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El 2012, Igualada i Calaf es van endeutar 1,5 milions d’euros més

La Comissió de la Cavalcada d'Igualada, Creu de St. Jordi
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 Malgrat que 11 municipis han fet 
els deures respecte el 2011, els 
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continuen augmentant P8
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Fa algunes setmanes, aportàvem les dades 
exposades pel Ministeri d’Hisenda sobre el 
deute dels ajuntaments de la comarca en 
el període 2008-2011, és a dir, des de l’inici 
de la crisi econòmica. Avui, els nostres lec-
tors poden contrastar aquelles dades ofi-
cials amb les més actuals, corresponents 
a l’exercici del 2012. Ha estat decebedor 
comprovar com, lluny de millorar, el compte 
global del deute municipal ha augmentat en 
més de tres milions d’euros en el transcurs 
del darrer any, arribant gairebé a 90 milions 
de deute total a la comarca. 
Afortunadament, hi ha qui ha fet els deures. 
És positiu observar com gairebé una dot-
zena de municipis han rebaixat de forma 
considerable el seu deute públic, entre ells 
alguns amb una situació econòmica molt 
crítica, com Capellades. Però és altament 
preocupant que, d’aquests tres milions 
d’euros d’augment absolut de la comarca, 
la pràctica totalitat correspongui a només 
dos ajuntaments, els d’Igualada i Calaf. En 
el cas de la capital, el seu deute municipal 
continua essent dels més alts d’Espanya, 
un trist honor que només és possible d’en-
tendre per l’elevada xifra de crèdits que es 
van comprometre en la primera dècada del 
segle. Si a això s’hi afegeix el desastre del 
projecte del World Trade Center, es pot en-
tendre fàcilment la crítica situació econò-
mica de l’Ajuntament d’Igualada, que avui 
es pot permetre el “luxe” de gastar-se cada 
any fins a cinc milions d’euros, només, en 
tornar diners de crèdits. Un escenari tan 
llastimós que, en el futur, hauria de servir 
d’exemple per als estudiants de les finan-
ces públiques, perquè mai més es torni a 
repetir.

També hi ha casos en què petits ajunta-
ments s’endeuten de forma alarmant, ja 
sigui perquè ara apareixen pels llocs més 
insospitats factures encara pendents de 
pagar, o bé per poder tirar endavant obres, 
segurs que percebran diners promesos per 
la Generalitat o d’altres administracions. En 
plena crisi econòmica, quan les transferèn-
cies de l’Estat es posen en dubte contínu-
ament, o quan ja es parla d’una profunda 
reforma de l’Administració pública, endeu-
tar-se gairebé pel mateix valor del pres-
supost municipal -com ha passat en més 
d’un municipi- és un risc enorme que pot 
tenir males conseqüències. Fa només cinc 
anys, fer segons quines coses estava per-
mès i es veia amb bons ulls.
Avui, són una temeritat.

Els comptes 
municipals

Comissió de la Cavalcada de Reis d’Igualada
La Generalitat ha decidit d’atorgar a la Fundació de la Comissió 
de la Cavalcada de Reis d’Igualada la Creu de Sant Jordi. Una 
honorable distinció, benvinguda i merescuda, que ve a agrair el 
treball altruista dels organitzadors d’una de les festes més es-
timades, sinó la que més, d’Igualada. Tot un detall del govern 
del país que podria ser encara millor si, finalment, la UNESCO 
declara la festa dels Reis d’Igualada com a Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha reconegut 
que la possibilitat que neixi un eventual Estat català és 
vista amb “preocupació” per líders polítics de les institu-
cions europees, però “el procés del dret a decidir és vist 
amb respecte, perquè ho veuen com una cosa normal”. 
Ací no. ‘Spain is different’.

I sinó que li preguntin a Clara Ponsatí, professora de 
la Càtedra Príncep d’Astúries de la Universitat de Ge-
orgetown de Washington, que denuncia pressions del 
govern espanyol perquè no li renovin el contracte. I tot 
per les seves declaracions a la cadena de TV Al-Jazira 
dient “El govern espanyol rebutja publicar les balances 
fiscals. Només el 2008, després de molta pressió, van 
publicar algunes dades. Es va confirmar que el dèfi-
cit fiscal de Catalunya, acumulat des del 1986, era de 
més de 200.000 milions d’euros. Així, s’entén per què 
aquesta informació s’havia mantingut en secret”. 

José Manuel Lara, President del conglomerat d’em-
preses del Grup Planeta, diu que “la independència és 
impossible, dins de l’euro i de la UE. Com paguem els 
40.000 milions de deute de la Generalitat? Amb l’eu-
ro català?”. Però admet que “a Catalunya el 95% de 
la gent se sent incòmoda, maltractada o emprenyada 
dins del marc fiscal i econòmic espanyol. I si un dels 
teus fills se sent maltractat, asseu-te i parla-hi, que 
si no se n’anirà de casa. Diàleg, si us plau”. Quan el 
maltractament va massa enllà costa molt reconduir les 
situacions.

El Consell d’Estat rebutja que per garantir que un 
alumne pugui, si vol, tenir classes preferentment en 
castellà, sigui la comunitat qui hagi de pagar-li si cal 
un col·legi privat. Llàstima que aquestes valoracions 
només siguin “consultives” i no vinculants.

Joan Baldoví, diputat de Compromís, va aprofitar la 
seva pregunta al president espanyol, Mariano Rajoy, 
a la sessió de control al Congrés dels Diputats per 
treure’s diverses peces de roba des del seu escó, fins 
mostrar una samarreta que deia “Stop desnonaments”, 
en protesta per la forma en que el PP “ha desvestit” la 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dació en pa-
gament i els desnonaments. “Em quedo amb les per-
sones que porten aquesta samarreta, que no són terro-
ristes, no són nazis, són persones honrades i dignes”. 

José Castro, jutge de Palma que porta el popularment 

anomenat “cas Urdangarín”, sol·licita les declaracions 
dels ducs de Palma i els afectats s’hi oposen al·legant 
dret a la intimitat. També va al Registre Mercantil de 
Barcelona informació sobre els apunts i documents so-
bre l’empresa Aizoon, la immobiliària que és propietat 
al 50% d’Urdangarin i la Infanta, des que es va consti-
tuir fins a l’actualitat. Malgrat ser públics costa que els 
hi enviïn. La Casa Real veu aquest jutge com un pro-
blema, sense voler reconèixer que el problema el tenen 
a dins. 

El nombre d’aturats a Espanya oficial segons l’en-
questa de Població Activa EAPA, és de 6.202.700. 
Però no pareu de comptar sense parar, 6.202.701, 2, 
3, 4 ... aquest és el ritme en que va creixent... gairebé 
a ritme de tres mil diaris, és a dir dos cada minut. I les 
perspectives, diguin el que diguin, no són de canviar a 
curt termini.

Wolfang Schäuble, ministre de finances alemany, diu 
que “el problema més gran d’Europa és l’atur dels jo-
ves”. I a Espanya ja és el 57%

Olli Rehn, comisari europeu d’economia, diu que una 
xifra d’atur de 6.200.000 persones és inacceptable. 

Alfredo Pérez-Rubalcaba, cap de l’oposició, diu que 
els aturats són del PP i que no es parli més d’herènci-
es. Val. Però algú està per arreglar-ho?

Perquè Maria de los Llanos de Luna, delegada del 
govern a Catalunya, fa unes declaracions que desqua-
lifiquen a qualsevol. “És important que hi hagi gent ‘pija’ 
i rica perquè són els que gasten i consumeixen”. Les 
xarxes reaccionen dient-li que “gràcies a la crisi es pot 
circular millor per les Rondes”. Banalitzar així el dolor 
és perillós.

Però també Esperanza Aguirre, expresidenta de la 
Comunitat de Madrid, considera molt positiu per Espa-
nya que “els joves vagin a treballar a l’estranger”. Pot-
ser creu que és una manera de reduir l’atur i no pagar 
subsidis.

Mariano Rajoy, president del govern, havia dit abans 
de les eleccions “Estem convençuts de que els proble-
mes d’Espanya tenen solució i de que los espanyols 
tenen futur”. D’això no se’n diu mentir, perquè no va dir 
ni quan ni amb qui.

“És positiu observar com gairebé una 
dotzena de municipis han rebaixat 
de forma considerable el seu deute 
públic, entre ells alguns amb una 
situació crítica, com Capellades”
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El govern del PP que presideix Rajoy està assolint 
tots els seus objectius. Sense pausa ha encarat 
l’objectiu final que serien els set milions de parats. 
Una xifra així els permetrà acabar de fer totes les 
retallades salarials previstes i eliminar tots els 
drets ciutadans que al llarg dels anys la societat 
espanyola havia anat assolint.
Els sis milions de parats no són pas la conseqüèn-
cia de la crisi, sinó el seu objectiu. Sense una xifra 
tan alta d’aturats no seria possible que els treba-
lladors acceptessin tantes retallades salarials com 
accepten. Recordeu el que es deia dels mileuris-
tes fa tan sols cinc anys? Es deia que els joves 
mileuristes eren les víctimes del sistema de la mo-
neda única i que quedaven fora del progrés dels 
darrers anys.
Avui, amb una inflació acumulada molt important, 
el mileurista ja és un privilegiat. Això s’ha pogut as-
solir gràcies a que el treballador que conserva la 
seva feia es considera molt i molt afortunat.
A cada nou conveni que se signa, es perd poder 
adquisitiu i en la majoria dels casos també es perd 
plantilla. Tot plegat ha fet baixar els volums dels 
costos salarials que, segons els dirigents del PP, li 
estarien donant competitivitat a les empreses es-
panyoles.
Una anàlisi però del procés diabòlic engegat pel 
PP em porta a pensar que la següent víctima de 
les reformes socials que s’impulsen des del go-
vern, serà una important reducció de les pensions.
Actualment hi ha dos i escaig treballadors en actiu 
per cada pensionista i la ràtio està baixant. Si es 
canviés la tendència de pèrdua de llocs de treball 
i es consolidessin els dos treballadors i escaig per 
pensionista o es milloressin, també justificarien 
una rebaixa de les pensions pel fet que amb l’apor-
tació que fan els actuals treballadors ja no s’arriba 
al promig de les pensions.
Si els treballadors en actiu se situen al voltant dels 
mil euros mensuals, la seva cotització a la Segu-
retat Social serà de menys de 400 euros. Queda 
molt clar que amb tres cotitzants per pensionista 
no n’hi haurà prou per garantir les pensions espa-
nyoles que es basen, en les cotitzacions corrents 
dels treballadors actuals i no pas en els beneficis 
generats per les cotitzacions pagades per cada 
treballador al llarg de la seva vida laboral.
Per això quan veig a la ministra de l’atur -ells en di-
uen Trabajo- o al portaveu del PP donant les xifres 
de l’atur amb un somriure a la cara, veig ben clar 
que el PP està decidit a fer pujar els nivells d’atur 
i a baixar les pensions, fins a fer realitat allò que 
Àfrica comença als Pirineus, que tant els agradava 
de dir en època franquista.
Ara bé, tal vegada caldria que s’afanyessin a aca-
bar de desmuntar el país o almenys que dissimu-
lessin una mica, perquè per aquest camí acabaran 
aconseguint allò que sembla impossible: fer reac-
cionar a les víctimes, és a dir, a tota la societat.

Els plans del PP

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Els exclosos cerquen alternatives
S’han begut l’enteniment els que creguin que l’estat 
pot continuar fent com si res, mentre priva a milions de 
famílies dels recursos necessaris per viure dignament. 
També el govern que es cregui que ho tenen tot resolt 
limitant la protesta, restringint els accessos a les portes 
del Congrés o penalitzant “l’escrache”. No fan més que 
incrementar el malestar ciutadà. Perquè cada dia són 
més els que diuen que així no es pot anar, però no es 
canvia la política reduccionista i suïcida de retallades, 
que a poc a poc va paralitzant-ho tot. 
L’atur ja no és només “inacceptable com diu el comis-
sari europeu d’assumptes econòmics Olli Rehn. És 
que no es pot viure així. Són ja més de dos milions les 
famílies que tenen a tots els membres en edat laboral 
sense feina. Són centenars de milers els professionals, 
treballadors i comerciants que o no tenen accés al tre-
ball o són apartats a mitja carrera, mentre l’edat de ju-
bilació se’ls allunya més i més. Són gairebé un milió 
els menors de 25 anys que busquen feina. Els univer-
sitaris emigren si volen utilitzar els seus coneixements. 
I els que no tenen estudis es veuen gairebé condem-
nats. Tornen a ser aquell proletariat que no tenia cap 
altre horitzó que una feina esporàdica i mal pagada. I 
malviuen al redós de la família i de la protecció pública 
o s’endinsen en la delinqüència. El malbaratament so-
cial d’unes generacions, amb uns coneixements i una 
formació com mai. I cansats de no veure-hi sortides, 
volen canviar aquest sistema que els margina. Destru-
ir-lo. Posar-ne un de nou, més just i més equitatiu. O al 
menys intentar-ho. No volen una reforma, sinó foc nou. 
I una volta s’inicia el camí, ja no hi ha amenaces ni 
policies que ho deturin. Les forces de l’ordre són al-
tres iguals que pateixen les mateixes injustícies i pre-
carietat. Quan l’horitzó del futur s’allunya, es viu de la 
tangibilitat del que és proper. No és sols ressentiment 
social, sinó la simple supervivència. Ningú escolta les 
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“mesures extraordinàries” que anuncien l’executiu. 
Han patit reiterats incompliments de promeses. De 
que es prometi i no es faci. De maniobres per guanyar 
temps, mentre tot empitjora cada dia. Tant fa que els 
que manen siguin de dretes o esquerres. Semblen 
iguals i fan el mateix. Viuen de la xerrameca plena de 
tòpics i paraules buides, acompanyades de gests enèr-
gics. Però res més. I els partits tradicionals d’aques-
ta democràcia, que sols és una ombra del que hauria 
de ser, es fonen en un mar de corrupció i d’ineficàcia. 
De la ignorància que els fa creure que en un parell de 
sessions seran capaços de resoldre una crisi, que no 
saben ni identificar, ni capir-ne l’abast, perquè creuen 
que és la conseqüència de l’estultícia dels que els ha-
vien precedit.
Ja tothom sap que la política que practiquen és només 
bromera, generada en els estúpids laberints parlamen-
taris, on es piteja molt, però on sols es llueix prepo-
tència, mancances i incompetència. Cap solució per 
corregir aquesta punyent realitat. I si es continua per 
aquest camí no quedarà res dempeus. Ni empreses 
per crear riquesa, ni estructures solvents per aguantar 
l’aparell de l’estat. Sols carrers buits i gent vagarosa i 
emprenyada. I l’obligada regeneració social no vindrà 
pels que ara s’asseuen confortablement prop del po-
der, perquè ni es qüestionen com a grup, ni es veuen 
com una casta privilegiada del sistema. El canvi vindrà 
per la pressió del carrer. De la ciutadania que, farta de 
que no s’escoltin les seves queixes, ja no protestarà. 
Farà una empenta que tombarà els vells plantejaments 
i exigirà un nou sistema. Ja hi ha qui es posiciona per-
què aquest sigui el que ells volen. Però interessa un 
debat d’idees que requereix tenir opinions personals, 
aprofundides i contrastades. I compromís. Perquè sinó 
sols es canviarà d’amo.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

ANGEL ESCURA
60 Anys al seu servei
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LOTTO 6/49
· Dissabte 27/04/2013

6-8-18-32-41-43
Complementari: 49
Reintegrament: 0

· Dimecres 1/05/2013
10-11-26-29-36-41
Complementari: 45
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 25                  048  
· Divendres 26          180
· Dissabte 27     193
· Diumenge 28          633
· Dilluns 29               984
· Dimarts 30       133
· Dimecres 1      909

ONCE
· Dijous 25              17323
· Divendres 26       97714
· Dissabte 27    44651
· Diumenge 28       98001
· Dilluns 29             36991
· Dimarts 30    57482
· Dimecres 1    35440

· Dijous 25   4-5-21-32-35-47   C: 15  R: 9
· Dissabte 27   1-6-10-16-23-36  C: 15   R: 8

· Diumenge 28   18-23-27-38-51  Núm. clau: 7 

· Dimarts 30   13-36-40-43-50  Estrellas: 5/9

MAIG
3: Felip; Jaume; Antonina; Alexandre I. 
4: Silvà; Florià; Gotard; Pelegrí Laziosi.
5: Àngel de Sicília; Amador; Irene.
6: Domènec Sàvio; Beneta; Justí  
7: Sixt; Eovald; Benet II, papa..
8: Maria; Mare de Déu de Pompeia (Roser) 
9: Mare de Déu dels Desamparat; Casilda.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL
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han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la 
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Els llibres els llibreters i 
les roses els floristes
•• JOSEP M. RIBAUDÍ

A Catalunya, per Sant Jordi és costum 
comprar un llibre i una rosa. Els llibres 
és vénen a les llibreries i les roses a 
les floristeries, establiments paguen 
uns impostos tot l’any per poder ven-
dre (legalment) la seva mercaderia, 
però resulta que quan d’una cosa se’n 
ven una gran quantitat en un sol dia, 
automàticament apareixen els intru-
sos.

El 23 d’abril a Igualada és habitual 
veure paradetes de venda de roses a 
moltes cantonades; són legals? Amb 
ganes d’informar-me vaig trucar a 
l’Ajuntament on em van explicar que 
donaven permís per efectuar aquesta 
venda ocupant via pública únicament 
a floristeries, AMPES i ONGS i només 
per muntar parades a la Plaça de cal 
Font. Preguntant per les moltes que hi 
havia a tota la ciutat, em van dir que no 
tenien permís. Vaig trucar a la Policia 
Local preguntant si actuaven en contra 
d’aquest intrusisme i em va dir que no 

tenien instruccions per fer-ho. Final-
ment vaig intentar parlar amb el regi-
dor de Governació, Sr. Jordi Batalla i 
una responsable del departament em 
digué molt amablement que aquest se-
nyor no atenia trucades. Ella li posaria 
un e-mail amb el meu nom i l’assumpte 
i el regidor decidiria si contestar-me o 
no.
I així estem; ha passat més d’una set-
mana i no he rebut cap resposta (tot i 
que els correus electrònics es mouen 
en segons) i per tant no sé quin és el 
criteri de la nostra administració en 

quan a la protecció del comerç local. 
Penso que en un dia determinat es pot 
fer la vista grossa a una AMPA i a una 
ONG, encara que en els temps que 
corren això és discutible, però el co-
merç il·legal s’ha de perseguir sempre, 
ja que és un greuge envers als esta-
blerts.
Potser el regidor en qüestió, ja que 
no ho va fer personalment, em voldrà 
contestar mitjançant aquest periòdic. 
Tot i el retard, estaria la mar de bé per-
què més gent ens assabentaríem del 
criteri de l’Ajuntament en aquest tema.

Dia 3: BAUSILI/ Born, 23
Dia 4: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 5: BAUSILI/PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 6: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 7: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 8: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 9: MR SINGLA/ Pujadas, 47

cartes al director

Primer van ser els professionals del sector sanitari 
els que davant la manca d’oportunitats per desen-
volupar la seva feina, van decidir marxar i acceptar 
les ofertes provinents d’altres països europeus. Poc 
després s’hi han anat sumant enginyers, científics, 
biòlegs... Per ells, i malgrat la seva formació i quali-
ficació, les portes del mercat laboral també romanen 
tancades. La marea de migracions forçades s’ha es-
tès ja al sector dels serveis: paletes que marxaran 
a treballar al Canadà, i camioners cap a Alemanya. 
Tot i haver d’allunyar-se de la seva família, es con-
sideren afortunats per haver aconseguit trobar una 
feina. De quedar-se aquí haurien seguit condem-
nats a l’atur, a les dificultats per subsistir i a espe-
rar que arribi una recuperació,  que cada vegada és 
més llunyana.  Els membres del govern central, en 
comptes de reconèixer la seva incapacitat i la seva 
incompetència per frenar l’avançament de l’espiral 
de l’atur, continuen immersos en la seva política de 
retallades, pujades d’impostos, reducció de prestaci-
ons... Les iniciatives que fins ara en posat en marxa 
per incentivar la contractació,  han donat com a únic 
resultat la degradació del mercat laboral.  L’evolució 

Som sis milions, d’aturats
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

del nivell de salaris està en un clar descens, des dels 
darrers 5 anys. A dia d’avui, poder ésser “mileurista” 
és un doble privilegi: tenir treball i cobrar un salari 
per sobre del mínim interprofessional. 
Perdre el lloc de treball i tenir una edat propera als 
cinquanta anys és, equivalent a una sentència d’en-
grandir les llistes de l’atur, sense possibilitats de sor-
tir-ne. Actualment, aquestes persones ja són consi-
derares com a massa grans a l’hora de tornar a ser 
contractades. No podent emparar-se en  la manca 
d’experiència professional, les empreses addueixen 
que la vida laboral que els queda és massa curta,  
comparada amb el cost que suposarà tenir-los dins 
de la seva nòmina. Una excusa molt vana, tenint en 
compte que encara els queden 15 anys productius. 
Com també són frívoles les raons que presenten les 
societats estrangeres amb implantacions en aquest 
país, quan comuniquen la seva de decisió de tancar 
portes,  i deixar a tots els seus treballadors al carrer.  
I davant d’aquestes accions, el govern tampoc hi fa 
res. Ocupats en mantenir-se a la corda fluixa  i con-
vèncer als socis comunitaris de què aquí no és ne-
cessari el rescat, adopten un actitud passiva davant 

de l’enviament dels seus ciutadans cap a la misèria. 
Això sí,  promouen que cal continuar fent sacrificis 
per poder remuntar la economia i posar fi al creixe-
ment de l’atur. Mentre estudien com reduir els sub-
sidis i escapçar encara més les pensions,  no tenen 
cap mena de perjudici en mirar cap un altre cantó i 
fer-se el sord, quan es pregona als quatre vents que 
la pensió que percebrà un antic banquer, que deci-
deix retirar-se a causa dels seus antecedents penals 
serà de vuitanta-vuit milions d’euros. Imperdonable 
quan hi ha casos en què amb sis-cents euros men-
suals han de menjar pares, fills i néts. 
Aquesta setmana s’ha fet públic que ja hi ha 1.000 
persones que s’han presentat voluntàries per parti-
cipar en el projecte de viatjar al planeta Mart, sense 
bitllet de tornada. De moment, encara no n’hi ha cap 
d’aquí, però el termini d’inscripció s’acaba d’obrir. Si 
la situació actual de l’atur continua sense resoldre’s,  
pot ser alguns s’aventuraran a provar-hi sort. Qui 
sap si en el planeta vermell els espera la solució als 
seus problemes, i tal com li succeeix al protagonista 
de la novel·la de l’escriptor igualadí, Pep Elies, “ja no 
sentiran olor de gas”.
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En el marc de les sessions de treball prèvies a la Confe-
rència Nacional per a la República Catalana, el passat 
20 d’abril prop de dos centenars d’assistents d’arreu 
dels Països Catalans vam participar a Barcelona en la 
sessió de treball “Els Països Catalans en el procés de 
transició nacional”.
Una jornada de reflexió i propostes molt necessària en 
aquest moment històric, i coherent en un partit polític 
que està implantat en tot el conjunt de la nació catala-
na, i que té a l’article 1 dels seus Estatuts el següent 
compromís: “Esquerra Republicana de Catalunya és 
un partit polític fundat el 1931 que propugna la unitat 
territorial i la independència de la nació catalana, de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, mitjançant la 
construcció d’un estat propi en el marc europeu i l’as-
soliment d’una societat més justa i solidària, sense de-
sigualtats entre les persones i els territoris. Esquerra 
Republicana s’organitza de forma federal en el conjunt 
de la nació catalana”. 
El periodista valencià Vicent Partal, editor del diari digi-
tal Vilaweb, ja fa uns quants anys ho deia ben clar: “la 
renúncia al marc territorial sol evidenciar que el nacio-
nalisme català encara es troba en una fase regionalista” 
Partal, V. (2001), Catalunya 3.0, Beta editorial. Encara 
que pugui semblar una provocació, cal afirmar que la 
Catalunya estricta de les quatre províncies, no és una 
nació. És possible que aviat sigui un Estat, però no és 
ni serà mai una nació. L’únic àmbit nacional coherent 
amb la identitat dels catalans és els Països Catalans. 
Per això, quan el passat 23 de gener, el Parlament de 
Catalunya va aprovar solemnement la Resolució 5/X, 
per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret 
a decidir del poble de Catalunya, Esquerra Republica-
na va vetllar per tal de que tant aquest pronunciament, 
com tot el procés que es portarà a terme durant els 
propers mesos, es fonamenti en el fet de que el poble 
de Catalunya, per raons de legitimitat democràtica, és 
“un subjecte polític i jurídic sobirà”, però no “una nació” 
(així consta en el principi primer de la Resolució 5X del 
Parlament). Les referències a la nació catalana, 
s’hauran de situar, coherentment, en les disposicions 

Els Països Catalans en l’hora de la 
independència del Principat de Catalunya

JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

transitòries de la Constitució de la República de Ca-
talunya, amb les quals es garantirà la possibilitat de 
l’accés individual a la nacionalitat catalana per part 
de valencians, illencs, nordcatalans i franjolincs, i es 
deixarà la porta oberta a una futura reunificació dels 
Països Catalans en un únic Estat que, amb tota pro-
babilitat -per raons històriques-, serà de caràcter fede-
ral o confederal, i que només es podrà materialitzar a 
partir de l’exercici del dret a decidir per part de cadas-
cun subjectes polítics i jurídics sobirans que integren la 
nació catalana (Principat, País Valencià, Illes Balears, 
Catalunya Nord, etc.).

