcions als rivals. El primer pe-
ríode va finalitzar 8-21.
El segon període va estar més 
igualat gràcies a l’encert exte-
rior dels alers del CB Vic que 
van posar les coses molt difí-
cils als visitants durant tot el 
partit. Per sort els de l’Anoia es 
van mantenir concentrats i tot 
i que van tenir minuts on sem-
blava que la pilota no volia en-
trar, els últims minuts van ser 
positius i van anar al descans 
12 punts per sobre en el mar-
cador. 24-36.
La represa del partit va ser 
molt intensa i molt física. La 
defensa dels seus homes pe-
tits era molt dura i l’Igualada es 
va desconcentrar una mica en 
atac, tampoc van tenir l’encert 
que havien tingut a la prime-
ra part i això es va notar en el 
marcador. La diferència es va 
escurçar a 8 punts en acabar 
el període. 40-48.
L’últim període va ser el més 
dur per als igualadins. Els del 
VIC veien l’anella com una ba-
nyera, van entrar 4 triples que 
van fer molt mal; i els del CBI 
no van saber jugar aquell bàs-
quet tan fluid del primer perío-
de. Pèrdues tontes de pilota, 
tirs molt mal seleccionats, etc. 
Tot això va provocar que s’ha-
gués de jugar l’última a cara o 
creu amb un triple de jugada 
de pissarra. Anaven 3 per sota 
en el marcador, si entrava la pi-
lota s’anava a la pròrroga i així 
va ser. Sortida a la cantonada 
per tirar i dins!
Els períodes extres van ser 
molt intensos i es van tirar 
molts tirs lliures. El primer es 
va empatar gràcies a un tir lliu-
re anotat pel capità de l’equip 
igualadí. El segon període van 
començar amb un triple dels vi-
sitants i a partir de la meitat del 
període l’encert dels locals va 
decaure i tot van ser un seguit 
de tirs lliures anotats que ens 

El CBI va derrotar el Vic a domicili. Foto: Joan Ribera.

van donar la victòria. Resultat 
final, 75-80.
Tots els partits que resten fins 
ara seran finals d’infart així 
que toca fer una bona setma-
na d’entrenaments i preparar 
el partit contra el AB Vendrell. 
Us esperem el diumenge a Les 
Comes.
Parcials: 8-21; 16-15; 16-12; 
21-13. P. Extres: 7-7; 7-12.
IGUALADA: Q. Padrós (3), M. 
Sesé (20), J.M. Huertas (8), J. 
Torres (15), M. Custodi (-), C. 
Fons (9), A. Gual (0), M. Roca 
(13), A. Fratila (-), E. Tejero 
(11), S. Laguarta (1). 

El femení continua 
quart malgrat perdre
El partit va començar amb mol-
ta intensitat i les igualadines 
gràcies a l’exceŀlent defensa 
aconseguia coŀlapsar l’atac 
mataroní. No podien carregar 
el joc en el pal baix i l’Iguala-
da aconseguia les primeres 
avantatges (14-9). En els dar-
rers quatre minuts d’aquest 
període, les blaves van baixar 
la intensitat defensiva i no van 
ser capaces de frenar les ràpi-
des transicions ofensives gro-
gues. Aquest fet ho va aprofitar 
l’equip rival per endossar un 
parcial de 0 a 13, posant el 14 
a 22.
El segon període va començar 
amb molta igualtat, l’Igualada 
havia de jugar al límit de les se-
ves possibilitats defensives per 
tal d’aturar la gran capacitat 
ofensiva del rival. En el minut 
6 d’aquest període, les blaves 
aconseguien posar-se per da-
vant en el marcador, 27 a 28. 
Però a partir d’aquest moment, 

una allau de llançaments triples 
feia agafar molta confiança a 
les visitants i aconseguien les 
primeres avantatges còmodes. 
S’arribava al descans amb un 
33 a 43.
El tercer període, les noies del 
Depimés van intentar seguir 
en el mateix nivell defensiu 
però no eren capaces d’aturar 
la contínua efectivitat des dels 
6,25 del Mataró. En aquest par-
cial van aconseguir 4 triples, 3 
d’ells de manera consecutiva. 
Aquestes accions van fer molt 
mal a la moral de les igualadi-
nes i permetia a les mataroni-
nes anar-se de 26 punts, 43 a 
69.
En el darrer període, l’equip 
igualadí, lluny de tirar la tovallo-
la, va seguir treballant, compe-
titiu fins al final i no va abaixar 
els braços. Al final derrota del 
CBI enfront el  Mataró per 62 a 
88, partit que es va sentenciar 
gràcies a l’enorme efectivitat 
de l’equip rival des del tir de 3 
punts (13 de 30, 43% d’encert 
en els llançaments triples).
Tot i la derrota, l’Igualada man-
té la 4a posició que li permetria 
disputar les semifinals de la 
Copa Catalunya. Continua de-
penent d’ell mateix. Diumenge 
torna a jugar a Les Comes, a 
les 19h contra el Joventut Les 
Corts. 
Parcials: 14-22, 19-21 (33-43), 
10-26 (43-69), 19-19 (62-88)
Van jugar: AC.Martínez 
(13), M.Pujol (7), L.Icart (9), 
N.Minguet (13), X.Freixas (4) 
-cinc inicial-. C.Carner (9), 
M.Quintana (2), V.Júlvez, 
A.Acevedo (3), M.Torra (2), 
È.Compte, J.Fuertes.

A una setmana del 
15è Ral·li Ciutat d’Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Organitzat per Moto Club Igua-
lada es disputarà el Raŀli Ciutat 
d’Igualada el proper dissabte 
dia 4 de Maig, segona prova 
puntuable pel Campionat de 
Catalunya de Raŀlis d’asfalt.
El raŀli començarà a partir de 
les 10 del matí del dissabte 
al podi instaŀlat a la Rambla 
Sant Isidre igualadina, per aca-
bar en el mateix lloc a partir 
d’un quart de deu del vespre. 
Constarà de 5 trams cronome-
trats a disputar dues vegades 
cadascun d’ells: Carme-Orpí, 
Querol, Serra d’Ancosa, Rubió 
i Rauric-Savallà.

Sense dubte, moltes són les 
novetats en la configuració del 
recorregut respecte a l’edició 
anterior, doncs dels cinc trams 
quatre són pràcticament nous.
La presentació oficial del raŀ-
li es farà el dimarts vinent dia 
30 d’abril a les vuit del vespre 
a les instaŀlacions del principal 
patrocinador Garatge Montser-
rat concessionari de les pres-
tigioses marques Opel i Che-
vrolet. A la propera edició La 
Veu publicarà àmplia informa-
ció d’aquest raŀli igualadí que 
comptarà amb una important 
inscripció de participants.

Parc tancat de la darrera edició, l’any passat.

Prat i Montaner, guanyadors de 
la Focuxtrem del Ral·li Cervera

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Pels voltants de la ciutat de 
Cervera es va disputar la pri-
mera prova puntuable pel 
Campionat d’Espanya i Catalu-
nya de Raŀlis de terra amb la 
participació de dos equips de 
Moto Club Igualada, així com 
també del copilot odenenc 
Àlex Haro amb el pilot andorrà 
Albert Llovera amb Fiat Gran-
de Punto Abarth que van tenir 
que abandonar per trencament 
del motor.
També van tenir que abando-
nar l’equip de MCI format per 

Víctor Vico i Oriol Córdoba al 
trencar el palier del Peugeot 
107, cotxe amb el que partici-
pen en el Volant RACC.
Millor els hi va anar a l’equip de 
MCI, Miquel Prat i Dani Monta-
ner amb Ford Focus preparat 
als tallers de Més Motor Anoia 
i que foren els brillants guanya-
dors de la nova Challenge ano-
menada Focuxtrem i que cons-
ta de cinc ral.lis del campionat 
català de terra.
El guanyador absolut del ral.li 
fou Xevi Pons-Mitsubishi-, se-
guit de Nani Roma amb Mini.

Miquel Prat i Dani Montaner, en el podi de sortida del Ral.li Cervera.



Quatre jugadors de l’Handbol IGD, 
a prova en el FC Barcelona
HANDBOL / CHI

La secció d’handbol del Futbol 
Club Barcelona comença a 
preparar el seu equip d’aquest 
esport per a l’any vinent.
Enguany, i per aquest motiu, el 
Barça s’ha fixat en quatre juga-
dors dels nostre equip infantil: 
el Max Segura, el Nil Subira-
na, el Toni Barrantes i el Martí 
Méndez per provar-los de cara 
a formar part de l’equip infantil 
del Futbol Club Barcelona la 
propera temporada.
Així aquests quatre jugadors 
del Club Handbol Igualada es 
desplaçaran a Barcelona i fa-
ran diversos entrenaments a 
les instal·lacions blaugranes 
a les ordres dels seus tècnics 
juntament amb d’altres juga-
dors d’equips d’handbol d’ar-
reu de Catalunya. Hi ha selec-
cionats un total de quaranta 
jugadors per anar a aquests 
entrenaments, però tant sols 
disset podran formar part l’any 
vinent de l’equip blau-grana. 
Aquests entrenaments es fa-
ran durant els mesos d’abril i 
maig i, en acabar la tempora-
da, el mes de juny, el Barça 
notificarà els jugadors que ha 
seleccionat.
Des del Club desitgem tota 
la sort del món al Max, el Nil, 
el Toni i el Martí i tan de bo 
el somni que representa per 

Els quatre jugadors del CHI, a Can Barça.
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ells quatre jugar al Barça pu-
gui fer-se realitat. Tan de bo 
l’any vinent a banda de seguir 
l’Handbol Igualada ens veiem 
obligats a seguir també el Bar-
ça. Això seria un bon senyal. 
I si no és així, no passa res!! 
Penseu que el nostre reconei-
xement ja el teniu i que l’hand-
bol continua.
Ells quatre en Max, en Nil, en 
Toni i en Martí són el cap visi-
ble d’aquest èxit. Però això no 
hagués estat possible sense 
tanta i tanta gent, amb nom i 
cognoms però anònims malau-
radament per a moltes perso-
nes, que ha treballat i treballa, 
i de ben segur treballarà,amb 
il·lusió i ganes perquè a Igua-

lada es pugui practicar aquest 
esport. 
Especialment felicitar el Roger 
Calçada, l’entrenador d’aquest 
equip infantil masculí, en re-
presentació de tots aquests  
anònims, perquè, si una cosa 
tenen clara els quatre juga-
dors, és que una gran part del 
seu èxit li deuen a ell. Igual-
ment felicitar els seus com-
panys d’equip. Sense ells això 
tampoc hagués estat possible.
Max, Nil, Toni i Martí, molta 
sort!! Que gaudiu d’aquesta 
oportunitat que teniu i que si-
gueu capaços d’aprofitar-la!  I 
com no pot ser d’altre manera, 
sempre sereu del nostre club, 
el Club Handbol Igualada.  

El CHI assoleix l’accés 
a les fases d’ascens
HANDBOL / CHI

H Sant Just 30  
Club Handbol Igualada 31
El millor del partit ha estat el 
resultat per a l’Igualada i la ce-
lebració del Sant Just que cele-
brava el comiat de l’equip a la 
competició federada.
El partit ha  començat  amb un 
intens joc per part de l’Iguala-
da que ha tingut la iniciativa en 
el marcador en tota la primera 
part, però el Sant Just no s’ha 
despenjat del partit, arribant 
al descans amb una mínima 
avantatge d’un gol per als igua-
ladins 13 a 14.
Al inici de la segona part l’Igua-
lada ha perdut durant uns mi-
nuts el ritme del partit i el Sant 
Just ha desequilibrat el joc i el 
marcador recuperant l’avantat-
ge, amb diferències de fins a 4 
gols, novament l’Igualada ha 
reaccionat i amb un parcial de 
4 a 1 ha restablert la igualtat en 
el marcador en el minut 25, en 
els últims 5 minuts l’Igualada 
ha aguantat la pressió del Sant 
Just i emportar-se una victòria 
vital per passar a les elimina-
tòries per les places d’ascens, 
resultat final  (30 a 31).
Dirigits per Jordi Riba van  ju-
gar:   Hilari Canales(p)(13at.),  
Eduard Jounou (5), Esteban 
Lezama (3), José Luis Álva-
rez (1), Adrián Suero (3),Martí 
Ruíz (6), Jose Gonzalez, Sergi 

Velasco, David Cubí (2), Pol 
Cantero (9) i Roger Calzada 
(2). 
Col·laboren: Gràfiques Cubí i 
Asfalt
Altres resultats:
CHI juv.f. 21-Ceh Vendrell 25
Nora Muñoz, Jana Sendra, 
Jordina Marsal, Ainoa Rizo, 
Elena Minguez, Andrea Tor-
regrosa, Mar Samper, Berta 
Calçada, Anna Vilarrubias, Ana 
Vazquez. Porteras: Miriam Pla 
i Julia Estany. Entrenadoras: 
Alicia Nieto i Mónica Luengo. 
Súria 18-CHI juv. m. 32    
Raül Ubía(5), Sergi 
Garcia(5+6p), Jordi Vilarru-
bias(6), David Diaz(3), Dani 
Jové(5) i David Holgado(1). 
Porters:  Marc Tarrida(6p-8g) i 
Aleix Royo(7p-10g).
Horta 39-CHI cadet m. 33
David Diaz, Alex Campos, Xavi 
Ballesteros, Jordi Balsells, 
Carles Serra, Manel Muñoz, 
Joel Caño, Brayan Mezquita, 
Nicolas Orozco. Porter: Sergio 
Ballesteros. Entrenador: Martí 
Ruiz. 
CHI inf. m. 31-Llagosta 18
Max Segura, Brayan Mezqui-
ta, Manel Muñoz, Nil Subira-
na, Joel Caño, Pol Riba, Toni 
Barrantes, Dani Navarro, Cesc 
Carles, Nico Orozco i Arnau 
Capitán; a la porteria, Adrià 
Senar i Martí Méndez.
Sant Cugat 19-CHI inf f. 15

Bernat Seuba, desè a la 
Copa del Món de Trial de l’UCI
CICLISME / REDACCIÓ

A la ciutat alemanya de Heu-
bech ha tingut lloc la primera 
prova de la Copa del Món de 
Trial UCI.  Hi participen només 
categoria elit 20, elit 26 i fèmi-
nes, i la competició es fa per 
tandes eliminatòries en dife-
rents dies.
En categoria elit 20 participava 
el jove pilot odenenc del Moto 
Club Igualada, Bernat Seuba 
Romeu, que en la actualitat en-
cara es Junior.
Les classificatòries comença-
ven el dissabte sota una inten-
sa pluja, deixant les zones ex-
tremadament relliscoses i amb 
molt de fang. 
Dels 46 pilots participants en 
Bernat es col-locava en la 10 
posició, i es classificava per 
disputar la semifinal juntament 
amb 10 classificats directes del 
rànquing UCI.
La semifinal tenia lloc diumen-
ge a les 8 del matí, no plovia 
però el fang era present per 
tot arreu i les zones eren molt 
difícils i exigents. En total eren 
25 pilots dels quals només es 
classificaven 8 pilots per dispu-

tar la final.
El jove pilot odenenc va mos-
trar molt bones sensacions i 
amb un bon pilotatge aconse-
guia finalitzar les zones, això 
va fer que es classifiques en la 
10ª posició  empatant amb el 

9è i el 8è, quedant fora de la 
final per molt poc. 
Un gran resultat per un Junior 
en la Copa del Món, quedant 
10è del total de 55 corredors 
elit 20 vinguts de tot el món.

Bernat Seuba, a Alemanya.

Els blaus de l’AVI brillen 
tant com el... Rubí
FUTBOL / PARADELL-TALLÓ

L’Igualada es desplaçà amb 
quatre absències, Padró, 
Ureña, Jhony i Alfred, però els 
seus companys van respondre 
amb treball, constància i joc al 
líder del campionat. S’avança-
ren en el marcador, al minut 
20, per mediació del lateral 
Toro que avançà amb decisió 
i combinà amb el mig volant 
Ivan i quan aquest li tornà la pi-
lota engaltà un xut precís i sec 
que sorprengué el porter i en-
trà per l’escaire (0-1). Un gran 
gol que iguala en qualitat els 
que últimament anoten els de 
Les Comes.
A partir d’aquest moment, els 
visitants, ben plantats sobre 
el terreny de joc no deixaren 
opcions de perill al seu con-
trincant. Però al minut 38, una 
càrrega legal dins l’àrea fou 
castigada en penal, rigorosa-

ment. La pena màxima fou 
transformada en gol i significà 
l’empat (1-1). Ja jugant-se el 
segon temps, el locals preme-
ren accelerador per defensar el 
liderat, mes el blaus seguiren 
el seu plantejament i no es dei-
xaren sorprendre en cap oca-
sió. El partit acabà en un just 
repartiment de punts.
AVI: Domènech, Savilla, Cor-
bella, Robert, Toro, Ivan, 
Ricard, Planell, Segura, X. 
Moyes, Badia, Salva i Farré. 
Al proper partit a Les Comes, 
dissabte a les 16h, serà front el 
Marianao

Valls i Corbella.
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Pluja de medalles per a la gimnàstica de l‘Anoia
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El cap de setmana es va cele-
brar al pavelló Euzkadi de Ma-
taró la 2a. fase del CCEE.
Les gimnastes del C.R.Vilanova 
del Camí van aconseguir unes 
exceŀlents posicions i ens van 
fer gaudir amb els seus exer-
cicis.
El Club Rítmica Vilanova va 
presentar a 4 Benjamines: Di-
ana Daraban, Iraida Fontalba, 
Marta Mateos i laia Vives .5 
Alevines: Aina Pacheco, Nerea 
Burgada,Cristina Molina,Duna 
Muñoz i Ahinoa Just .3 Infantils 
Ariadna Burgada, Anna Díaz i 
Vitòria Ferrer la qual va acon-
seguir pujar al graó amb una 
meritòria 3a. posició. Com a 
Júnior Irene Campo i Agustina 
Rizzi va aconseguir la medalla 
d’or i la Senior Aina Serra que 
va ser bronze.
Pel que fa als conjunts les 
gimnastes del Rítmica Vilano-
va van tornar a brillar. L’equip 
Aleví III Pilota composat per 
Nerea Burgada, Cristina Mo-
lina i Ahinoa Just va aconse-
guir l’or. L’Aleví IV Pilota Aina 
Pacheco,Diana Daraban,Marta 
Mateo, Iraida Fontalba i Laia 
Vives van ser Plata i les Sèni-
or III Cercol Aina Serra, Irene 
Campo i Agustina Rizzi van 
aconseguir pujar al graó mes 
alt del podi, van aconseguir l’or. 
Pel que fa al San Roque, Laia 
Alsina Caldera va aconseguir 
la medalla d’or de la categoria 
benjamí nivell II d’ un total de 
trenta participants, Marta Alon-
so Lamas també va competir 
en aleví nivell II també amb 
una trentena de gimnastes, 
encara no se sap quina es la 
posició que va aconseguir.
Pel que fa al Club Gimnàstic 
Aula i el Rítmica Capellades, 
en categoria prebenjamí Aitana 
Pasadas ha estat segona, en 
categoria benjamí nivell I, Car-
los Simón es proclamà campió 
i Carla Villarroel tercera, i en la 

San Roque i Rítmica Vilanova.