En virtut de la cristaŀlització dels costums en norma, el 
“dret a decidir” ja ha assolit el seu espai jurídic dins la 
legalitat internacional, sobretot a partir dels casos del 
Quebec, Escòcia i Kosovo. És d’especial rellevància 
la Resolució de la Cort Internacional de Justícia de la 
Haia, de 22 de juliol del 2010, que estableix que una 
declaració unilateral d’independència no és contrària al 
Dret internacional, sempre i quan sigui la manifestació 
d’una cambra escollida lliurement pels ciutadans i, per 
tant, expressió del “principi democràtic”. Aquest princi-
pi presideix tots els textos legals fonamentals, tant del 
Dret internacional com del Dret constitucional intern. 
Així doncs, al Principat, al País, Valencià, a les Illes Ba-
lears, a la Catalunya Nord, com a comunitats o subjec-
tes polítics i jurídics sobirans, i també a les comarques 
de la Franja de Ponent, se’ns obre a tots l’oportunitat 
d’exercir el dret a decidir, expressió reconeguda del 
principi democràtic en la legalitat internacional.

El programa “Sense ficció” de TV3 va oferir di-
marts passat el reportatge “La guerra mai vista”, 
l’altra cara de la versió oficial de molts dels con-
flictes viscuts en els darrers anys. Les imatges 
de la devastació en moltes ciutats eren colpido-
res; allò que des d’un helicòpter és només una 
columna de fum, a terra poden ser centenars de 
persones mortes. Per als soldats americans, la 
caça de civils es convertia en un joc i cada per-
sona abatuda se celebrava amb rialles i crits de 
victòria. Tant li feia que fossin dones i nens o 
grups de gent que fugia pel carrer. L’ordre era: 
“Mateu-los a tots!”
Però el fet que més em va impressionar va ser el 
cinisme amb què els responsables justificaven 
les pitjors atrocitats. Si han sortit a la llum ha 
estat gràcies als periodistes independents que, 
arriscant la seva vida, varen pensar que tenien 
el deure d’explicar què passava en la realitat. 
Ara sabem que la guerra de l’Iraq va ser tot un 
muntatge. Sota el pretext de combatre el terro-
risme va provocar més d’un milió de morts i in-
nombrables refugiats. Una guerra al servei dels 
interessos de les grans empreses petrolieres i 
armamentístiques americanes i angleses que ja 
s’havien repartit el botí de la reconstrucció del 
país després d’haver-lo destruït. I tot en nom de 
la democràcia!
En casos com aquest, els periodistes poden co-
brir els esdeveniments com a “integrats” en la 
tropa, però sotmesos a un control estricte de 
l’autoritat militar. Els altres, els “free lance”, no 
tenen cap mena de protecció oficial i corren el 
risc de ser assassinats pels seus mateixos com-
patriotes si no interessa la publicació de fets o 
esdeveniments que els puguin perjudicar. Tot 
això, però, passa molt lluny de nosaltres i ja ens 
hem acostumat a les imatges d’edificis destruïts, 
xifres fredes que recompten el nombre de morts 
i desplaçats. Algun dia potser sabrem la veritat 
sobre què està passant a Síria o entre Israel i 
Palestina. Però aleshores ja serà massa tard.
La nostra societat del benestar, culta i organit-
zada, que s’omple la boca amb paraules com 
drets humans o democràcia, en realitat es troba 
ens mans d’uns quants grups que treuen grans 
beneficis de l’explotació de milers de persones. 
Per això tenen al seu servei els mitjans de co-
municació i els mateixos polítics que no dubten 
en provocar guerres si han de beneficiar el seu 
model econòmic. Només se’n parla quan un ac-
cident com l’ensorrament de la fàbrica de teixits 
de Bangla Desh fa impossible d’amagar-ho. Un 
cop passada la tempesta, tot seguirà igual. Pot-
ser ha arribat l’hora de pensar quin preu humà 
estem pagant per mantenir un nivell de vida de 
consum  sense control mentre altres hi deixen 
la pell.
Quants escàndols no han amagat els mitjans de 
comunicació també entre nosaltres? Quins  po-
dem dir que són independents i fidels a la veri-
tat? Cada dia veiem nous casos de manipulació 
i tergiversació o, pitjor encara, d’adoctrinament. 
Qui mana, paga i per això sembla que la veritat 
sigui un monopoli en mans dels poderosos que 
decideixen què hem de saber i què no. 
El presentador del programa “Sense ficció” ad-
vertia que no ens creguéssim mai les versions 
oficials i acabava dient que “el periodisme hauria 
de ser el portaveu de la societat i no el servidor 
del poder”. Si és certa la frase evangèlica que 
“la veritat us farà lliures”, tenim encara un ampli 
camp per córrer per assolir aquesta llibertat. 

Qui mana, paga

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

La independència del Principat de Catalunya 
pot ser un motor a partir del qual s’acceleri 
l’exercici del dret a decidir per part de les co-
munitats polítiques i jurídiques sobiranes del 
País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya 
del Nord, i també per part de les comarques 
de la Franja de Ponent.

Tal i com va dir Donato Ndong, escriptor i periodista 
equatoguineà, “la lectura ens permet, a més d’adqui-
rir una sèrie de coneixements, adquirir una opinió re-
flexiva sobre temes plantejats i, en última instància, 
a ser més objectius i més lliures, al temps que més 
respectuosos amb els criteris i amb la llibertat dels 
demés”. La lectura implica sempre concentració, 
reflexió, constància i compromís, elements tots ells 
fonamentals per a un millor desenvolupament de les 
persones i uns millors resultats en tots els aspectes 
de la vida.
És per això que considero absolutament necessari 
fomentar i envair els nostres carrers amb l’interès 
per la lectura, tal i com fem ara per Sant Jordi, una 
tradició espectacular on els llibres surten a passejar 
i els lectors a delitar- se. Però no només hi ha de 
ser present aquest dia sinó també tota la resta de 
l’any. Les bones lectures ens ajuden a construir una 
societat més lliure, a través de la informació i dels 
diferents pensaments. I aprofito per dir que al con-
trari del que pensa molta gent qualsevol lectura és 
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positiva, de totes en podem treure una reflexió i totes 
ens poden aportar o enriquir d’una o altra forma. I 
parlant de la lectura, m’agradaria destacar l’iniciativa 
que Jove Cambra va posar en marxa durant aquest 
Sant Jordi amb l’anomenat programa “Cal Font Cor-
ner” en el que es va fomentar no només aquesta, tot 
commemorant l’Any Espriu, sinó també la cultura del 
“dir la nostra” reproduint els famosos Speak Corners 
que ens podem trobar a qualsevol racó dels parcs 
de Londres.
Òbviament, la lectura pot realitzar-se de moltes for-
mes diferents i amb diferents objectius. No és el ma-
teix llegir per plaer que llegir per obligació. Però en 
els dos casos la lectura actuarà com a un fenomen 
que permetrà activar la nostra imaginació i reflexi-
onar sobre conceptes abstractes, millorar la nostra 
ortografia, que tan necessari és avui en dia, conèixer 
altres realitats i en definitiva aportar-nos i enriquir-
nos. I sense més dilació animo a tothom a engres-
car-se amb la lectura i a fer d’ella un plaer que ens 
acompanyi cada dia.

Cultivem la lectura

MELINA PEÑA ·    Jove Cambra Igualada
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Enguany farà noranta anys de l’Aplec Excursionista 
de Catalunya que va tenir lloc a la Pobla de Clara-
munt un 6 de maig d’un convuls i espanyocolpista any 
1923. La trobada va ser promoguda per la Lliga de 
Societats Excursionistes de Catalunya i organitzada 
per la secció Club Muntanyenc de la Societat de Ci-
ències Naturals de Barcelona. La festa de caràcter 
marcadament patriòtic -com totes les que fem al país 
d’ençà que vam ser ocupats i esquarterats per ments 
hostils- havia de fer patxoca ja que per les imatges 
presses en B/N s’hi veuen nombrosos estendards, 
guions i ensenyes comtals. La diada, on catalanitat 
i catolicisme anaven de la mà, va ser tot un èxit, de 
concurrència i amb personalitats destacades; com la 
de Ventura Gassol que al patí del castell deixà anar 
un discurs enaltidor d’aquesta nostra passió amarada 
de raó. Les cròniques del moment parlen de més de 
quatre mil persones. Es fa difícil de creure, però així 
ho van deixar escrit. De les fotografies conservades 
de tan memorable jornada, s’observa que l’afluència 
de persones fou massiva i el cim de la muntanya ple 
a vessar de carn d’olla, cendra viva i pessigolles. La 
majoria d’excursionistes vinguts d’arreu del país es-
trenaven el camí d’ascensió al castell. La carretera 
per pujar-hi no feia massa anys que havia estat habi-
litada. Barrinada la roca i fent-hi murs de contenció, al 
1915 s’havia obert una nova via d’accés per llevant, 
per la cara est, d’esquena a l’edifici. D’ample de carro, 
més rosta, més cansada, però també més directa.
És molt probable que a principi del segle XX el traçat 
del vell camí d’accés -que es feia fent tomb per la cara 
de davant i per angost camí de cavalleria- ja fos un 
record en uns quants de la gent gran del poble, a qui 
de tota manera no els amoïnava gaire o gens aquell 
desús ja que la indòmita muntanya minvada del bosc 
originari i ocupada amb rases feixes i marges per un o 
altre corriol ja s’hi feia drecera; tan per anar al cap de 
munt a buscar-hi pedra tallada com la canalla per fer 
rodolar daltabaix els palets de la vella murada.
En canvi un segle abans, al XIX, el camí original i pri-
mitiu que duia fins la porta de l’inexpugnable castell ro-
quer era ben viu i així es va documentar l’any 1813 en 
un mapa militar. Dibuix que enguany fa just 200 anys 
que va ser datat. Dos poblatans, na Marta Bartrolí i 
n’Isidre Surroca van descobrir per casualitat el plànol 
on s’hi veu el traçat. Sorpresa per a ells i per a tothom, 
que donàvem per entès que sempre s’havia pujat al 
castell com ho fem ara. La troballa la van compartir en 
una magnífica exposició de mapes inèdits i en el llibre 
que van editar: Cartografia històrica de l’Anoia. I sí, sí, 
la curiositat em va portar a resseguir el que en queda 
d’aquell històric camí. Vaig fer una d’aquelles immer-

sions que van més enllà de l’arrelament en un indret 
determinat i que persegueixen sensacions anímiques 
tan intimes i irracionals com de mal explicar. I és en 
el silenci i el recolliment, en el rere país, que trobem 
l’embolcall a les nostres idees i estimació a la terra i 
a les persones que ens envolten. Arran de tot plegat i 
aprofitant que Claramunt celebra al maig l’aplec de la 
Santa Creu en que es beneeixen cardinals, habitants i 
per extensió la comarca tota, vaig proposar a la meva 
pacient colla d’amics-amats una pujada al castell per-
sonal privada i diferent: per ponent. D’aquí es va pas-
sar a participar-ho i engrescar més gent a que fessin 
amb nosaltres el recorregut que, tot i ser de vamba i 
xiruca, es reconeix físicament més assossegat i més 
descansat del que podria semblar a primera cop d’ull.
El tram més primitiu del caminet, avui molt malmès 
però transitable, era el més estratègic i curiós. S’enfila 
-i mai tan ben dit ‘en fila’ des de les proximitats d’una 
ex-casa de camp dalt d’un turó a la vall de Garrigues: 
can Valls, antigament coneguda amb el nom de mas 
d’en Dach. I és just en aquell turonet on trobem l’enru-
nat edifici que fa dos segles un escamot de francesos, 
a galop i resseguint l’aleshores camí natural al cim, va 
intercanviar trets amb els propietaris o masovers que 
va acabar amb tragèdia pels de la casa. 
El pas transcorre travesser pel llom de la serra de la 
Guàrdia, vora un balç i a recer d’una fractura horitzon-

MANEL RAMONEDA

Per la closca del cargol

tal al llarg de la roca. L’estretor té finalitat logística i 
defensiva: forçar l’enemic, l’intrús, canalitzant-lo pel 
punt més exposat des d’on la fortificació pot concen-
trar màxima atenció i artilleria per evitar l’arribada d’in-
desitjables. Camí de sang, camí d’ase i cavall, camí 
de proveïment: camí de bast. Hi ha però un tram que 
ha estat engolit per la natura i alguna que altre eslla-
vissada. L’obligada marrada fa que avui no puguem 
trepitjar sencer l’original. Si tornem al punt on hem 
deixat les runes del mas observarem que la necessi-
tat d’ampliar, unir o de fer nous camps de conreu afe-
git a la pèrdua ja d’ús del vell camí ha fet desaparèixer 
completament la traça del camí principal, fins i tot el 
que seria d’entrada a la mateixa masia. Tot i que es 
pot intuir no serà fàcil ara reconèixer-lo. 
I per acabar una curiositat: l’imponent rocam, la co-
rona on s’assenta el castrum de Claramunt, vist de 
lluny i per la banda sud-oest, presenta la forma de 
fossilitzat cargol bover. Espiral que no va passar inad-
vertida al pagesos que llauraren aquella terra després 
de cada guerra. No ens ha d’estranyar doncs que un 
topònim de la partida de sota castell, on hi ha restes 
d’un post de guaita o sentinella fora muralla, porti per 
nom: el cargol. I si per a la gent del país els nummulits 
eren llenties, la forma del penyal no seria pas la d’un 
gastròpode i sí semblant a la closca d’un caragol.

Camí Vell del castell
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El deute municipal de l’Anoia ha augmentat 
tres milions i mig d’euros en el darrer any
JORDI PUIGGRòS.-
Fa algunes setmanes, La Veu 
publicava un extens resum del 
deute municipal entre els ajunta-
ments de la comarca. Les xifres 
eren llavors molt negatives, en-
capçalades per un Ajuntament 
d’Igualada ofegat fins al coll. Fa 
pocs dies, el Ministeri d’Hisenda 
publicava l’estat del deute muni-
cipal a 31 de desembre de 2012, 
i, si bé alguns municipis milloren 
ostensiblement, el resum gene-
ral és també negatiu. El deute 
municipal s’ha incrementat en 
3.415.000 euros, passant de 736 
a 765 euros per habitant. En total, 
els números vermells dels nos-
tres ajuntaments pugen la gens 
menyspreable quantitat de 90,6 
milions d’euros.

Igualada i Calaf, els que 
més s’endeuten
Bona part d’aquests tres mili-
ons i mig d’increment del deute 
a l’Anoia cal cercar-lo en només 
dos ajuntaments: els d’Igualada i 
Calaf. El primer, dels més endeu-
tats d’Espanya, veu com els nú-
meros vermells pugen 1.520.000 
euros, passant a sumar un total 
de 57,2 milions, gairebé mil cinc-
cents euros de deute per ca-
dascun dels igualadins. A Calaf, 
l’augment és de 1.428.000 eu-
ros, amb la qual cosa cada calafí 
“deu” a les arques públiques 790 
euros.
També hi ha alguns ajuntaments 
que, de cop i volta, s’endeuten 
de forma alarmant. És el cas 
de Bellprat, que injecta el deute 
municipal amb 287.000 euros 
quan no devia ni un euro, però 
n’hi ha d’altres que també s’en-
deuten molt com Cabrera d’Ano-
ia (328.000), Carme (277.000), 
Pujalt (847.000) o Vilanova del 
Camí (570.000). En la majoria 
d’aquests casos, les raons cal 
cercar-les en inversions d’obres 
que, si bé tenen la promesa de 
la Generalitat de que es pagaran, 
els diners s’han hagut d’avan-
çar per part dels ajuntaments a 
través del crèdit. És a dir, són 
deutes que de moment han d’as-

Onze municipis han 
aconseguit reduir els 
números vermells de 
l’Ajuntament, però 
alguns s’han endeutat 
molt, com Igualada, 
Calaf, Pujalt, Prats 
de Rei o Vilanova del 
Camí
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2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 Dif. 2011/12

ARGENÇOLA 238 12.000 7.000 0 0,0 0,0

BELLPRAT 91 9.000 287.000 287.000 0,0 3153,8

BRUC 1.992 419.000 339.000 243.000 141.000 60.000 -81.000 70,8 30,1

CABRERA D'ANOIA 1.355 35.000 5.000 398.000 206.000 534.000 328.000 152,0 394,1

CALAF 3.522 1.089.000 1.409.000 1.458.000 1.354.000 2.782.000 1.428.000 384,4 789,9

CALONGE DE SEGARRA 198 0 0,0 0,0

CAPELLADES 5.494 2.705.000 2.804.000 4.853.000 4.967.000 4.347.000 -620.000 904,1 791,2

CARME 836 64.000 203.000 179.000 456.000 277.000 214,1 545,5

CASTELL. RIUBREGóS 190 1.000 25.000 24.000 5,3 131,6

550 83.000 92.000 135.000 162.000 27.000 245,5 294,5

COPONS 332 65.000 162.000 153.000 299.000 412.000 113.000 900,6 1241,0

HOSTALETS DE PIEROLA 2.827 220.000 174.000 129.000 91.000 176.000 85.000 32,2 62,3

IGUALADA 39.191 40.531.000 43.586.000 54.123.000 55.760.000 57.280.000 1.520.000 1.423 1461,6

JORBA 820 331.000 626.000 520.000 373.000 389.000 16.000 454,9 474,4

LLACUNA 935 600.000 664.000 978.000 856.000 597.000 -259.000 915,5 638,5

MASQUEFA 8.310 6.031.000 5.686.000 5.895.000 5.904.000 5.941.000 37.000 710,5 714,9

MONTMANEU 196 131.000 131.000 0,0 668,4

ÒDENA 3.469 18.000 747.000 690.000 1.349.000 1.302.000 -47.000 388,9 375,3

ORPÍ 172 29.000 23.000 17.000 11.000 -11.000 64,0 0,0

PIERA 14.867 3.605.000 4.049.000 4.002.000 3.555.000 3.497.000 -58.000 239,1 235,2

POBLA DE CLARAMUNT 2.269 425.000 605.000 645.000 708.000 607.000 -101.000 312,0 267,5

PRATS DE REI 532 110.000 281.000 171.000 206,8 528,2

PUJALT 208 144.000 75.000 84.000 83.000 930.000 847.000 399,0 4471,2

RUBIÓ 222 0 0,0 0,0

SANT MARTÍ DE TOUS 1.167 202.000 184.000 354.000 319.000 261.000 -58.000 273,4 223,7

SANT MARTÍ SESGUEIOLES 376 8.000 0 0,0 0,0

SANT PERE SALLAVINERA 164 0 0,0 0,0

SANTA M. DE MONTBUI 9.812 1.382.000 2.889.000 3.295.000 4.515.000 3.577.000 -938.000 460,2 364,6

SANTA MARIA DE MIRALLES 140 0 0,0 0,0

TORRE DE CLARAMUNT 3.796 1.244.000 1.448.000 1.843.000 2.454.000 2.204.000 -250.000 646,5 580,6

VALLBONA D'ANOIA 1.433 205.000 163.000 122.000 79.000 56.000 -23.000 55,1 39,1

VECIANA 173 0 0,0 0,0

VILANOVA DEL CAMÍ 12.632 2.943.000 3.423.000 3.573.000 3.791.000 4.361.000 570.000 300,1 345,2

TOTAL 118.509 62.326.000 69.141.000 83.670.000 87.240.000 90.655.000 3.415.000 736,1 765,0

Habitants Deute/Hab. 2011 Deute/Hab. 2012

CASTELLOLí

sumir els ajuntaments, amb l’es-
perança que els diners d’altres 
administracions (Generalitat, Di-
putació...) arribin a temps. Molts 
alcaldes creuen els dits... D’aquí 
que un veí de Bellprat vegi com, 
de cop i volta, “deu” 3.153 euros , 
o que un de Pujalt tingui un deu-
te per habitant de 4.471 euros, 
xifres realment esgarrifoses. És 
probable que, en aquests casos, 
les xifres el 2013 tornin a estabi-
litzar-se, però també dependrà 
de com evolucionen els comptes 
de la Generalitat.

Onze municipis 
redueixen el deute
El mateix va succeir, en els dar-
rers exercicis, a Capellades i la 
Llacuna, que encapçalaven el 
deute municipal de l’Anoia amb 
Igualada. Ara s’observa com 
ambdós municipis han fet els 
deures. Capellades redueix els 
números vermells en 620.000 
euros, si bé encara en deu 4,3 
milions, mentre que la Llacuna 
ha rebaixat 259.000, i ara a prou 
feines deu 600.000 euros. 
En total, són onze els municipis 
de la comarca que han vist redu-

ir el deute municipal. A més dels 
esmentats, hi ha el Bruc, Òdena, 
Orpí (que s’ha quedat a zero), Pi-

era, la Pobla de Claramunt, Sant 
Martí de Tous, Santa Margarida 
de Montbui, la Torre de Clara-
munt i Vallbona d’Anoia.
Cal destacar l’espectacular re-
ducció del deute a Montbui, que 
en només un exercici ha reduït el 
deute municipal en 938.000 eu-
ros, un 20% en un any.
Hi ha vuit municipis que no deuen 
res. Són els d’Argençola, Calon-
ge de Segarra, Orpí, Rubio, Sant 
Pere Sallavinera, Sant Martí Ses-
gueioles, Santa Maria de Miralles 
i Veciana.

LLAR D’INFANTS  MARE DEL DIVÍ PASTOR
PREINSCRIPCIÓ
del 16 al 17 de maig

Santa Anna, 2. Tel. 93 803 17 31. Bloc: bloc.xtec.cat/mdpigualada
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EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA



Igualada incrementa el deute en assumir el fracàs 
del World Trade Center i les obres del Viu B2

Malgrat reduir el 
deute en 1,6 milions 
d’euros, l’Ajuntament 
ha hagut d’assumir 
1,7 milions del World 
Trade Center i els 1,8 
milions que va costar 
acabar les obres de 
l’edifici del Viu B2

Jordi Segura, tinent d’alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament d’Igualada.

JORDI PUIGGRÓS.-
L’Ajuntament d’Igualada ha pas-
sat de tenir un deute de 55,7 mi-
lions el 2011, a 57,2 el 2012. Per 
tant, un augment d’un milió i mig 
d’euros. En plena crisi econòmi-
ca  i quan totes les administraci-
ons públiques retallen al màxim 
les seves despeses per poder 
reduir el deute, sobta molt que 
Igualada, que ja és de les prime-
res ciutats d’Espanya en deute 
municipal, no hagi fet els deures. 
Però no ha estat així. Podríem 
dir que el deute s’ha reduït, però 
el govern municipal de CiU-ERC 
s’ha hagut de “menjar” el fracàs 
d’antics projectes -com el World 
Trade Center- o bé la finalització 
d’obres de l’anterior govern -l’edi-
fici ViuB2- que han augmentar 
finalment el deute. 

Les tres raons de l’augment
El tinent d’alcalde d’Hisenda, Jor-
di Segura, ha explicat a La Veu 
que “hi ha tres factors que expli-
quen aquest increment de deute”. 
Un d’ells és el World Trade Cen-
ter, amb un augment d’1.730.000 
euros, procedents d’un préstec. 
“Això no vol dir que l’hagim de-
manat ara, aquest préstec. Ja hi 
era, però el WTC era una empre-
sa que ara s’ha liquidat i aquest 
préstec a formar part de l’Ajunta-
ment, l’hem d’assumir nosaltres”. 
Un segon factor que ha ajudat a 
incrementar el deute és el Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada, 
bàsicament pels pisos Viu B2. 
“Per acabar la construcció i mo-
blar els pisos, es va fer un prés-
tec d’1.800.000 euros”, explica 
Segura. 
Finalment, un tercer factor de 
l’increment del deute cal cercar-
lo en els crèdits del propi Ajunta-
ment. “Cal esmentar que l’Ajun-
tament ja està baixant el seu 
deute, concretament el 2012 es 
va fer en 1.639.931 euros. De fet, 
durant l’any passat vam tornar 
5.526.875 euros d’amortitzacions 
de préstecs, però vam rebre un 
crèdit ICO del Banc Santander 
per poder pagar proveïdors, de 
2.486.943 euros, i un altre crèdit 
d’1.400.000 euros del Banc Po-
pular. La diferència són els diners 
que hem pogut reduïr del deute”, 
diu el tinent d’alcalde d’Hisenda.

Bones previsions
Malgrat els números que hi ha 
sobre la taula, Segura és optimis-
ta respecte la reducció del deute 
en els propers exercicis. “Aquest 
any no hi haurà cap crèdit ICO 
per pagar proveïdors, no dema-
narem tampoc més préstecs, ni 
es demanaran més diners per ac-
cions en marxa. Per tant, el deute 
a llarg termini, només d’Ajunta-
ment, ja ens baixarà uns 5 milions 
d’euros. L’intenció és que aquest 
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any ja es pugui notar clarament 
la baixada del deute”, explica el 
titular d’Hisenda d’Igualada. La 
intenció del govern municipal, tal 
i com ha dit en diferents ocasions 
l’alcalde Marc Castells, és reduir 
el deute en 20 milions d’euros.

Filigranes econòmiques
La situació dels nostres ajunta-
ments -i en especial el d’Igua-
lada- obliguen a fer autèntiques 
filigranes per complir el màxim 
possible amb el programa elec-
toral, i mantenir els números de 
forma digna. Jordi Segura ens 
explica que “sempre és bo po-
sar en el pressupost una partida 
per possibles ensurts, de manera 
que hi hagi diners per si passa 
alguna cosa, com el trencament 
d’un clavegueram, per exemple. 
En el pressupost del 2012, ni això 
van poder posar, però en el del 
2013, s’hi van posar 100.000 eu-
ros. Doncs estem a maig, i ja no 
hi ha diners. Hem tingut l’ensurt 
de l’avinguda Gaudí, amb l’en-
fonsament d’una part del carrer, 
i arreglar-ho ens costarà més o 
menys això. Vull dir que, si pas-
sa alguna cosa més d’aquí a final 
d’any, haurem de veure com ens 
en sortim. Estem en una situació 
bastant precària, certament”.
Des de l’Ajuntament d’Igualada 
es confia en què la situació eco-
nòmica de la “casa gran” se solu-
cioni en l’exercici del 2014. “Hem 
de passar el túnel, fins aquesta 

data no ens podrem endeutar 
més. Si volem fer una mica d’in-
versió, l’haurem de fer amb fons 
propis. A partir del 2014, no és 
que millori molt l’assumpte, però 
teòricament haurem baixat del 
75% d’endeutament, i, com dic 
a vegades, l’Ajuntament llavors 
haurà sortit de la UVI per passar 
a Planta... La situació econòmica 
de l’entorn està molt malament, 
i crec que cal ser molt, molt pru-
dents. S’ha de vigilar per evitar 
que no passi res que ens pugui 
suposar passar-ho més mala-
ment”.

“Aquí es va tibar 
massa del crèdit”
En el cas de l’Ajuntament d’Igua-
lada, les causes del seu enorme 
deute municipal cal cercar-les, 
segons Jordi Segura, en els crè-
dits. “L’anterior govern va tibar 
massa del crèdit. Es van fer in-
versions, moltes d’elles, en base 
a crèdits. Les inversions que 
s’han fet en l’àmbit sociosanitari 
són molt útils, certament tenen un 
gran rendiment social, correcte, 

però és clar, es van fer totes en 
base a crèdits...  Abans, els ajun-
taments s’endeutaven a l’1%, i 
ara estem parlant de que això ha 
pujat al 6 o al 7%... Si a sobre, 
ja tens problemes d’ingressos... 
Això també ha passat a moltes 
empreses. En el moment en què 
el diner és fàcil d’aconseguir, ba-
rat, és fàcil fer inversions, però si 
després tornar aquests diners és 
més car, i tampoc tens ingressos 
per la crisi que hi ha, s’originen 
molts problemes. Supeditar-ho 
tot al finançament extern és un 
problema. Això va provocar que 

moltes empreses tanquessin. No-
saltres no tancarem, és evident, 
però hauran de canviar moltes 
coses”.
El cas del World Trade Center 
“em posa els pèls de punta”, ex-
plica Segura. “Quan d’aquí 10 
anys hàgim acabar de pagar els 
préstecs, això ens haurà costat 
3 milions d’euros. I no hi ha res. 
Un projecte, i el camp d’aterratge 
dels globus... Simplement, no es 
van preveure les conseqüènci-
es d’un cicle econòmic recessiu. 
Enlloc d’això, es va tibar molt de 
deute”.
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La Generalitat va anunciar 
dimarts, després de la reu-
nió del Consell Executiu, que 
havia decidit atorgar la Creu 
de Sant Jordi a la Fundació 
Comissió de la Cavalcada de 
Reis d’Igualada, juntament 
amb altres institucions i perso-
nalitats del país.
El propi govern de català ex-
pressa en el comunicat que 
“es tracta de l’entitat que im-
pulsa la Festa dels Reis consi-
derada més antiga de Catalu-
nya, amb origen documentat a 
finals del segle XIX”. El govern 
de la Generalitat ha decidit 
concedir aquest guardó “per 
la implicació de la societat civil 
en l’organització d’un esdeve-
niment que ha sabut evolucio-
nar amb els anys i per l’àmplia 
participació ciutadana en una 
de les manifestacions més ar-
relades del calendari festiu”.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, que va traslladar de 
seguida la seva felicitació per-
sonalment als màxims respon-
sables de l’entitat, destaca “la 
importància que té per la ciutat 
d’Igualada rebre una distinció 
que honora la nostra Festa 
dels Reis, una celebració de 

La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi a la 
Comissió de la Cavalcada de Reis d’Igualada

La nostra Festa dels Reis d’Orient ha rebut la més alta distinció de la Generalitat.

més d’un segle d’història, que 
ha crescut i s’ha consolidat al 
llarg de les dècades, que s’ha 
adaptat als temps i que avui ja 
forma part indissoluble de la 
identitat de la ciutat”. 
L’alcalde ha animat igualment 
els seus responsables “a se-
guir treballant  per a fer créi-
xer la Cavalcada encara més 
i per a mantenir molt viva una 
tradició molt especial i molt es-
perada cada any per tots els 
igualadins i les igualadines”. 

La Comissió ha explicat en un 
comunicat difós ahir que “l’ob-
tenció de tan preuat guardó 
ha sigut rebuda  amb alegria i 
satisfacció,  per tots nosaltres. 
Aquest  és un reconeixement 
a la feina ben feta realitzada 
pels nostres predecessors, 
la qual ens sentim orgullosos 
d’haver sabut mantenir amb la 
mateixa il·lusió i que ens enco-
ratja, encara més, a continuar 
treballant per que la Festa si-
gui un bon referent de la nos-

tra ciutat. Gràcies a tots!”.

La 4a Creu per a una 
entitat d’Igualada
Amb l’obtenció d’aquest pres-
tigiós guardó, la Comissió dels 
Reis d’Igualada s’afegeix a 
l’Agrupació Coral la Llàntia 
(2011), a l’Ateneu Igualadí 
(2008) i a l’Antic Gremi de Tra-
giners (2009) com a entitats de 
la capital de l’Anoia que han 
rebut la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya. 

Paral·lelament, consistori i 
Comissió continuen treballant, 
des de ja fa mesos i de mane-
ra conjunta, en l’assoliment de 
la distinció de Patrimoni Cultu-
ral Immaterial de la Humanitat 
per la Unesco, segells que de 
moment ja ostenten altres fets 
singulars de la cultura catala-
na com La Patum de Berga o 
els Castellers.
El Premi Creu de Sant Jordi 
és una distinció de la Gene-
ralitat creada el 1981 amb la 
finalitat de “distingir les perso-
nes naturals o jurídiques que, 
pels seus mèrits, hagin prestat 
serveis destacats a Catalunya 
en la defensa de la seva iden-
titat o, més generalment, en el 
pla cívic i cultural”. La creu de 
Sant Jordi és un guardó dis-
senyat per l’orfebre Joaquim 
Capdevila i està considerada, 
al costat del Premi Internacio-
nal Catalunya i la Medalla d’Or 
de la Generalitat, una de les 
distincions més prestigioses 
que es concedeixen en el nos-
tre país. Qualsevol ciutadà, 
grup de ciutadans o entitat pot 
demanar que s’atorgui aquest 
guardó a alguna persona, ja 
sigui física o jurídica.

Igualada
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Nova campanya per captar empreses del tèxtil
REDACCIÓ / LA VEU

Les empreses del sector tèx-
til de l’Anoia i l’Ajuntament 
d’Igualada han dissenyat con-
juntament una campanya de 
captació d’inversors. L’objec-
tiu és atraure empreses del 
sector de la moda que vulguin 
produir a Igualada, i així gene-
rar llocs de treball i reactivar 
un sector clau per a la comar-
ca.
Igualada reuneix una sèrie 
de característiques que la 
fan ideal per acollir centres 
productius, logístics i indus-
trials de grans marques i per 
integrar outlets de marques 
punteres al centre de la ciu-
tat. Entre aquestes caracte-
rístiques destaquen l’oferta de 
sòl industrial, la disponibilitat 
de mà d’obra especialitzada i 
amb experiència, l’excel·lent 
posició geogràfica en un nus 
de comunicacions i la capaci-
tat logística, a més del suport 
empresarial de clústers i insti-
tucions.

El fet que a l’Anoia hi hagi ac-
tualment marques de moda de 
prestigi i implantades a una 
quarantena de països d’arreu 
del món com Punto Blanco, 
Sita Murt, Buff o Escorpion, 
contribueix també a fer més 
atractiu un territori que actual-
ment representa un dels grups 
d’empreses fabricants de gè-
nere de punt més importants 
d’Europa.
A l’Anoia hi ha 145 empreses 
de gènere de punt, que donen 
feina a 2.700 professionals i 
que suposen una facturació 
de 320 milions d’euros anu-
als. Tot i que el sector ha per-
dut pes els darrers anys fruit 
de la crisi provocada per la 
liberalització del tèxtil de l’any 
2005, segueix sent un sector 
crucial per a l’Anoia; amb una 
capacitat productiva anual de 
6 milions d’unitats fabricades, 
representa el 27% del PIB in-
dustrial i el 35% de l’ocupació 
a l’Anoia en el sector industri-
al.
El projecte de captació d’em-

preses tèxtils s’ha presentat 
aquest dimarts a Igualada i es 
presentarà a Barcelona da-
vant del sector empresarial el 
proper 8 de maig. El projecte 
inclou, entre d’altres iniciati-
ves, l’edició d’un Dossier de 
l’Inversor en tres idiomes i una 
pàgina web (www.textilanoia.
cat) on es destaca el potencial 
del territori.
En la presentació d’aquest 
dimarts la tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada Àn-
gels Chacón ha remarcat la 
importància de posicionar-se 
en el mercat del tèxtil a nivell 
internacional, i ha explicat que 
“aquest projecte ens permet 
ser-hi, posicionar-nos, per-
què les empreses ens cone-
guin i vinguin a instal·lar-se a 
l’Anoia”. El gerent de Fagepi 
David Garcia ha destacat que 
els canvis que s’estan pro-
duint en el sector de la moda 
fan que cada vegada més es 
necessiti més agilitat a l’hora 
de fabricar i que per això “les 

empreses anoienques poden 
competir amb Àsia, ja que des 
de la proximitat es pot oferir 
una resposta més ràpida a les 
necessitats del sector”.
Actualment hi ha un increment 
clar de la demanda de fabrica-
ció a algunes de les fàbriques 
tèxtils igualadines gràcies al 
retorn de part de les fabrica-
cions que havien marxat al 
sud-est asiàtic i també a l’in-

crement de les exportacions.
També han crescut els tallers 
de confecció, que s’han fet 
més necessaris que mai, ja 
que molts dissenyadors bus-
quen tallers de confecció per 
a petites sèries, col·leccions 
específiques o de poc volum, 
i per a repeticions de tempora-
da que han d’estar en menys 
d’una setmana al punt de ven-
da. 

El gerent de Fagepi, David Garcia, amb la tinent d’alcalde Àngels Chacón, a la plaça de Cal Font
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El Teatre de l’Ateneu va acollir 
dimecres la cerimònia de lliu-
rament dels Premis Neptú, els 
guardons que distingeixen els 
millors esportistes d’Igualada. 
Un acte dividit en dues parts, 
una primera de reconeixement 
als millors esportistes escolars 
i una segona amb protago-
nisme per les entitats, clubs i 
esportistes professionals. Tot 
plegat, en una gala conduïda 
per Marta Bayarri i amenitza-
da per les actuacions de l’Aula 
Escola de Dansa. 
El moment àlgid de la ceri-
mònia va arribar amb el no-
menament dels dos millors 
esportistes individuals, el pi-
lot Jordi Viladoms (Moto Club 
Igualada), quart classificat al 
Ral·li Dakar 2012 i subcam-
pió del món de ral·lis cross 
country, i l’atleta Èlia Pascual 
(Club Atlètic Igualada), terce-
ra classificada en javelina als 
campionats d’Espanya a l’aire 
lliure i hivern, i campiona de 
Catalunya. 
Moment especialment emotiu 
també el reconeixement per-
sonal a Dolors Climent, del 
Club Rítmica Aula de Cultura 
Física, un premi a tota una 
carrera de 29 anys treballant 
amb passió per la gimnàstica 
rítmica i artística a Igualada i 
l’Anoia. 
Els altres premis de la vetlla-
da van ser per al 20è Gran 
Premi Blautec i 18è Memorial 
Lluís Bassas (Club Natació 
Igualada) com el millor esde-
veniment, Jordi Torres (Club 
Bàsquet Igualada) i Judit Solé 
(Club Bàsquet Igualada) com 
a millors esportistes en esports 
d’equip, Joan Masip (Club 
Ping Pong Igualada) i Eva Do-
mingo (Anoia Golf Club) com 
a millors esportistes promesa, 
Sergi Badet (CAI) com a millor 
entrenador de base i Joan Al-
coberro (Club Handbol Iguala-
da) com a millor tècnic sènior. 
A l’inici de la vetllada, van re-

Els esportistes més destacats de les escoles igualadines de Primària -a dalt- i Secundària -a baix-.

Dimecres es van 
lliurar els Premis Neptú 
de l’esport igualadí

Els esportistes més destacats de cada entitat.

bre el reconeixement de la 
ciutat els esportistes en edat 
escolar de l’Acadèmia Igua-
lada, les escoles de l’Ateneu 
Igualadí, el Mestral, el Mont-
clar, l’Emili Vallès, el Gabriel 
Castellà, el Garcia Fossas, el 
Ramon Castelltort, l’Escola 
Anoia, l’Escola Pia, les Esco-
làpies, els Germans Maristes, 
el Joan Mercader, el Pere Vi-
ves Vich, el Col·legi Jesús 
Maria, el Monalco, l’Escola 
Mowgli i l’Escola Àuria.  

Dolors Climent va rebre el Neptú 
al reconeixement personal.

Èlia Pascual (Club Atlètic Igualada), 
millor esportista femenina del 2012.

Jordi Viladoms (Moto Club Igualada), 
millor esportista masculí del 2012.
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El departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural (DAAM), 
a través de l’empresa públi-
ca Promotora d’Exportacions 
Catalanes (PRODECA), jun-
tament amb la Cambra de Co-
merç de Barcelona, Minjoice 
Europe, Mercabarna i Banc de 
Sabadell, organitzen aquests 
dies el Shanghai Export Ali-
mentació i Begudes, el primer 
networking per a empreses 
catalanes d’alimentació i be-
gudes, que té lloc  a Xangai.
L’objectiu de l’esdeveniment 
és oferir a les empreses con-
tactes personalitzats amb 
distribuïdors i importadors xi-
nesos per a introduir els seus 
productes al país. El coneixe-
ment adquirit i els contactes 
realitzats permetran a les em-
preses assistents iniciar rela-
cions comercials al mercat xi-
nès amb una visió objectiva i, 
en un futur, introduir i consoli-
dar els seus productes a Xina.
Les empreses catalanes ins-
crites, un total de quinze, totes 
elles del sector de l’alimen-
tació, gaudiran d’un servei 
integral, amb agendes perso-
nalitzades, preparació de les 
entrevistes amb anterioritat 
(importadors, distribuïdors, 
cadenes gourmets, i canal 
Horeca), traductors individu-
als i assessorament financer. 
Entre les participants hi ha 
l’empresa de Jorba Fruits 
Secs Torra. A més, les empre-
ses participants obtindran una 
visió global del mercat xinés, 
mitjançant visites a diversos 
canals de distribució de dife-
rents segments de la ciutat. 
La coincidència en el calen-
dari amb la celebració de la 
fira Sial Xina, també a Xangai, 
permetrà completar aquesta 
panoràmica del mercat. 

Xavier López, durant la seva visita al Taller Àuria.

L’empresa anoienca 
Fruits Secs Torra 
participa en una 
fira a Shangai

Alts càrrecs d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat visiten el Taller Àuria
REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns Xavier Lopez, Director 
General d’Economia Social i 
Cooperativa del Departament 
d’Empresa i Ocupació, i Bàr-
bara Minoves Responsable 
Territorial a la Catalunya Cen-
tral de Departament d’Empre-
sa i Ocupació van visitar les 
instal·lacions del Taller Àuria 
SCCL i Gustauria SCCL a 
Igualada per conèixer de prop 
la tasca que realitzen aques-
tes entitats per la inserció la-
boral, social i personal de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual de la comarca de 
l’Anoia. 
Durant la visita es van mos-
trar les diferents activitats em-
presarials que desenvolupen 
totes dues entitats, posant 
especial èmfasi en el suport 
que reben aquestes persones 
per el seu creixement laboral 
i social. 
A la visita van estar acompa-
nyats pel President del Taller 
Àuria Miquel Vives, i pel ge-
rent Miquel Canet, juntament 
amb representant del Consell 
Comarcal i de l’equip de di-

recció del Taller Àuria. En la 
visita, Canet va transmetre 
al Director General la neces-
sitat d’establir polítiques de 
suport als Centres Especials 
de Treball que discriminin po-
sitivament a les persones amb 
discapacitat amb especials 
dificultats, col·lectiu amb unes 
necessitats de suport en el tre-
ball molt concretes i que és el 
que s’atén al Taller Àuria des 
dels seus inicis.

La missió de Taller Àuria és 
promoure i crear millors opor-
tunitats de treball i qualitat de 
vida per a les persones amb 
discapacitat o risc d’exclusió 
social . Taller Àuria SCCL amb 
un total de 415 treballadors, i 
Gustauria amb 38 ofereixen 
ocupació a persones amb 
discapacitat intel·lectual a la 
comarca de l’Anoia mitjançant 
diferents activitats empresari-
als.

El barri de Sant Agustí va acollir 
la Trobada Tartana de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Diumenge va tenir lloc la 2a 
edició de la Trobada Tartana 
de Catalunya, que es va veure 
afectada per la pluja. La troba-
da va fer-se al Barri Sant Agus-
tí-Plaça Castells, Carrer Sant 
Agustí, Carrer Alba,Carrer 
Sant Simplici i Carrer Pare 
Tous i Soler-, i era organitzada 
per l´Associació de Veïns i Co-
merciants Sant Agustí, Amics 
dels Cavalls, Gremi de Tragi-
ners d´Igualada, Ajuntament 
Igualada i Programa de Millora  
del Barri Sant Agustí.