Jaume Marimón (CAI), 
a la Marathon des 
Sables, al Sahara

gona i categoria infantil Sheila 
Guinart va ser segona.
També hi van participar al-
tres gimnastes de les quals 
encara no coneixem la seva 
classificació però que van fer 
un molt bon paper, que són: 
Duna Monroy, Sheila Garcia, 
Carla Cervera, Berta Enrique, 
Ivet Bruguès, Nadine Ruiz, Ju-
dit Cervera, Maria Ibós, Marta 
Alonso M., Marta Alonso de Je-
sús i Lia Vidal.

Campionat d’Espanya 
a Saragossa
El proper divendres dia vint-i-
sis de abril comença el  Campi-
onat d’Espanya de gimnàstica 
rítmica individual a Saragossa,  
amb la gimnasta del San Ro-
que Anna Ainsua al a la cate-
goria cadet amb aparell cèrcol 
amb un total de 220 gimnastes 
i el dissabte Sira Montes a la 
categoria infantil amb aparell 
maces i amb un total de 210 
gimnastes, de tota Espanya, 
totes dues marxen amb  l’en-
trenadora Sara Jiménez.
També a Lloret es celebrà el 
Torneig Interclubs amb les gim-
nastes individuals del nivell VIII 
del San Roque com Maria Co-
sano, Raquel Cañizares, Eli-
sabet Valiente, Gisela Muñoz i 
Judit Sabria.

Aula de Cultura Física i Rítmica Capellades.

mateixa categoria però nivell 
III Dana Pijoan també es pro-

clamà campiona. En categoria 
aleví, Lluna Mileo va ser se-

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Jaume Marimón, va 
assolir una destacada 203a.  
posició en la 28a. edició de la 
Sultan Marathon des Sables, 
que s’ha dut a terme al desert 
del Sàhara, al Marroc, amb la 
participació de 970 corredors, 
en aquesta nova edició de la 
duríssima prova de resistèn-
cia africana. Els participants 
han  cobert un total de 231,5 
Km. en 6 etapes, en condicions 
extremes, i amb temperatures 
mitjanes molt elevades.
Marimón va completar els 6 
dies de competició amb un 
temps global de 33 h. 55 min. i 
14 segons, essent el 2n. català 
classificat, i 24è. de la seva ca-
tegoria 50-59 anys, en la seva 
2a. participació en la prova.  
El guanyador ha estat el mar-
roquí Mohamad Ahansal, amb 
18 h. 59 min. 35 seg., i entrant 
3.er. i primer atleta espanyol 
Miquel Capo, amb 20 h. 19 
min. 31 seg.. La primera feme-
nina classificada, la nord-ame-
ricana Meghan Hicks, ha com-
pletat els 6 dies de competició 
amb un total de 24 h. 42 min. i 
01 segons, al lloc 17è. general.  
L’exmaratonià internacional 
Martin Fiz, ha acabat en 121a. 
posició amb un temps de 31 h. 
20 m. i 42 segons.
Com tots els esforçats atletes, 
Jaume Marimón ha participat 
en la prova amb una motxilla a 
l’esquena d’entre 7 i 10 kg. de 
pes, per portar l’aigua, el men-
jar, un sac i una estora, l’equi-
pament mínim per fer front a 
les condicions extremes que 
cal superar en el decurs de la 
competició, que posa a pro-
va el sacrifici i la companyo-
nia dels participants, que han 
comptat, per part de l’organit-
zació, amb l’únic ajut d’una jai-
ma per dormir, i aigua.



Maristes i Ateneu van participar 
en el Trofeu de Judo de Bellpuig

JUDO / REDACCIÓ

Maristes i Ateneu Igualadí van 
participar en la 29a edició del 
trofeu de judo “Vila de Be-
llpuig”, al costat de l’Ippon de 
Bellpuig, el Gimnàs Ekke, i els 
clubs de Vilanova de la Barca, 
Artesa de Segre, Gaspar Por-
tolà, Vilafranca i Almacelles. 
Pel que fa als resultats dels 
nostres judoques, segons les 
categories, foren els següents:

Mini (2007/2008) 
-18 Kg.
3- Bruna Martínez (Ateneu)
-20 Kg.
3- Biel Martinez (Maristes)
4- Aleix Colomé (Maristes)
5- Jan Jimènez (Maristes)
-22 Kg.
3- Pau Jimènez (Maristes)
4- Alex Baranda (Maristes)
5- Arnau Sanahuja (Ateneu)
Pre-Benjamí (2005/2006) 
-20 Kg.
2- Oussama Dkhissi (Ateneu)
3- Mónica Juncà (Ateneu)

Els judoques anoiencs, al trofeu de Bellpuig.
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-23 Kg.
1- Bru Carner (Ateneu)
-25 Kg.
3- Bernat Esteve (Ateneu)
-27 Kg.
1- Biel Llenas (Ateneu)
2- Armand Enrich (Ateneu)
4- Gerard Vives (Maristes)
-30 Kg.
1- Jan Claramunt (Ateneu)
-33 Kg.
1- Oriol Cirera (Ateneu)
Benjamí (2003/2004)  
-25 Kg.
1- Arnau Solé (Ateneu)
6- Oriol Fornaguera (Ateneu)
-27 Kg.
1- Aleix Pérez (Club Ippon)
2- Manel Ortuño (Maristes)
3- Francesc Martínez (Ateneu)
4- Pau Casanoves (Ateneu)
-30 Kg.
3- Roger Dalmases (Maristes)
-33 Kg.
2- Sergi Navarro (Maristes)
-37 Kg.
1- Èric Soler (Ateneu)
2- Cristian D. Muñoz (Ateneu)

-38 Kg.
1- Hugo Gimenez (Maristes)
2- Sergi Rivero (Maristes)
-44 Kg.
2- David Cano (Maristes)
4- Emili Martínez (Maristes)
+44 Kg.
1- Pol Cos (Maristes)
2- Pablo Rodríguez (Maristes)
Aleví (2001/2002)  
-34 Kg.
1- A. Comaposada (Ateneu)
5- Oriol Vidal (Ateneu)
-38 Kg.
3- Aida Llavall (Ateneu)
4- Quim Caparrós (Ateneu)
5- Francesc Prats (Club Ippon)
-40 Kg.
2- Ton Alcoberro (Ateneu)
4- Arnau Fornaguera (Ateneu)
-44 Kg.
2- Arnau Pineda (Ateneu)
-50 Kg.
3- Clàudia Pérez (Ateneu)
-60 Kg.
2- Toni Espinar (Ateneu) 

Les noies salven la jornada del 
Bàsquet Endavant VdC
BÀSQUET / REDACCIÓ

Les noies van salvar la jornada 
del Vilanova Del Camí Bàsquet 
Club Endavant. El cap de set-
mana es tanca amb 1 victòria i 
dues derrotes.
L’equip júnior va perdre davant 
el Òdena CB per 58 a 19, al 
derbi comarcal de la catego-
ria. Davant un equip superior, 
que està als primers llocs de la 
classificació, els nois de l’equip 
van aguantar al primer quart, 
però a partir del segon l’equip 
local es marxar al marcador. 
Com gairebé sempre els nois 
no van abaixar els braços i  van 
lluitar durant tot el partit. Van 
jugar Sergi Gàlvez (2), Tiago 
Rodríguez (3), Albert Moreno, 
Carlos Latorre,  Alex Nebrera 
(3), Dani Sánchez (2), Sergi 
Brugués (5), Samuel Caballe-
ro, Javier Sànchez (4), Leo Ro-
dríguez i Aleix García.
L’equip sènior masculí va per-
dre davant el C.B. Trevol per 
97 a 32. Potser el pitjor partit 
de tota la temporada. Una al-
tra cop la fragilitat defensiva va 
condemnar l’equip. Al igual que 
l’equip júnior, només van estar 
a prop al marcador al primer 
quart (16-9). Un parcial demo-
lidor de 30-8 al segon va en-
fonsar les expectatives dels vi-
lanovins. Esperem que l’equip 
surti ràpidament d’aquesta 
mala ratxa de joc.
Van jugar Camilo Rodríguez 

(3), Fernando Leno (3), Víctor 
Ajenjo (1), Oscar Borrega (4), 
David Jurado (3), Manu Con-
treras (8), Carlos López (2), 
Stalin Rodríguez (4), Albert Vi-
lalta (2) i Adrià Díaz (2).
Finalment l’equip sènior femení 
va guanyar al Joventut St. Vi-
cenç per 37 a 43, trencant així 
una mala ratxa de resultats. El 
començament del partit va ser 
molt dolent i el primer quart es 
va tancar amb el marcador 13-
5. Al segon les noies no van 
reaccionar i es va arribar al 
descans amb un desavantatge 
de 9 punts 23-14. A la segona 
part les vilanovines van sortir 
molt més concentrades i es 
van anar apropant al marcador 
a poc a poc, però sense arribar 
a posar-se pel davant. Es va 
entrar als últims 2 minuts amb 
el marcador de 34-31 en con-
tra, però en aquest moment 
van treure els seu millor joc i 
amb un parcial increïble de 3 
a 12 es van acabar imposant 
a l’equip rival. Gran victòria per 
tornar a la senda de les victòri-
es i el bon joc.
Van jugar Carme Vidal, Emma 
Sellarés (2), Cèlia Conill (12), 
Laia Noguera (5), Soraya Hur-
tado (6), Alexandra Vives (2), 
Rosa Queraltó (9), Montse 
Bertrán i Berta Solà (7).
L’equip aleví mixt va veure 
ajornat el seu partit amb les 
Escolàpies. 

Lluc Miquel, segon 
al trial de Can Taulé

Copa Rànquing de 
Cal Font-les Moreres de pàdel
PÀDEL / REDACCIÓ

Durant els mesos de Setem-
bre a Juny a les instal·lacions 
de Calfont_Moreres es juguen 
2 rànquings de tennis (masculí 
i femení) i un de pàdel (mixta), 
per finalitzar la temporada al 
principis de Maig començen 
els Socials tan de tennis com 
de pàdel. Les inscripcions al 
Campionat Social de tennis 
2013 ja estan obertes per tot-
hom. Podeu trucar a l’oficina 
de les Moreres per a més in-
formació 93.805.10.72. Cate-
gories: Femenina i Masculina 
(individual i dobles), Mixta (do-
bles) i Absolut Federat. Aquest 
any han introduït la “Copa Ràn-
quing”, que consisteix en que 
les 8 primeres parelles classifi-
cades del rànquing es disputin 
entre elles La Copa.

Dissabte 20 d’Abril a 
les 20h van lluitar per la Copa 
Rànquing Pàdel els finalistes 
Lluís Piqué-Jaume Bascomp-
te vs Gemma Martínez-Car-
los Jiménez, quedant gua-

nyadors Lluís Piqué-Jaume 
Bascompte per 6-2.
El club agraeix la col·laboració 
al Restaurant Calfont per l’ob-
sequi del primer premi i a la 
botiga Zoco pel segon. 

Alguns dels participants de la Copa Rànquing Pàdel:  Lluís Piqué, Xavi Linares, Carlos 
Jimenez, Gemma Martínez, Jordi Marza, Toni Esteve Manel Vazquez i Pau Palmés. 
Foto: CE les Moreres. 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Organitzat pels Amics de la 
Moto de Valls de Torruella es 
va disputar la primera edició 
del Trial de nens de Can Taulé 
puntuable per la Copa Catala-
na. Una vegada més els pilots 
anoiencs dels Moto Club Igua-
lada, Montbui i Piera van acon-
seguir brillants classificacions, 
així a la categoria Base 80 el 
pilot Lluc Miquel del Moto Club 
Montbui es classificà en la se-
gona posició, Pol Mediñá del 
Moto Club Piera en la quarta 
i cinquè lloc del pilot de Moto 
Club Igualada Àlex Canales, 
tots aquests pilots amb motos 

GasGas.
Pels voltants de la població 
lleidatana de Sucs el darrer 
diumenge d’aquest mes d’abril 
es disputarà la pròxima prova 
puntuable.
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Anoiencs a la clàssica Cursa dels 
Bombers, a Barcelona

CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge es va dis-
putar a Can Bordoi (Llinars del 
Vallès) la segona prova de la 
Copa Catalana Internacional 
de BTT.  Amb aquesta cursa 
es celebrava el 20è aniversari 
de la Copa del Món Grunding, 
amb actes al llarg del cap de 
setmana que rememoraven 
aquesta data. El circuit, que va 
ser molt ben valorat pels cor-
redors, es va fer molt dur per 
el constant trencacames, i per 
les fortes pujades de corriol, al-
guns trams tècnics, però molt 
ciclable en general. El dissab-

Albert Planas va pujar al podi en la categoria Màster 30.

te es feia la contrarellotge, i el 
diumenge la cursa. 
L’Esport Ciclista Òdena – To-
màs Bellés s’hi va desplaçar i 
va obtenir els següents resul-
tats:
En Fèmines elit, Meritxell 
Obradors es classificava en 
10a posició. En Fèmines Sub 
23, Penélope Verdaguer era 
2a. En Màster 30, Albert Pla-
nas pujava al podi en la 2a 
posició, Javier Jurado era 4rt, 
David Pallarès 6è, Enric Forn 
11è, Josep Enric Farriol 28è, i 
Raúl Rubio 31è. En Màster 40 
David Verdaguer acabava 23è. 

L’EC Òdena, a la prova de Can 
Bordoi de la Copa Catalana

FUTBOL FEMENÍ / REDACCIÓ

El públic de l’Igualada femení 
no va fallar en l’encontre amb 
l’Espanyol, i pares, noies del 
femení base, amics, coneguts 
i afeccionats van empènyer 
l’equip en els moments més 
baixos per aconseguir una 
victòria sobre l’Espanyol que, 
combinada amb la derrota de 
l’AEM l’endemà, deixa les igua-
ladines amb moltes opcions de 
pujar a Primera Nacional.
Les “periques”, segones classi-
ficades, són un equip jove però 
molt potent que malgrat no 
tenir opcions d’ascens per la 
presència del B a la categoria 
superior, sí que per les jugado-
res és una oportunitat de pujar 
a l’equip superior.
El CFI arribava justíssim 
d’efectius, però va sortir amb 
la contundència suficient per 
avançar-se al minut 6 quan la 
Mariona va rematar de volea 
una pilota difícil d’aturar per la 
Paula. Les noies de Santi Ra-
mos i Paco Pablos tenien el 
partit controlat, no deixant que 
les rivals es fessin mestresses 
del mig del camp i evitant que 
s’acostessin gaire a l’àrea de la 
Noelia.
Tot i així, quan ja faltava poc 
per la mitja part, les coses van 
començar a canviar i les blanc-
i-blaves van agafar el control 

del partit.
A la represa, semblava que 
l’Igualada havia de posar les 
coses al seu lloc, però van ser 
les visitants qui van continuar 
amb el domini del terreny de 
joc. Aquí va ser on el suport 
del nombrós públic assistent 
va empènyer les nostres noies 
i les va ajudar a no permetre 
que l’Espanyol, malgrat el do-
mini, es plantés dins l’àrea i es 
veiés obligat a provar totes les 
opcions des de fora.
L’Igualada es va anar estirant a 
mesura que el rellotge avança-
va i cap al final, aprofitant que 
l’Espanyol es va llançar a l’atac 
desesperadament, dos con-
tracops locals van permetre a 
la Marina fer el segon gol que 
sentenciava i el tercer que tan-
cava el partit.
Ara, faltant quatre partits per 
acabar la lliga, l’Igualada està 
en una posició immillorable per 
assolir l’ascens a la categoria 
de plata del futbol femení.
CFI: Noelia García, Janet 
Mendoza (Stefany Ferrer 60’), 
Yaiza Moratilla, Carla Navarro, 
Míriam Solies, Araceli Barroso, 
Núria Miquel, Jèssica Pablos, 
Mariona Marsal (Ainoa Carrillo 
86’), Judit Pablos, Marina Sa-
lanova.   
Diumenge a 3/4 d’1 del migdia 
l’Igualada juga a Vilafranca, un 
equip tècnicament descendit. 

El CFI femení derrota l’Espanyol 
i assoleix la posició d’ascens

DUATLÓ / REDACCIÓ

Diumenge 21 es va celebrar 
la clàssica Cursa Bombers a 
Barcelona, sobre la distancia 
de 10km. En aquesta ocasió 
més de 26.000 participants 
van prendre la sortida. Entre 
els quals van participar els se-
güents triatletes del CAI triatló 
Petromiralles:
104. Daniel Segura 35.01
144. Josep Martinez 35.38

145. Jordi Vidal 35.38
678. Josep Cantero 38.56
997. Jordi Jose 39.49
1005. Victor Gutierrez 39.50
També hi va participar l’equip 
de corredors del gimnàs Es-
quaix Igualada.
S’ha de destacar els bons re-
sultats de tot l’equip, millorant 
marques personals o assolint 
la primera cursa en competició.
Tot un èxit per la secció. Tots 

els corredors amateurs han fet 
possible que l’activitat de run-
ning tingui un protagonisme 
especial, sabem que última-
ment hi ha un gran afany per 
córrer, per sort nosaltres tam-
bé podem aportar la nostra col.
laboració a l’esport d’aire lliure. 
Des de la direcció del running 
es felicita a tot l’equip, en el 
qual cada dia s’hi va sumant 
adeptes. 

Els participants de la secció de running de l’Esquaix Igualada.

Dimecres vinent, trobada de futbol 
femení a l’Estadi de Montbui
FUTBOL FEMENÍ / REDACCIÓ

La Delegació de Futbol de 
l’Anoia organitza pel proper di-
mecres 1 de maig, la setmana 
vinent, la Jornada del Futbol 
Femení, a l’Estadi Municipal 
de Santa Margarida de Mont-
bui. La jornada, la primera que 
es fa a l’Anoia, està oberta a 
participants entre 6 i 16 anys 
d’edat. 
A les 9,30 del matí, es distribu-
iran les participants en grups. 
Totes elles hauran d’anar equi-
pades amb roba i calçat espor-

tiu. 
De 10 a 12.30, es farà una 
sessió tècnica sobre el domini 
de la pilota, tècnica individual, 
rondos, xuts a porteria, mini 
partits, llençament de faltes i 
penals, control i pasades... 
A les 12.30, partits amistosos 
amb els equips territorials fe-
menins sub12, sub14 i sub16. 
A les 2 del migdia, es farà la 
cloenda de la jornada.
La inscripció és gratuïta i es 
pot fer entrant a www.fcf.cat.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Espectacular Adam&You 
femení de pàdel a l’IGD Esquaix Club

PADEL / REDACCIÓ

Gran ambient, molta igualtat i 
millor participació en el campi-
onat de pàdel exclusivament 
femení Adam&You, a l’Iguala-
da Esquaix Club.
El Adam&You de pàdel va re-
sultar ser un èxit en tots els 
sentits que no fa més que de-
mostrar que aquest esport té 
molt bona salut, sobretot en el 
públic femení ja que no hi ha 
gaires esports, a part dels con-
siderats de pràctica massiva, 
que reuneixin 80 participants 
femenins en un sol esdeveni-
ment.
En categoria plata, domini de 
la Clara Vives/Fina Arrabal 
guanyant a la final a les Berta 
Aguilera/Mònica Òdena en dos 
disputats sets.
El tercer lloc final va ser per la 
parella de Solsona Alba Co-
lell/Raquel Barbens. A bronze, 
moltíssima igualtat i 24 parelles 
demostrant un gran progrés.
La victòria final va ser per la 
Khaoula Arab i la Iolanda Váz-
quez després d’una igualada fi-
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nal davant la Gemma Martínez 
i la Helena Sala. Terceres van 
quedar Susanna Xufré/Caro-
la Solà. El punt i final als 110 
partits jugats des del divendres 
fins diumenge migdia, va ser 
l’snack del club, amb el corres-
ponent lliurament de premis a 
càrrec de la regidora d’Esports 
i el responsable d’Opel a la 
ciutat i el no menys tradicional, 
pica-pica i sorteig de material 
esportiu.
 