REDACCIÓ / LA VEU

L’equipament juvenil La Ka-
serna d’Igualada organitza a 
partir d’aquest mes de maig 
monogràfics dirigits a mo-
nitors i monitores de lleure, 
mestres i educadors, amb 
l’objectiu d’ampliar i intercan-
viar coneixements. El primer a 
celebrar-se serà el Monogràfic 
de Mediació i Abordatge del 
Conflicte, dissenyat per ana-
litzar el conflicte i la utilitat de 
la mediació. Tindrà lloc els dis-
sabtes i diumenges 4, 5 i 11 de 
maig, de 10 a 14h i de 15:30 
a 19:30h, amb un preu de 90 
euros. 
El segon serà el Monogràfic 
d’Emprenedoria i Cooperati-
visme, on l’objectiu és donar a 
conèixer els valors centrals de 
l’emprenedoria i els eixos per 
a promoure-la des de projec-
tes socials ja existents o des 
de noves idees. També apro-
fundirà en les fases de muntar 
una cooperativa. Tindrà lloc 
els dissabtes i diumenges 25, 
26 de maig, 1, 2 i 8 de juny, de 
10 a 14h i de 15:30 a 19:30h 
i tindrà un cost de 135 euros.  
Finalment, en el Monogràfic 
Transformacció Creativa, a 
partir de tècniques artístiques 
i de la creació col·lectiva, es 
treballaran les habilitats per 
conduir grups de forma de for-
ma assertiva i cohesionada. 
Els dissabtes 25 de maig, 1,8 
i 15 de juny, de 10 a 14h amb 
un cost de 60 euros. 
Les inscripcions ja estan ober-
tes. Més informació a www.
igualadajove.cat

Cursos monogràfics 
formatius per a 
monitors i mestres, a 
la Kaserna

Exposició al claustre de l’Escola Pia.

Carruatges al carrer de Sant Agustí, diumenge al matí.

REDACCIÓ / LA VEU

L’alumna Cristina Vidal Bu-
xeda de 2n de Batxillerat de 
Montclar, va rebre dijous pas-
sat, el 2n guardó dels “Premis 
Igualada Recerca Jove” que 
lliura l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada als millors treballs 
de recerca de l’Anoia. Dins de 
l’àmbit científic amb el “Treball 
d’investigació i experimenta-
ció genètica”, la Cristina, ha 
demostrat les Lleis de Mendel 
a través de l’experimentació 
amb mosques Drosophila me-
lanogaster. 

L’alumna del Montclar 
Cristina Vidal, 
premi de l’Escola 
d’Enginyeria
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Dimarts el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona 
(BOPB) publicava l’anunci de 
licitació pública del Consorci 
de l’Escola Tècnica d’Iguala-
da (CETI) referent a les obres 
del Projecte executiu del nou 
edifici de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada EEI. Per a la seva 
execució, es contempla un 
pressupost de 3 milions d’eu-
ros, IVA exclòs, en una obra 
finançada per l’Ajuntament 
d’Igualada i la Generalitat de 
Catalunya, que és qui té la 
titularitat de l’Escola, actual-
ment adscrita a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 
Segons els terminis esta-
blerts, en aproximadament un 
mes i mig a partir d’avui, l’obra 
ha d’estar adjudicada a una 
empresa constructora, que tin-
drà onze mesos per enllestir-
la. La voluntat és tenir el nou 
edifici acabat a començament 
de l’estiu de 2014, per a poder 
dur a terme el trasllat des de 
l’actual edifici de la Teneria al 
futur edifici del Pla de la Mas-
sa, començant d’aquesta ma-
nera el curs 2013/2014 a les 
noves instal·lacions. 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada, es mostra satisfet “per-
què el projecte avança segons 
el previst i això és perquè tant 
l’Ajuntament, com el Govern 
del país, com l’escola i la UPC, 
hi creiem fermament”. Afegeix 
que “la futura escola d’engi-

Vista virtual de la futura entrada de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada.

Surten a licitació les obres de la nova 
Escola d’Enginyeria al Pla de la Massa

nyeria és un pas clau en la 
nostra aspiració de consolidar 
Igualada com la Capital Euro-
pea de la Pell de Qualitat, i és 
que el futur de la ciutat passa 
per invertir en coneixement i 
traspassar-lo de manera mas-
siva als sectors productius, en 
aquest cas el de la nostra in-
dústria adobera”. 
El futur edifici ampliarà l’edifici 
AIICA, actualment de propie-
tat municipal i seu de la Cà-
tedra A3 en Innovació de la 
Pell, impulsada també amb la 
UPC. Aquest edifici ja inclou 
oficines, laboratoris, planta 
pilot i sala d’actes, de manera 
que l’ampliació que s’hi farà 
contemplarà les aules, la bibli-
oteca i els despatxos del pro-
fessorat. 
Anna Bacardit, regidora d’En-
senyament i Universitats de 
l’Ajuntament, considera que 
“aquesta evolució de la nos-

tra escola ens permetrà fer 
créixer molt més els estudis 
superiors vinculats a un sec-
tor ja consolidat com és el 
de la pell però, especialment, 
volem que la nova escola si-
gui la base d’un futur campus 
universitari”. I és que “com ja 
hem manifestat en anteriors 
ocasions, treballem no només 
conservar i enfortir els actu-
als estudis, sinó ampliar-los, 
incloent fins i tot altres àmbits 
més enllà del de l’enginyeria”. 

Xerrada sobre la intervenció 
del TDAH a les escoles
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous 25 dʼabril la 
pedagoga Ana Isabel Solanas 
García, directora i fundadora 
del Centre de Pedagogia Te-
rapèutica Xaris de Tarragona, 
especialista en TDAH, va par-
lar de intervenció del TDAH a 
les escoles. Davant de més 
d’un centenar de persones, 
la gran majoria professionals 
de l’educació, va oferir una 
introducció teòrica sobre l’eti-
ologia, la comorbilitat i els di-
ferents tipus de tractaments 
dels que es disposa actual-
ment i sobretot com abordar 
la presència d’alumnes que 
pateixen aquest trastorn dins 

l’aula i les dificultats que això 
comporta a la dinàmica de la 
classe.  
Amb diferents exemples, va 
fer que els assistents pogues-
sin entendre com és el dia a 
dia dels nens amb TDAH, 
quines angoixes, quins senti-
ments i emocions provoca en 
ells i com afecta tot plegat a 
la seva autoestima. Solanas 
va deixar a tots un missatge 
molt clar: cal buscar un espe-
cialista competent que faci un 
bon diagnòstic per tal d’evitar 
aquests informes tan poc pro-
fessionals que tant mal fan als 
nens i contribueixen a infradi-
agnosticar el TDAH.  

La problemàtica del Tdah va despertar l’interès de molta gent.

Vi s i t a  l a  n o s t r a  w e b :  
h t t p : / / w w w. j e s u s - m a r i a . c a t

Florenci Valls, 104 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 22 49 - Telefax 93 805 48 54

Correu electrònic: escola@jesus-maria.cat

TRUCA’NS
T’informarem dels nostres serveis

Si necessites atenció per al teu fill/a
de 4 mesos a 3 anys

COL LEGI
JESÚS-MARIA

·
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El proper diumenge, 19 de 
Maig, es celebrarà a la Tossa 
el tradicional Aplec del Roser.
A 2/4 de 9 hi haurà la 2a ca-
minada popular per pujar a La 
Tossa que sortirà de  tres nu-
clis del municipi. Els punts de 
sortida seran:
1. Santa Anna del Saió (amb 
veïns de La Mallola, El Saió i 
Coll del Guix)
2. La Vinícola (amb veïns del 
nucli urbà) 
3. L’Ateneu (amb veïns del nu-
cli antic) 
Desprès de la caminada, tot-
hom podrà recuperar forces, 
amb l’esmorzar popular, con-
sistent amb pa amb tomàquet i 
arangada, que organitza cada 
any l’Associació de Veïns La 
Margarida.
S’ha previst que a partir de 
les 9 del matí i fins les dues 
del migdia, hi hagi un autobús 
llançadora gratuït.  El bus sor-
tirà cada mitja hora de davant 
de Maxi/Dia – Pg Espanya, del 
Nucli Urbà i de la plaça de la 
Sort, del Nucli Antic. A més de 
la pujada a peu fins La Tossa, 
hi haurà les següents activi-
tats:
- A 2/4 de 10 hi haurà una 
arengadada a preus populars.  
També hi haurà servei de bar. 
- A 1/4 d’11 Ballada de sarda-
nes amb la Cobla Ressò.
- A 2/4 de 12  Sorteig d’un per-
nil, cava i coca.
- A  les 12   Missa celebrada 
per Josep Ma. Pujol i cantada 
per la Coral montbuienca  “Si 
Fa Sol “.  A la sortida, hi haurà 
l’entrega de roses.
- A la 1 del migdia i com cloen-
da de la festa, hi haurà balla-
da dels gegants de la Tossa, 
acompanyats pels grallers i 
timbalers de Montbui.
La Fundació La Tossa està 
preparant una exposició que 
permetrà fer un repàs de dife-
rents cartells dels Aplecs.

Diumenge no es va poder jugar un partit de l’IHC per culpa de les goteres a les Comes.

El 19 de maig, Pujada 
a Peu a la Tossa, per 
l’Aplec del Roser

Inicien els treballs per acabar amb les 
goteres al pavelló de les Comes

J.E.F. / LA VEU

Dissabte passat dia 27 d’abril, 
festa de la Verge de Montser-
rat, va tenir lloc la celebració 
d’aquella diada mariana a 
l’esglesiola del passatge Galí, 
que enguany va tenir el gaudi 
de poder veure reposada la 
seva campana que feia uns 
anys que no estava en el seu 
campanaret.
Ara, però, ha estat coŀlocada 
en l’interior de la capelleta, fet 
que permet fer-la dringar per 
anunciar els actes que hi te-
nen lloc i, fins i tot, poden fer-
la tocar els assistents que ho 
vulguin.
Enguany, en Pau Llacuna va 
fer, al matí i a la tarda, sengles 
explicacions històriques i ar-
tístiques d’aquell petit temple.
A les vuit del vespre l’arxipres-
te, Mn. Josep Massana, cele-
brà l’Eucaristia acostumada, 
amb una homilia referida als 
símbols muntanyencs de les 
lectures i Montserrat i congra-
tulant-se de la reposició de la 
campana, que porta el nom 
de Sant Magí (1808). Abans 
d’entonar el Virolai final, agraí 
la dedicació de tots els  que 
tenen cura de la capelleta i 
l’assistència dels devots de la 
Moreneta. 

Reposició de la 
campana de la 
Capella de Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU

El proper 11 de Maig, la Fun-
dació Vicente Ferrer realitzarà 
un acte a Igualada per pre-
sentar “De Mujer a Mujer, por 
una Sociedad Cooperacti-
va”. Una campanya llançada 
amb dos objectius clars: sen-
sibilitzar a la dona sobre el 
projecte  “De Mujer a Mujer”, 
per aconseguir la major So-
cietat Cooperactiva de dones 
al món i, aconseguir l’apode-
rament i l’avenç de les dones 
de les comunitats i castes més 
desfavorides d’Andhra Pra-
desh.  
L’acte tindrà lloc a les 19h. al 
Teatre Aurora; serà presentat 
i conduït per la igualadina Mar 
Aguilera Vaqués, professora 
de dret constitucional de la UB 
i observadora internacional de 
la Unió Europea i les Nacions 
Unides, i comptarà amb la pre-
sència de la Sheeba Baddi, 
treballadora de la Fundació a 
l’Índia. A l’acte es podrà gau-
dir d’un espectacle de danses 
i balls típics de l’Índia i de la 
projecció del documental “De 
Mujer a Mujer”,  amb la perio-
dista Ana Pastor, la medallista 
paralímpica Teresa Perales i 
l’estudiant Julia Payeras.

L’11 de maig, acte de 
la Fundació Vicente 
Ferrer a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Diumenge, per primera vega-
da, el partit de l’Igualada Ho-
quei Club no va poder jugar-
se... per culpa de les goteres. 
El problema, que ja s’havia 
alertat en moltes ocasions des 
de les entitats esportives, va 
provocar finalment la suspen-
sió d’un partit de l’OK Lliga.
Curiosament, a l’endemà di-
lluns arrencaven els treballs 
tècnics previs a les tasques de 
reparació de la coberta del pa-
velló d’hoquei de Les Comes, 
que preveuen la substitució 
de les canals d’evacuació de 
les aigües pluvials. El pavelló, 
construït ja fa vint-i-sis anys, 
no ha registrat fins ara cap 
actuació profunda a la seva 
coberta més enllà de petites 
reparacions d’urgència. 
Aquest any 2013, l’Ajuntament 
d’Igualada, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
durà a terme la substitució 
d’aquestes canals. El projecte 
de l’actuació, ja enllestit, pre-
veu una intervenció complexa 
que es durà a terme de ma-
nera simultània a l’interior i a 
l’exterior de la coberta, amb 
un cost total de 60.000 euros. 
Aquest import contempla tam-
bé solucionar els problemes 

d’humitats als vestidors i al-
tres arranjaments d’urgència. 
Aquesta mateixa setmana es 
duen a terme els treballs tèc-
nics d’inspecció prèvia i, de 
manera imminent, s’ha de li-
citar l’obra. La intervenció es 
durà a terme a l’estiu, un cop 
finalitzada l’època de pluges 
i amb la temporada esportiva 
també acabada. 
Aquesta acció es deriva de 
la diagnosi duta a terme l’any 
2012 pels serveis tècnics de 
la Diputació de Barcelona a 
les instal·lacions esportives 
municipals d’Igualada. Fruit 
d’aquest estudi, que destaca-
va nombroses deficiències, 
l’any passat ja es va instal·lar 
una nova coberta a la piscina 
municipal de Les Comes, que 

també patia filtracions i con-
densació d’aigua. Aquest any 
2013 s’han pintat les línies de 
la pista de l’Estadi Atlètic i, a 
banda de la imminent repa-
ració a la coberta del pavelló 
d’hoquei i els vestidors, ja s’ha 
iniciat la substitució de la ma-
quinària de depuració de la 
piscina municipal per posar 
remei als problemes amb l’ex-
cés de clor –amb un cost de 
50.000 euros– i, també a curt 
termini, s’executarà la primera 
fase de les obres de recupera-
ció de la piscina municipal del 
Molí Nou. En aquest cas, es 
destinaran 40.000 euros a so-
lucionar les greus mancances 
estructurals que actualment 
presenta l’edifici d’aquesta 
instal·lació. 

Des d’ahir, ja funcionen els nous espais 
municipals a l’antiga Ludoteca i l’Espai Cívic
REDACCIÓ / LA VEU

Els diferents departaments 
municipals que fins ara ocu-
paven l’edifici de Cal Ratés, al 
carrer de Santa Maria d’Igua-
lada, enllesteixen aquest di-
marts el seu trasllat a instal-
lacions de titularitat plenament 
municipal. D’aquesta manera, 
a partir del proper dijous, 2 de 
maig, les persones o entitats 

que vulguin contactar amb 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), hauran de dirigir-se a 
l’edifici de l’antiga Ludoteca, 
situat a la Plaça Sant Miquel. 
En canvi, tothom que es vul-
gui adreçar als departaments 
d’Ensenyament i Universitats, 
Sanitat i Salut Pública o Ac-
ció Social –que inclou, entre 
altres, els àmbits de Serveis 

Socials, Inclusió o Nova Ciuta-
dania–, hauran d’anar a l’Es-
pai Cívic Centre, a l’edifici dels 
antics Maristes, situat al carrer 
Trinitat, número 12. Final-
ment, les oficines del Servei 
Local de Català (SLC) estaran 
des d’ara ubicades a l’edifici 
Ig-nova, al carrer Lleida, nú-
mero 78. 
Les obres han tingut una du-
rada de dos mesos i el trasllat, 
que va començar a final de la 
passada setmana, s’ha dut a 
terme en quatre dies. L’única 
actuació que encara està en 
desenvolupament a dia d’avui 
és la instal·lació d’un nou as-
censor per a fer totalment ac-
cessibles les oficines de Cul-
tura a la Plaça Sant Miquel, 
una obra que estarà enllestida 
en el termini aproximat d’un 
mes. 
Amb aquesta operació, el con-
sistori trasllada els seus de-
partaments a edificis que són 
de la seva titularitat, en una 
mesura d’eficiència i de mi-
llora d’atenció ciutadana que 
suposa deixar una instal·lació 
privada per la qual s’estava 
abonant un lloguer mensual.
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El passat divendres 19 d’abril, 
es van portar a terme a la re-
novació de les Juntes Locals  
del Partit Popular-Anoia, als 
municipis de Piera, Vilanova 
del Camí, Masquefa, Santa 
Margarida de Montbui i dels 
Hostalets de Pierola.
A Piera, la nova Junta Local 
del PP ha quedat constituïda 
de la següent manera: Presi-
dent: Manel González Pavón 
(regidor de l’Ajuntament de 
Piera), Secretari General: Ro-
berto Insa, i com a vocals: Es-
teban Medina, Rosa Fernán-
dez, Jorge Rodriguez, Juan 
Carlos Llabres, Arturo Tena, 
Mariano Plaza, José Conesa, 
José Maurenza, (actual porta-
veu del PP a l’Ajuntament de 
Piera),  i Francisco Labaie. El 
nou President va declarar que 
des del PP de Piera, una de 
les nostres principals preocu-
pacions, serà la de millorar 
substancialment la qualitat de 
vida de milers de ciutadans 
que viuen en les urbanitzaci-
ons del municipi, per tal que 
els seus impostos hi revertei-
xin en millors infraestructures 
i serveis.
A Vilanova del Camí, la nova 
Junta Local queda formada 
per: Presidenta: Mª Luz Mar-
tínez (actual portaveu del PP 
a l’ajuntament de Vilanova 
del Camí),  Secretari General: 
Alex Rovira, i Vocals: Luis Tos-
tado, Laura Alonso, Antonio 

El PP constitueix les noves 
juntes locals a molts municipis

Gutierrez, Bernabé Montes, 
Manuel Lozano, Carmen Tor-
res, Manuel Martínez, Mª Car-
men Martínez, Lorena Blanca, 
Emilio Aguilera i Ana Béjar.
A Masquefa, formen la nova 
Junta: President: Elio Maria-
no Rodriguez (actual portaveu 
del PP a l’Ajuntament de Mas-
quefa), Secretari General: En-
rique Plate, Tresorer: Lorenzo 
Saura i com a Vocals: Manuel 
Navas, Legismundo Gómez 
i Pepita Sánchez. El Presi-
dent va manifestar, que “en 
aquests moments estem prio-
ritzan la implantació del partit 
al nostre municipi, ens trobem 
amb gent, que vol participar 
del dia a dia de Masquefa.
A Santa Margarida de Montbui, 
la nova Junta Local queda de 
la següent manera: President: 
Adrián Cano, Secretari Gene-
ral: Josep Brunet, i com a Vo-
cals: Maria Rita Sevilla, Juan 
Ortiz, Pedro Álamo i Albert 
Cinto. El nou President confia 
que” tot i la meva joventut, tinc 
ganes de sumar i fer sentir la 
nostra veu a l’Ajuntament en 
la propera legislatura”.
Als Hostalets de Pierola, la 
Junta local del PP, que inte-
grada per: President: Francis-
co Barrios, Secretari General: 
Ana Burillo, i Vocals: Juan 
Díaz, Antonio Esparto i Rosa 
Llorens. El nou President, “vol 
conèixer les propostes de les 
entitats del municipi, per millo-
rar-lo en positiu”.

Els estudiants de l’Escola Gaspar Camps 
coneixen de prop els premis Anuaria

Diumenge, Caminada 
Intergeneracional de la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia ha organitzat un seguit 
d’activitats per aquest 2013, 
seguint el dinamisme que es 
va emprendre l’any passat 
amb la celebració de l’Any Eu-
ropeu de l’Envelliment Actiu i la 
Solidaritat Intergeneracional. 
El diumenge 5 de maig tindrà 
lloc la “II Caminada Intergene-
racional a l’Anoia” organitzada 
pel Consell de la Gent Gran i 
les entitats d’Igualada, Vilano-
va, Òdena i Montbui. Les ins-
cripcions seran a 2/4 de 10 del 
matí darrera la plaça de J. Ma-
ragall (on es realitza el mercat 

setmanal) de Montbui, i a les 
10 es sortirà d’aquest punt de 
trobada. El recorregut passarà 
per Igualada, el barri de Sant 
Pere d’Òdena i finalitzarà a 
Can Papasseit (Vilanova del 
Camí). Enguany s’ha pensat 
en un recorregut que vol pas-
sar per aquests quatre muni-
cipis agermanats en aquesta 
ocasió i que serà de 5 km; per 
aquelles persones que no el 
vulguin fer tot, hi haurà un re-
corregut alternatiu i que cons-
tarà de 4 km. 
El recorregut està adaptat a 
tothom. A l’acabar es facilitarà 
avituallament. 

REDACCIÓ / LA VEU

Dijous dia 25 d’abril va tenir 
lloc, a la sala d’actes del cen-
tre d’empreses Ignova d’Igua-
lada, la conferència Master-
class dels Premis Anuaria 
2013 organitzat per l’Esco-
la Municipal d’art Gaspar 
Camps conjuntament amb 
Disseny=Igualada i Veredic-
tas Internacional, companyia 
que gestiona els premis Anu-
ària.
La conferència va anar a 
càrrec d’Ignasi Vich, com a 
representant de Veredictas 
Internacional, i de Pep Valls, 
de part de disseny=igualada. 
L’associació igualadina fa 
més de tres anys que coŀla-
bora amb els premis, formant 
part del jurat de les darreres 
edicions, juntament amb la 
major part de les associa-
cions de disseny d’arreu de 
l’estat espanyol i Portugal.
Es tractava de presentar els 

treballs finalistes d’aquests 
prestigiosos premis -nascuts 
a Igualada ara fa 20 anys- i 
poder-los comentar amb els 
alumnes de l’escola, així com 
amb una bona part del profes-
sorat. Tant Ignasi Vich, que va 
participar aportant la visió del 
gestor dels premis, com en 
Pep Valls, que és membre del 
jurat,  van mostrar i explicar 
els treballs presentats en les 
diferents categories així com 
els motius que podien haver 
portat al jurat a escollir un o 
altre premi, segons cada cas. 
Durant la presentació dels 
treballs i en funció la tipologia 
dels mateixos, es van anar 
comentant aspectes del seu 
disseny o d’altres elements 
que ajudessin els estudiants 
a assolir un millor criteri a 
l’hora de valorar o plantejar 
els seus propis treballs.
Els conferenciants van convi-
dar els estudiants a participar 

de manera activa en la prope-
ra convocatòria dels Premis 
Anuaria, que disposa d’una 
categoria específica per a tre-
balls d’estudiants. Van propo-
sar-los també de participar en 
d’altres concursos i competi-
cions que s’organitzen a l’en-
torn del disseny, com a una 
bona manera de posar a pro-
va el nivell de cada alumne i 
alhora poder-ho fer de mane-
ra comparativa amb d’altres 
participants, com a part del 
seu aprenentatge.
Aquesta conferència, com 
d’altres que es celebren a 
altres centres i escoles de 
disseny de l’estat espanyol i 
altres actes està emmarcada 
en l’agenda d’actes del XXè 
aniversari dels Anuaria que 
l’organització està duent a 
terme durant aquest any.
Els treballs guanyadors i se-
leccionats poden ser consul-
tats a www.anuaria.com

L’igualadí David Prat, nou responsable de 
campanyes de les JERC a la Vegueria Penedès

Molts estudiants i professors de l’Escola Municipal Gaspar Camps van assistir a la master-class.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte 20 d’abril 
es va celebrar el segon con-
grés regional de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya Penedès-Anoia, a 
Vilafranca del Penedès, on es 
va escollir el comitè regional, 
l’òrgan encarregat de l’acció 
de les joventuts a nivell regio-
nal. L’igualadí i portaveu de les 
JERC Igualada, David Prat, en 
va ser escollit membre, encar-
regant-se de la secretaria de 
campanyes.
Les JERC Anoia valoren molt 
positivament la presència de 
la comarca al comitè regional 
ja que “afavorirà el treball i la 
lluita per les reivindicacions 

lada, David Prat, assegura 
que “ens esperen dos anys 
molt intensos, l’any vinent hi 
haurà la consulta sobre la in-
dependència i la feina que 
haurem de fer serà titànica, 
però alhora engrescadora i il-
lusionant. Tots hem somiat en 
el dia de poder votar sobre el 
futur del nostre país, i ho po-
drem fer. Haurem d’esmerçar 
tots els nostres esforços en la 
campanya per la llibertat de 
Catalunya, ho tenim a tocar i 
hem d’estar al cent per cent. 
Després de  300 anys de llui-
ta ens ha tocat a nosaltres ser 
protagonistes en aquest mo-
ment històric, hem de fer-nos-
en dignes”. 

juvenils de la nostra comarca, 
tindrem representació i acció 
directa, que ens ajudaran a 
incidir en les necessitats dels 
joves”.
El portaveu de les JERC Igua-

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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Més de vuitanta emprenedors 
i emprenedores, la gran ma-
joria d’Igualada i l’Anoia, però 
també d’altres punts de Cata-
lunya, van assistir divendres 
passat a la reunió informativa 
al voltant de la iniciativa Es-
pais del Centre, Micronegocis 
amb aparador. La trobada es 
va haver de celebrar al Saló 
de Sessions, a causa de la 
gran afluència d’interessats.  
Durant aproximadament una 
hora, els assistents van poder 
resoldre dubtes relatius, per 
exemple, als requisits que cal-
drà complir, a les condicions 
del lloguer, al tipus d’iniciatives 
que es prioritzarà o al pla de 
negoci que caldrà presentar. 
Per això, van tenir a la seva 
disposició tècnics municipals 
de les àrees de Serveis Jurí-
dics, Dinamització Econòmica 
i Urbanisme i Activitats, entre 
altres. A l’inici de la reunió, l’al-
calde, Marc Castells, i el tinent 
d’alcalde d’Entorn, Josep Mi-
serachs, els van agrair l’inte-
rès i els van avançar la volun-
tat del consistori de fer créixer 
encara més aquesta iniciativa, 
posant més locals a disposició 

La reunió informativa sobre els Espais del Centre va despertar força interès.

L’oferta de micronegocis al centre 
atrau més de 80 emprenedors

Els indicadors que es pu-
bliquen demostren que se 
segueixen manipulant les 
dades. El que sempre se 
n’ha dit “daurar la píndola”. 
Les inadmissibles xifres de 
l’atur no paren de créixer i 
s’ha acabat reconeixent que 
aquest any el PIB tornarà 
a ser negatiu. Això vol dir 
nuŀla creació d’ocupació i 
horitzons més foscos. Les 
previsions de l’FMI diuen 
que no s’hi veuen millores 
fins el 2018. Això fa que si-
guin cada dia més les veus 
que reclamen estratègies 
diferents. Però els polítics 
d’ara no es volen rebaixar 
ni el seu poder, ni les se-
ves retribucions, ni la ma-
quinària de l’estat. Només 
pensen en com pujar els 
impostos. És lamentable la 
seva falta de perspectiva i 
que segueixin sense oferir 
una visió unitària de la crisi. 
Els pressupostos vigents no 
valen, perquè els ingressos 
es van basar en una previ-
sió de PIB falsa. Ho sabien 
des del moment en què van 
formular-los i moltes comu-
nitats no han arribat ni a 
plantejar-los davant la mag-
nitud de les retallades que 
caldria fer.
Les mesures que proposen 
els governs són inconnexes 
i interessades. I no serviran 
de gran cosa. Són pedaços 
damunt un teixit esfilagarsat 
que se’ls en va dels dits. 
Només arguments per mi-
rar de calmar el malestar de 
Brussel·les, on, encara que 
ja s’ho temien, no veuen ac-
tuacions correctores ni en 
l’atur, ni en el dèficit públic. 
I és que no saben com fer-
s’ho. Sols miren com man-
tenir el poder. Així seguei-
xen explotant un mal entès 
concepte d’austeritat que no 
para d’empobrir a la socie-
tat i a les persones. 
Està clar que l’economia 
no ha de ser l’única mesura 
en el comportament humà. 
També ho ha de ser la ge-
nerositat, la solidaritat, la 
llibertat i la justícia (i no les 
lleis que regulen la societat). 
Però és que res està al seu 
lloc. I aquest país ha arribat 
a ser on és per les actuaci-
ons de tots plegats. I sols es 
pot revertir la situació fent el 
que cal. I es necessita co-
ratge, temps i encert. No hi 
ha doncs una data, però sí 
un moment. Ja. Perquè els 
fracassos només són caigu-
des de les que cal aixecar-

PERE PRAT

se. Ja no val la tradicional 
estructura econòmica. Els 
bancs ja no fan diners amb 
les hipoteques i s’acabarà 
que els facin especulant. I 
en un món global, el sector 
productiu ja no pot parlar  
d’exportació, que avui no 
és més que vendre en els 
mercats on és possible, 
siguin on siguin. I els de 
proximitat seran més dels 
serveis, encara que n’hi ha 
també de globals. 
Els economistes parlen 
que Espanya està fent un 
procés de devaluació in-
terna, de recuperació de 
la competitivitat, de canvi 
tecnològic i de globalització 
cercant nous mercats. Par-
len de recuperació “dura i 
lenta”, però ningú sap si es 
podrà resistir l’ajust en un 
món ple de contradiccions. 
Circula un estudi del BCE 
que indica que la riquesa 
de les llars espanyoles és 
major que la de la majoria 
de països de la UE, Ale-
manya inclosa. Mentre, ací 
diem que tenim milions de 
persones en el llindar de la 
pobresa i el rotatiu alemany 
Der Spiegel ens dedica l’ar-
ticle “La mentida de la po-
bresa”. Mala divergència 
de parers, perquè els d’ací 
els demanem ajut per “ser 
com ells”. S’ha abusat tant 
de la mentida i la manipu-
lació que ja ningú es creu 
res. No es pot presentar 
per la televisió, com s’ha 
fet, la imatge d’un desnonat 
que no paga res, instal·lat 
en un pis nou amb totes les 
comoditats. Ni que la culpa 
de la crisi siguin les reivin-
dicacions catalanes. 
La independència de Cata-
lunya és un problema dels 
catalans i no de que a Es-
panya o a Europa li interes-
sa o no. Tampoc de les elits 
i els dirigents polítics i eco-
nòmics. Les solucions es-
tan en el compromís de la 
ciutadania. Per això cal em-
pènyer. Exigir. Comprome-
tre’s. Ser actiu en l’àmbit en 
que ens movem. I treure’s 
la por del damunt. Plantar 
cara a la superestructura 
que ens immobilitza. Amb 
optimisme i prudència. Sen-
se desqualificacions però 
amb fermesa. Amb hones-
tedat i transparència. Sigui 
el dret a decidir, la creació 
de llocs de treball o denun-
ciant els malbarataments. I 
això no sols ara. S’ha de fer 
sempre.

Optimisme, prudència, 
desqualificació...

d’emprenedors en el futur. 
Espais del Centre és una inici-
ativa que vol recuperar alguns 
petits locals comercials dispo-
nibles al nucli antic d’Igualada 
i facilitar-hi l’obertura de nous 
negocis de proximitat que ge-
nerin dinamisme en aques-
ta zona. En la primera fase 
s’ofereixen quatre espais als 
passatges del Forn i Capità 
Galí i a la Travessia de Sant 
Sebastià.  
En tots ells, els serveis muni-
cipals hi estan duent a terme 

un mínim condicionament i es 
posaran a disposició dels em-
prenedors amb un lloguer de 
99 euros al mes durant tres 
anys. Per a optar-hi, però, cal-
drà presentar un pla de viabi-
litat conjuntament amb la idea 
de negoci i, posteriorment, 
una comissió avaluadora tri-
arà els quatre comerços que 
ocuparan aquests locals. La 
informació relativa a la pro-
posta es pot consultar a www.
espaisdelcentre.cat. 

Demà dissabte, torna el Mercat 
Artesanal de les Peces Puces 
REDACCIÓ / LA VEU

L’associació cultural d’Igua-
lada La Bastida presenta el 
dissabte 4 de maig la segona 
edició del mercat artesanal 
Peces Puces al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia. Al llarg de la jornada 
hi ha programat un reguitzell 
d’activitats per a tota la famí-
lia: artesania per comprar i 
admirar, tallers i manualitats 
per a la quitxalla, sessions de 
dj’s al llarg de tot el dia, con-
certs a partir de la tarda, ac-
tuacions artístiques, cinema 
i altres sorpreses. El mercat 
obrirà les portes a les 11:00h 
del matí i fins a les 21:30h es 
podrà gaudir de tota la progra-
mació que l’entitat i el Museu 
de la pell han estat preparant 
aquests darrers mesos, amb 
la col·laboració del consistori 
municipal, Gràfiques Vilanova 
i Planeta de fusta.
Al mercat hi podràs trobar roba 
per a tu i els teus: faldilles, 
vestits, peces i complements 
per a home, productes manu-
facturats de tèxtil, cuir, lona i 
punt de creu, ninots de drap 
per als infants, bells insectes 
d’alumini o collarets de paper. 
S’hi podran comprar objectes 
únics de bijuteria, orfebreria, 

vitrifusió, pintura, tots ells pen-
sats per engalanar tant la roba 
com la llar. 
Al llarg del dia els assistents 
podran visitar les exposicions 
permanents que el museu ofe-
reix -”La pell en la història”, 
“Un univers de pell”, “La indus-
trialització de l’adob”, la sala 
de “L’home i l’Aigua” o apro-
par-se a l’antiga adoberia de 
“Cal Granotes”-, alhora que a 
la sala d’exposicions itinerants 
s’hi exhibirà una retrospecti-
va igualadina sobre la histò-
rica activitat comercial dels 
brodats: “Brodem Igualada. 
Brodats Elmeua”. També du-
rant tota la jornada s’hi podrà 
veure l’activitat en viu del col-
lectiu de pintors Can Serrat i 
podràs pujar als cavallets ar-
tesanals, una atracció de fira 
moguda a pedals i construïda 
per Fabula Mobile.
A partir de les 11:00h els ta-
llers i manualitats d’”ARM-
PA/Club social Aidar, l’ONG 
SOS3 i LaBastida donaran 
inici a les activitats paral·leles 
del mercat. “Crea el teu marc 
de fotos reciclat”, “Dissenya i 
fes volar el teu estel” i empor-
ta’t a casa una fantàstica Puça 
amb el “Taller de disseny de 
Puces”. A partir de les 12:00h 

i fins les 14:00h tindran lloc 
els contacontes, les activitats 
pensades per als més petits, 
a càrrec de les actrius Carla 
Jorba i Lali Rondalla, aquesta 
segona amb l’espectacle Els 
Amics del Bosc.
Després del dinar, l’enregistra-
ment d’un vídeo “take-away” 
per part del col·lectiu LaBas-
tidaTV serà el tret de sortida 
a les activitats de la tarda. A 
partir de les 17:00h hi ha pro-
gramada una projecció infantil 
a la sala de l’auditori del mu-
seu i s’oferiran tres tallers ar-
tesanals més fins a l’hora dels 
concerts: el “Taller d’enqua-
dernació amb cuir”, a càrrec 
d’Nquart Cuir, “Juguem amb 
mocadors de colors”, organit-
zat per Moc-Moc i de nou, el 
“Taller de disseny de Puces”. 
A les 18:00 de la tarda Tomás 
Aristimuño, a les 19:30 del 
vespre Jo, Jet i Maria Ribot i 
ja quasi de nit, a les 21:30h, 
Cálido Home, el duet format 
per l’Anna Andreu i l’Eduard 
Pagès posaran banda sonora.
Al llarg de tot el dia La Bas-
tida oferirà servei de bar. Hi 
haurà un assortit de dolços a 
càrrec d’Eco Cupcakes Cook, 
i a l’hora de dinar La Quadri-
lla de l’Hort cuinarà una paella 
popular.
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Òdena va viure dilluns un ple extraordinari molt important.

L’oposició de Calaf demana la 
dimissió al Ple del 1r tinent d’alcalde
MARIA SAYAVERA / CALAF

El passat divendres 26 va te-
nir lloc a l’ajuntament de Calaf, 
el Ple ordinari del mes d’abril, 
presidit en aquest cas pel 1r ti-
nent d’alcalde, Joan Caballol, i 
excusant l’absència de l’alcal-
dessa, M. Antònia Trullàs, per 
malaltia. 
En un Ple poc rellevant pel 
que fa a l’ordre del dia, en el 
punt de precs i preguntes, la 
regidora a l’oposició, Lourdes 
Oliveras, encapçalant la llista 
Units per Calaf - AM, va de-
manar la dimissió del 1r tinent 
d’alcalde, Joan Caballol, del 
seu càrrec a l’ajuntament cala-
fí. Tal i com ha afirmat Lourdes 
Oliveras, la dimissió va ser 
demanada “per la no correcta 
gestió del senyor Caballol en 
les seves tasques com a regi-
dor de l’ajuntament”. Aquesta 
petició per part de l’oposició 
va arribar després de fer una 
pregunta sobre uns acomia-

daments que van tenir lloc a 
la corporació, i en aquest cas, 
un de concret, el de l’enginyer 
tècnic municipal. Segons el 
decret 406/2012, es va eme-
tre la resolució del contracte 
d’aquesta figura, una decisió 
que el treballador afectat va 
considerar una mala pràctica i 
per la qual va obrir un proce-
diment judicial contra l’ajunta-
ment, que encara està obert, 
ja que segons la regidora a 
l’oposició, l’ajuntament va re-
córrer la decisió del Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC). 
Segons Oliveras, l’ajuntament  
“haurà de pagar un mínim de 
4 anys i possiblement 18 me-
sos de judici. El què tindrà un 
cost de prop de 40.000 euros”. 
D’altra banda, i després que 
l’ajuntament hagués recorre-
gut la sentència del TSJC, la 
regidora a l’oposició afirma 
que “mentre no es resolgui 

el recurs, poden passar dos 
anys que l’ajuntament haurà 
de seguir pagant al què era 
fins ara treballador de la cor-
poració, ascendint a un import 
brut de prop de 80.000 euros”.
Per a Oliveras, “això és una 
getió incorrecta per part del 
1r tinent d’alcalde” i “degut 
al cost que està provocant a 
l’ajuntament de Calaf, hauria 
de presentar la seva dimissió”, 
tal i com va demanar al ple. 

Accions legals del govern
Per part de l’equip de govern 
calafí, es treu ferro a l’as-
sumpte i el mateix 1r tinent 
d’alcalde, Joan Caballol, asse-
gura que això es tracta d’una 
venjança personal, dins d’una 
campanya mediàtica en con-
tra de l’ajuntament. Caballol 
també va afirmar que “l’equip 
de govern està valorant ini-
ciar accions legals en contra 
d’aquesta campanya”.  

La MICOD aprova el projecte 
de camí fluvial al riu Anoia

El riu Anoia en el seu pas per la Conca d’Òdena.

CONCA D’ÒDENA / REDACCIÓ

La Mancomunitat Intermuni-
cipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) va aprovar el passat 
dimarts, 23 d’abril, licitar la re-
dacció del projecte executiu 
per a l’establiment del camí 
fluvial que ha d’unir, a mig ter-
mini, Jorba i la Pobla de Clara-
munt, passant per Santa Mar-
garida de Montbui, Igualada i 
Vilanova del Camí, però amb 
extensions també a les rieres 
d’Òdena i Castellolí.
Fins avui, cada municipi ha ar-
ranjat individualment els trams 
de riu que li corresponen per 
a fer-los transitables, però no 
existeix connexió entre ells. 
Per això, els integrants de la 
MICOD, en el marc del Pla Di-
rector Estratègic d’Ordenació 
del Riu Anoia, han acordat ara 
donar continuïtat a aquests 
trams i crear un únic recorre-
gut que ressegueixi el traçat 

del riu de manera contínua al 
llarg de gairebé 15 quilòme-
tres, un sender integrat en el 
paisatge i exclusiu per transi-
tar-hi a peu o amb bicicleta. A 
Jorba, a més, aquest camí flu-
vial enllaçarà amb el carril per 
bicis i vianants ja existent, de 
12 quilòmetres, que arriba fins 
a Santa Maria del Camí se-
guint el Camí de Sant Jaume. 
L’objectiu del projecte en el 
seu conjunt és, d’una banda, 
obrir el riu i el seu entorn natu-
ral a la ciutadania dels munici-
pis de la Conca d’Òdena faci-
litant-hi l’accés i, alhora, poder 
dur a terme un manteniment i 
conservació molt més acurat 
d’aquest actiu mediambien-
tal. El projecte previst, que es 
desenvolupa de manera con-
junta amb el Consell Comar-
cal, preveu un cost total de 
537.000 euros, la meitat dels 
quals sol·licitats al PUOSC.

Òdena inicia la recta final del cas dels “sous” del PSC
JORDI PUIGGRÒS / ÒDENA

Feia temps que un ple a Òde-
na no despertava tan interès. 
En plena Festa Major, dilluns 
al migdia es va veure un ple 
extraordinari en què l’Ajun-
tament -amb els vots a favor 
del govern municipal i el vot 
de qualitat de l’alcalde, per 
absència del regidor Sergi 
Lozano- va aprovar iniciar el 
procediment de “revisió d’ofi-
ci” de les ordres de pagament 
d’assignacions econòmiques 
suposadament irregulars per 
part dels anteriors regidors 
del consistori. És a dir, s’inicia 
definitivament el capítol final 
per veure si els regidors del 
PSC del govern de l’alcalde 
Francisco Guisado hauran de 
tornar 120.306,88 euros, que 
corresponen als “sous” que es 
van cobrar per l’assistència a 
109 reunions -durant 2 anys, 
entre juliol de 2007 i juliol de 
2009- i que, tot sembla indicar, 
no es podien cobrar per no es-

tar degudament registrades.
Durant el ple, que va registrar 
una àmplia presència d’es-
pectadors -entre ells el Pri-
mer Secretari del PSC Anoia, 
el montbuienc Teo Romero, 
i el secretari d’Organització, 
l’igualadí Xavier Figueres- es 
va assistir a gairebé tres hores 
molt avorrides, plenes de refe-
rències legals amb les que es 
pretenia provar que el cobra-
ment de les esmentades “as-
signacions” no es va ajustar a 
llei, amb els rumors constants 
d’un públic majoritàriament 
afí al PSC. Tot plegat, perquè 
l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(OAC) -per tercera vegada- 
obliga l’alcalde Carles Casa-
nova (ERC), el mateix que 
va denunciar el cas el gener 
del 2011, a “posar ordre” en 
aquest cas. 
De fet, l’OAC ja va anotar cla-
rament el maig del 2012 el “co-
brament iŀlícit” dels esmentats 
“sous” per part dels regidors 

del PSC, que llavors gover-
naven amb majoria absoluta. 
Aquests “sous” hagués estat 
legal cobrar-los si els òrgans 
pels quals es cobrava l’assis-
tència estiguessin aprovats 
pel ple municipal, però aquest 
darrer extrem no es va produir 
mai. Ni es van aprovar els òr-
gans, ni els membres que els 
composaven. Però els diners 
es van cobrar. Algú entreveu 
aquí un greu error de la secre-
tària municipal.
Precisament per això, l’actual 
govern va encomanar a un ju-
rista de l’Associació Catalana 
de Municipis, Santiago Saez, 
un informe, en què s’explicita 
que “els regidors de l’anteri-
or equip de govern cobraven 
per assistir a les reunions de 
l’equip de govern, a les reu-
nions de coordinació d’Àrees, 
per assistència a reunions 
d’Àrea, a comissions informa-
tives, a reunions de coordi-
nació tècniques, i a consells 
municipals. Tots ells, mai le-
galment constituïts”.
Francisco Guisado va aŀlegar 
“indefensió” en aquest cas, al-
hora que va recordar que l’al-
calde Casanova -”segurament 
per un tema personal de ven-
jança”- va preguntar a l’OAC 
si existia “rellevància penal” 
en aquest cas. El PSC va de-
nunciar que no havia disposat 

de tota la documentació de 
l’expedient d’aquest cas, alho-
ra que recordava que aquests 
“sous” van ser aprovats en el 
seu dia també amb els vots 
d’ERC. Guisado també va 
denunciar que una situació 
exacta es va viure al Consell 
Comarcal, ja que la Comissió 
de Presidència, de la que en 
formava part Casanova en el 
govern CiU-ERC, tampoc es-
tava formalment constituïda i 
els seus membres cobraven 
assignacions per assistèn-
cia... El que no va dir Guisado 
és que aquesta circumstància 
també va afectar el govern co-
marcal del PSC durant la pre-
sidència de Joan Vich.
En el ple de dilluns -amb llar-

gues intervencions de l’alcal-
de Carles Casanova, del cap 
de l’oposició i exalcalde Fran-
cisco Guisado, i del portaveu 
de CiU, Pep Solé- s’inicia el 
procediment per declarar nuls 
els pagaments que es van fer 
als regidors de l’anterior go-
vern del PSC, tot i que haurà 
de ser la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat, 
qui tindrà la darrera paraula, i 
sense dret a recurs. Si es con-
firma el que diuen els informes 
previs, els regidors de l’anteri-
or consistori hauran de retor-
nar els diners. 
I aquí, a tenor del que es viu 
aquests dies a Òdena, se’n 
pot organitzar una de ben 
grossa. 
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La Festa Major d’Òdena es va 
tancar el passat dimecres amb 
la porronada, una mostra i tast 
de vins, misteles dels vinaters 
del municipi i plats casolans, 
seguit del fi de festa amb ba-
tucada i els tradicionals 13 
trons.
Després d’una setmana plena 
d’actes, i alguns dies afectats 
per la pluja, el balanç per part 
de l’ajuntament és molt posi-
tiu, ja que la gran majoria dels 
actes que es van programar, 
van comptar amb una molt 
bona  participació. Tots els 
actes de caire familiar van es-
tar seguits per un alt nombre 
d’espectadors. Com els actes 
de vespre - nit, amb una molt 
bona acollida, sobretot el con-
cert i el ball de l’orquestra Sel-
vatana que va fer quedar petit 
el teatre Centre Unió Agrícola. 
Els actes esportius també van 
ser molt seguits i participats; el 
futbol, el bàsquet, el campio-
nat de petanca i el tradicional 
premi ciclista que enguany ar-
ribava a la seva 64a edició. 
Els actes més tradicionals 

també van omplir el programa 
de la Festa Major. La procla-
mació de l’hereu i la pubilla 
d’Òdena i dels hereuets i pu-
billetes d’Òdena i l’Espelt, la 
missa en honor a Sant Pere 
Màrtir, el vermut de festa ma-
jor, el 42è concurs de sarda-
nes, la cercavila i el tradicional 
ball de crespelles odenenc, 
en el que hi van participar 186 
parelles. Enguany, el confrare 
d’Honor de la Confraria del 
Ball de les Crespelles va ser 
Teresa Navarro i el banderer, 
l’associació Agrupament Es-

colta El pany del Bosc.  
La regidora de cultura i fes-
tes de l’ajuntament d’Òdena, 
Ramona Vila, ha afirmat que 
la participació d’aquest any 
ha estat molt bona i, malgrat 
el temps dels primers dies, la 
gent ha respost i ha partici-
pat, fet que ens fa estar molts 
satisfets. L’alcalde d’Òdena, 
Carles Casanova afegeix tam-
bé “estem molts contents de 
l’implicació de moltes entitats 
del municipi a qui els volem 
agrair la seva gran ajuda i col-
laboració”. 