Nova jornada de lliga
De nou, jornada irregular dels 
equips Subaru amb victòria de 
les noies a la lliga del Baix Llo-
bregat davant l’Accura de St. 
Boi i derrota del nois a Manre-
sa davant el Tennis i a Vilafran-
ca en la lliga del Baix Llobregat 
davant també del Tennis.
L’equip B masculí que juga 
la lliga catalana federada va 
caure davant el Tennis Man-
resa per 3-0. Roger Rosich/
Pere Farré van caure 2-6, 6-7 
davant Marc Secilla/Àngel Ma-
safret, Lluís Fernandez/Toni 

Valldaura també va perdre 3-6, 
4-6 enfront Jaume Feliu/Eu-
geni Vall i finalment la parella 
Edgar Bisbal/Marc Bausili tam-
poc van poder sumar al perdre 
per 2-6, 4-6 amb la parella Da-
vid Portella/Joan Sierra. Amb 
aquest resultat el segon lloc de 
grup, perilla.
La cosa va anar més justeta en 
el desplaçament a Vilafranca 
de l’equip C Subaru però igual-
ment és va saldar amb derrota 
2-1.
Pep Ferrer/David Sanuy van 
resoldre en 2 sets el seu par-
tit però Àngel Solé/Jordi Homs 
van caure 4-6, 4-6 i Xavi Mayor/
Johnny Lopez també ho va fer 
per 0-6, 5-7.
Finalment, les noies segueixen 
a pas ferm en la lliga del Baix 
Llobregat i l’equip va sumar 
3 punts més amb l’Accura St. 
Boi.
Anna Claramunt/Pili Pineda, 
Merxe Puertolas/Alba Sanou 
i Rosa Riba/Mireia Homs, van 
guanyar els seus partits amb 2 
sets.

PADEL / REDACCIÓ

Bon cap de setmana de pàdel 
dels equips de Can Busqué, 
aquest dissabte al mati les 
nostres noies es van imposar 
per 2-1 a les jugadores del club 
Can Bonastre, el primer punt el 
van guanyar per Can Busqué 
la parella 2 Mª Rosa Sala-Lidia 
Torres contra Tere Ortiz-Mireia 
Martinez  pel resultat de 6-2/6-
3, el següent partit en finalitzar 
va ser el de les parelles 1 i va 
caure a favor de la parella vi-
sitant  Yolanda  Zagra – Carla 
Martínez va imposar-se a Ma-
noli Freixó – Yolanda Piñero 
en 2 sets per 6-2/6-4, posant 
la igualada a 1 en el marcador, 
finalment despres d’un llarg, 
igualat e intens partit les nos-
tres jugadores Sandra Leal – 
Grego Carrasco van guanyar 
el seu partit en tres sets per  
7-5/5-7/7-6 a la parella Gloria 
Forna – Alicia Alamillos, asso-
lint d’aquesta manera la victò-

ria en aquesta jornada.
A la tarda va ser el torn per 
l’equip masculí, que va des-
plaçar-se a l’Ametlla del Vallès, 
per jugar contra el  CE Vallès, 
els nostres nois no van voler 
ser menys que l’equip feme-
ní i van obtenir una important 
victòria per 2-1, les parelles 1 
i 3 van guanyar els seus par-
tits amb relativa comoditat per 
2 sets a 0, amb els següents 
marcadors, parella 1 Albert 
Cisquella – David Méndez 
6-0/6-0 contra Alex Gesa-Sergi 
Romero, parella 3 David Perez 
– Àngel Mayor 6-1/6-4 contra 
Joan Sola – Francesc Ferre, 
amb la victòria ja assolida la 
parella 2 Jordi Closa – Paco 
Fonseca van vendre cara la 
seva pell, i després d’igualar el 
seu partit i força el 3 set, van 
caure derrotats per 3-6/7-5/3-6 
en front de Josep Senar – Toni 
Mensa.

Bon cap de setmana de pàdel 
a Can Busqué d’Igualada

Participants en un dels partits.

Inici de temporada a St. Carles 
de la Ràpita del CAI Triatló
TRIATLÓ / REDACCIÓ

El passat diumenge 21 es va 
donar el tret de sortida al circuit 
català de triatló, amb la prova 
distancia doble olímpica de 
triatló celebrada a les Terres 
de l’Ebre (Sant Carles de la 
Ràpita). Es van donar cita 306 
triatletes per participar en la 
IIIa. Edició del doble olímpic de 
Sant Carles de la Ràpita.
La prova constava d’un primer 
tram de 3000 metres de nata-
ció, retallat a 1500 degut a la 
baixa temperatura de l’aigua, 
tram ciclista de 92 km amb pu-
jada a La Sènia i amb el com-
ponent del vent com a factor 
important que va endurir molt 
la prova. Per acabar els triatle-
tes havien de fer un últim tram 
a peu de 20km pel passeig de 
Sant Carles de la Ràpita.
Els guanyadors absoluts de 
la prova van ser en Xavier 
Torrades del CN Reus Ploms, 

guanyador també de les dues 
edicions anteriors, i Esther Fer-
nández del CN Reus Ploms.
Per part del CAI Triatló Petro-
miralles va participar en Joan 
Lara López arribant en una 
bona 182a. posició. Aquesta 
prova forma part de la prepara-
ció que està realitzant el Joan 
per la prova Ironcat que dis-
putarà el proper mes de maig 
(prova de distancia ironman).
 

Aida Macià comença la temporada 
de windsurf amb bon peu
WINDSURF / REDACCIÓ

El passat cap de setmana, la 
igualadina Aida Macià (CAT-
85/Buff, Sailsboardsgirona, 
RRD, Simmer) va disputar la 
primer prova del Circuit Ca-
talà de Funboard de windsurf 
en la disciplina d’onades a la 
platja de Pals que va reunir un 
total de 24 inscrits.  El vent de 
Tramuntana va acompanyar al 
llarg del dia, cosa que va per-
metre disputar un total de dues 
eliminatòries; en la primera de 
les quals Macià va aconseguir 
superar un total de tres màni-
gues en la general, aconse-

guint així arribar a quarts de 
final i posicionar-se en el novè 
lloc de la classificació. A més a 
més, en la categoria femenina 

va aconseguir una primera po-
sició, seguida de Montse Colla-
do (E-227).
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El CPP Igualada CTAI tanca 
la lliga a Terrassa

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del CAI tingueren 
una destacada participació 
en la segona Jornada del re-

1a nacional. D’esquerra dreta, Daniel Luco, Jordi Satorras i Lluís Graells.

Albert Moreno, 
campió de Catalunya 
de duatló, a Cervera

DUATLÓ / REDACCIÓ

El passat dissabte 20 d’abril, 
280 duatletes van participar a 
la X Duatló de la Segarra que 
es realitzà al municipi de Sant 
Guim de Freixenet. En aquesta 
ocasió s’acollia el Campionat 
Nacional de Catalunya Abso-
lut, en un circuit que constava 
d’un tram a peu de 5,6 km de 
70% pista i 30% asfalt, un tram 
ciclista de 21km ràpid però exi-
gent en l’últim km i finalitzava 
amb una volta 2,8 km a peu.
Els guanyadors absoluts de la 
prova van ser Albert Moreno 
del CERRR-Igualada en cate-
goria masculina, i Carla Bertos 
del CN Prat-Triatló en catego-
ria femenina.
Cal destacar la brillant actu-
ació de Daniel Baraldés que 
assolí el 6è lloc, en una cursa 
on en tot moment va estar llui-
tant en les primeres posicions 
i de Sònia Julià que aconse-
guia el 4t lloc completant una 
magnífica cursa. El pròxim cap 
de setmana els dos duatletes 
representaran el CAI Triatló 
Petromiralles en el Campionat 
d’Espanya de Duatló a Ponte-
vedra en categoria Elit. També 
els hi acompanyarà a Ponteve-
dra, en aquest cas en la cate-
goria de grups d’edat, el jove 
duatleta Oriol Duran.
La resta de resultats dels duat-
letes del CAI Triatló Petromira-
lles van ser els següents, 73è 
Oriol Castells, 96è Enric Vidal, 
150è Toni Mabras, 158è Toni 
Salanova, 174è Isidre Roca, 
178è Salvador Pérez i en ca-
tegoria femenina 24è lloc per 
Lidia Borràs i 25è Susanna 
Llopart. 

Igualadins a la Titan 
Desert 2013

CURSES / REDACCIÓ

Els corredors de MTB Joan Ba-
dia del Esport Ciclista Òdena, i 
Genís López del Full Equip Es-
ports estan a punt de sortir cap 
al Marroc per prendre part a la 
cursa Milenio Titan Desert By 
Gaes 2013, que tindrà lloc del 
dia 28 d’abril al 3 de maig.
Organitzada per RPM, la cursa 
transcorre pel desert al sud-
est del Marroc i consta de 6 
etapes, en les quals els 350 
participants afrontaran un to-
tal de 600 km. per pistes de 
muntanya, senders i passos 
pel desert. Enguany les prin-
cipals figures que hi pendran 
part, prometen una dura bata-
lla en les primeres posicions. 
El quatre cops guanyador de 
la prova, Roberto Heras, sor-
tirà amb el dorsal numero 1, 
davant d’una llarga llista d’as-
pirants a ser coronats com a 
reis del desert.  També haurem 
d’estar atents a les evolucions 
d’alguns personatges medià-
tics que competeixen a la cur-
sa, com els exfutbolistes Santi 
Ezquerro i Cèsar Sánchez, l’al-
pinista Edurne Pasaban, l’actor 
Santi Millàn, el pilot de ral·lis 
Marc Guasch, o Rafael i Luis 
Medina Abascal, entre d’altres.
El Joan Badia (Senior) és la 
segona edició en la que parti-
cipa i el Genís López (Master) 
ho farà per primer cop. Amb-
dós s’han preparat a fons per 
arribar en bona posició i estan 
decidits a assumir el repte. 
Més informació a titandesert.
com i als canals Esport3 i Te-
ledeporte.

modelat Campionat Català de 
Clubs, classificant-se en una 
gran segona posició global a 
Tarragona, amb 26.061 punts 
per Taula Internacional, dar-
rera  de l’Avinent C.A. Manre-
sa, guanyadors amb 26.513          
punts. Amb aquesta puntuació, 
el CAI accedeix a la Final “A” 
a disputar-se el proper 5 de 
maig.
En masculins van sobresortir 
les victòries de Victor Mon-
taner en els 1.500 m. llisos 
amb 3’56”59, seguit de Roger 
Vila, 2n. amb 3’58”99, de Marc 
Sànchez, 1r. en els 110 m. tan-
ques amb 16”32, de Jan Roca, 
guanyador en 400 m. llisos 
amb 51”15, marca personal, i 
de David Tarragó, 1r. en el tri-
ple salt amb 12,91 m.
Van sobresortir també els 2ns. 
llocs d’Ivàn Zarco en els 3.000 
m. obstacles, amb 9’33”51, 
de Josep Agustí Camats en el 
llançament del disc amb 33,83 
m., i els 3ers. llocs de Santi Ra-
mos en el salt de perxa, amb 
marca personal de 3,75 m., de 
Josep M.ª Lagunas en martell 
amb 35,96 m., i d’Aleix Marín 
en el triple salt, amb marca 
personal de 12,27 m.
Marcel.lí Quintana era 4t. en 
llançament de martell, amb 
31,94 m., i Marc Moreno era 4t. 
en els 400 m.llisos, amb 52”87. 

També 4ts. es classificaren els 
rellevistes de categ. Juvenil del 
CAI Petromiralles, en el relleu 
de 4 x 100 m. formant l’equip 
Jan Roca - Albert Rovira - Fran 
Martínez i Jordi Yoshinori Mat-
suoka, amb un registre de 
45”32.  
Pel que fa a l’equip femení, cal 
ressaltar les victòries d’Ariadna 
Ramos en els 100 m. tanques 
amb 15”22, d’Èlia Pascual, 
guanyadora en llançament de 
javelina amb 44,67 m., segui-
da de Níria Pascual, 2a. amb 
43,98 m., d’Anna Asensi, gua-
nyadora dels 100 m.llisos amb 
12”92, i el triomf de Sheila 
Avilés en els 3.000 m. obsta-
cles, amb marca personal de 
11’41”17.
Va sobresortir també el mag-
nífic 2n. lloc del relleu dels 4 
x 100 m. del CAI format per 
Ariadna Ramos - Anna Asen-
si - Gemma Ortega i Sheila 
García, amb un gran “crono” 
de 49”95, quedant-se a només 
1/100 del Rècord d’Igualada 
Absolut de la prova. 
Cal ressaltar igualment els 
3ers. llocs de Paquita Pérez 
en els 1.500 m. llisos amb 
4’56”65, i de Sheila García en 
els 400 m.llisos, amb 1’02”84, 
en destacades actuacions de 
les anoienques. 

El CAI es classifica per a la final A 
del Campionat de Catalunya

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Dissabte passat el primer 
equip del CPP Igualada CTAI 
va disputar l’últim partit de la 
temporada a la pista del CBR 
Els Amics, a Terrassa. Els 
igualadins, amb la permanèn-
cia ja assolida, van perdre per 
un ajustat 3-4. Amb aquest re-
sultat els de l’Anoia clouen una 
molt bona temporada a 1a na-
cional, en la qual han acabat a 
la cinquena posició de la lliga 
jugant amb tres jugadors for-
mats al club.

El Preferent s’acosta 
a la fase d’ascens
L’equip de Preferent està ben 
a prop d’aconseguir disputar 
la fase d’ascens a 3a nacio-
nal. Els igualadins, però, re-
ben la pressió del Calella, que 
els obliga a guanyar cada jor-
nada. El CPP Igualada CTAI 
ha aguantat molt bé aquesta 
pressió durant tota la tempo-
rada i divendres passat es va 
imposar a la pista del CTT CM 
Arenys de Munt per un lluitat 
4-2. Amb aquesta victòria ja 
només queda una jornada de 

la fase regular de la lliga, en 
la qual els igualadins hauran 
de guanyar al Badalona A per 
assegurar-se la presència a la 
fase d’ascens amb indepen-
dència del resultat del Calella. 

L’equip de 1a territorial pati-
rà fins a l’última jornada
A 1a territorial hi haurà pati-
ment fins a l’última setmana 
de lliga ja que diumenge pas-
sat el CPP Igualada CTAI va 

caure derrotat a la pista del 
Foment Martinenc per 5-1. 
Els igualadins no han pogut 
fer els deures i es jugaran la 
salvació a l’última jornada de 
lliga, en la qual quatre equips 
s’han de disputar dues places 
de descens. Els de l’Anoia són 
l’equip més ben classificat en-
tre aquests quatre però li toca 
jugar amb el líder a l’última jor-
nada.

Contundent victòria 
de l’HC Montbui
HOQUEI / MONTBUI

L’Hoquei Club Montbui va su-
mar tres punts importants a 
Tremp (2-16) que el mantenen 
segon a la classificació a man-
ca de quatre jornades per aca-
bar la lliga.
El partit va començar molt bé 
pels montbuiencs que des del 
començament  ja es van posar 
per davant al marcador. Al des-
cans ja guanyava 1-6.
A la segona meitat, els locals 
van continuar amb una defen-
sa zonal molt tancada però no 
va suposar cap problema per a 
l’HC Montbui.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Joel Montiel, Edu Casadó 
(2), Daniel Gual (3), Isaac Gual 
(4) -inicial- Oriol Mata (3), Pere 
Vallès (1), Ivan Rica (3) i Adri-
àn Muñoz. Entrenador:Gabri 
Ramírez. 

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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DANSA / LA VEU

El proper cap de setmana ar-
renquen a Igualada les activi-
tats per commemorar el Dia 
Internacional de la Dansa, 
impulsats per l’Ajuntament 
de la ciutat i l’Institut Munici-
pal de Cultura (IMC), en col·
laboració amb altres entitats 
i escoles de dansa locals. Al 
voltant d’aquesta jornada, que 
se celebra el 29 d’abril i que 
commemoren tots els països 
del món, la capital de l’Anoia 
proposa espectacles partici-
patius, exposicions, especta-
cles de gran nivell i interpreta-
cions de dansa catalana per a 
tots els públics.
El primer acte, gratuït i parti-
cipatiu, tindrà lloc el proper 
dissabte, 27 d’abril, a les 7 de 
la tarda a la plaça Pius XII. Es 
tracta de La Lola balla, un es-
pectacle de dansa adreçat a 
infants de 4 a 9 anys, al qual 
caldrà inscriure’s mitja hora 
abans a la mateixa plaça. En 
acabar, es lliurarà el conte La 
Lola balla la dansa del carrer. 
Ho organitzen Espai d’Arts i 
Cia. La Mandarina.
L’endemà, diumenge 28 
d’abril, Cobosmika i el Quartet 
Gerió presenten, al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, l’espectacle 
Tango, on músics i ballarins 

fusionen els seus mons per 
retre homenatge al tango.
A més, a partir de dilluns, 29 
d’abril, la Biblioteca Central 
contribueix a aquesta cele-
bració amb l’exposició del 
pintor igualadí Miquel Llacu-
na (1915·1967) La dansa, 
una mostra que es completa-
rà amb llibres sobre aquesta 
disciplina que formen part del 
fons de la mateixa Biblioteca.
Diumenge, 5 de maig, a les 
18h i també a l’Ateneu i amb 
una entrada de 3 euros, tindrà 
lloc la 15a Mostra de Dansa 
Ciutat d’Igualada, on hi parti-
ciparan més de dotze grups 
professionals i amateurs 
d’Igualada i escoles convida-
des d’arreu de Catalunya. El 
12 de maig, també diumenge, 
arribarà el torn de Transicions, 
a càrrec de l’Esbart Maragall, 
un espectacle que repassa 

Comencen els actes del Dia Internacional de la Dansa

Diumenge, a les xx es podrà 
gaudir, al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’un bon espectacle 
de dansa. Es tracta de Tango 
de CobosMika Company.
Es tracta d’un espectacle de 
dansa i música en directe 
que et transporta a l’apas-
sionat i apassionant imagi-
nari d’Astor Piazzolla. Els 
ballarins de CobosMika i els 
músics del Quartet Gerió, 
integrants de l’Orquestra de 
Girona, han fusionat els seus 
mons artístics en un discurs 
poètic homenatge al tango 
que captivarà a l’espectador.
El tango és l’expressió musi-
cal més genuïna de l’Argen-
tina, sobretot de la ciutat de 
Buenos Aires. El compositor 
Astor Piazzolla va ser un re-
formador que li donà una vi-
talitat renovada i el vinculà a 

altres músiques com el jazz 
o la música europea clàssica 
sense perdre però la seva 
essència.
CobosMika Company fusio-
na la dansa amb la improvi-
sació, incorporant elements 
de les arts marcials i del te-
atre físic.
El Quartet Gerió de Girona es 
defineix com un grup versàtil 
que, juntament amb Cobos-
Mika Company van presentar 
un  treball dedicat al compo-
sitor argentí Astor Piazzolla.
Aquests tres elements se-
ran a l’escenari de l’Ateneu 
aquest diumenge i la màgia i 
la passió del tango, embolca-
llats amb el virtuosisme dels 
moviments de la dansa arri-
baran al públic que en vulgui 
gaudir.