S’obre el termini d’inscripcions 
per a l’Escola d’Estiu d’Òdena
ÒDENA / REDACCIÓ

Encara falta un parell de me-
sos perquè acabi el curs però 
l’ajuntament d’Òdena ja posa 
fil a l’agulla per organitzar una 
nova edició de l’escola d’estiu. 
L’escola d’estiu d’Òdena ofe-
reix un combinat d’activitats: 
hora d’estudi, tallers, esports, 
piscina, excursions, bivacs i 
festivals per a nens i nenes 
a partir de 2 anys, que hagin 
finalitzat el període de llar 
d’infants, i fins els 14 anys, 
residents i no residents al mu-
nicipi. Pels més grans es po-
tenciaran les activitats esporti-
ves i l’ús del pavelló municipal, 
tallers motivacionals, piscina i 
excursions.
L’Escola d’Estiu d’Òdena obri-
rà les seves portes del 25 de 
juny al 26 de juliol i del 2 al 6 
de setembre. El servei permet 
la inscripció per a tot el perío-
de o per setmanes, amb l’ob-
jectiu de facilitar a les famílies 
l’organització del calendari la-
boral i festiu. L’horari de l’es-
cola serà de deu del matí a 
una del migdia i de tres de la 
tarda a 2/4 de sis amb la pos-

sibilitat de contractar el servei 
de vigilància i ampliar l’horari 
a primera hora del matí de 3/4 
de nou a deu. També s’ofereix 
servei de menjador per 6 eu-
ros a l’Escola Castell d’Òdena 
a càrrec de “Casolans El Cas-
tell”. 

Inscripcions del 6 al 22
Les persones interessades en 
inscriure als seus fills i filles 
poden dirigir-se del 6 fins al 22 
de maig a l’ajuntament d’Òde-
na, tots els matins de 2/4 de 
nou a la una del migdia, i els 
dimarts i dijous de 2/4 de sis 
a les vuit del vespre, a l’Espai 
Jove. Les sis setmanes d’es-
cola tenen un cost de 144,38 
euros per als nens i nenes 
empadronats a Òdena, i de 
192,50 euros per als no resi-
dents. En cas de contractar 
el servei només per setma-
nes, el seu preu és de 36,38 
euros per als empadronats i 
de 48,50 euros per als no re-
sidents. A partir del segon fill 
inscrit i sempre que vinguin tot 
el període es descomptarà 19 
euros.

Balanç positiu de la Festa Major 
d’Òdena tot i la pluja d’alguns dies

El Ball de Crespelles d’Òdena és un dels actes que aplega més públic al Parc de la Font.

Una vuitantena de poblatans 
participen a l’Hora del Conte

L’activitat va tenir lloc a la biblioteca municipal mossèn Cinto Verdaguer.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Una vuitantena de poblatans, 
entre nens i adults, van assis-
tir, el passat dijous 25 d’abril 
a la tarda a la biblioteca mu-
nicipal mossèn Cinto Verda-
guer, a una sessió de l’Hora 
del Conte. Aquesta activitat va 
cloure els actes programats 
amb motiu de Sant Jordi a la 
Pobla de Claramunt.
Mònica Torra va fer passar una 
tarda agradable i entretinguda 
als nens, pares i avis que es 

van aplegar a la biblioteca po-
blatana. Va relatar dues histo-
rietes sota el títol de “L’Alícia 
Patapam”, una adaptació del 
conte de Gianni Rodari, que 
tracta d’una nena que cau en 
els contes que més li agraden 
i que comparteix les aventures 
dels seus protagonistes. La 
quitxalla, a més d’escoltar els 
relats, hi va poder participar 
d’una manera activa. La pro-
posta la va organitzar la regi-
doria de Cultura.

Èxit en la 5a edició 
de la Pujada per 
ponent al Castell de 
Claramunt
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El passat 1 de maig es va dur 
a terme la 5a Pujada per Po-
nent a l’emblemàtic Castell 
de Claramunt. Amb aquesta 
activitat es rememoritza el 
camí pretèrit d’accés i resse-
guint-lo es descobreix un del 
paratges més tranquils de la 
Pobla, Garrigues. Persones 
vingudes d’arreu de la comar-
ca, i fins i tot el cas d’una se-
nyora de Madrid amb familiars 
poblatans, van participar de 
l’activitat que cada any té una 
millor acollida. El promotor vol 
donar públicament les gràcies 
a tots els participants i també 
agrair la col·laboració en ma-
jor o menor grau d’implicació 
d’en Joan, la Lourdes, l’Isidre, 
la Maite, la Esther, la Fina, en 
Carlos i en Bernat, poblatans 
que van donar tot el seu recol-
zament a l’activitat.

La pluja no pot deslluir la 46a 
Trobada de Corals Infantils
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El Castell de la Pobla de Clara-
munt havia de ser, el diumen-
ge 28 d’abril, l’escenari d’una 
trobada de corals infantils, que 
va arribar a la quaranta-sisena 
edició. La pluja, però, va fer 
que l’activitat no es pogués fer 
a la fortalesa i es traslladés a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
Per tant, les veus dels nens 
i nenes van aconseguir, tot i 
les dificultats, vèncer el mal 
temps. 
La trobada la va organitzar el 
Secretariat de Corals Infantils 
de Catalunya, amb el suport 
de l’ajuntament i del departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat. En total, es van aplegar 
uns 140 nens i nenes de vuit 
corals del Penedès, Anoia i 
Garraf. Aquesta era una tro-
bada que es feia de manera 
simultània en set monuments 
més, repartits per tot Catalu-
nya. Tots els concerts es van 

iniciar amb Els Segadors. A 
continuació, el repertori va 
estar format per cançons amb 
textos de poetes catalans, a 
més de l’estrena de les har-
monitzacions de cançons tra-
dicionals catalanes i danses 
cantades, totes amb l’acom-
panyament d’acordió diatònic, 
i algunes també amb clarinet, 
tarota i/o percussió que van 
arranjar Carles Belda, Lluís 
Giménez, Marcel Casellas, 
Carol Duran i Núria López.
Algunes de les peces que es 
van poder sentir a la Pobla de 
Claramunt, on es van aplegar 
unes 300 persones, van ser 
el Ball de Sant Ferriol o La 
Bolangera. La direcció de les 
cançons es va repartir entre 
Ester Fernández, Montse Ter-
rades, Anna Ibarz, Mariona 
Mateu, Laia Batlle, Marta Coll, 
Anna Morató, Txell Montser-
rat, Teresa M. Solé i Roser 
Esteban. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Fina Martínez, Carles Majoral i Antoni Cano, dimarts al vespre a la seu del PSC.
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Un miler de persones van gau-
dir de la Desfilada del comerç 
de Vilanova del Camí a Can 
Papasseit, que un any més va 
esdevenir un gran aparador 
de l’oferta d’articles, productes 
i serveis del teixit comercial i 
empresarial vilanoví.  Aques-
ta ha estat la 18a edició de la 
Desfilada que històricament 
va impulsar l’Associació del 
Comerç i la Indústria (ACI) i 
que des de fa vuit anys orga-
nitza Promoció Econòmica de 
manera conjunta amb l’ACI i 
amb col·laboracions impres-
cindibles com la de l’Escola 
Artístic que ha estat un any 
més l’encarregada del mun-
tatge. 
Des de Promoció Econòmica i 
també des d’Artístic s’ha valo-
rat molt positivament aquesta 
desfilada per la gran assis-
tència de públic i també pel 
dinamisme i humor de l’espec-
tacle. L’alcalde Joan Vich, mà-
xim responsable de Promoció 
Econòmica, ha destacat el for-
mat distès i amè, amb una co-
reografia que ha qualificat de 
“magnífica” i que ha complert 

amb l’objectiu principal, donar 
a conèixer l’activitat comercial 
i empresarial vilanovina.
L’alcalde ha subratllat la im-
portància que el comerç em-
prengui iniciatives com aques-
ta i creu que el futur passa per 
singularitzar-se, especialitzar-
se i millorar l’oferta, sobretot 
tenint en compte els canvis 
d’hàbits en el consum i el fet 
de tenir una plaça comercial 
veïna potent com Igualada. 
Uns 87 models van desfilar 
per la passarel·la en dues 
sessions, una a les sis de  la 
tarda i l’altra a 2/4 de deu del 
vespre. L’acte va ser presentat 
per la cantant vilanovina Shei-
la Grados que va interpretar 
el paper d’una àvia vilanovina 
acompanyada de la seva néta 
(Laia Esquinas) i un simpàtic 
avi anomenat Pepet (Rubén 
Caldito). L’objectiu de la po-
sada en escena era fer un 
recorregut per la Vilanova de 
fa anys i comparar-la amb l’ac-
tual, per aquesta raó el guió 
anava acompanyat de fotogra-
fies antigues del municipi per 
tenir una visió del canvi que ha 
sofert Vilanova del Camí.

L’ajuntament i l’ADF treballen 
pel bon estat dels camins 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La neteja i arranjament dels 
camins forestals faciliten la 
tasca dels bombers en cas 
d’incendis, però també esti-
mula la ciutadania a respectar 
i estimar la natura. Aquest és 
el parer de Francesc Saba-
té, president de l’ADF Can 
Titó. Recentment l’associació 
ha signat un conveni de col-
laboració amb l’ajuntament de 
Vilanova del Camí en el marc 
del Pla d’Informació i Vigilàn-
cia contra Incendis Forestals 
de l’any 2013. 
El president de l’ADF assegu-
ra que aquesta zona té molt 
potencial turístic que caldria 
explotar en complicitat amb 
les administracions públiques. 
Sabaté assegura que els ca-
mins del terme municipal de  
Vilanova del Camí estan en 
molt bon estat i que cada dia 
són més utilitzats. Moltes per-

sones passegen, fan atletisme 
i excursionisme per la zona 
natural de Vilanova, on tam-
bé es practica la bicicleta de 
muntanya, una activitat que té 
un atractiu molt potent per als 
practicants, que fins i tot vé-
nen d’Europa, atrets pel bon 
estat del circuit. 
La tasca que realitzen des de 
l’ADF i en què també partici-
pa la Diputació de Barcelona 
ha permès tenir una xarxa de 
camins molt consolidada. Tot i 
així encara hi ha zones que es 
podrien millorar. Sabaté creu 
que s’hauria d’actuar en dos 
punts molt concrets, la conne-
xió amb La Pobla i la connexió 
entre Collbàs i Santa Marga-
rida de Montbui. Una altra de 
les tasques que es plantegen 
portar a terme aquest any és 
la canalització de l’aigua que 
queda entollada al camí abans 
d’arribar a Can Bernades.

Moment de la signatura del conveni entre l’ADF i l’ajuntament vilanoví.

L’Assemblea Groga de l’Anoia 
reivindica l’Escola Pública

Dilluns comença la Setmana 
de la Gent Gran de Vilanova

La II Challenge 
Penedès-Garraf-
Anoia cita l’afició de 
la BTT a Can TitóVILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’Assemblea Groga de l’Ano-
ia que va acollir el passat di-
jous l’Escola Joan Maragall 
de Vilanova del Camí va tenir 
força bona acollida. La breu 
tancada que van protagonit-
zar docents, Ampes, famílies i 
infants i els representants de 
la FAPAC en favor de l’Esco-
la Pública, va estar valorada 
molt positivament i va generar 
un debat interessant entre les 
persones assistents. 

Cal destacar la nodrida re-
presentació de Vilanova del 
Camí, tot i que des de la Plata-
forma per una Escola Pública i 
de Qualitat de l’Anoia afirmen 
que encara cal que s’impliqui 
molta més gent si es volen 
aconseguir canvis. Després 
de diverses accions que van 
tenir lloc el cap de setmana 
passat, les protestes culmina-
ran amb una convocatòria de 
vaga general a l’educació pú-
blica, el dijous 9 de maig.

Vilanova celebra un any més 
la Desfilada del comerç local

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Del 6 a 12 de maig se cele-
brarà la Setmana de la Gent 
Gran de Vilanova del Camí. El 
programa d’actes que ha pre-
sentat l’Associació de Pensi-
onistes i Jubilats i la regidoria 
de Serveis Socials està força 
consolidat des de fa anys al 
municipi. Tot i així alguns ac-
tes s’han hagut de variar, en-
guany, per tal d’ajustar l’ofer-
ta a la demanda i garantir la 
participació. Entre els canvis 
més destacats del progra-
ma, cal fer notar la supressió 
del Concurs de Plats Cuinats 

que darrerament no tenia la 
participació desitjada. El di-
vendres, doncs, que era el dia 
d’aquesta activitat, es farà una 
projecció audiovisual que el 
president de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats de Vi-
lanova del Camí, Isidre Solé, 
ha preparat, tot fent memòria 
d’alguns actes que l’entitat va 
fer els anys 1996 i 1997, quan 
era recent la inauguració del 
local de la gent gran. Un altre 
dels canvis ha estat el dinar de 
germanor, previst per diumen-
ge; se servirà un càtering que 
costarà 7 euros per persona. 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La secció de BTT Els Esga-
vellats de la Penya Ciclista de 
Vilanova del Camí organitza 
per segon any consecutiu una 
prova de BTT puntuable per 
la Challenge Penedès-Garraf-
Anoia. La cita és aquest diu-
menge, 5 de maig, a la zona 
esportiva de Can Titó. L’esde-
veniment, que podria aplegar 
la participació d’uns 200 ciclis-
tes comptarà amb el suport de 
l’Associació de Voluntariat de 
Protecció Civil i el Servei d’Es-
ports de Vilanova del Camí. 
Els participants a la prova sor-
tiran del parc fluvial a les nou 
del matí per fer un recorregut 
que començarà a la zona de 
Can Titó, Can Bernadas, anirà 
fins a la Censada i tornarà per 
Coll Bas per anar cap a la Po-
bla de Claramunt i finalitzar de 
nou al parc fluvial. El recorre-
gut serà d’uns 30 quilòmetres.
L’organització ofereix als parti-
cipants un esmorzar col·lectiu 
a l’arribada, l’avituallament i 
una samarreta commemorati-
va. Per a inscripcions us po-
deu adreçar a la pàgina www.
manjisoft.com
També cal informar als veïns 
i caminaires de la zona de 
l’existència de la prova. 

El PSC de Vilanova obre les portes a unes 
primàries per escollir el proper candidat
JORDI PUIGGRÒS / REDACCIÓ

La crisi oberta al PSC de Vi-
lanova entre l’executiva local 
i el grup municipal, ha tingut 
aquesta setmana un pas més 
en la bona direcció. El primer 
secretari local Carles Majoral 
va obrir les portes a la cele-
bració d’unes eleccions primà-
ries que serviran per triar el fu-
tur candidat a les municipals, 
“en funció d’un reglament que 
haurà de decidir el partit. En 
qualsevol cas, som partidaris 
de fer foc nou, de regenerar 
de forma total el PSC a Vila-
nova”, i va avançar que ni ell, 
ni el secretari d’organització, 
Antoni Cano, es presentaran a 
aquestes primàries.

“Jo no sóc cap florero”
Majoral, que va assegurar 
que “em van escollir per qua-
tre anys i no penso plegar”, 
també va mostrar-se dolgut 
per haver-se assabentat de 
molts assumptes del govern 
del PSC a l’Ajuntament “per la 
premsa, i jo no sóc cap flore-
ro”. Entre d’altres, Majoral va 
di haver-se assabentat pels 
diaris del trencament del pac-

te del govern municipal PSC-
VA, i de l’acord de Joan Vich 
amb la regidora trànsfuga de 
VA Marta Trullols. Cano recor-
dava que el PSC “té signat un 
acord contra el transfuguis-
me”, talment com va recordar 
també fa uns dies a La Veu el 
primer secretari del PSC Ano-
ia, Teo Romero. 
Davant la denúncia del sec-
tor fidel al Grup Municipal de 
que no s’han admès 15 noves 
soŀlicituds d’entrada al partit, 
Majoral recordava que “no són 
quinze, són 29. Hi ha 29 per-
sones que volen entrar al PSC 
de Vilanova”.
L’executiva local del PSC, que 
diu “no sentir-nos abandonats, 

però tampoc recolzats” pel 
PSC Anoia, afirma que  el sec-
tor del Grup Municipal no pot 
dir que no ha tingut el suport 
del partit a Vilanova “perquè 
el suport es dóna quan es de-
mana, i a mi no me l’han de-
manat”, deia Majoral. “Hem 
discrepat, com és lògic, però a 
l’executiva no s’ha maltractat 
mai ningú”. Respecte les Pri-
màries, Majoral opinava que el 
millor seria “un terme mig en-
tre posar una urna a la plaça 
del poble, com demanen al-
guns, i unes primàries només 
per a militants”. La pilota és 
ara al terrat de la direcció ter-
ritorial i nacional del PSC, que 
haurà de decidir què fer.
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Tot a punt per a la II Trobada de 
Cotxes Clàssics, Comerç i Entitats

La primera edició de l’any passat va ser tot un èxit.

MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest proper diumenge se 
celebrarà la II Trobada de Cot-
xes Clàssics, Comerç i Enti-
tats de Montbui. Aquesta gran 
festa de la primavera montbui-
enca es farà el diumenge 5 de 
maig en el marc de la jorna-
da comercial “Fira Retro”. Els 
anys 70 i els vehicles propis 
d’aquells anys seran protago-
nistes d’una jornada festiva on 
no hi faltaran els ingredients 
d’animació propis d’aquella 
dècada, música “guateque”, 
exposició fotogràfica sobre el 
Montbui d’aquells anys, ob-
jectes típics d’aquella dècada, 
etc. Durant tot el matí, entre 
les deu i les tres de la tarda, 
es podrà veure al vestíbul de 
l’ajuntament una mostra amb 
elements característics dels 
70’s, que provenen de diver-
sos col·leccionistes del muni-
cipi. 

Marxa de vehicles clàssics
La II Concentració de Cotxes i 
Motos Antics i Clàssics se ce-

lebrarà entre les nou del matí 
i les tres de la tarda.  Durant 
tota la concentració, els cot-
xes clàssics  estaran ubicats a 
l’espai MontMercat, que serà 
l’aparador de tots els cotxes 
i motos clàssics que s’aple-
garan a banda i banda de la 
pèrgola del recinte. Pels volts 
de les onze del matí es do-
narà la sortida a la marxa de 
vehicles clàssics, que faran 

un recorregut pels diferents 
nuclis de Montbui i també un 
trajecte urbà per diferents zo-
nes d’Igualada. Aprofitant la 
celebració d’aquesta concen-
tració, MontMercat acollirà 
una important representanció 
del comerç i les entitats locals. 
No hi faltaran paradistes d’an-
tiguitats, artesans, brocanters, 
i també hi haurà diferents ta-
llers per a la mainada.

Montbui lluita contra la crisi 
amb nous plans d’ocupació
MONTBUI / REDACCIÓ

Des d’aquest mes de maig, 
diferents famílies de Montbui 
es tornaran a beneficiar d’una 
de les principals mesures paŀ-
liatives en matèria d’ocupació. 
Així, des d’ahir dijous, 13 per-
sones començaran a prestar 
els seus serveis contractades 
per l’empresa municipal Mont-
bui Activa. Els nous contrac-
tats realitzaran tasques de 
manteniment en vies i espais 
urbans i adequació d’edificis. 
Cal destacar que en tot el pro-
cés de selecció d’aquestes 
persones s’ha tingut una es-
pecial cura i consideració amb 
totes aquelles persones en si-
tuació d’atur i que tenen més 
necessitats familiars i pateixen 
riscos d’exclusió.
Com va explicar l’alcalde Teo 
Romero, “des de l’ajuntament 
de Montbui estem treballant al 
màxim per a fer de Montbui un 
territori responsable i solidari. 
No ens podem quedar impas-
sibles davant aquesta situació 
i els drames personals que 

estan vivint moltes famílies del 
nostre municipi”. Cal recordar 
que aquests treballadors po-
den ser contractats amb els 
diners del mateix ajuntament, 
que han estat canalitzats a 
través de l’empresa Montbui 
Activa. La partida destinada a 
aquestes accions d’ocupació 
i de lluita contra l’atur supera 
els 650.000 euros i són recur-
sos propis aconseguits de la 
disminució de la despesa en 
personal i també de l’estalvi 
en retribucions a càrrecs polí-
tics, entre d’altres.

Activar l’economia 
En un context de retallades, 
de qüestionament de les políti-
ques públiques d’ocupació per 
les doctrines més neoliberals, 
des de l’ajuntament de Mont-
bui es vol treballar per activar 
l’economia del municipi, i la 
creació de motors econòmics 
que generin riquesa i  ocupa-
ció és a hores d’ara la princi-
pal prioritat de la gestió del dia 
a dia a nivell municipal.

Els excursionistes de Vilanova 
fan una ruta per la Costa Brava

Els caminaires participants, amb la platja de Sa Tuna al fons.

aquest juliol…

Crta. B 222, Km.1  08719 JORBA    93 803 38 66  www.montclar.org
 Autovia A-2, Km 550 08719 JORBA  938033566  www.mestral.org

maths and fun!