Jordi Savall, guardonat amb la insígnia de la Legió d’Honor francesa

l’evolució de la dansa catala-
na des de les seves arrels fins 
a dia d’avui. L’Ateneu acollirà 
aquesta representació a les 7 
de la tarda amb un preu de 12 
euros.
Finalment, diumenge 19 de 
maig, l’Ateneu rebrà, a les 12 
del migdia i amb entrada gra-
tuïta, la Roda d’esbarts infan-
tils i juvenils Catalònia, amb 
més de cent nens i nenes de 
cinc esbarts i agrupacions que 
mostraran diferents variants 
de la dansa del nostre país. 
Josep Miserachs, tinent d’al-
calde de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
destaca que “la dansa és una 
pràctica, un art, molt arrelat a 
la nostra ciutat, i això es res-
pira any rere any en aquesta 
celebració, que creix i es con-
solida”

“Tango”, dansa i sensualitat, 
diumenge a l’Ateneu

Espectacles participa-
tius per als més pe-
tits, representacions 
com Tango, exposi-
cions de pintura i la 
mostra de dansa, pro-
tagonistes del cartell

MÚSICA / LA VEU

El passat dilluns al Saló Sant 
Jordi del palau de la genera-
litat de Catalunya, l’iŀlustre 
músic igualadí Jordi Savall va 
rebre la insígnia de Cavaller 
de la Legió d’Honor Francesa, 
la més alta distinció que con-
cedeix la República francesa.
L’acte es va dur a terme a 
Barcelona per desig exprés 
de Savall, ja que el guardonat 
amb aquesta distinció té dret 
a decidir on vol que li sigui lliu-
rada.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’escriptor Amin Ma-
alouf que va ser qui li va lliurar 
la insíngia que Jordi Savall va 

rebre profundament emocio-
nat i amb especial record per 
la seva dona, Montserrat Fi-
gueras, morta el 2011, sense 
la qual “aquest reconeixement 
no hauria estat possible”, en 
paraules del mateix Savall. 
“Ella era i continua sent la 
meva font d’inspiració”.
Amin Maalouf durant el seu 
parlament, va compartir les 
serenes paraules de Jordi Sa-
vall d’arribar a aconseguir una 
humanitat reconciliada.
La Legió d’Honor va ser insti-
tuïda per Napoleó i pretén re-
conèixer els mèrits eminents 
fets al servei de la nació a títol 
civil o militar.

Jordi Savall, amb el conseller Mascarell, l’escriptor Amin Maalouf i la cònsol francesa Anne Grillo al Saló Sant Jordi
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Els Moixiganguers d’Igualada 
han fet 18 anys, i ho van cele-
brar aquest passat diumenge 
amb una diada a la plaça Pius 
XII. A la festa s’hi van sumar 
dues colles habituals en ter-
res igualadines, els Castellers 
de Sant Cugat i els Sagals 
d’Osona. Per celebrar com cal 
aquesta majoria d’edat i tenint 
en compte que ens trobem a 
inici de temporada, la colla va 
plantejar una actuació prou 
sòlida que no volia perdre de 
vista objectius futurs. 
Els morats van obrir plaça amb 
un 5d7 que va gaudir d’una rà-
pida i bonica execució.
En segona ronda va venir el 
primer 3d7 aixecat per sota de 
l’any. El castell va pujar prou 
segur descarregant-se amb 
solvència tot i que va haver 
suportar una última aixecada 
un pèl lenta.
En la darrera ronda, els Moi-
xiganguers van escollir el 7d7, 
un castell també inèdit aquest 
2013 que va permetre veure 
moltes estrenes a tots nivells, 
pinya, tronc i canalla.
La feina es tancava amb un 
vano de 5 que culminava la 
millor actuació morada en una 
diada d’aniversari.
Sagals i Gausacs van demos-

trar un molt bon treball, a des-
tacar les torres de 7 que les 
dues colles van oferir al públic 
igualadí.
Els castells de la jornada van 
ser: Moixiganguers: 5d7 3d7xs 
7d7 v5 Sagals d’Osona: 4d7 
2d7 3d7xs p5 Castellers de 
Sant Cugat: 2d7 7d7 5d7 p5

Els Moixiganguers d’Igualada ja tenen 18 anys

La Mireria Subirana és, des 
que va començar aquesta 
nova temporada, la presi-
denta dels Moixiganguers 
d’Igualada. A la junta l’acom-
payen la Montse Díaz, el 
Jordi Còdol, el Bernat Segu-
ra i el Jordi Moreno, que és 
el nou cap de colla.
Amb ella hem parlat sobre la 
situació actual i sobre el futur 
de la colla igualadina

- Els Moixiganguers com-
pleixen aquest any la seva 
majoria d’edat. Quines 
sensacions té la colla en 
celebrar aquest aniversa-
ri?
Home, ésser major d’edat 
sempre és important i com 
a colla castellera també. 
Està clar que amb els anys 
hi ha coses que es van con-
solidant, que van madurant 
i això et fa créixer tant com 
a coŀlectiu com castellera-
ment, doncs assoleixes as-
pectes tècnics que no tens 
quan ets una colla novella 
i socialment perquè la colla 

s’ha anat arrelant a la ciutat i a 
la comarca. 
- Acaba de començar una 
nova temporada i s’estrena 
una nova junta. Quins són 
els projectes que hi ha pre-
vistos?
El projecte és continuar la fei-
na feta les temporades ante-
riors a nivell tècnic i aprofitar 
l’embranzida dels dos darrers 

anys i sobretot obrir la colla 
per poder créixer al màxim en 
nombre d’efectius. 
- Quines fites castelleres us 
heu marcat per aquesta tem-
porada.
Consolidar castells molt im-
portants per a la colla aconse-
guits l’any passat, com són la 
torre de set i el 4 de 8 i tre-
ballar fort per aconseguir el 3 

de 8. 
- La colla ha crescut molt du-
rant aquests darrers anys, 
el fet de tenir una seu social 
com Cal Tabola, ha influït?
Jo personalment, penso que 
l’ideal seria tenir un local al 
centre de la ciutat, que fos un 
lloc molt més de pas, que no 
s’hi hagués d’anar expressa-
ment i intentar que sigués lloc 
de trobada de gent diversa.
- La gran actuació que va fer 
la colla la temporada passa-
da al Concurs de Tarragona 
va fer que més gent volgu-
és entrar a formar part de la 
colla?
Sí! A Tarragona hi vam anar 
uns 300 moixiganguers! Més 
del doble que en una bona ac-
tuació i hi ha hagut gent que 
va conèixer la colla aquells 
dies i ja s’hi ha quedat. Sens 
dubte va ser un gran reclam.
- Què ha de fer una persona 
que vulgui entrar a formar 
part dels Moixiganguers.
Mol fàcil! Venir a Cal Tabola, 
allà el rebrem amb els braços 
oberts i l’introduirem al món 

dels castells. És molt dife-
rent veure’ls des de fora 
que assistir als assajos i 
viure’ls a plaça. 
- Us sentiu recolzats per 
la ciutat d’Igualada?
La veritat és que molt, tant 
per part de l’Ajuntament 
com per la gent. Diumen-
ge la plaça de Pius XII era 
plena de públic i això ens 
agrada molt, doncs vol dir 
que la gent vol venir a veu-
re la colla. 
- D’uns anys cap aquí el 
món casteller ha tingut un 
boom mediàtic important, 
basat sobretot en l’asso-
liment de grans castells 
que uns anys enrere sem-
blaven impossibles. S’ar-
ribarà a un límit?
És difícil de dir, anys enrera 
eren impensables segons 
quins castells i ara són fre-
qüents. Cada dia la gent es 
prepara més físicament i 
tècnicament. No sé on serà 
el límit, si se sabés no tin-
dria gràcia. 

Les tres colles van brindar 
pels 18 anys morats amb bons 
castells que els permeten pen-
sar en objectius més alts per 
aquest 2013, i ho van poder 
fer en una plaça prou plena de 
gent on es va poder viure un 
gran ambient.
La propera actuació de Moixi-

ganguers serà el dia 5 de maig 
a Tarragona amb Xiquets i la 
propera actuació a Igualada 
serà el 25 de maig amb Cas-
tellers d’Esparreguera i Nens 
del Vendrell.

Vine a fer pìnya als assajos 
dels Moixiganguers

Els Moixiganguers d’Igualada 
animen a tothom que ho de-
sitgi, a participar als assajos, 
que tenen lloc cada dimecres 
de 20 a 21:30h. i els divendres 
de 22 a 24h. al local de cal 
Tabola (carrer Sant Antoni de 
Baix 106-108 d’Igualada).

Mireia Subirana, presidenta dels Moixiganguers

“La colla ha de créixer per poder assollir castells importants”

El 5d7, el 3d7 i el 7d7 assolits pels Moixiganguers el dia del seu aniversari

Jordi Moreno, cap de colla i Mireia Subirana, presidenta dels Moixiganguers
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Els Moixiganguers d’Iguala-
da han iniciat la temporada 
del seu 18è aniversari amb 
reptes i il·lusions renova-
des. Amb la ressaca dels 
èxits assolits en la tempo-
rada passada tant a nivell 
de construccions de castells 
com socialment, en què s’ha 
registrat els millors castells 
de la història de la colla igua-
ladina i l’entitat s’ha fet més 
gran (amb incorporacions 
de nous castellers gràcies 
a diverses campanyes i ini-
ciatives) els Moixiganguers 
volen consolidar-se i fer un 
pas més.

Per aquest motiu, expliquen, 
és essencial que tothom faci 
pinya amb els morats.
El local dels Moixiganguers 
d’Igualada, “Cal Tabola” (Sant 
Antoni de Baix, 106108), té 
les portes obertes a tothom 
que vulgui, tant si té intenció 
de formar part de la colla, com 
només assistir a un assaig, fer 
un tast de castells descobrint i
endinsant-se en el món cas-
teller. Els assajos es duen a 
terme el dimecres de 20.00h 
a 21.30h i el divendres de 
22.00h a 24.00h. Són oberts 
a tothom, de manera que els 
castellers de la colla atenen 

L’actuació al concurs de Tar-
ragona va comportar un punt 
i a part en la imatge que el 
món casteller té dels Moixi-
ganguers. Aquella memora-
ble torre de 7, acompanyada 
del 9 de 7 i d’un impecable 
4 de 8 representava la millor 
actuació feta mai per la colla. 
Evidenciava també que el tre-
ball d’anys, lent però ordenat, 
anava en la línia encertada 
malgrat que fins aleshores 
els resultats haguessin estat 
en algun cas irregulars. Però 

significava més; sobretot en la 
manera com es van executar 
els castells: la resta de colles 
va aplaudir la diligència dels 
morats i va emocionar-se amb 
ells, i amb la resta d’igualadins 
i anoiencs que els acompa-
nyaven. I amb aquest mateix 
esperit comencen la tempora-
da els Moixiganguers.
Fent un cop d’ull a la història 
més recent de la colla, diver-
ses claus marquen el creixe-
ment: d’una banda, abandonar 
des de l’inici els castells de sis 

Finet i amunt: el nivell dels Moixiganguers està en 
creixement des del 2007

aquelles persones que vinguin 
per primera vegada, aclarint 
els seus dubtes i acompa-
nyant-los en tot moment. 
Els Moixiganguers d’Igualada 
també animen a tots els mem-
bres de la colla que ja tenen 
camisa i que, per un motiu o 
altre, han anat abandonant 
l’activitat, que tornin a fer pi-
nya amb la colla.
Paral·lelament a l’aspecte 
més centrat en l’entrenament 
de construccions castelleres, 
els assajos també tenen una 
vessant social, com a punt 
de trobada. El local disposa 
d’un bar, on es poden prendre 

begudes i on els de la colla 
agafen força tot fent un entre-
pà. A “Cal Tabola” també es 
realitzen diverses activitats al 
llarg de la temporada, des de 
dinars populars, festes i calço-
tades fins a veure el futbol tots 
plegats.
Portes enfora, els Moixigan-
guers d’Igualada també rea-
litzen diverses activitats per 
la ciutat, escoles, empreses, 
entitats, que es volen familia-
ritzar amb el món casteller.
D’una banda, la colla castelle-
ra igualadina col·labora i par-
ticipa en dates assenyalades 
i en manifestacions socials o 

esdeveniments significatius 
per la ciutat o pel país.
De l’altra, els Moixiganguers 
ofereixen tallers, associaci-
ons, empreses i, especial-
ment, a escoles, amb contin-
guts teòrics i pràctics sobre 
el món casteller.
A més, darrerament la colla 
també s’ha proposat apropar 
el món casteller a sectors, 
barris i col·lectius de la ciutat 
menys habituats als castells.
Tot plegat amb la intenció 
d’estendre a Igualada i co-
marca els valors que han fet 
ser als castellers, patrimoni 
de la humanitat.

Tothom és benvingut als Moixiganguers d’Igualada

pisos. En la temporada passa-
da no se’n va fer a cap diada 
i de moment en les tres jorna-
des castelleres que porten al 
2013 tampoc se n’ha vist cap. 
I aquest pas només s’aconse-
gueix si les estructures de set 
més bàsiques, el 3 o el 4, es-
tan consolidades. Així, a més, 
els obligats relleus i les neces-
sàries rotacions que cal fer als 
castells es poden treballar di-
rectament amb castells de set 
pisos. L’estat i la forma dels 
castellers parteix d’un nivell 
més alt. Una altra clau passa 
perquè castells com el 4 de 7 
amb agulla, el 5 de 7 i fins i 
tot el 7 de 7 acabin  conver-
tint-se en castells bàsics per 
la colla, castells que es puguin 
fer amb assiduïtat (símptoma 

també que hi ha un alt volum 
de gent) i des del principi. Les 
dues temporades passades 
en són un bon exemple, es 
van descarregar quinze 5 de 
7. Enguany les perspectives 
també conviden a l’optimis-
me perquè en tres diades ja 
se n’ha descarregat dos. Una 
tercera clau passa per la con-
solidació del nivell: un cop 
s’aconsegueix una alta forma, 
amb bons resultats castellers, 
la dificultat rau en mantenir-
se. Les darreres grans passes 
dels Moixiganguers (torre de 
set, quatre de vuit o tres de 
set aixecat per sota) han arri-
bat després que els seus èxits 
tinguessin continuïtat. Poder 
repetir i augmentar el nombre 
de castells de vuit després de 

l’estrena, al 2010, ha estat la 
clau per afrontar amb una mi-
llor forma altres reptes, i al seu 
torn consolidar el tres de set 
aixecat per sota des del 2009 
va permetre afrontar el 4 de 
8. Aquesta torna a ser la clau 
amb la torre de 7, descarrega-
da per primer cop l’any passat 
i que amb un bon treball ha de 
permetre el pas cap al proper 
objectiu dels Moixiganguers, 
el 3 de 8. La millor actuació 
d’aniversari de la colla, amb 
el 5 de 7 i els 7 de 7 i 3 de 
7 per sota més matiners, n’és 
un indicador indiscutible. I si a 
això se li sumen més camises, 
més persones que vulguin for-
mar part dels castells, aquesta 
torre podria arribar a créixer 
un pis relativament aviat.

El concurs de Tarragona va marcar una fita molt important en la història dels Moixiganguers
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Els Premis Ciutat d’Iguala-
da de Creació Artística són 
uns guardons convocats per 
l’Ajuntament d’Igualada, per 
mitjà de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) i el suport de 
diferents entitats igualadines. 
L’any passat es van avaluar 
i repensar aquests guardons 
en la seva globalitat, per tal 
d’ajustar-los a les necessitats 
de la ciutat i convertir-los en 
un reconeixement per treballs 
i iniciatives que ofereixin un 
retorn, tant pel que fa a les 
obres, com pel que fa al fo-
ment i potenciació dels artis-
tes del seu entorn més proper. 
Per això, de les dotze convo-
catòries existents, entre pre-
mis artístics i de recerca, es va 
passar a vuit convocatòries, 
amb la conseqüent optimitza-
ció i racionalització també dels 
recursos que s’hi destinen. En 
l’edició dels premis que es lliu-
raran aquest any, es mantin-
drà aquesta mateixa dinàmica 
però amb algunes variacions, 
després de l’experiència ad-
quirida en l’última edició.
Són un total de vuit convoca-
tòries, entre premis artístics, 
de recerca i de compromís 
social, el Premi Mossèn Cò-
dol al Compromís Social i Cí-
vic, el Premi Gaspar Camps 
de Disseny, el Premi Procopi 
Llucià de Fotografia, el Premi 
Dr. Mercader de Recerca, el 
Premi Joan Llacuna de Poe-
sia, el Premi Jaume Caresmar 

d’Investigació, el Premi Paqui-
ta Madriguera de Composició 
Musical i el Premi Jaume Gra-
ells d’Art Digital. El veredicte i 
lliurament d’aquests guardons 
serà, com és tradicional, el 24 
de novembre de 2013, coinci-
dint amb el darrer diumenge 
de mes.

Alguns canvis
Tot i que es tracta d’una con-
vocatòria que vol mantenir els 
canvis introduïts en la passada 
edició, enguany hi ha algunes 
novetats, com el canvi anual 
en la temàtica del premi de 
fotografia Procopi Llucià, que 
en aquesta ocasió ha escollit 
el tema El barri del Rec d’Igua-
lada (exteriors i interiors), amb 
imatges que reflecteixin el tre-
ball a l’interior de les adoberi-
es. De la seva banda, el Premi 
d’Art Digital, Jaume Graells 

ha reduït lleument la dotació 
del premi, passant de 2.000 
a 1.800 euros. Finalment, per 
tal d’estimular el premi de Dis-
seny Gràfic Gaspar Camps, 
els membres del Jurat podran 
fer també propostes dels mi-
llors dissenys produïts a la 
ciutat, entre l’octubre del 2012 
i setembre del 2013, mante-
nint-se igualment al convoca-
tòria oberta de propostes de 
qualsevol persones, estudis, 
creadors individuals, etc.
El termini general per la major 
part de les convocatòries és 
el 27 de setembre de 2013. 
Els treballs podran lliurar-se 
a partir del mes de maig a la 
nova seu de l’Institut Municipal 
de Cultura, a la Plaça de Sant 
Miquel, 12 2n pis, per correu 

certificat o personalment, de 
dilluns a divendres de 8 a 
15 hores. Les obres hauran 
d’anar acompanyades d’una 
plica tancada, amb les dades 
personals de l’autor, que no 
hauran de constar en cap part 
visible de l’obra.
Com a tret destacable es 
manté la obligatorietat que els 
guanyadors o els seus repre-
sentants legals que no recullin 
el premi en el decurs de l’acte 
de lliurament, perdran tots els 
drets. Les bases completes es 
poden consultar al web muni-
cipal www.igualada.cat, es po-
den demanar per correu elec-
trònic a imc@aj-igualada.net o 
al telèfon 93 8031 950.

Nova edició dels ajuts 
Igual’art
Dins de la mateixa convo-
catòria es presenta també 
l’ajut a projectes d’arts visu-
als Igual’ART 2013/14, amb 
l’objectiu de promoure i esti-
mular la creació artística en 
l’àmbit local, esdevenint un 
complement als premis Ciutat 
d’Igualada, però restringit a 
l’àmbit local. S’atorgarà al mi-
llor projecte d’arts visuals inè-
dit en qualsevol de les seves 
disciplines: pintura, escultura, 
dibuix o gravat, com també en 
fotografia, videoart o la combi-
nació de qualsevol d’elles. No 
s’acceptaran projectes que ja 

S’obre la convocatòria per una nova edició dels Premis 
Ciutat d’Igualada

estiguin executats completa-
ment, però tampoc idees sen-
se cap element realitzat prèvi-
ament ni projecte ben definit. 
El candidat haurà de poder 
demostrar que la seva idea 
és executable, ja sigui com a 
responsable d’un projecte de 
comissariat, o títol individual o 
bé agrupat en un col·lectiu.
L’ajut Igual’ART està dotat 
amb dos mil euros i l’import 
es farà efectiu en dues parts 
iguals: una en la proclamació 
del projecte durant el mes de 
juliol i la resta en el moment 
de dur a terme l’exposició a la 
Sala Municipal d’Exposicions. 
Poden optar-hi comissaris i 
artistes a títol individual o col-
lectiu a partir de 18 anys, que 
presentin una proposta de cre-
ació d’acord amb les bases, i 
que es pugui desenvolupar a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons, encara que no es descar-
ta la proposta d’accions fora 
d’aquest espai. Els candidats 
hauran d’estar empadronats 
a Igualada, amb una antigui-
tat mínima de dos anys. Si 
formen part d’un col·lectiu, al-
menys el 50% dels membres 
hauran de complir el requisit. 
Només es podrà presentar 
una única sol·licitud i caldrà fer 
constar per escrit que es trac-
ta d’un projecte original i inèdit 
que no hagi estat produït amb 
anterioritat.

BIBLIOTEQUES / LA VEU

La col·lecció en temps de 
canvis. Aquest és el projecte 
amb què la Biblioteca Central 
d’Igualada ha quedat entre 
les biblioteques finalistes dels 
premis María Moliner 2012, 
que convoca el Ministeri de 
Cultura amb l’objectiu de pre-
miar les millors iniciatives de 
foment a la lectura en muni-
cipis de menys de 50.000 ha-
bitants. Un total de 645 biblio-
teques de tot l’estat espanyol 
s’han presentat al concurs, de 
les quals se n’han seleccionat 
300 que es beneficiaran d’un 
important lot de llibres.
Aquesta vegada la Biblioteca 
Central ha participat a la con-
vocatòria presentant un pro-
jecte, redactat com un pla de 
“màrqueting”, que aposta per 
fer visible la seva col·lecció 
en una època com l’actual. La 
Biblioteca té un fons bibliogrà-
fic important, tant per la seva 
varietat com pel seu valor pa-
trimonial, i el projecte aposta 
per aprofitar aquests recursos 

amb imaginació i creativitat 
per fomentar la lectura entre 
els igualadins. Es tracta de 
conèixer què es vol “vendre”, 
quins són els “clients”, amb 
qui es pot col·laborar i quins 
“aparadors” cal utilitzar per di-
fondre el “producte” que no és 
res més que la col·lecció de la 
Biblioteca.
En el projecte tenen un paper 

La  Biblioteca Central torna a ser finalista dels 
premis María Moliner

fonamental les exposicions i 
les petites mostres bibliogrà-
fiques que acostumen a ser 
singulars i originals.
Un any més, aquests premis 
han reconegut la creativitat i 
la innovació de la Biblioteca 
per fomentar un dels eixos 
principals del programa 3L de 
l’Institut Municipal de Cultura: 
la lectura.
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FOTOGRAFIA / LA VEU

Els World Wedding Photo re-
coneixen els treballs realitzats 
per fotògrafs de tot el món, 
dins l’àmbit dels casaments, 
que saben captar l’essència 
de la festa i tot el que l’envol-
ta. En aquesta primera edició 
s’han presentat 150 fotografi-
es de més de 6 països.
El jurat dels premis, presidit 
per Juan de la Cruz Megías, 
fotògraf i autor del llibre Un 
retrato social a partir de 50 
bodas, ha escollit les millors 
fotografies en 8 categories 
diferents: millor fotografia de 
preparatius del casament, mi-
llor fotografia de la cerimònia, 
millor fotografia de la festa, mi-
llor fotografia de detalls, millor 
fotografia de nens, millor foto-
grafia de retrat dels nuvis, mi-
llor fotografia en la categoria 
altres retrats, i per últim, millor 
fotògraf de l’any. 
Jaume Noguera, fotògraf igua-
ladí, ha obtingut un merescut 
accèssit en la categoria de mi-
llor fotografia de detalls, amb 

el treball Puesta a punto.
L’enllaç entre dues persones 
ha estat sempre un dels es-
deveniments socials i famili-
ars més significatius que una 
persona pot celebrar a la seva 
vida. És per això que la labor 
dels fotògrafs, en els casa-
ments, és molt important. La 
seva feina ha d’anar més en-

llà de fer un simple reportat-
ge de l’esdeveniment; el bon 
fotògraf ha de saber trans-
metre les sensacions i els 
sentiments de la parella i dels 
seus familiars i amics. Jaume 
Noguera ha demostrat saber-
ho fer molt bé amb l’obtenció 
d’aquest accèssit en els World 
Wedding Photo Awards 2013.

L’igualadí Jaume Noguera, premiat en 
els World Wedding Photo Awards 2013

LLIBRES / LA VEU

Amb motiu de la Diada de 
Sant Jordi, les biblioteques 
de l’Anoia han editat una 
guia temàtica dedicada a 
l’art i als artistes de la co-
marca. Aquesta bibliografia 
conté una relació de llibres i 
articles bàsics sobre moder-
nisme, arquitectura, pintura, 
escultura, dibuix i fotografia 
a l’Anoia, com una invitació 
a la lectura i al coneixement. 
De tota manera, si algú vol 
ampliar la informació sobre 
aspectes artístics locals, a 
les biblioteques s’hi conser-
ven altres documents sobre 
els mateixos temes.
Aquesta és la desena guia 
que presenten les bibliote-
ques de l’Anoia, i la d’aquest 
any és una proposta per co-
nèixer, per una banda, els 
estils artístics més significa-
tius de la comarca, i per l’al-
tra, la vida i l’obra d’alguns 

Les biblioteques de comarca 
presenten la guia “Art i artistes 
de l’Anoia”

creadors que avui ja no són 
amb nosaltres, però que 
han deixat petjada per mitjà 
d’edificis singulars, d’escul-
tures que veiem als nostres 
carrers, de pintures o de fo-
tografies d’un passat no tant 
llunyà.
Entre el nombrós llistat de 
documents es citen les bio-
grafies d’artistes com Gaspar 
Camps i Alexandre de Riquer, 
així com monografies dedi-
cades a estils arquitectònics 
destacats a l’Anoia, des del 
romànic fins a l’arquitectura 
més actual d’Enric Miralles, 
passant pel modernisme. 
La guia “Art i Artistes de 
l’Anoia” es pot recollir de for-
ma gratuïta a les biblioteques 
del Bruc, Igualada, Masque-
fa, Piera, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí, 
així com també al Bibliobús 
Montserrat i al Biblio@ccés 
dels Hostalets de Pierola. 

LLIBRES / JOAN PRAT

La doctora  igualadina Jordina 
Sales Carbonell, va presentar 
a Roma el dia de Sant Jordi, el 
seu llibre, Las construcciones 
cristianas de la Tarraconensis 
durante la Antigüedad Tardía: 
topografía, arqueología e his-
toria. Un profund estudi sobre 
les esglésies de l’antiguitat 
que es van perdre amb l’inva-
sió musulmana. L’arqueòloga, 
que fa investigació i recerca 
a Roma, va presentar-ho en 
tant escollida diada en la fa-
mosa Universitat Pontificia 
Augustinianum, a la plaça de 
Sant Pere del Vaticà mateix. 
Van intervenir  els professors 

Vincenzo Fiocchi Nicolai ( 
de l’Università di Roma – Tor 
Vergata), Josep Vilella ( de 
l’Universitat de Barcelona) i 
els professors de l’Augustini-
anum, Angelo Di Berardino i 
Margherita Cecchelli.
La també arqueòloga catalana 
Natàlia Salazar, va comen-
tar amb alguns assistents la 
important recent troballa als 
Prats de Rei, una sepultu-
ra funerària coberta amb un 
mosaic que forma part d’un 
panteó paleocristià de la dar-
rera meitat del segle IV. diver-
ses estructures i ceràmiques 
d’època ibèrica, romana i me-
dieval, entre les quals desta-

L’arqueòloga igualadina Jordina Sales presenta a Roma el seu nou llibre

quen sis sepultures d’entre els 
segles IV i VI, 38 esquelets 
que daten d’entre els segles 

XVI i XVIII i tres tombes antro-
pomòrfiques excavades a la 
roca. Junt amb l’increïble tram 

de muralla corresponent  a un 
assentament del segle V aC.

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

Dia 11 de maig 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 
burgesa 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.

Intèrprets:  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

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

Dia 11 de maig del 2013. Hora de sortida: 18,15

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 
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TEATRE / CARLES MUNTANER

Ara fa uns dies l’actriu pie-
renca Elisabet Vallès va pre-
sentar a la Nau Ivanow de 
Barcelona el seu darrer mun-
tatge  teatral Gairebé. Els tres 
dies de les representacions 
varen ser un èxit de públic 
aclaparador que omplí l’afo-
rament de la sala al complert. 
El públic assistent va gaudir 
de valent amb la magnífica 
interpretació dels dos actors, 

en Xavier Beltràn i l’Elisabet 
Vallès. Una obra amb una du-
rada de 70 minuts i represen-
tada en un sol acte fa que el 
públic assistent, gràcies a la 
proximitat que es troba dels 
actors, a les pauses encerta-
des, gesticulacions, mirades, 
silencis i a la brutal interpre-
tació dels actors, quedi abduït 
dintre del muntatge i ser un 
més de la representació, un 
muntatge de petit format molt 

“Gairebé”, una joia en petit format

MÚSICA / LA VEU

Can Cantem és una compa-
nyia d’espectacles d’anima-
ció infantil que va néixer l’any 
2000 com a resultat de la unió 
de dos músics i animadors 
infantils molt vinculats als 
moviments de lleure, el Jordi 
Giralt i la Marta Guirao. Des 
de llavors han fet centenars 
d’actuacions arreu dels Pa-
ïsos Catalans amb diversos 
espectacles de creació pròpia 
on l’infant i la família esdevé el 
veritable protagonista.
L’any 2004 el grup Can Can-
tem amplia els seus compo-
nents amb tres músics igua-
ladins d’àmplia trajectòria 
musical, el Santi Méndez, 
l’Ildefons Alonso i el Toni Vila-
prinyó, donant com a resultat 
la formació “Can Cantem i la 
Caliu’s Band”. L’agost d’aquell 
mateix any i el setembre de 

2005 editen el seu primer i se-
gon disc  Explorar Catalunya i 
Dansant per la Vida. 
Aquesta nova proposta 
Rock’n’roll a la plaça, sor-
geix de la idea de plasmar 
el directe de la banda en for-
mat CD, per tant trobarem la 
mateixa frescor i divertiment 
que ofereixen en els seus es-
pectacles de carrer.  El treball 
consta de 10 temes inèdits i 
seguint la tònica dels darrers 
discos trobem el Kumbamix 3, 
un recull de cançons infantils i 
tradicionals catalanes a ritme 
de Caliu’s Band. Els ritmes de 

les cançons són molt variats 
tenint com a ritme principal el 
rock però donant pas també a 
la rumba, el reagge, i el vals 
entre altres.  

“Rock’n’roll a la plaça”, nou disc de 
Can Cantem i la Caliu’s Band
Després de més de 
deu anys de tocar per 
molts barris i pobles 
d’arreu de Catalun-
ya, Can Cantem i la 
Caliu’s Band treu el 
seu tercer CD

ben treballat pel director que 
hi té molt a veure. Tot això fa 
que Gairebé sigui una cire-
reta per no perdre-se-la. Si 
teniu l’oportunitat aneu-hi, val 
molt i molt la pena. Com jo ja 
he dit, la vida et dóna sorpre-
ses agradables en el teatre 
de petit format i aquesta ho 
és, tant per la direcció com 
per la feina d’ells dos damunt 
l’escenari. 

EXPOSICIONS / LA VEU

Fins el proper 21 d’agost, 
l’Ajuntament d’Igualada a tra-
vés de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC), ha preparat 
una exposició d’homenatge 
a Salvador Espriu i Castelló 
(Santa Coloma de Farners, 
1913 - Barcelona, 1985) amb 
motiu del centenari del seu 
naixement. L’exposició recull 
fragments dels seus principals 
poemes, una breu biografia 
i frases que mostren part del 
seu pensament. La visita està 
pensada per als vianants que 
passen pel carrer Santa Ma-
ria, però també per als usua-
ris que entren al vestíbul de 
l’Ajuntament d’Igualada, tots 
ells podran apreciar els pla-
fons que s’hi han instal·lat. La 
iniciativa s’emmarca en el pro-
grama 3L Llengua, Literatura, 
Lectura.

Salvador Espriu fou un poeta, 
dramaturg i novel·lista català, 
considerat un dels renova-
dors, juntament amb Josep 
Pla i Josep Maria de Sagarra, 
de la prosa catalana de fórmu-
les noucentistes.
És un dels autors més insig-
nes de les lletres catalanes. 
La profunditat i l’alta significa-
ció de la seva obra, reconegu-
des per la crítica internacional, 
són mereixedores de la major 
atenció i consideració. De la 
mateixa manera, l’exemplari-
tat de la seva actitud en una 
de les situacions històriques 
més adverses per Catalunya, 
que se sintetitza en les seves 
paraules “ens mantindrem fi-
dels per sempre més al servei 
d’aquest poble”, constitueixen 
un llegat que ha de romandre 
en la memòria dels catalans.

Exposició sobre Salvador Espriu 
al vestíbul de l’Ajuntament

2a. Festa sardanista a 
Vilanova del Camí
SARDANES / LA VEU

Diumenge 28 d’abril, se cele-
brarà la 2a. Festa Sardanista 
de l’Associació de sardanistes 
de Vilanova del Camí.
Els actes començaran a les 11 
del matí, amb una missa a la 
Parròquia de Sant Hilari, de Vi-

lanova, amb ofrena i sardana 
a l’altar, i a les 12 del migdia, 
a la Plaça del Mercat, Ballada 
de sardanes amb el quintet de 
Cobla Terres de Marca.
(En cas de pluja la ballada es 
durà a terme al gimnàs de l’es-
cola Marta Mata).

Can Cantem i la Caliu’s Band

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 

BARCELONA   al teatre TNC
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: 17,30Temporada 2013-2014
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

 Truca al:
93 803 75 56



Marie Alphonsine Plessis va néixer el quinze de ge-
ner de 1824 a la població francesa de Nonant-le- Pin. 
Aquest poble d’un quotidià provincianisme va contri-
buir des del seu infantament a estigmatitzar el seu 
destí. Així doncs -segons les males llengües- l’em-
premta llibertina del passat de la seva mare, al costat 
d’una desgraciada relació matrimonial amb un poca-
pena de venedor ambulant, sense paraula i alcohòlic- 
van condicionar que ambdues -mare i filla- visques-
sin un llarg calvari d’ofenses i cruels calúmnies; una 
conjuntura de contrarietats en definitiva per a la petita 
Alphonsine. 
En aquest sentit, tot just fer-se gran va decidir anar-
se’n de casa. Aquesta fugida va portar-la a instal.lar-
se en un dels barris més humils de París amb l’únic 
anhel de començar una nova vida; una aposta ago-
sarada tot i la seva extraordinària bellesa i un caràc-
ter extravertit. Una eventualitat com aquesta –atès el 
context de l’època i el fet de tractar-se d’una dona- tan 
sols va decantar-la a una vida llicenciosa després de 
tres anys en un important taller de costura.
La seva franquesa i senzilla naturalitat van propiciar 
la conquesta de sòlides amistats, gràcies a les quals 
va introduir-se en els cercles recreatius dels “balls de 
saló”. I, com si del descobriment d’un tresor es tractés, 
ben aviat, va ser rescatada per alguns personatges 
distingits de per allà el 1850. Tant és així que la prime-
ra fortuna li va venir de la mà del jove Duc de Guiche, 
al costat del qual va poder recuperar els estudis frus-
trats de la infantesa, tot consolidant una sorprenent 

CARMEL·LA PLANELL

Marie Alphonsine du Plessis o “La Dama de les Camèlies”
especialització en el camp de la música i de la literatura.
En ben pocs anys va convertir-se en una jove altament 
envejada: la seva excepcional bellesa, la seva modesta 
gràcia, a més d’un tracte gentil i una exquisida elegàn-
cia van convertir-la en una cortesana selecta i, incom-
parablement, cultivada. De seguida va passar ser una 
de les dones més sol.licitades per una casta influent 
de protectors. Ara bé, poc temps li va faltar per a fer-
se seu un únic i personalíssim segell d’identitat,  una 
elegantíssima vestimenta, confeccionada amb riquíssi-
mes teles blanques. El seu perfil habitual, tota de blanc, 
va guanyar gran solemnitat amb el complement de les 
joies que acaronaven la seva pell i, sobretot, amb el 
seu  curós i polit ramet de “camèlies” als braços; un 
motiu natural d’un generós aire purificador. I, als seus 
vint-i-tres anys era de les cortesanes més notables dels 
cercles artístics i culturals de París. 
Aquest esperit independent, despert i culte va ser ca-
paç de robar el cor a una de les joves promeses de 
la literatura, el fill del gran Alexandre Dumas. La rela-
ció entre tots dos va resultar una passió controvertida, 
quan no impossible, atès que el jove Alexandre Dumas 
-encegat d’amor- va haver d’encaixar les dificultats 
d’un amor en exclusiva. Atès, però, que la sentència 
estava dictada, en un acte d’exaltació, ell, va  escriure-li 
una de les més emotives i desesperades cartes de rup-
tura, un segell de la traïció dels sentits. Tanmateix, ella, 
coneixedora d’una amenaçadora tuberculosi, no va vo-
ler abandonar-se en cap derrota i, des del silenci més 
sepulcral, no va desistir de compartir-se amb aquell se-

guici de pretendents que 
li asseguraven l’estatus 
de distingida cortesana. 
Molt a pesar d’una malal-
tia que l’anava minant va 
conèixer a qui es conver-
tiria en el seu gran amor, 
el compositor Franz 
Listz, un altre enamorat 
que improvisaria compo-
sicions expresses per a 
ella, bo i dignificant-la davant del seu públic. Però, la 
xacra del dolor no va tardar a obligar-la a una retirada 
de l’esfera pública, inaugurant un episodi de relacions 
hipòcrites i deslleials; amants i amics van desaparèi-
xer del seu món. Si més no, en la seva soledat, per 
tal de garantir-se l’assistència mèdica, la seva pèrdua 
més gran va ser desposseir-se del seu estimat piano i 
dels seus inseparables llibres.  
Finalment, després de la seva mort el 15 de febrer 
de 1847, Alexandre Dumas, pel fet d’haver-la estimat 
tant, no va dubtar a convertir aquella apassionada his-
tòria d’amor en una noveŀla, per a la qual ell mateix –el 
propi protagonista- se servia d’una llicència creativa: 
transfigurar aquell personatge ingrat, en Margueritte 
Gautier,  la “Dama de les Camèlies”, una dama ca-
paç de renunciar als seus capricis per morir en braços 
d’un pretendent sense fama ni fortuna. Aquesta obra 
extraordinària va assegurar-li -per a l’eternitat- un lloc 
d’excepció al Cementiri de Montmartre.   