From June 25th to July 26th
From 8:30 to 17:00 
Logic games, Mathematical enigmas, Magic numbers, 
Pythagoras Club, Arts and Maths, Maths and TIC and much 
more…

Sessió informativa:
dimarts 14 de maig a les 20:00h a Montclar

FOR MORE INFORMATION:

www.estiu.montclar.org
www.estiu.mestral.org

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Encara que la meteorologia 
no pronosticava un bon dia 
per anar d’excursió, uns 50 
caminaires de la Colla Excur-
sionista de Vilanova van anar 
el passat diumenge a la Costa 
Brava, per a fer una camina-
da que va començar a Begur, 
on van poder passejar pels 
carrers d’aquest bonic poble. 
Després de visitar els indrets 
més emblemàtics, van baixar 
per un corriol que transcorre 
paral·lel a la riera per arribar a 
la platja de Sa Riera. Resse-
guiren la costa amb una mar 
molt brava, passant per Ai-
guafreda i arribant a la platja 

de Sa Tuna, per a seguir ruta,  
fent una part aèria una mica 
complicada pel vent, per  ar-
ribar a Fornells. La colla con-
tinuà el camí, que els dugué 
a Aiguablava, on finalitzava la 
ruta.
Aquest 1 de maig, la colla va 
celebrar el seu 14è aniversari i 
per a commemorar-ho van fer 
un tomb pels voltants d’Igua-
lada. El 12 de maig la sortida 
serà a Alquézar (Osca), sortint 
a les sis del matí i tornant a les 
nou del vespre. Les inscripci-
ons es poden fer a les oficines 
del Banc Popular i també di-
lluns i dijous de set a 3/4 de 
nou del vespre al local social. 
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Científics de tot el món es donaran 
cita als Hostalets de Pierola

L’espai de Can Roviralta permet oferir cursos amb allotjament inclòs.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

L’empresa Transmitting Scien-
ce organitzarà aquest proper 
mes als Hostalets de Pierola 
un curs per aprendre a ana-
litzar dades en 3D utilitzant 
mètodes de la morfometria 
geomètrica. El curs s’iniciarà 
el proper 15 de maig i hi parti-
ciparan científics d’Eslovènia, 
Estats Units, Xina, Holanda, 
Suïssa, Colòmbia, Alemanya, 
Itàlia i l’Índia. 
Davant les retallades dels 
governs espanyol i català en 
investigació, i la manca de fi-
nançament públic per continu-
ar amb la seva investigació en 
l’àmbit de la paleobiologia, la 
biologa Soledad De Esteban 
va decidir reconvertir-se en 
emprenedora. Juntament amb 
el biòleg Juan Vicente Bertó, 
van crear, ja fa un any, l’em-
presa Transmitting Science, 
amb l’objectiu de fer  cursos 
d’especialització universitària 
en diferents branques de les 
biociències. Són la primera 
empresa d’Europa que orga-

nitza cursos específics per a 
estudiants de doctorat i inves-
tigadors. 
El fet de realitzar part de les 
activitats d’aquesta empresa 
en un poble com els Hostalets 
de Pierola sorgeix de la neces-
sitat d’oferir alguns cursos en 
un entorn més restringit, on es 
fomenti la interacció entre els 
participants. La idea és que 
els investigadors no s’hagin 
de preocupar de res més que 
de treure-li rendiment al curs, i 
per descomptat, de gaudir del 
paisatge i la gastronomia lo-

cal. El nou alberg de Can Ro-
viralta permet que s’ofereixin 
els cursos amb allotjament in-
clòs; a més, que el format dels 
cursos sigui de tres a cinc dies 
intensius facilita la participa-
ció d’investigadors d’arreu del 
món. Es dóna el fet que una 
investigadora de l’Índia fins i 
tot ve acompanyada de les se-
ves filles, ja que al organitzar 
aquestes activitats en pobles 
petits es pot fomentar que els 
científics viatgin acompanyats 
de les seves famílies, combi-
nant treball i oci.

Amb el bon temps, 
torna el Club de 
lectura dels Hostalets
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El Club de lectura dels Hos-
talets de Pierola ha reprès la 
seva activitat amb l’arribada 
del bon temps. El passat di-
vendres, a la sala d’exposici-
ons de la torre del Sr. Enric, 
es va projectar la pel·lícula 
“L’Eriçó”, de Mona Achache, 
una adaptació de l’obra “L’Ele-
gància de l’eriçó”, de Muriel 
Barbery. Després de la projec-
ció els assistents van iniciar 
un col·loqui sobre la novel·la 
i la seva adaptació a la gran 
pantalla, moderat per en Marc 
Guarro. La propera cita del 
Club serà el 5 de juliol.

La Torre celebra la 3a edició 
de la pedalada de Riu de Gost

S’obre un nou espai 
d’informació per a desnonats

Pinedes de l’Armengol aposta 
per un mercat de segona mà

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El proper diumenge 12 de 
maig, La Torre de Claramunt  
celebra la tercera edició de la 
pedalada Riu de Gost.  
Es tracta d’una trobada es-
portiva, no competitiva, que 
vol mantenir la finalitat amb la 
qual va començar l’any 2011, 
promocionar l’esport de la bici-
cleta de muntanya tot gaudint 
dels entorns naturals del mu-
nicipi.
L’edició d’enguany constarà 
d’uns 28 quilòmetres de tra-
çat tècnic de corriols, trialeres, 
senders i pistes, amb un des-
nivell acumulat de 800 metres. 

És un recorregut exigent però 
amb l’atractiu de gaudir de 
l’entorn natural i del paisatge.
Durant el circuit estan previs-
tos diversos avituallaments i la 
cursa finalitzarà amb una bo-
tifarrada.
Tots els participants rebran 
d’obsequi una tovallola de mi-
crofibra i altres presents, entre 
ells un GPS de muntanya Gar-
min Dakota 20.
L’organització és a càrrec de 
l’associació excursionista i 
BTT, La Guineu amb la col-
laboració de l’ajuntament.
Per a més informació. http://
lariudegost.jimbo.com.LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

La comissió de festes de Pi-
nedes de l’Armengol realitza-
rà, els primers diumenges de 
cada mes, “Els Encants de 
Pinedes de l’Armengol”, un 
mercat de segona mà obert a 
tothom. La iniciativa, que s’es-
trena aquest diumenge 5 de 
maig, s’ubicarà a la zona an-
nexa a les pistes de tennis de 
la localitat.
El mercat sorgeix amb la vo-
luntat que hi participin totes les 
persones que tinguin objectes 
en desús però en bon estat. 
Des de la comissió es con-
creta que els ciutadans poden 
aportar-hi roba, calçat, eines, 
electrodomèstics... que no es 
facin servir i vulguin vendre. 
La participació a “Els encants 
de Pinedes de l’Armengol” és 
gratuïta.

Cada diumenge de mercat, al 
recinte hi haurà responsables 
que atorgaran una ubicació, 
una taula i una cadira als parti-
cipants, per tal que puguin ex-
posar els seus objectes d’una 
manera pràctica i ordenada, 
tant per als expositors com 
per als visitants. A part, tots 
aquells que ho vulguin podran 
portar-se el seu para-sol.
Els membres de la comissió 
de festes, que és qui gestio-
narà els mercats dels primers 
diumenges de mes, tenen pre-
vist obrir el mercat per la festa 
major de Pinedes, sota el nom 
de “Encants de Festa Major”, 
el dijous 8 d’agost, durant tot 
el dia.
Per últim, la comissió facili-
ta un telèfon per a respondre 
qualsevol consulta o suggeri-
ment, 938010329.

Una membre de la PAH Anoia va parlar sobre els desnonaments i les preferents.

MASQUEFA / LA VEU

L’agrupació del PSC de Mas-
quefa va organitzar l’acte 
“Desnonaments i Preferents, 
una estafa a la democràcia”, 
el passat dissabte. La Sala 
d’Actes de l’Alzinar de Mas-
quefa es va omplir de testimo-
nis d’afectats per execucions 
hipotecàries, participacions 
preferents i ciutadans inte-
ressats, amb ganes de tenir 
més informació. L’acte, que 
tenia l’objectiu d’obrir un punt 
de denúncia i informació per 
a persones afectades, va 
comptar amb la participació 
de Carolina Poyatos, advoca-
da i economista especialista 
en participacions preferents, 
i membres de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca de 
l’Anoia (PAH Anoia). 
Davant de l’escenari que 
s’està vivint en aquest sentit, 
l’agrupació del PSC de Mas-
quefa recolza i s’involucra 
amb aquests moviments so-
cials, fent arribar el seu mis-
satge i denúncia el més lluny 
possible. Per a fer-ho s’ha 
marcat dues línies, d’una ban-
da, l’acció social amb la ces-

sió del local de l’agrupació del 
PSC a aquelles associacions, 
moviments o grups de ciuta-
dans que necessitin un espai 
de reunió per parlar i desenvo-
lupar accions, a més, d’oferir 
assessorament a ciutadans 
amb problemes derivats de la 
llei hipotecària i de les partici-
pacions preferents.
I d’altra banda, l’acció política, 
amb què es comprometen a 
dur a terme diverses mesures, 
si el què explica el govern lo-
cal, dient que té un romanent 
de tresoreria de 2,4 milions 
d’euros, provinents bàsica-
ment de la generació de deu-
te, a partir d’acollir-se al Pla 
Rajoy, és cert. En aquest cas 
proposen dues mesures per 
invertir en persones i famílies 
en risc d’exclusió i afavorir la 
cohesió social. Una d’elles 
és crear un parc d’habitatges 
de lloguer social a partir dels 
habitatges dels bancs i promo-
tors de Masquefa que estan 
buits. I l’altra, la creació d’un 
fons econòmic per a la compra 
d’habitatges en situació d’exe-
cució hipotecària per destinar-
los a lloguer social.

LA GUANYADORA 
D’UN TASTEIG D’ESCALADA

ÉS:

Elisenda Farriol 
de Carme



Castellolí, a punt per la Festa Major
JORDI PUIGGRÒS / CASTELLOLÍ

Castellolí ja és a punt per viu-
re una nova Festa Major. De 
fet, la Tuga Trail ja va ser el 
primer acte, dimecres, obrint 
el programa d’activitats, que 
continuaran el proper diumen-
ge amb els campionats de 
Truc i de Playstation, però que 
viuran el seu punt més àlgid 
el proper cap de setmana. La 
Comissió, amb l’Ajuntament, 
ha preparat un programa força 
complet, amb actes per a to-
tes les edats, i amb una gran i 
benvinguda participació de les 
entitats del poble.
El regidor Sergi Vila explica que 
“aquest any, hem intentat lligar 
la Festa Major amb la cursa de 
la Tuga, que és una activitat 
ja consolidada a la comarca, 
que arriba a la tercera edició. 
L’aposta que hem volgut fer en 
Joan Serra i jo mateix, com a 
membres del govern a l’Ajun-
tament, és demanar la implica-
ció de la gent del poble, i s’ha 
aconseguit. Dues persones no 
poden portar l’Ajuntament i les 
coses del poble, cal l’ajuda de 
les entitats, i, en el cas de la 
Festa Major, en Quim Folqué i 
tota la Comissió són realment 
els qui han preparat la Festa”.
De fet, la major part dels actes 
són organitzats per entitats de 
Castellolí. “Hi ha dos tipus de 
festes majors, la de claus en 
mà -quan un regidor està sol, 
no té ningú que l’ajudi- o bé 
la que tothom hi està implicat, 
com és el cas del nostre poble. 
Això és el que fa que la nostra 
Festa Major tingui potencial”.
En Quim Folqué explica que 
“el que volem és que quanta 
més gent s’hi impliqui, millor, 
que se’n senti part. A més de 
gaudir-la, que també la faci”. 
Avui, la comissió està formada 
per una dotzena de persones, 
molt actives en l’organització. 

Quim Folqué, de la Comissió de Festes, amb el regidor Sergi Vila. Foto: JP

“Cadascú aporta 
coses i s’acaba 
cuinant la festa ma-
jor. Tothom veu què 
significa organitzar la 
festa, el treball que hi 
ha al darrere”
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Conca d’Òdena

Diumenge 5 de maig
A la Brillante,
12:00h: Inici del campionat de 
“Playstation”.
9:00h: Inici del campionat del 
8è Campionat de Truc.
Dijous 9 de maig
A la Brillante,
20:00h: Exhibició dels parti-
cipants del curs de country 
d’enguany.
21:00h: Sessió de cinema 
western amb la projecció de 
la pel·lícula “Siete novias para 
siete hermanos”. Es podrà so-
par a l’estil de l’Oest americà.
Divendres 10 de maig
A la zona esportiva,
20:00h: Partit dels equips que 
han arribat a la Final de la  
“Copa Primavera”.
A la Brillante,
00:00h: Gaudirem de les ver-
sions del grup igualadí “No 
time to break it”.
Dissabte 11 de maig
Al parc de la Ronda de la Font
10:00h: Xocolatada popular a 
càrrec de la Martina Hernán-
dez.
10:00h: Gimcana popular. Ins-
cripcions durant la xocolatada.
11:00h: Tallers de pintura or-
ganitzats per AMPA CEIP 
Castellolí. Pintem al carrer 
amb guixos de colors.
A l’Ajuntament,
13:00h: Pregó de la Festa Ma-
jor a càrrec de Jesús Brugués 
i Brugués al balcó de l’Ajunta-
ment acompanyat de l’hereu i 
la pubilla d’enguany.
A la plaça de les Escoles,

Lliurament de premis (truc i 
gimcana) i obsequi als nadons 
nascuts des de la darrera Fes-
ta Major. Homenatge a Martina 
Hernández per la dedicació de 
tants anys de xocolatades.
14:30h: Gran arrossada.
A la Muntanya Blava,
16:45h: Inici del Trial social 
“Memorial Miquel Mabras” or-
ganitzat per la Secció Motoci-
clista.
A la zona esportiva,
17:30h: Partit de futbol sala, 3a 
copa Penya Blaugrana. 
17:30h: Tallers manualitats a la 
zona esportiva. 
17:30h: Sessió de pràctiques 
d’escalada al rocòdrom infantil.
Organitza el6quet.
A la Brillante,
20:00h: Concert amb l’orques-
tra Vida. Espectacle El món 
des d’una rajola. 
00:00h: Gran ball de Festa Ma-
jor amb l’orquestra Vida. 
Diumenge 12 de maig
9:00h: A càrrec del grup de 
tabals i grallers “Alzina Gran”, 
qui vulgui que el despertin pot 
fer la reserva a l’Ajuntament a 
canvi d’un refrigeri.
9:00h: Inscripcions i baixada 
d’andròmines.
11:00h: Missa de Festa Major, 
cantada per la Coral d’Aulí.
12.15: Cercavila popular amb 
el bateig dels gegantons ela-
borats pels nens de l’escola i el 
grup “Alzina Gran”.
13:00h: Audició de sardanes 
amb el quintet de cobla “Terres 
de Marca”.

18:30h: La Companyia de Te-
atre La Brillante de Castellolí 
presenta “Pel davant i pel dar-
rera” de Michael Frayn.
20:30h: Tradicional ressopó 
al carrer amb cava i coca per 
tothom qui ens vulgui acom-
panyar.
21:30h: Espectacle de foc per 
acomiadar la Festa Major amb 
la colla de Diables Mal Llamp.
Venda de tiquets 
de l’arrossada
A l’Ajuntament en horari d’ofi-
cina amb un preu de 12 € 
adults i 8 € menors de 12 
anys, fins divendres 10 de 
maig. La venda de tiquets el 
mateix dia tindrà un increment 
de 3€.
Venda d’entrades pel 
teatre del diumenge 12
A La Brillante abans de co-
mençar l’obra amb un preu de 
5 €
Venda d’entrades pel ball del 
dissabte 11
A La Brillante abans de co-
mençar l’acte amb un preu de 
8€ una persona i 15€ la pa-
rella
Abonaments
Descompte del 10% per la 
compra anticipada i conjunta 
de tots els actes. Descompte 
del 20% pels aturats, pensio-
nistes i famílies nombroses. 
Cal comprar-lo a l’Ajuntament 
abans del divendres 10 de 
maig. No s’aplicaran els des-
comptes comprant directa-
ment les entrades als actes.

Programa d’actes

“Abans la Comissió era més 
aviat un òrgan consultiu, i de 
dos anys a avui és més molt 
més participatiu i decisori”, diu 
en Folqué. “Hi ha una nova di-
nàmica de treball, diferent”, diu 
Vila. “Cadascú aporta coses i 
s’acaba cuinant la festa major. 
Tothom veu què significa orga-
nitzar la festa, el treball que hi 
ha al darrere i que moltes ve-
gades no es veu”. 
I, a més, amb un considera-
ble estalvi. En plena crisi, s’ha 
reduït com a tot arreu la parti-
da destinada a la festa, però 
a prou feines es nota. “S’han 
potenciat molt les entitats, per-
què al final això acaba revertint 
al poble. Aquí tindrem teatre 
fet per la gent del poble, per 
exemple. Hem invertit 1.200 
euros en un nou escenari, però 
portar una companyia de fora 
ens costaria molts més diners”, 
diu el regidor.
Entre el més destacable de 
l’any, hi ha una de les proves 
del Campionat de Catalunya 
d’Inèrcia, amb una baixada 
d’andròmines per l’antiga N-2.

Un govern de dos regidors
Més enllà de la Festa Major, 
Castellolí té un dels governs 
municipals més reduïts de Ca-
talunya, amb només dos regi-
dors, l’alcalde Joan Serra i en 
Sergi Vila, ambdós de la PUC. 
Entre els dos es reparteixen 
totes les regidories, amb l’opo-
sició formada per tres regidors 
de CiU i dos d’ERC. Una situa-
ció realment rocambolesca.
Vila recorda que “quan vam co-
mençar tot això érem un grup 
de gent que no veiem bé el 
perfil de poble que es volia do-
nar a Castellolí, a través de la 
plataforma del polígon. Encara 
que només siguem dos regi-
dors, de fet, som set persones, 
els mateixos que ens varem 

presentar. És un gran repte”. Al 
ple municipal, però, el govern 
són només dues persones, i no 
sembla que hi hagi massa pals 
a la roda per part de CiU i ERC. 
“Les votacions més importants 
les hem tirat endavant. Ara hi 
ha el pla Viure al Poble, i aviat 
hi haurà les obres de l’avingu-
da la Unió, el carrer Montser-
rat, el carrer Llibertat, per un 
valor d’1,3 milions d’euros. 
Aquestes coses s’han pogut 
tirar endavant. El que no hem 
pogut aconseguir de l’oposició 
és que se sumin a treballar. 
Ens fiscalitzen la feina, però no 
tenim una oposició irresponsa-
ble”, explica Sergi Vila.
En els darrers dos anys, l’Ajun-

tament ha fet una important 
tasca de contenció econòmica 
fins a aconseguir quadrar els 
números i deixar-los en posi-
tiu en l’exercici del 2012. Això 
permetrà tirar endavant el pla 
“Viure al Poble” i cercar finan-
çament. 
Un dels grans actius de Caste-
llolí és Parcmotor, pendent de 
l’inauguració, aviat, del Cam-
pus de Formació, i d’un polígon 
que espera empreses. “Aques-

ta és la teoria, certament, però 
la realitat és organitzar una 
Tuga Trail que porta 800 per-
sones al poble i li dóna vida. 
De moment Parcmotor no es 
tradueix en res tangible. Veu-
rem quin model econòmic hi ha 
darrere del Campus que ha fet 
el Consell Comarcal. Nosaltres 
apostem al màxim per a que 
això funcioni, però de moment 
la realitat és la que és”.
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Anoia Sud  

Tot a punt per a disputar la 2a 
Cursa dels Cobardes de Piera
PIERA / REDACCIÓ

El diumenge 5 de maig té lloc 
la 2a Cursa dels Cobardes, a 
la qual ja s’han inscrit un bon 
nombre de caminants, amb un 
recorregut de 14 quilòmetres i 
amb alguna novetat respecte 
de l’anterior edició. 
La segona edició de la cursa 
dels Cobardes, organitzada 
per l’AV Vall d’Or, tindrà el 
punt de sortida a les nou del 
matí i l’arribada a la Pineda 
de Can Ferrer del Coll, amb 
un recorregut de 14 quilòme-
tres i un desnivell positiu de 
528 metres. Tenint en compte 
la demanda de caminants per 
participar-hi, s’ha habilitat el 
primer tram de la cursa per a 
tothom qui vulgui fer la cami-
nada “Cobarde”, no competiti-
va i que constarà de 7 km de 
desnivell positiu de 235 m.
Les inscripcions es poden fer 
fins avui al web www.elbedorc.
com i també als establiments 
Tot Esport (C/ Sant Cristòfol, 
17 de Piera), Players Esports 
(Av. de Línia, 31 de Masque-
fa) i el Bar del Bedorc (C/ de la 

Plaça, 16 del Bedorc). El preu 
de la inscripció en tots els ca-
sos (competició i caminada no 
competitiva) és de 10 euros i 
hi haurà obsequis per a tots 
els participants. El mateix dia 
de la cursa es podran fer ins-
cripcions, sempre que quedin 
places disponibles.
Com a novetat d’aquesta edi-
ció, la Piscina de Piera col-
labora per primer cop amb 
la Cursa dels Cobardes. Per 
això, i coincidint amb la cur-
sa, se celebrarà el Gran Pre-
mi Piscina de Piera, amb tres 
premis destinats als primers 
pierencs classificats en cada 
categoria: 1r classificat (3 me-
sos gratuïts a la Piscina), 2n 
classificat (2 mesos gratuïts 
a la Piscina) i 3r classificat (1 
mes gratuït).
Finalment, i com a informaci-
ons addicionals, cal afegir que 
l’entrega de dorsals serà diu-
menge a les vuit del matí, una 
hora abans de l’inici de la cur-
sa, i que hi haurà zona d’apar-
cament, guarda-roba i esbarjo 
per als acompanyants.

Piera tanca les Festes del St. 
Crist amb una obra de teatre 
PIERA / REDACCIÓ

Aquest dissabte a la nit, el 
Teatre Foment de Piera acull 
l’obra “Solterons”, una diver-
tida comèdia sobre la història 
d’en Baldiri i en Sidro, que 
amb ironia i humor posen al 
descobert les seves man-
cances. A la recta final de les 
Festes del Sant Crist, demà 
dissabte a les deu del ves-
pre, el Teatre Foment ofereix 
aquesta representació, sobre 
dos amics de la infància que 
utilitzen la ironia i l’humor sim-
pàtic per posar al descobert 
les seves pròpies mancances.

L’acció es desenvolupa a mit-
jans del segle XX en un poble 
imaginari anomenat Sant Gan-
dul Gloriós i l’acció engega 
quan els protagonistes eren 
uns marrecs. A partir d’aquí, 
es fa un intens recorregut per 
les diverses etapes de la seva 
vida i fins més enllà de la seva 
jubilació. 
Tot un reguitzell de diverti-
des anècdotes i entranyables 
bestieses i una història que 
transmet diferents missatges 
de la vida en una contrada re-
presentativa de la Catalunya 
d’aquella època.

Una quarentena d’alumnes van participar d’aquesta iniciativa del Consell Comarcal.

Finalitza amb bons resultats el 
curs per a conèixer l’entorn
PIERA / REDACCIÓ

El curs de coneixement de 
l’entorn ha propiciat que 38 
persones immigrades a la 
comarca, de nacionalitats 
diverses, hagin adquirit co-
neixements sobre diversos 
aspectes essencials de la 
societat catalana. El curs, im-
partit per l’agent d’acollida del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, va finalitzar el passat 15 
d’abril i ha tingut una durada 
de 20 hores. Hi van participar 
38 persones de nacionalitats 
marroquina, pakistanesa i 
equatoriana, i va integrar cinc 
mòduls: Catalunya (aspectes 
polítics, històrics i geogràfics), 

serveis públics, estrangeria, 
àmbit laboral, drets i deures 
fonamentals i societat catala-
na (llengua, cultura, gastrono-
mia, festes populars...).
D’altra banda, el curs ha ofert 
informació complerta sobre el 
funcionament de la societat 
catalana amb l’objectiu d’afa-
vorir l’autonomia i la igualtat 
d’oportunitats de les perso-
nes immigrades a la comarca. 
Aquest curs s’emmarca en el 
servei de primera acollida de-
finit en la Llei d’acollida de les 
persones immigrades i retor-
nades a Catalunya, aprovada 
l’any 2010 pel Parlament de 
Catalunya.