Entre nosaltres

CINEMA / LA VEU

El proper diumenge, 28 d’abril 
a les 12h, el Museu de la Pell 
d’Igualada acull una història 
fantàstica sobre el temps i el 
valor de l’amistat amb la pro-
jecció de la pel·lícula Tic tac, 
plena de música i màgia per 
a tota la família. L’activitat és 
gratuïta.
Tic tac és un so que tothom 
reconeix i assimila a un rellot-
ge mecànic i és així com Rosa 
Vergés va titular el film que va 
escriure i dirigir l’any 1997 so-
bre la importància del temps 
i dels somnis per dominar-lo. 
L’argument se centra en les 
aventures d’un nen, l’Héctor, 
que perd el tren on viatgen els 
seus pares quan en baixa per 
tirar la carta als Reis. La ne-
cessitat de tornar a trobar-se 
amb ells el fa viure un seguit 
de peripècies juntament amb 
dos nous amics, en Bibu i 
l’Olívia, amb els quals desco-
brirà el valor de l’amistat i el 
treball en equip. La pel·lícula 
està plena de moments mu-
sicals farcits de color i dan-
sa protagonitzats per éssers 
fantàstics, en un fer que al-
guns crítics lliguen amb el to 
suggerent de pel·lícules com 
Amélie o La Ciutat dels Nens 

Perduts. A més, la música de 
la cinta subratlla les emocions 
dels personatges, immersos 
en de l’aventura d’alterar el rit-
me i el pas del temps, un tema 
recurrent que trobem en altres 
grans exemples de la litera-
tura fantàstica com Momo de 
Michael Ende o Alícia al País 
de les Meravelles de Lewis 
Carrol. La projecció de Tic tac 
forma part del programa Cul-
tura en família, impulsat per 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i l’Ajuntament d’Iguala-
da, adreçat als infants i a les 
seves famílies, convidant-los 
a participar en un ventall am-
pli d’activitats els diumenges 
al matí.

Cultura en família proposa 
per diumenge al Museu la 
pel·lícula infantil “Tic Tac”

LLENGUA / LA VEU

L’Associació Promotora de la 
Llengua Catalana (APLEC) 
ha organitzat per a aquesta 
primavera el cicle d’activitats 
“De Sant Jordi a Sant Joan, 
els dissabtes de l’APLEC”, 
que inclou un dictat, quatre 
tallers, un seminari i una con-
ferència. 
- El I Dictat en Català d’Igua-
lada es farà el 27 d’abril a les 
10 h, i està adreçat a totes 
les persones que vulguin mi-
llorar l’ortografia, desafiar un 
amic o demostrar que hi con-
tinuen tenint la mà trencada, 
però, sobretot, passar una 
bona estona.
- En el primer taller, Els cò-
mics en català, 1: Els Bar-
rufets, es tractaran diverses 
qüestions relacionades amb 
la correcció i la traducció de 
textos en llengua catalana, 
com ara l’embalatge infor-
matiu, l’ortotipografia, les tra-
duccions poc naturals, etc. 
Serà el 4 de maig de 9.30 h 
a 13.30 h.
- En el segon, el Taller mo-
nogràfic sobre el DIEC, ens 
endinsarem en el diccionari 
normatiu de la llengua cata-
lana des de tres punts de vis-

ta: lingüístic (font inesgotable 
d’informació valuosíssima), 
lexicogràfic (incongruències, 
sistematització...) i, sobretot, 
lúdic (paraules i definicions 
curioses o divertides...). Es 
farà l’11 de maig de 10 h a 
13 h.
- En el tercer, el Taller de re-
visió i perfeccionament, 2, 
s’analitzaran 200 casos inè-
dits que contenen defectes 
lingüístics que sovint passen 
desapercebuts i que no solen 
ser tractats en els cursos de 
llengua tradicionals. S’esten-
drà al llarg de tres dissabtes: 
l’1, el 8 i el 15 de juny, de 10 
h a 13 h.
- En l’últim taller, La lletra 
de les nostres cançons, es 
tractaran diverses qüestions 
lèxiques, gramaticals i orto-
lògiques a partir de la lletra 
d’un seguit de cançons en 
català (des dels anys vuitan-
ta fins avui). Serà el 22 de 
juny de 10 h a 13 h.
- A més a més, el 18 de maig, 
a les 12 h, se celebrarà el III 
Seminari sobre Coses que 
Cal Saber de la Llengua Ca-
talana: “La petita història 
de la correcció de textos 
a l’Institut d’Estudis Ca-

talans (1907-2007)”, en el 
qual Josep M. Mestres, cap 
del Servei de Correcció Lin-
güística de l’IEC, parlarà 
del món de la correcció a 
l’Institut i de l’aportació de 
diversos igualadins insignes 
(Joan Mercader, Emili Vallès 
i Rosalina Poch) a l’acadè-
mia catalana de les ciències i 
les humanitats.
- Finalment, el 25 de maig, a 
les 12 h, hi haurà la conferèn-
cia “L’humor als mitjans de 
comunicació: eina i arma”, 
en la qual Marc Lobato, peri-
odista i doctorand en humor, 
parlarà sobre els bons usos 
i els límits de l’humor en la 
comunicació.

Tots aquests actes tindran 
lloc a l’Espai Cívic Centre 
(c/ Trinitat, 12, d’Igualada). 
Cal inscriure-s’hi prèviament, 
llevat del seminari i la confe-
rència. Per a més informació 
i inscripcions, podeu consul-
tar el blog de l’APLEC, http://
aplecaplec.blogspot.com.es 
(apartat «Cicle “De Sant Jor-
di a Sant Joan, els dissabtes 
de l’APLEC”»). Us hi espe-
rem!!!

“De Sant Jordi a Sant Joan, els 
dissabtes de l’APLEC”, cicle d’activitats 
sobre la llengua catalana
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LLENGUA / LA VEU

El projecte de consolidació i 
creixement del Correllengua 
que s’ha plantejat la CAL (Co-
ordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana) per 
a l’any 2013 es troba en pe-
rill. En els darrers dos anys, 
el moviment ha crescut en 
implantació territorial i, per 
primera vegada, ha arribat a 
comarques i ciutats on no ho 
havia fet mai o feia anys que 
no se celebrava: l’Alt Urgell, 
Tarragona ciutat, Palafrugell, 
Sant Cugat del Vallès o el Prat 
de Llobregat, en són només 
alguns exemples. Aquest crei-
xement i la voluntat de la CAL 
de poder donar suport i res-
posta a les demandes de les 
entitats organitzadores, van 
ser els motiu per a impulsar 
la campanya de micromece-
natge del Correllengua 2013, 
a través de la nova platafor-
ma TotSUMA. Aquesta decisió 
anava motivada també per la 
present situació socioeconò-
mica, que ha comportat una 
successiva disminució del fi-
nançament públic i la baixada 
d’associats que ha patit l’enti-
tat i que posava en entredit la 
cobertura econòmica del pro-
jecte.
El resultat de la campanya 
de micromecenatge, a poc 
més de 10 dies per a la seva 
finalització, no ha acabat de 
tenir el suport esperat, doncs 
només s’ha assolit el 40% del 
total necessari (5.000 euros). 
En conseqüència, es posa en 
dubte l’objectiu inicial de crei-
xement i consolidació del mo-
viment i es planteja una orga-
nització de mínims, similar a la 
que era vigent fins ara.
Malgrat tot, des de la CAL es 
vol precisar que el Correllen-
gua 2013 al Principat i la Cata-
lunya Nord es portarà a terme 
igualment, com posa de ma-
nifest la posada en marxa del 

concurs de disseny del cartell 
oficial, l’encàrrec del redactat 
del manifest (fet a Josep Ma-
ria Terricabras) i els treballs 
per dissenyar els actes d’inici 
a Roda de Ter, a principis d’es-
tiu.
Des de la CAL, es fa una dar-
rera crida a totes aquelles per-
sones que coneixen el Corre-
llengua i el que significa a que 
donin suport a la campanya de 
micromecenatge i ajudin a fer-
ne difusió.
Entre tots podrem fer un Cor-
rellengua més fort.

Quin és el compromís de la 
CAL amb el Correllengua?
Des de 1996, la CAL (Coor-
dinadora d’Associacions per 
la Llengua catalana) és l’en-
titat que impulsa el moviment 
al Principat i a la Catalunya 
Nord, amb la col·laboració 
d’una munió d’associacions 
comarcals i locals. La principal 
funció és la de donar suport 
a les persones o organitzaci-
ons locals (ateneus, grups de 
cultura popular...) en diversos 
camps:
• Assessorament en l’organit-
zació dels actes a través, per 
exemple, de l’edició d’una guia 
anual de suport i l’organització 
d’una trobada d’organitzadors 
locals de Correllengua.
• Oferiment de recursos (ex-
posicions, jocs, audiovisuals, 
ponents per a conferències, 
grups d’animació i musicals...) 
i materials (productes de mar-
xandatge) per a ajudar al dis-
seny i a l’autofinançament els 
actes.
• Difusió a través dels mitjans 
de comunicació, les xarxes 
socials i a través d’un butlletí 
electrònic, i promoció a aque-
lles comarques on encara no 
hi ha arribat, amb l’objectiu 
d’aglutinar i dotar el moviment 
de sentit unitari.

El projecte de creixement i 
consolidació del Correllengua 
2013, en perill

Mapa del Correllengua

EXPOSICIONS / LA VEU

El Museu de la Pell d’Igualada 
acull, entre aquest dijous, 18 
d’abril, i el proper 12 de maig, 
l’exposició “Brodem Igualada. 
Brodats Elmeua”. Els brodats 
de llençols, cobrellits o jocs de 
taula van portar l’art a moltes 
llars d’Igualada. El gust per 
l’exquisidesa, una manera 
d’entendre el treball i el valor 
social van situar els Brodats 
Elmeua d’Igualada com un re-
ferent.
L’any 1914, Abraham Elmeua 
Lasses, un jove libanès de 
vint-i-dos anys, arriba a Bar-
celona. Ben aviat, l’Abraham 
va comprar i vendre brodats. 
El negoci va prosperar: va 
començar a rebre encàrrecs 
de roba interior femenina, de 
jocs de taula i de llit, cobrellits 
i altra roba de casa. Els en-
càrrecs eren enviats a Palma 
de Mallorca per a ser brodats. 
Ben aviat cregué estratègic 
establir-se fora de Barcelona. 
Va escollir Vilafranca del Pe-
nedès: així nasqué La Mallor-
quina. Anys més tard, Antoni 
Elmeua, un del quatre fills del 
matrimoni Elmeua-Valls va 
decidí reempendre el negoci 
familiar, primer sota el nom de 
Valls Riba, i més tard ja com 
a Brodats Elmeua. El brodat 
a mà per encàrrec fou sens 
dubte l’especialitat de la mar-
ca: brodat artístic, mallorquí; 
punts de cadeneta, de creu 

i de tapís; punt sobreposat o 
punt d’ombra, tots sobre cotó 
i lli d’alta qualitat, enriquiren 
durant dècades taules i llits de 
cases catalanes d’arreu que 

El Museu de la Pell recorda part del passat 
tèxtil igualadí amb l’exposició “Brodem 
Igualada. Brodats Elmeua”

es volguessin distingir. Però el 
brodat a màquina també ad-
quirí gran prestigi, fos sota la 
marca Aurora Boreal, fos sota 
la marca Man’s, el qual imita-
va el brodat fet a mà.
L’exposició reuneix nombro-
sos exemples dels diferents 
tipus de brodats -la majoria 
d’una qualitat excepcional-, 
les marques de fàbrica de la 
casa i diferents eines relaci-
onades amb el procés de fa-
bricació de les peces. També 
s’hi poden veure alguns docu-
ments de l’empresa. Aquesta 
mostra pren especial relle-
vància amb les entrevistes 
als senyors Elmeua i altres 
protagonistes de la història de 
l’empresa en el que significa 
un resum d’un ampli treball de 
recerca, compilació i restau-
ració del patrimoni industrial 
igualadí del Museu de la Pell 
d’Igualada.

El diumenge 5 de maig, a 
les 12 del migdia, Juguem a 
brodar
Dins del programa Cultura en 
família, el taller Juguem a bro-
dar farà descobrir els brodats 
i la tècnica bàsica tot jugant 
amb fils i completant un dibuix 
que els participants s’enduran 
de record. L’activitat és gratu-
ïta.

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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DISSENY / LA VEU

L’escola Municipal d’Art Gas-
par Camps va participar a la I 
Jornada “Art i disseny: de l’es-
cola a l’empresa”, realitzada el 
18 d’abril al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, 
on es va presentar una mostra 
dels millors projectes finals de 
l’alumnat dels cicles formatius 
de grau mitjà i superior de les 
escoles d’art de Catalunya.
La “I Jornada d’Art i Disseny: 
de l’escola a l’empresa” ha 
estat organitzada pels de-
partaments d’Ensenyament i 
Cultura de la Generalitat i les 
direccions de les Escoles d’Art 
i Disseny de Catalunya amb el 
doble objectiu de mostrar els 
treballs professionals del seu 
alumnat i, així, promocionar 
els joves talents graduats en 
aquestes escoles fent-ne par-
tícip el món empresarial per tal 
facilitar la seva inserció labo-
ral.
En el marc d’aquesta jorna-
da, s’han seleccionat obres i 
projectes finals realitzats per 
l’alumnat de les 27 escoles 

d’Art i Disseny de Catalunya, 
de diferent titularitat, que hagin 
excel·lit durant el curs 2011-12 
o que presentin un caràcter 
innovador i atractiu per a l’em-
presariat, i 15 d’aquests pro-
jectes han estat presentats en 
viu per part dels seus autors, 
entre els quals cal destacar el 
Projecte “B1. Aigua mineral”, 
d’Albert Reguero, alumne del 

cicle de Gràfica Publicitària de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada. Així 
mateix, M. Goretti Bartrolí, di-
rectora de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps, va mo-
derar una de les quatre taules 
de debat al costat de la disse-
nyadora i empresària Míriam 
Ponsa.

Èxit de la I Jornada Art i Disseny: 
de l’escola a l’empresa

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat 19 d’abril, s’inaugu-
rava la exposició “Igual a 1” 
de Gerard Freixes, videocre-
ador d’Igualada, a la Galeria 
Demolden Video Project de 
Santander.
La exposició recopila  un 
conjunt de videocreacions 
de l’autor realitzades a partir 
de la manipulació d’Imatges 
de video d’arxiu i que tracten 
sobre la soledat organitzades 
segons un ordre  matemàtic. 
La mostra presenta l’estrena 
absoluta de l’últim vídeo, The 
Parting Dance, que en tan-
ca el cicle. Les altres obres, 
Aislado, Alone i The Homo-
genics han estat realitzades 
entre 2007 a l’actualitat, i ja 
han tingut un llarg recorregut 
internacional, aconseguint el 
reconeixement i premis en di-
versos certàmens nacionals i 
internacionals, des d’Austràlia 
a Rússia, Japó, Portugal o Ità-
lia.
L’exposició “Igual a 1” de Ge-

rard Freixes es pot veure a la 
galeria Demolden Video Pro-
ject, un espai de Cantàbria 
que des de 2008 es dedica a 
donar difusió a l’art i la creació 
audiovisual més rellevant de 
l’actualitat. En la galeria s’ha 
vist a autors reconeguts com 
Bigas Luna, Alberto González 
Vázquez , o María Cañas.
La exposició romandrà oberta 
fins el proper 17 de Maig.

“Igual a 1”  Exposició de 
Gerard Freixes a Demolden 
Video Project, a Cantàbria
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L’Albert Reguero presentant el seu projecte “B1. Aigua mineral”
The Parting Dance

Si bé Montserrat t’ofereix un magnífic reclam qualse-
vol dia de l’any;  de vegades, des de qualsevol indret 
de l’Anoia, no n’ets prou conscient dels favors de par-
ticipar més sovint del venerable privilegi de tenir-la 
tan a prop. I una vegada més, el 27 d’abril se’t propo-
sa com a una data compromissària per a contribuir 
d’alguna manera al testimonial festeig per a exalçar 
aquest mont serrat que és Montserrat,  així com el 
propi Monestir i La Moreneta.

El mont serrat

Al vessant esquerre de l’amable passeig riberenc del 
Llobregat, Catalunya endins et regala un accident 
geogràfic únic al món, la muntanya de Montserrat 
un prodigi de la natura que s’imposa amb les seves 
notables elevacions per a abraçar les terres veïnes de 
l’Anoia, del Bages i del Baix Llobregat, mentre perse-
gueix els horitzons més allunyats de Casa Nostra al-
hora tot fent visible la seva insòlita estampa. 

Aquest retallat massís de perfils majestuosos, amb 
uns temibles  espadats verticals, enrevessats boscos, 
recòndites coves i unes atípiques canaletes que es 
desprenen vertiginosament paret avall és la munta-
nya sagrada de Catalunya i, també, l’eminent segell 
de la nostra terra. Quant a la seva essència, aquestes 
estranyes formes no tenen un origen volcànic –com 
apuntaven algunes creences- sinó que són conglo-
merats eocènics i oligocens que s’han anat transfor-
mant a partir de l’acció de les forces atmosfèriques 
generadores d’un gegantí moviment orogènic que 
va fer emergir els còdols, les arenisques i les masses 
calcàries enfonsades des de l’eocè fins a dibuixar una 
serralada submergida, capaç d’unir Catalunya amb 
Les Balears.

El mont serra té uns vuit quilòmetres i mig de llar-
gària i uns cinc d’amplada. La màxima altitud ateny 

prop dels 1240 metres en el pic de Sant Jeroni; i és pre-
cisament des d’aquest àmbit estrictament geomorfo-
lògic que el magnetisme de la seva peculiar estructura 
ha conformat un paratge natural a l’entorn d’unes des-
dibuixades valls de captivadora bellesa i un estimable 
paradís d’escaladors segrestats per unes esfereïdores 
tirades com el Cavall Bernat, les Agulles, el Serrat del 
Moro, el Montgròs, Sant Joan, i la Palomera. 

Perfils fantasmagòrics i muses imaginàries es presenten 
davant els ulls de qualsevol ànima viatgera en contem-
plar la grandesa d’aquestes estructures i roquissars. Al 
llarg dels segles, l’erosió i els canvis climàtics han mode-
lat les grans muralles i han donat forma a uns curiosos 
blocs altíssims -però llisos i arrodonits- de roca i argila, 
en mig d’un imaginari de dits apuntant al cel. I com no 
podia ser d’altra manera, un dia de 1987 Montserrat va 
ser declarat parc natural amb la  finalitat de preservar 
un escenari on coexisteixen la vegetació mediterrània 
amb mamífers i aus estretament lligats a aquest hàbitat 
natural.

La muntanya de Montserrat a tothora et regala unes 
vistes inesborrables, susceptibles de ser catalogades 
per zones o façanes  curiosament diferenciades; però 
potser allà on descobreixes les   perspectives més es-
pectaculars és en el punt que t’inaugura l’itinerari que 
va des del Coll de Can Maçana fins a dalt del Monestir. 
Aquest sinuós camí del nord que va enfilant-se espa-
iadament guarda tota l’aparença d’una gran muralla 
amb impressionants verticalitats. En un primer tram, 
però, la regió d’Agulles, poblada d’innombrables agu-
lles de pedra, s’endevina com a un fantàstic laberint 
de roca i obagues d’espessos boscos només acces-
sibles a un agosarat món de l’escalada. Més enllà, la 
zona entre Agulles i el punt més alt de Montserrat, 
Sant Jeroni, és una secció difícil de perseguir a propò-
sit dels seus enrevessats camins i de les seves canals 
infranquejables.
 
En una altra orientació, la façana llevantina apunta a 
ser un dels reclams preferits per a accedir al Monestir 
amb la possibilitat d’enlairar-te amb la cistella o bé el 
cremallera que surten des de  Monistrol. El pas següent 
ha de ser l’ascens a Sant Joan, en funicular, l’enclava-
ment més alt de tot el massís on descobriràs encime-
llades unes enormes forquilles de pedra d’una sensual 
i inconfusible escultura. I per aquests encontorns, en 
un passeig assossegat, et resulta amable d’internar-te 
per les entranyes d’aquesta meravellosa  serralada tot 
remuntant les nombroses escales que s’inauguren a 
uns metres del funicular de Sant Joan, des de les quals 
vas apropiant-te d’una esplèndida vall que ressegueix 
els camins del Mirador de Sant Jeroni, el punt més ad-
mirable de Catalunya, assentat damunt la  verticalitat 
d’un sorprenent laberint d’agulles. 

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

Montserrat és l’ànima del poble catalàArquitectures i veïnatges 



DIVENDRES 26

DOCUMENTAL. “UNES AL-
TRES VEUS. UNA MIRADA DI-
FERENT SOBRE L’AUTISME”
- Igualada 
Estrena i projecció del docu-
mental amb motiu del 33è ani-
ervsari del Cineclub Ateneu i 
del 31è aniversari del CDIAP/
SAP Apinas.
Divendres, a les 10 del vespre a 
l’Ateneu Igualadí.

XERRADA. “ELS DIFERENTS 
ABORDATGES TERAPÈUTICS 
EN LA DISCAPACITAT”
- Piera 
La psicòloga Imma Martínez 
ofereix aquesta xerrada dirigida 
a familiars i cuidadors de per-
sones amb discapacitat intel-
lectual.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC
- Vilanova del Camí 
Club de lectura amb Dani del 
Rio en què es debatrà sobre 
el còmic “Guía para padres de-
sesperadamente inexpertos”.
Divendres, a 2/4 de 7 de la tar-
da a la Biblioteca de Vilanova.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
ANTIC 
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura amb persones 
que han llegit totes el mateix lli-
bre, “Olor de gas” de Pep Elias.
Divendres a 2/4 de 4 de la tar-
da al centre de serveis del nucli 
antic.

DISSABTE 27

TALLER. “FEM RECERCA 
D’AVANTPASSATS AMB LES 
TECNOLOGIES I RECURSOS 
DE L’ACTUALITAT”
- Igualada 
Taller a càrrec d’Enric Mayol, 
professor de la UPC i adreçat 
a les persones que vulguin fer 
recerca genealògica.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
local del CECI.

1r. DICTAT EN CATALÀ
- Igualada 
Per passar-ho bé o per millorar, 
per desafiar el teu millor amic o 
per demostrar que hi continues 
tenint la mà trencada...
Dissabte, a partir de les 10 del 
matí a l’Espai Cívic Centre.

TALLER. “FES EL TEU PUNT 
DE LLIBRE”
- Igualada 
Taller per crear un punt de llibre 
amb la tècnica de scrapbooking 
a càrrec d’Alicia Villavecchia.
Dissabte, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DANSA AL CARRER
- Igualada 
Les escoles de dansa igualadi-
nes conviden tothom a ballar.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
local del CECI.

TOCAPOETES. 1a. CONVOCA-
TÒRIA DE POESIA MUSICADA
- Igualada 
La Bastida i el bar Hot Blues or-
ganitzen aquesta convocatòria 
per fer créixer l’art a Igualada.
Dissabte, a 2/4 d’11 de la nit al 
bar Hot Blues.

CLUB DE LECTURA.
- Piera 

Trobada dels participants del 
club de lectura El Portell per co-
mentar i debatre el llibre de l’es-
panyol Juan Aparicio Belmon-
te, “Una revolución pequeña”.
Dissabte, a les 5 de la tarda al 
local social de l’AV el Portell.

TEATRE INFANTIL. TUBS DEL 
MÓN
- Òdena 
Espectacle familiar amb Bufa 
& Sons. Músics poc convenci-
onals ens fan un concert amb 
instruments que veiem cada 
dia.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Teatre Centre Unió Agrícola.

DIUMENGE 28

CULTURA EN FAMÍLIA. “TIC-
TAC”
- Igualada 
Amb motiu del Dia Internaci-
onal de la dansa es presenta 
aquesta història d’un nen molt 
espavilat que escriu una carta 
als Reis molt especial.
Diumenge, a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

TEATRE. “TANGO”
- Igualada 
Cobosmika presenta aquest 
espectacle on músics i balla-
rins han fusionat els seus mons 
per dur a terme un homenatge 
al tango.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA. CALAF CANTA A 
SANT JORDI
- Calaf 
Concert de la Coral Ressons 

ACTIVITATS CULTURALS
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amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
a Casal de Calaf.

TEATRE. EL MAG VENTURA
- Òdena 
La Pantomima Teatre presenta 
el Mag Ventura.
Diumenge, a les 5 de la tarda 
al centre cívic del Pla d’Òdena.

2a FESTA DE LA SARDANA 
- Vilanova del Camí 
Missa i posteriorment sardanes 
amb la cobla Terres de Marca.
Diumenge, a partir de les 11 del 
matí a l’església i a la plaça del 
Mercat.

CINEMA FAMILIAR “PIRATAS” 
- Vilanova del Camí 
Projecció d’aquesta pel.lícula 
d’animació per a tota la família.
Diumenge, a les 12 del migdia 
a la sala polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 29

CONFERÈNCIA. “LA PORT A 
LA LLIBERTAT”
- Igualada
Conferència il.lustrada amb 
imatges a càrrec Lluís Serra 
Llansana, germà marista.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 30

XERRADA. “ESCÀNDOL PÚ-
BLIC A LA SANITAT”
- Igualada
Els editors de la revista “Cafè 

amb llet” exposen el seu treball 
sobre la mala gestió de la sani-
tat pública.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

MÚSICA. CONCERTS DE 
l’UNU DU MAIU
- Calaf
Nit de música amb grups de 
primera actualitat com La Cruz 
de mi vecino, The Pink Goats, 
Esgarriats, Pd’s Columna ATK.
Dimarts a 2/4 d’11 de la nit a la 
sala d’actes.

DIMECRES 1

42è. CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES
- Òdena
Hi participaran Colles de les 
comarques barcelonines i les 
de Barcelona ciutat. 
Dimecres a les 12 del migdia al 
Parc de la Font.

DIJOUS 2

TALLER. COM FER EL TEU 
CURRÍCULUM AMB ORDINA-
DOR
- Igualada
Taller per elaborar el currícu-
lum amb l’ordinador.
Dijous, a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA. “FINANCES 
ISLÀMIQUES”
- Igualada
Primera trobada del cicle Car-
tografies de coneixements. Or-
ganitza Fundació sociocultural 
ATLAS.
Dijous, a 2/4 de 8 del vespre a 
l’Ateneu Igualadí.

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.

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 cre-
acions.  
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.

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

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 Biblio-
teca Central d’Igualada.

LES MANS
El nen comprèn el món amb 
les mans. Nosaltres el compre-
nem 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.

EL PERIODISME
Commemorant el dia interna-
cional de la llibertat de premsa 
farem un repàs a la història del 
periodisme i què ha represen-
tat per l’esdevenidor de la cul-
tura de la humanitat.  
Del 2 al 31 de maig a la Biblio-
teca de Piera.

ENS MOVEM!
Amb quin mitjà de transport 
d’agrada més viatjar? En avió, 
un vaixell, un helocòpter o en 
tren?.  
Del 2 al 31 de maig a la Biblio-
teca de Piera.



Estrena a Igualada •  Tesis sobre un homicidio

RAMON ROBERT.-

El cinema argentí segueix do-
nant mostres d’un bon estat 
de salut creativa. Hi ha una 
dotzena de cineastes argen-
tins amb un nivell professional 
ben contrastat. Aquests realit-
zadors, sempre que poden, li 
donen el paper protagonista 
de les seves peŀlícules a l’ac-
tor argentí amb més prestigi i 
anomenada que hi ha, Ricar-
do Darín. Es el cas de Hernán 
Golfried i de la seva peŀlícula 
Tesis sobre un homicidio. La 
feina del guionista té merit, 
l’estil del realitzador es sobri, 
però qui de veritat destaquen 
són els actors, en aquest cas 
el citat Ricardo Darin (l’advo-
cat i professor universitari Ber-
mudez) i el jove Alberto Am-
mann (Gonzalo, un dels seus 
alumnes). Roberto Bermúdez, 
especialitzat en Dret Penal, 

està convençut que Gonzalo, 
un dels seus alumnes més 
brillants, és l’autor del brutal 
assassinat d’una noia comès 
davant de la Facultat de Dret. 
Decidit a demostrar la seva 
versió del crim, emprèn pel 
seu compte una investigació.
Basada en una novel.la de Di-
ego Paszlowski, Tesis sobre 
un homicidio és un tens thriller 
psicològic que beu per igual 
del cinema d’Alfred Hitchcock 
com d’una tradició de cinema 
argentí en el que el delicte 
agafa una dimensió dramà-
tica i social, fent-nos pensar 
en algunes peŀlícules d’Adolfo 
Aristarain, en les que també 
es parlava d’ètica i justícia. En 
general, els crítics han cele-
brat el gran treball dels actors, 
però s’han queixat que el de-
senllaç és menys satisfactori 
del que caldria.

Cinema
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Darín investiga un crim
RAMON ROBERT.-

En sessió especial de cine-
club, avui divendres a les 8 del 
vespre, es projectarà al Teatre 
de l’Ateneu Igualadi la peŀlí-
cula documental Unes altres 
veus. La sessió, que serà gra-
tuïta i amb aforament limitat, 
comptarà amb la presencia 
d’Ivan Ruiz, un dels directors 
del film, i psicòleg i psicoa-
nalista dels Serveis CDIAP i 
SAIC APINAS.
Unes altres veus és un docu-
mental sobre l’autisme a par-
tir del testimoni de l’Albert, un 
jove de 22 anys diagnosticat 
de la Síndrome d’Asperger. 
Les seves reflexions dins un 
laberint, les converses que 
manté amb un amic del seu 
poble i el viatge a Brussel·les 
amb la seva família per a visi-
tar per primera

El racó del Cineclub •  Unes altres veus

Documental sobre l’autisme

vegada el Museu Tintín (una 
de les seves grans passions) 
ens apropen a la seva parti-
cular manera de viure i d’en-
tendre el món. Un món hostil 
descrit des de l’experiència, 
emotiva a l’hora que plena 
d’optimisme, de pares i mares 
de nens diagnosticats d’autis-
me. Un món estrany abordat 

pels psicoanalistes des de la 
subjectivitat, la singularitat i el 
respecte. Una mirada diferent 
sobre l’autisme que ens apro-
pa a una altra manera d’es-
tar al món i sobreviure-hi. Un 
cant al respecte i a la dignitat. 
Una qüestió de civilització i de 
drets humans. 

RAMON ROBERT.-

Albert Sánchez Piñol ha escrit 
algunes de les millors noveŀ-
les (La pell freda, posem per 
cas) i contes de la moderna 
literatura fantàstica catalana. 
La idea de portar a la pantalla 
El Bosc, un dels seus relats 
recopilats en la seva primera 
obra de ficció publicada (Les 
edats d’or,  2001), sorgeix de 
la admiració que té el cineasta 
Óscar Aibar per la literatura de 
Sánchez Piñol. La peŀlícula, 
com el relat original, transcor-
re en un paisatge dur i molt 
peculiar, el de la Matarranya, 
comarca situada a la franja de 

Estrena a Tous •  El bosc

Misteris a la Matarranya
Terol que limita amb Tarrago-
na.
Interpretada per Tom Size-
more, Àlex Brendemühl, Ma-
ria Molins, Josep Maria Do-
mènech i Pere Ponce, la pel.
lícula ubica el seu argument 
a l‘any 1936, quan esclata la 
Guerra Civil i les milícies anar-
quistes prenen el poder al Baix 
Aragó. Allà, Ramon i la seva 
dona Dora amaguen un secret 
ancestral: unes misterioses 
llums apareixen al costat del 
bosc que envolta la seva ma-
sia. Segons la tradició familiar, 
aquestes llums són una porta 
a un altre món del qual nin-

gú torna. Quan un anarquista 
enamorat de Dora intenta aca-
bar amb Ramon, aquest es 
veurà obligat a entrar dins dels 
llums i desaparèixer. Dora re-
sistirà a la guerra i l’assetja-
ment del anarquista, El Coixo, 
amb l’única ajuda d’un oficial 
de les brigades internacionals 
i d’un vell d’idees acrates. Un 
dia, però, Ramon reapareix 
des del més enllà. Entremig 
del realisme màgic i de la 
crònica social amb elements 
fantàstics, El bosc és una pel-
lícula certament insòlita i de 
vegades desconcertant.

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

IRON MAN 3
Estats Units. Superherois. De Shane Black. Amb Robert Downey Jr, Ben 
Kingsley, Gwyneth Paltrow i Don Cheadle. El descarat i brillant empresari 
Tony Stark / Iron Man s’enfrontarà a un enemic molt poderós. Quan Stark 
comprèn que el seu enemic ha destruït el seu univers personal, s’embarca 
en una angoixant recerca per trobar els responsables. Aquest viatge 
posarà a prova la seva enteresa una i altra vegada. Acorralat, Stark haurà 
de sobreviure pels seus propis mitjans, confiant en el seu enginy i el seu 
instint per protegir les persones que vol. ESTRENA

EL BOSC
Espanya. Realisme màgic. D´Óscar Aibar. Amb Tom Sizemore, Àlex 
Brendemühl i Maria Molins. L’any 1936 esclata la Guerra Civil i les milícies 
anarquistes prenen el poder al Baix Aragó. Allà, Ramon i la seva dona Dora 
amaguen un secret ancestral: unes misterioses llums apareixen al costat 
del bosc que envolta la seva masia. Segons la tradició familiar, aquestes 
llums són una porta a un altre món del qual ningú torna. ESTRENA

TESIS SOBRE UN HOMICIDIO
Argentina – Espanya. Drama amb intriga. D´ Hernán Golfried. Amb Ricardo 
Darín, Alberto Ammann i Fabián Arenillas. Roberto Bermúdez, advocat i 
professor especialitzat en Dret Penal, està convençut que Gonzalo, un 
dels seus alumnes més brillants, és l’autor del brutal assassinat d’una noia 
comès davant de la Facultat de Dret. Decidit a demostrar la seva versió 
del crim, emprèn pel seu compte una investigació que l´obsesionarà més 
enllà del que es normal. ESTRENA

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.  ***

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. ***

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. ****

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. ****

KURSAL 1 
IRON MAN 3 (12 anys)
Dies 26-27-28-30   5:00/7:45/10:30

KURSAL 2
LOS ÚLTIMOS DIAS (12 anys)
Dies 26-30               10:30
Dies 27-28         4:00/10:30

KURSAL 2
TESIS SOBRE UN HOMICIDIO 
(12 anys)
Dies 26-27-28-30                          6:00/8:00

KURSAL 3
LOS CROODS (apta)
Dies 26-30                    6:00
Dies 27-28           4:00/6:00

KURSAL 3
OBLIVION (12 anys)
Dies 26-27-28-30             8:00/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres:  22:30
UNES ALTRES VEUS

CASAL 
ARGO  (7 anys) (Òscar a la 
millor pel.lícula)
Diumenge: 18:00
Dimecres: 18:00
EL BOSC (7 anys) (Premi Gaudí 
a la millor actriu, Maria Molins)
Diumenge: 19:50
Dimecres: 19:50

1/ IRON MAN 3 (12 anys)
Dv. Ds i Dm: 17.30/20:00/22:30
Dg.:11:30/17:30/20:00/22:30
Dll.: 17:30/20:00

2/OBLIVION 
Dv. i Dm: 18:00/20:30/22:50
Ds.: 15:30/18:00/20:30/22:50
Dg.:11:40/15:30/18:00/20:30/22:50
Dll.: 18:00/20:30

3/GI JOE (12 anys) 
Ds.: 15.40
Dg.: 11:50/15.40
3/UN LUGAR DONDE 
REFUGIARSE
Dv. a Dg i Dm.: 18:00/20:20
Dll.: 17:30/19:45
3/EFECTOS SECUNDARIOS (12 
anys)
Dv. a Dm.: 22:40
Dll: 22:00

4/IRON MAN 3 3D (12 anys)  
Dv. Dll i Dm: 19:00/21:30
Ds.: 16:30/19:00/21.30
Dg.: 12:00/16:30/19:00/21.30

5/COMBUSTION (16 anys)
Dv. i Dm.: 18:20/20:40/22:55
Ds.: 16:00/18:20/20:40/22:55
Dg.: 12:10/16:00/18:20/20:40/22:55
Dll. : 17:30/19:40/21:50

6/LOS CROODS (apta)
Dv. a Dm: 17:50
Dg.: 11:45/17:50
6/LOS CROODS (apta) (en català) 
Ds. i Dg: 15.50
6/TIERRA PROMETIDA (7 anys)  
Dv a Dm: 19:50/22:00

7/OZ (7 anys)
Dg.: 11:40
7/EL GATO CON BOTAS (apta)  
Ds. i Dg: 17:30
7/EVIL DEAD (18 anys)
Dv. a Dm.: 20:00/22:00
7/LOS ULTIMOS DIAS (12 anys)
Dv. Dll i Dm.: 17:30

8/ MEMORIAS DE UN ZOMBIE (12 
anys)
Dv. i Dm.: 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. : 17:40/19:40/21:40

SANT MARTÍ DE TOUS
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EQUIPAMENTS PER A COMERÇ I HOSTALERIA

info@servimatica.cat www.servimatica.cat

C/. Sant Domènec, 12-14 - 08700 IGUALADA

SERVEI

TÈCNIC 

OFICIAL
REPARACIÓ

Programació i manteniment

CAIXES REGISTRADORES
TERMINALS PUNT DE VENDA (TPV)

Entorns Windows i Android
BALANCES
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Defuncions
ANA MARIA RUBIO ORTEGA
Edat : 89 anys

CEFERINO SANCHEZ IZQUIERDO
Edat : 78 anys

MONTSERRAT MARIMON CAS-
TELLÀ

Edat : 92 anys

CANDIDA BELTRAN GIOL
Edat : 81 anys

PEPE GONZÁLEZ CALVO
Edat : 93 anys 

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

Baptismes
- Soledat. 
Dia 13: June-Montserrat-
Maria Montaña Sanchez, filla 
d’Ivan i Vanessa. Angel Almira 
Almira, fill de CésarNicanor i 
Delsa-Adelaida. 
Dia 14: Natàlia Caldera Gon-
zalez, filla de Jacinto i Piedad.

- Sagrada Família. 
Dia 13: Olaya Martínez Arias, 
filla de Raúl i Rebeca.

Matrimonis 
- Santa Maria. 
Dia 13: Pablo Los Arcos Car-
dona, amb Yolanda Manzana-
res Mir.

- Asil del Sant Crist. 
Dia 13: Cristian Rodríguez 
Guillén, amb Mª Emília Ramos 
Copoví.

- Sagrada Família. 
Dia 12: Francesc Prats i Ro-
magosa, amb María-Altagra-
cia Sánchez Alcántara.

Exèquies 
- Santa Maria. 
Dia 10: Elvira Tarragó Gassó, 
de 84 anys. 
Dia 13: Maria Reñe Jordana, 
de 81 anys.

- Soledat. 
Dia 9: José Salcedo Giménez, 
de 43 anys. 
Dia 12: Xavier Julià Bas, de 94 
anys. 
Dia 15: Calixta Albadalejo 
Garcia, de 80 anys. Josep Mª 
Gumà i Fàbregas, de 88 anys.

- Sagrada Família. 
Dia 11: Conxi Criado Grado, 
de 61 anys.

- Ntra. Sra. Montserrat. 
Dia 9 de març: Serafín 
Sánchez Romero, de 88 anys. 
Dia 23: Dulce Nombre Torres 
Martín, de 86 anys. 
Dia 8 d’abril: Núria Costa Prat, 
de 87 anys.
Dia 11: Dominga Cuello Puch, 
de 78 anys.

Moviment parroquial

A l’edat fe 84 anys  va morir 
de manera un xic inesperada, 
l’Agustí Tapiolas Niubó, més 
conegut pel renom de “Ram-
poines”, que ell mateix feia 
servir comercialment.
Vivia sol.
Era, però, un home conegut 
dedicat a la compravenda 
d’antiguitats, havent reunit 
molta documentació. En certa 
ocasió va deixar-nos fotoco-
piar uns fulls d’un manuscrit 
del conegut escriptor igualadí, 
Manuel Gomis, que eren dedi-
cats al tipisme local.
Era també un coŀleccionista 
de vitoles, havent reunit un 

important nombre d’aquestes 
anelles les  tenien un conside-
rable valor. En més d’una oca-
sió havia intentar exposar-les. 
Donat que el seu ofici propi 
era el d’ebenista, volia mun-
tar-les en uns marcs que ell 
mateix volia realitzar... però, 
mai va portar-ho a terme.
Freqüentava una tertúlia que 
es reuneix al bar “Nexus”. Úl-
timament passava moltes ho-
res en un banc del passeig, 
prenent el sol a ben dinat.
Malauradament no vaig as-
sabentar-me del seus traspàs 
fins que ja restava enterrat.
Reposi en pau!

J.E.F.

Recordant l’Agustí Tapiolas

De ben segur que al santuari 
de Montserrat es farà realitat 
aquesta invocació de la Visita 
Espiritual a la Mare de Déu. I 
seran molts els seus fills que, 
després de dipositar als seus 
peus aquesta o una altra pre-
gària, iniciaran el descens de 
la santa Muntanya amb una 
llum nova per al camí de la 
vida.
Maria és sempre una font de 
llum per a nosaltres. 
Perquè Maria és la criatura be-
naurada que va saber guardar 
la Paraula, i amb ella la Llum 
divina. Per això pot escriure 
sant Efrem: «És clar que Ma-
ria és la terra de la Llum que il-
lumina, a través d’ella, el món 
i els seus habitants, enfosquits 
a través d’Eva, font de tots els 
mals. A través de la seva llum 
jo he contemplat el Lluminós 
que ningú no pot torbar. En el 
si de la seva puresa resideix 
un gran misteri: és el Cos de 
nostre Senyor, tot immaculat.»

Maria és terra de llum. Però la 
seva Llum és per al món i els 
seus habitants. Maria és terra 
de Llum. Una Llum col·locada 
sobre la muntanya, o millor en-
cara, sobre la Muntanya, per-
què gaudeixin de la llum els 
qui s’hi acosten. Perquè pu-
guin contemplar el Lluminós. 
A la Muntanya de Montserrat 
assolim una Llum nova, que 
ens envolta i pacifica. Però no 
deixem de contemplar Maria, 
per percebre què fa ella amb 
aquesta Llum, amb la Llum del 
gran misteri arrelat en ella. En 
els relats de la Paraula de Déu 
proclamada en aquesta festa 
podem aprendre la destinació 
de la Llum de Maria.
El papa Benet fa referència al 
viatge de l’alegria quan afirma 
en una de les seves homilies: 
«Maria va córrer immediata-
ment a comunicar la seva ale-
gria a Isabel. És el veritable 
compromís creient. Aquesta 
alegria podem comunicar-la 
d’una manera senzilla: amb 
un somriure, amb un gest bo, 
amb una petita ajuda, amb un 
perdó. 
L’alegria regalada torna a 
nosaltres. Tractem de portar 
l’alegria més profunda, l’ale-
gria d’haver conegut Crist.»

Aquesta festa és una ocasió 
perfecta per a demanar a la 
Mare de Déu de Montserrat 
aquesta alegria per al camí de 
la vida. L’alegria que fa planer 
el camí de la vida. 
La lectura primera dels Fets, 
de la missa d’aquesta solem-
nitat, ens suggereix la manera 
d’assolir aquesta alegria: Tots, 
unànimement, assistien sens 
falta a les hores de pregària 
amb les dones, amb Maria, la 
mare de Jesús, i els parents 
d’ell.Maria hi és present com 
«la mare de Jesús».
Maria es fa present en els tres 
moments constitutius del mis-
teri cristià: Encarnació, Pas-
qua i Pentecosta. Ara, l’Esperit 
que vindrà, és l’Esperit del seu 
Fill Jesús. És l’última aparició 
de Maria a les pàgines sagra-
des. És important aquest últim 
«argument del silenci». 
«L’Encarnació i la Pasqua, 
misteris clamorosos, que te-
nen lloc —dirà sant Ignasi 
d’Antioquia— en el silenci de 
Déu.» En el trajecte de la vida 
de Jesús, Maria observa una 
actitud silenciosa. És el silenci 
clamorós de l’Evangeli. I ara, 

en la preparació de la Pente-
costa, la darrera aparició de 
Maria, nova i última presèn-
cia silenciosa de la seva vida 
amagada amb Crist en Déu. 
Per això hi ha qui ha escrit que 
Maria inaugura en l’Església la 
segona vocació: l’ànima ama-
gada i orant, com a companya 
i complement de l’ànima apos-
tòlica. 
I serà en aquesta actitud de 
vida amagada amb Crist en 
Déu com serem lloança de la 
grandesa de Déu, tal com su-
bratlla la segona lectura, de la 
carta als Efesis.
Santa Maria asseguda a la 
Muntanya de Montserrat i en-
voltada per la devoció i l’amor 
de la comunitat benedictina i 
del poble català, com passa 
en tants altres monestirs be-
nedictins i cistercencs, és una 
estampa viva d’una comunió 
trinitària, una crida a moure 
veritables muntanyes en el cor 
de molts creients i a il·luminar 
els camins de la vida. 

(Homilia pronunciada per Jo-
sep Alegre, abat de Poblet, el 
2 de maig del 2011)

En la solemnitat de la Mare de Déu de 
Montserrat, patrona de Catalunya...
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Consells 
de Marta Caralt

RSF- Hipopressius dinàmics
Entrenadora Personal

icona38hotmail.es

TOT
va evolucionant

El món de la salut i el 
món de l’esport també i, 
haurien de fer-ho conjun-
tament perquè estan molt 
relacionats. Fer esport 
hauria de ser fer salut i, 
per estar saludable s’hau-
ria de practicar una activi-
tat física adequada. 

El mètode Hipopressiu 
del Dr. Marcel Caufriez, 
es basa en una sèrie de 
posicions amb un ritme 
de respiracions pautades.
Pot semblar fàcil, però no 
és així… Cada posició té 
un perquè .. i la respiració 
en les diferents posicions 
és difícil quan no hi tens 
pràctica.

És un gran treball de 
consciencia corporal.  Per 
això, el treball hipopressiu 
necessita un alt grau de 
percepció. 

Es parla d’un canvi de pa-
radigma: El cos integrat 
amb  el que l’envolta… 
Som un tot i no funcio-
nem només en una sola 
direcció… Una mateixa  
ordre a nivell cerebral pot 
desencadenar diferents 
respostes.

Sembla  complicat.  I ho 
és... per això no cal do-
nar-hi més voltes. El que 
és més important és sa-
ber comprendre que una 
acció pot comportar més 
d’una resposta..
Per exemple quan en un 
hipopressiu quedem amb 
apnea, relaxem el diafrag-
ma però estem tonificant 
la faixa abdominal i el sòl 
pelvià. 

Els beneficis són molts... 
Però avui ho deixem 
aquí.. ja tindré temps 
d’explicar-vos-els.

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

Rambla Sant Ferran 62, 3r. 1a
08700 Igualada

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com
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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 traspassa o lloga DISCOTECA (30.000€)
Oportunitat de negoci  per no poder atendre.

En ple rendiment

662 614 393

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

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!

ClassificatsClassificats Horòscop
“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

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

aurora-horoscop@hotmail.com

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

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

annabielsa@telefonica.net – Tel.934365928 - 617984163 

ÀRIES...     Aconseguiràs tot el que et propòsit, els estels d’acompanyant. TREBALL:  Fas el que 
vols, dintre d’un ordre.  DINERS:  Va i ve.  AMOR: Tens un gran esperit de seducció.  Sort,  11.

TAURE...    Molta confusió a nivell  personal,  massa nervis. TREBALL:  És moment de fer canvis.  
DINERS:  Inestable. AMOR:  Passivitat,  et penses molt les coses.  Sort,  10.

BESSONS...    Gaudiràs de molta més llibertat. TREBALL:    Més tranquil·litat en les teves activi-
tats.  DINERS:   Va i ve. AMOR:  La parella t’aportarà més estabilitat.  Sort,   2.

CRANC...    Estàs en una època de canvis personals. TREBALL: Gent complicada al teu voltant.  
DINERS:    Estable. AMOR:  Molta més seguretat, gran domini amb la parella.  Sort,   1.

LLEO...    Una vida sana i més tranquil·litat personal. TREBALL:    Novetats, impressionaràs.  DI-
NERS:   Més necessitats. AMOR:  T’envaeix una gran soledat interior .  Sort,   4.  

VERGE...    Molt caràcter,  molt dominant amb la teva gent. TREBALL:    Més professionalitat.  
DINERS:    Compres personals. AMOR:  L’excés de crítiques podent aportar una gran crisi.  Sort,  5.

BALANÇA...    Seràs una persona molt sofisticada i et faràs veure. TREBALL:    Més qualitat en el 
treball.  DINERS:    Estabilitat. AMOR:  Un ambient on seràs molt feliç.  Sort,   3.

ESCORPÍ...     Faràs un estudi de tot el que vols aconseguir. TREBALL:    Més poder, bons resultats.  
DINERS:   Estabilitat patrimonial. AMOR: Passaràs moments de moltes complicacions amoroses.  
Sort,   2.

SAGITARI...     La família t’aportarà noves positives, importants. TREBALL:    Activitats en solitari.  
DINERS:    Estaràs de sort. AMOR:  Una relació oberta, tindràs a qui vulguis.  Sort,  5.

CAPRICORN...      Tindràs el poder en les teves mans. TREBALL:     Molts assumptes a resoldre.  
DINERS:    Pocs.  AMOR:    Estàs en èpoques de canvis en la teva vida amorosa.   Sort,  4.

AQUARI...     Et sentiràs com un gran solitari davant de tothom. TREBALL:     Pots aconseguir el 
que tu vulguis.  DINERS:   Molts deutes.  AMOR:  Et consoles amb els amics.  Sort,  9.

PEIXOS...      Has de resoldre molts assumptes en la teva vida personal. TREBALL:     Inestabilitat.   
DINERS:   En tindràs. AMOR: Gran poder de seducció.  Sort,  8.

Es requereix:
Experiència amb frameworks MVC
(Symfony, Zend, Yii).
Mysql avançat.
HTML, CSS, jQuery.

Es valorarà:
SVN, Git.
Ús IDE (Netbeans, Eclipse).
Ús de Linux.
Objective-C (iOS), Android.

INTESIS SOFTWARE 
CERCA PER DEPARTAMENT DE I+D:

Programador Junior PHP

Enviar currículum a: jobs.tech@intesis.com. Referència: OFLV130424WEB

Igualada Comerç  necessita un ajudant d’obrador  per 
treballar en una pastisseria d’Igualada.

Requisits del candidat: 
-Incorporació immediata
-Disponibilitat festius
-Persona responsable 
-Es valorarà experiència.

Interessats podeu enviar el currículum vitae més la 
vostra foto al c/La Torre, 5 d’Igualada  o bé enviar-lo per 
e-mail a secretaria@igualadacomerc.cat.
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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

SOMOS 3 CHICAS JOVENES 
DE 3 PAISES DIFERENTES

IGUALADA CENTRO

   650 307 803
   676 716 916

    

P A R L E N

CHICAS JOVENES 
Y  maduritas

VICIOsas a tope 
EN SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI
MAYTE 634 789 479
MARCELA 602 441 741
SALIDAS A DOMICILIO
09.00 A 00:00 HORAS ... 

y Fin de semana 
24 horas!!!!

679 349 185
602 441 741



Nou menú 2013
de dimarts a divendres 20€

IVA inclòsdissabte i diumenge obert al 
migdia. A la carta.

Molí Blanc HOTEL

Ctra. Igualada a Sta.Coloma de Queralt C-241c,km 0,9 | 08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79 | Fax 93 803 69 05 | hotel@miliblanchotel.cat

www.moliblanchotel.cat

Nou menú executiu.
A partir de 16€

Hotel
Restaurant

Celebracions
Sales per a empreses

Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74
Fax 93 803 39 12

 E-mail:netexol@interbook.net
08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

de
la
BAR de

PISCINA
JORBA

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

TORNEM PER 
SANT JORDI!

Us hi esperem!

El gourmet
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El Restaurant - Hotel 
de l’Anoia

Pl. Àngel Guimerà, 11
Apartat 13
08786 Capellades
Tel. 93 801 01 30
Fax. 93 801 04 04
talldeconill@talldeconill.com

 . Diploma turístic 1990
 . Medalla Turisme 1992
  Atorgats per la Generalitat de Catalunya

Carretera de Cervera,3
Conill (Pujalt) 08282 Barcelona

Tel. 93 868 09 90 - Fax 93 868 09 84
info@hotel-lapedra.com
www.hotel-lapedra.com

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA . Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
19,50€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

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

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

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

Restaurant

A triar amb 16 primers - 16 segons i una petita desgustació d’ibèrics, 
a escollir amb cada menú postres i cafès.

Diumenge 5 de maig.
Convidem a cava i pastís a totes les mares.

Restaurant
de Sta. Maria de Miralles
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CONFIDENCIALJordi Puiggròs.-
L’empresari igualadí Joan 
Domènech és el nou presi-
dent de Fira d’Igualada. El seu 
nomenament -sorprenent per a 
molts- és encara massa proper 
com per saber quins nous 
detalls incorporarà a la gestió 
de les fires a partir d’ara, però 
sí que ja es coneix que hi haurà 
novetats, producte de l’entrada 
de noves persones a la junta 
directiva.

El teu nomenament ha estat 
una sorpresa. Es respiren 
aires de canvi, a la Fira. Què 
creu que hi pots aportar?
Més que buscar un canvi, el que 
busquem és veure les coses 
d’una altra manera. La junta 
directiva que hi havia fins ara 
portava 20 anys. Calen idees 
noves. Pensa que, amb la gent 
que ha entrar ara a la junta, 
ha baixat la mitjana d’edat 25 
anys... És normal que es vegin 
les coses de forma diferent. 
És una altra generació.
Sí, en el meu cas, per exemple, 
ja porto més de 20 anys en el 
sector de la comunicació, el 
màrqueting i l’audiovisual.
Sempre s’ha dit que a Igua-
lada li ha mancat “màrque-
ting”. A la Fira hi posareu 
èmfasi, en això?
És cert que particularment 

domino més aquest camp, i 
això ajudarà a que ens hi fixem 
més, en aquest terreny. Però 
també és veritat que en la nova 
junta hi ha més persones ben 
preparades en aquest camp, 
les xarxes socials, les TIC, 
internet... Penseu que aquest 
camp està a l’ordre del dia a tot 
arreu, i és on t’has de moure 
més.
Una cosa porta l’altra? Intro-
duir els detalls del màrque-
ting i la comunicació faran 
veure Fira d’Igualada d’una 
forma diferent?
Hi ajudarà molt. Jo sempre 
dic que en el mateix “pack” 
també hi va la manera d’expli-
car, d’ensenyar, de treballar, de 
pensar... No són només anun-
cis als diaris o a la televisió. Les 
coses es poden fer bé, com 
fins ara, o d’una altra manera, 
adaptant-se al què ara toca.
Em sembla que el primer 
que voleu fer és canviar 
l’estructura interna de Fira 
d’Igualada.
Fins ara es treballava d’una 
manera molt directa, tothom 
treballava en la mateixa direc-
ció i en la mateixa cosa. Ara 
mirarem que hi hagi grups que 
treballin per cadascuna de les 
fires. Més especialització. Crec 
que millorarem més l’atenció 
a un certamen determinat en 

cada cas, i més agilitat d’orga-
nització.
Hi haurà fires noves? Canvi-
areu la Fira de Setembre?
La Fira Multisectorial de 
Setembre segurament tindrà 
un altre aire, però ara se’n pot 
dir ben poca cosa. S’estan 
mirant coses... Abans de fer 
fires noves, el millor és veure 
les que hi ha, i que funcionin. 
Amb la situació de crisi que 
vivim, s’ha d’anar pas a pas.
Ser president de la Fira 
vol dir també tenir molt en 
compte el sector socioeco-
nòmic del nostre territori.  
Penso que Fira d’Igualada 
ha d’estar més a prop de la 
ciutat i la comarca. Això sig-
nifica que la gent ha de poder 

Aquesta setmana, el Ministeri d’Hi-
senda ha fet públics els números 
vermells dels ajuntaments de tot 
Espanya, corresponents al 2012. El 
deute d’alguns consistoris és especi-
alment preocupant i, lluny de millo-
rar, encara és notòriament pitjor 
que l’exercici anterior. Fa aproxima-
dament un mes, La Veu va publicar 
un extens reportatge sobre el deute 
viu dels ajuntaments de la comarca 
en acabar el 2011. Serà interessant 
observar qui ha fet els deures, i qui 
no... 
És clar que hi ha casos especials, que 
pateixen allò que en diuen “efectes 
col.laterals”. Un d’ells és a Igualada. 
Desgraciadament, l’ajuntament de 
la capital de la comarca és entre els 
primers d’Espanya amb més deute. 
Si el 2011 ja era dels pitjors casos a 
nivell estatal, el 2012 les xifres són 
esgarrifoses. El fracàs del projecte 
del World Trade Center, diuen els 
que manen ara, en té gran part de 
la “culpa”, tota vegada que el volum 
econòmic que tenia l’Ajuntament en 
aquesta “empresa”, ha tornat a les 
arques municipals, inflant encara 
més els números vermells.... I, desen-
ganyem-nos, això limitarà encara 
més l’escàs marge d’actuació de que 
disposa l’Ajuntament.
No és d’estrany que sorgeixin veus 
demanant explicacions. És curiós que 
aquells que sempre assenyalaven la 
porta dels jutjats als qui gosaven 
portar-los la contrària, ara s’amaguin 
i callin. O caldria anar ara als jutjats?

venir a l’entitat quan vulgui, i 
Fira d’Igualada, potser ha de 
voler dir alguna cosa més que 
estands, i expositors. Hem de 
dirigir-nos als empresaris, 
però també als ciutadans. 
En algunes fires més profes-
sionals això no cal, però en 
d’altres, hem d’obrir-nos més 
de mires.
Et toca substituir Pere 
Carles, tot un referent del 
món firal.
El respecto molt. I el necessi-
taré durant un temps, a l’igual 
que molts dels companys de 
la junta anterior que han con-
tinuat. Necessitem la seva 
experiència.

4 paraules amb...  Joan Domènech