Els Mossos detenen 
tres persones per 
un robatori amb 
violència a Piera
PIERA / REDACCIÓ

El passat dilluns 22 d’abril, al 
voltant de les set del vespre, 
un home es trobava en un bar 
de la urbanització El Portell de 
Piera. Allà tres joves li van dir 
que havien de parlar amb ell 
i el van fer pujar en un cotxe 
per aturar-se en un carrer de 
la mateixa urbanització. Allà 
el van colpejar i se li van em-
portar una motxilla amb docu-
mentació i una cartera amb 
dos-cents euros, deixant-lo al 
mig del carrer. Uns testimonis 
van alertar a la policia i la víc-
tima va explicar que els conei-
xia de vista de la urbanització 
i va facilitar la descripció dels 
presumptes autors a la policia 
i l’adreça d’on creia que vivien. 
El 24 d’abril els mossos, junt 
amb la policia local de Piera, 
van fer recerca dels presump-
tes autors del robatori, però no 
els van trobar als seus domici-
lis, finalment ells mateixos es 
van presentar a les dependèn-
cies de la policia local de Pie-
ra i van retornar els objectes 
que havien sostret. La policia 
els va detenir a tots tres com 
a presumptes autors d’un ro-
batori amb violència i a dos 
d’ells se’ls acusa també d’una 
falta de lesions. Els detinguts 
són Bernabé GM, de 35 anys, 
sense antecedents; Andrés 
RE, de 22 anys, amb antece-
dents i Raquel LP, de 22 anys, 
sense antecedents, tots tres 
de nacionalitat espanyola i ve-
ïns de Piera.
El dijous 25 d’abril els detin-
guts, van passar a disposició 
del jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia d’Igualada 
qui va decretar la llibertat amb 
càrrecs per a tots tres.

La sala municipal 
Les Voltes Casa Bas 
acull una mostra de 
fotografies antigues 
CAPELLADES / REDACCIÓ

Aquest dissabte 4 de maig, la 
sala municipal d’exposicions 
de Les Voltes Casa Bas, in-
augura la mostra de fotogra-
fies antigues de Capellades, 
“Recordar-2”, de l’arxiu del 
capelladí Antoni Quintana i 
Torres. La inauguració es farà 
demà a 2/4 de vuit del vespre 
i l’exposició es podrà visitar 
tots els divendres de set a 
nou del vespre, i els dissabtes 
i diumenges de dotze a dues 
del migdia i de set a nou, des 
d’aquest dissabte i fins el pro-
per diumenge 19 de maig. 

Tous va celebrar la festivitat 
dels patrons de Catalunya
ST. MARTÍ DE TOUS / REDACCIÓ

El passat diumenge 28 es van 
acabar els actes per a cele-
brar la diada de Sant Jordi 
2013 organitzats pels Amics 
de Tous, amb la presentació 
del llibre “Roselles Vermelles” 
de M. Dolors Godoy i la pro-
jecció de la pel·lícula “El bosc” 
d’Óscar Aíbar. 
El passat 19 d’abril, al Ca-
sal es va celebrar el recital 
de poemes “Teresa Tort”, on 
una quinzena de rapsodes, 
van recitar, poemes propis, 
de Miquel Martí i Pol i Joana 
Raspall, entre d’altres. Com 
a cloenda de l’acte es va fer 
homenatge a Salvador Es-
priu, en els 100 anys del seu 
naixement; es va llegir una 
breu biografia i es van recitar 
sis poemes del poeta. El toc 
musical va anar a càrrec dels 
Tous Brothers, que van inter-
pretar quatre peces musicals. 
El recital de poemes i la músi-
ca, va agradar als assistents i 
des de l’organització es valora 
positivament. 

Teatre, llibres i roses
El dissabte 20, la companyia 
Teatre Nu, va presentar la 
seva obra “Raspall”, de Pere 
Calders, al casal en què els 
infants i grans, que gairebé 

ompliren la sala, van sortir 
contents de l’obra que acaba-
ven de veure. El dimarts 23, 
festivitat de Sant Jordi, Pa-
tró de Catalunya, va haver-hi 
la paradeta de roses, llibres, 
sabons i petits objectes, per 
a celebrar la diada segons 
mana la tradició. 

Actes fins diumenge 28
El dissabte 27, el club de lec-
tura comentava el llibre “El 
silenci dels arbres” d’Eduard 
Màrquez. 
Finalment el diumenge 28, al 
migdia M. Dolors Godoy i Rot-
llens, presentava el seu llibre 
“Roselles Vermelles”, un tes-
timoni de la batalla de l’Ebre. 
Una presentació històrica i 
personal, molt emotiva sobre 
la vida del seu germà Carles 
que va morir a la batalla de 
l’Ebre. A la tarda, al cinema 
de Tous, es projectava la pel-
lícula en català “El Bosc” d’Ós-
car Aíbar.
L’associació Amics de Tous, 
vol donar les gràcies a totes 
les persones que han fet pos-
sible realitzar totes aquestes 
activitats. La diada de Sant 
Jordi i la festivitat de la Mare 
de Déu de Montserrat, es me-
reixen activitats per a celebrar 
els patrons de Catalunya. 
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ANSIETAT PER SEPARACIÓ EN 
GOSSOS
És una de les patologies del com-
portament més freqüents que 
ens trobem en la consulta d’eto-
logia del hospital veterinari de 
Catalunya; com el seu nom indica 
l’animal pateix ansietat exclusi-
vament quan no té accés al pro-
pietari o bé perquè aquest està 
fora del domicili o bé perquè no 
té accés al propietari directament
Els signes més freqüents són: 
-destrucció del mobiliari
- bordar
-anar amunt i avall contínuament
- Orinar-se o defecar-se
El diagnòstic i tractament s’ha de 
fer de forma precoç ja que si espe-
rem gaire les probabilitats d’èxit 
són més redundes. Cal realitzar 
un canvi gradual amb la nostra 
interacció amb la mascota per tal 
que canviï el seu comportament; 
no els hem de “mimar” a tot hora 
i quan ells ho vulguin, cal no mos-
trar atenció envers ells abans i 
després d’arribar a casa a no ser 
que mostri una conducta tran-
quil.la. També hauríem d’evitar 
que detecti les senyals que l’in-
dicaran que marxem de casa per 
tal de disminuir el grau d’ansietat 
previ a la nostra sortida. Això no 
vol dir que no haguem d’interac-
cionar amb la nostra mascota, 
però sempre ho hem de fer quan 
mostri una conducta de tranquil-
litat i sobretot únicament quan 
nosaltres ens interessi! Mai 
quan ell ho demani i ens vingui 
a buscar per jugar, acariciar-lo, 
en definitiva cridant l’atenció 
per rebre recompensa (en forma 
de carícies, paraules...). Cal a 
més educar a tots els cadells que 
s’han de quedar sols a casa i que 
no passa res per fer-ho, tècnica-
ment parlem d’habituació a l’ab-
sència del propietari; això es fa 
de manera molt gradual perquè 
l’animal no presenti angoixa 
perquè fa molta estona que està 
sol. Només en un tant per cent 
molt reduït necessiten medica-
ció per al tractament d’aquesta 
patologia del comportament, s’ha 
d’anar al veterinari perquè ana-
litzi el problema i doni els consells 
per tractar aquest desordre del 
comportament.

Ragdoll significa literalment “nina de 
drap”. Aquesta raça és capaç d’aflui-
xar completament els seus músculs i 
relaxar del tot, fins a tornar inert i  tou 
com un ninot, o sigui, tendeix a deixar 
anar el cos com una nina de drap.
El Ragdoll és una raça de gat 
característica per la seva docili-
tat extrema. És summament afable 
i pacient, presta atenció a tot el 
que passa al seu voltant, però no 
s’immuta. És molt dependent i 
casolà, no li  agrada de sortir molt 
i  és incapaç de viure fora de casa.

Té una excepcional predisposició a 
la tranquil.litat encara que malgrat 
aquesta tendència és molt amiga-
ble i juganer i ens perseguirà incan-
sablement per tota la casa. Tendeix 
a imitar conductes, no només del 
seu amo, sinó també els seus com-
panys dins de la casa. Té un son molt 
profund i no fa cas dels sorolls per 
estranys que siguin. Reacciona poc al 
perill ,  no s’impressiona per qualsevol 
persona i no tem enfrontar-se a qual-
sevol cosa, no té instint de preserva-
ció. És un gat que aprèn molt ràpid, 
només cal parlar fort quan estigui 
realitzant una acció indesitjable.
És un gat de cos llarg, robust i mus-
culós. Es tracta en general d’un gat 
gran. El seu creixement total s’acon-
segueix entre els 3 i 4 anys d’edat, i 
els mascles arribar a mesurar 90 cm 
i pesar entre sis i  vuit quilos (10 kg. 

EL RAGDOLL
Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

Algunes línies americans), i  les feme-
lles, entre quatre i sis quilos. Presenta 
pèl llarg o semillarg, més aviat pesat. 
Un gruixut pelatge extern, sedós de 
longitud mitjana, amb collaret, bom-
batxos i una cua emplomallada. En 
colors, estan reconegudes les capes 
Pointed amb o sense guants blancs 
(varietat mitted); Seal Point, Xoco-
lata Point, Blue Point, Lilac Point, 
bicolors en blanc i aquests matei-
xos colors que han d’afectar màs-
cara, orelles i cua, la màscara ha de 
presentar una ve invertida blanca el 
més simètrica i centrada possible. La 
cua és robusta, amb abundant pèl.
Aquesta raça arriba al seu desen-
volupament total fins als tres anys 
d’edat. Una dada curiosa és que els 
cadells neixen gairebé blancs, però 
en cada muda de pèl es van tor-
nant més foscos, principalment de 
les orelles, la cara, els peus i la cua.

Una altra limitació és la seva veu, 
que és debilíssima, i  rarament 
miola, fins al punt que cal vigilar 
per assegurar-se que no li passi res..

No requereix una dieta especial i 
té prou amb un raspallat setmanal. 
S’adapta bé a viure en un apartament.
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” 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 “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

D’UN FORFAIT CIRCUIT PER A TOTHOM PER A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

GUANYADOR
ARCADI ESTEVE ALAMANY

D’IGUALADA
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Les alumnes de 5è de EPRI  del 
col·legi Montclar van iniciar di-
lluns 15 d’abril una experiència 
de tretze dies al English Camp 
Montclar.
“Total English Project” forma 
part dels objectius estratègics 
d’anglès de Montclar. Enfocat 
cap a  l’immersió total lingüísti-
ca en anglès de les estudiants de 
primària. Les alumnes conviuran 
juntes rebent classes d’anglès als 
matins i realitzant jocs i activitats 
divertides durant les tardes.
Les activitats estaran dirigides 
per professorat nadiu anglès amb 
molta experiència en dinàmiques 
d’aprenentatge a través a través 
de diferents estratègies tant lúdi-

ques com d’aprenentatge.
. Aquest English Camp, proveirà a 
les alumnes de moltes activitats 

English Course Montclar

Els alumnes de 4t d’ESO de Ma-
ristes Igualada, van realitzar el 
viatge de final d’etapa a París del 
17 al 22 de març. Van ser sis dies 
molt intensos de convivència i 
descoberta d’una ciutat europea 
diferent. Durant aquests dies, 
vam poder recórrer els racons  
més emblemàtics de la capital 
francesa tant en l’àmbit històric, 
cultural, artístic com de lleure. Du-
rant l’estada, vàrem poder visitar 
tres dels museus més importants 
del món com són el “Louvre”,  el 
Centre d’Art Modern i Contempo-
rani “George Pompidou” i el mu-
seu dels Invàlids; també els barris 
de l’Ille de la Cité, Montmartre i 
“La Défense”.  No ens podem obli-
dar de l’experiència que suposa 
pujar els 300 metres d’alçada de 
la Torre Eiffel ni la visita romànti-
ca i especial de “Paris la Nuit” des 
del “Bateau Mouche”. Tot plegat, 

va començar sentint-nos part de 
la monarquia des del palau de 
Versailles, passant per la « Conci-
ergerie » fins el Castell de Disney, 
on va acabar el nostre itinerari. 

I que menys que un gran espec-
tacle piromusical per celebrar el 
20è aniversari del parc i la finalit-
zació dels estudis obligatoris d’un 
gran grup de l’escola.

4t d’ESO dels Maristes viatgen a París

que faran la seva estada molt en-
riquidora i entretinguda. 

Sant Jordi a les Escoles de 
l’Ateneu

El dimarts 23 d’abril, les Escoles 
de l’Ateneu Igualadí van celebrar 
la festa de Sant Jordi. Cada classe 
va preparar un detall per prendre 
a casa, van fer roses amb diverses 
tècniques, dracs amb fang, punts 
de llibre… Pel matí, els nens i les 
nenes de cicle superior van anar 
a explicar contes a les classes dels 
més petits. Per la tarda al pati de 
l’Escola, els alumnes de cicle inici-
al van oferir un recital poètic i els 
alumnes de cicle mitjà van fer la 
representació de la llegenda de 
Sant Jordi basada en una adapta-
ció de la llegenda publicada per 
Joan Amades en el costumari ca-
talà. Tot seguit es va llegir el ve-
redicte i es van entregar els pre-
mis del 2n Concurs de Dibuix de 
St. Jordi, organitzat per l’AMPA. 
El jurat estava format per la Rosa 
Mª Majoral (mestra de l’Escola 
Ateneu), Jordi Enrich (mestre 
de l’Escola Anoia), Roser Guitart 
(mare de l’Escola) i Gemma Riera 
(AMPA). Els guanyadors van ser, 
en la categoria de P3 l’Urgell Tu-
dela, en la categoria de P4 l’Octa-
vi Càlichs, en la categoria de P5 
el Jan Palà, en la categoria de 1r 
cicle inicial la Laura Batalla i en 
la categoria de 2n cicle inicial la 
Júlia Prades. Tots ells van rebre 
un diploma i un lot de material 
escolar. Entremig de l’entrega de 
premis, pares i mares de l’Escola 
van tenir l’amabilitat d’oferir-nos 

lectures en veu alta de diferents 
poemes de les mans, que és el 
tema interdisciplinar d’enguany 
i del qual aquests dies n’oferim 
una exposició a l’auditori de l’Ate-
neu. Tot seguit es va llegir el vere-
dicte i es van entregar els premis 
del 3r Premi Literari de St. Jordi, 
organitzat per l’AMPA. El jurat es-
tava format per la Dolors Casajo-
ana (mestra de l’Escola Ateneu), 
Eva Solé (mestra de l’Escola Ano-
ia), Xènia Riba (mare de l’Escola) 
i Mònica Peracaula (AMPA). Els 
premiats van ser, en la categoria 
de cicle mitjà la Cristina Batalla 
amb el poema “El mosquit” i el 
Martí Arcarons amb la narració 
“El camaleó sense colors”. En la 
categoria de cicle superior el Pol 
Arcarons amb el poema “El sub-
marí” i la Mònica Estruch amb la 
narració “He caigut a la riera!”. 
En la categoria d’adults les premi-
ades van ser l’Elisabeth Orpinell 
amb el poema “Hi ha persones...” 
i l’Amèlia Romero amb la narra-
ció “La dansa”. Tots els premiats 
van rebre un diploma i un lot de 
llibres. A les 5, al pati de l’escola, 
l’AMPA va muntar la tradicional 
parada amb els contes i llibres 
que nens i nenes, pares i mares 
havien anat portant la setmana 
abans, per celebrar la 6a Edició 
del Mercat d’Intercanvi del Llibre 
Vell.
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Com cada any l’Escola Mowgli ha 
celebrat la festa de Sant Jordi. 
Per l’escola és una diada impor-
tant que sempre es viu molt in-
tensament. Enguany la festa ha 
girat entorn de la nostra llengua, 
una temàtica molt actual.
El diumenge dia 21 l’escola va 
obrir les portes per tal de mostrar 
a tothom el treball realitzat amb 
els alumnes. L’acte inaugural va 
ser la construcció d’un “pilar de 
quatre”, fet per persones vincula-
des a l’Escola. 
A les aules hi havia exposicions 
de fades, dimonis, dracs, bruixes, 
obres inspirades en Miró i sarda-
nistes. També s’hi podien trobar 
murals relacionats amb frases 
fetes, endevinalles,  poemes, 
rondalles, enigmes, jeroglífics, 
cal·ligrames…. A més es podien 
visualitzar corrandes fetes pels 
alumnes i imatges de persones 
d’arreu del món que aprenen la 
nostra llengua. Tot aquest treball 

es complementava amb activi-
tats per a petits i grans com l’ex-
plicació de rondalles, concursos i 
activitats en família.
Totes aquestes activitats van aju-
dar a conèixer millor el català i, 
tal i com es titula la revista “Ter-
rabastall” de l’escola d’enguany, 
entre tots VAM ESTIRAR LA 

LLENGUA!
Per altra banda, el dimarts 23, 
els alumnes de primer van repre-
sentar la llegenda de Sant Jordi. 
També es va dedicar una estona 
a la lectura, on padrins i fillols 
gaudien plegats de la màgia de 
les històries dels contes.

Sant Jordi a l’Escola Mowgli

Des d’aquest dissabte, l’Esco-
la de l’Ateneu Igualadí compta 
amb un espai al pati per dur a 
terme el projecte de l’Hort. Amb 
la col·laboració desinteressada 
d’un grup de pares s’ha construït 
l’estructura necessària per enca-
bir-hi l’hort escolar, que es troba 
al pati en un lloc de pas, airejat i 
ben assolellat.
Aquest nou projecte, que s’inicia 
amb molta il·lusió, es durà a ter-
me inicialment amb els nens i ne-
nes d’Educació Infantil, però està 
previst que tots els nens i nenes 
de l’Escola hi participin.
Amb l’hort escolar s’obre un nou 
ventall d’activitats i experiències 
que ajudaran als alumnes a en-
tendre més bé la vida i les relaci-
ons entre l’ésser humà i la natura 
i, sobretot, a estimar-la. Seguint 
els criteris de conreu ecològic, 
podran comprendre i aprendre 
en la pràctica els conceptes de 
biodiversitat, ecosistemes, eco-
logia bàsica o respecte vers el 
medi. Es podran treballar valors 
tant importants com el treball en 
grup o la col·laboració mútua, el 
consum responsable i l’alimenta-
ció sana.
A les classes dels més petits està 

previst parlar del què s’hi pot 
plantar , com s’ha de posar... i 
també de les normes de respecte i 
cura d’aquest nou espai. Es comp-
tarà amb l’ajuda d’avis que tenen 
horts i que vindran a les classes 
per explicar la seva experiència. 
Sobretot es pretén que els nens 
gaudeixin observant com creixen 
els plançons, que ells mateixos 
hauran plantat i dels quals n’hau-
ran de tenir cura i regar periòdi-
cament.
Amb els més grans de l’escola es 
realitzaran experiments per es-
brinar com és el sòl, mesurant-ne 
el ph i la textura. Està previst fer 
el nostre propi compost i estudiar 
les malalties que poden patir les 
plantes. També es reflexionarà 
sobre la cultura rural i agrícola.
D’aquí uns dies es farà la primera 
plantada que esperem que sigui 
molt productiva. Més endavant, 
quan els alumnes facin la collita 
podran assaborir unes verdures 
i hortalisses gustoses i ecològi-
ques.
Entre tots haurem de cuidar i 
respectar aquest nou espai de 
l’escola que serà una bona eina 
per fer nous i sorprenents apre-
nentatges.

L’hort ecològic de les Escoles de 
l’Ateneu

El passat diumenge 21 d’abril, i 
aprofitant el bon temps que feia, 
l’AMPA de la Mare del Diví Pastor 
va organitzar una bicicaminada 
fins a Montbui poble i un gran 
dinar a l’escola. Ens vam trobar 
tots plegats a les 9 del matí da-
vant de l’escola per sortir, ja fos 
en bicicleta els més valents o 
bé caminant els més tranquils, 
direcció cap al Parc Fluvial. Des 
d’allà i per camins diferents vam 
fer cap tots a Montbui poble, on 
vam poder gaudir d’un esmorzar 
de germanor i d’un gran Taller de 
Bonsais, on vam descobrir com es 
pot transformar una planta sense 
forma en un meravellós bonsai. 
Un cop vam recuperar les forces 
ens esperava la tornada a l’esco-
la, per poder dinar tots plegats al 
pati sota el sol de primavera que 

ens va fer poder agafar els pri-
mers colors de la temporada. 
Des de la Junta de l’AMPA volem 
agrair la gran assistència de tots 
els pares, mares i canalla que 

ens van acompanyar, i donar les 
gràcies també al David Puiggròs 
per la seva desinteressada col-
laboració amb el Taller de Bon-
sais. 

Bicicaminada 2013 del col.legi Mare del Diví 
Pastor

A l’Acadèmia des de fa tres anys, 
realitzem un intercanvi de llibres 
aprofitant la diada de Sant Jordi. 
L’objectiu de l’escola, és recupe-
rar aquells llibres que tots tenim 
a casa i que ja hem llegit o que 
per diferents motius no tenim 
prou espai per guardar, per in-
tercanviar-los amb els nostres 
companys d’escola. Amb aquesta 
idea volem posar a disposició de 
tots els membres de la comunitat 
escolar llibres de forma gratuïta 
i, així, poder satisfer la nostra 
afició a la lectura. La trobada es 
va organitzar al pati de l’escola, 
on alumnes i pares van poder 
accedir lliurament a la tria. Les 
parades estaven classificades 
per temàtiques i per edats. Amb 

aquesta iniciativa, a més a més, 
de fomentar la lectura, pretenem 
contribuir com escola verda al 

medi ambient, gràcies al reciclat-
ge que donem als llibres. 

Intercanvi de llibres a l’Acadèmia Igualada

Amb motiu de l’any Joana Ras-
pall, en què es commemora els 
100 anys del seu naixement, hem 
dedicat la diada a treballar, re-
dactar i recitar poemes d’aquesta 
escriptora.
Hem sortit  a veure les parades 
de llibres a la plaça de cal Font i  
hem escollit un llibre o conte per 

a la classe.
Al vestíbul de l’escola hi ha: L’ar-
bre dels poemes. Un arbre, per 
participar-hi tothom: pares, ma-
res, avis...   Convidats a penjar  
aquell poema que ha tingut un 
significat especial en la vostra 
vida.

Per Sant Jordi, poesia al Mare 
del Diví Pastor
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La quinzena edició del Ral·li 
Ciutat d’Igualada ja és aquí!

Posició d’ascens 
per al CF Igualada femení

MOTOR / LA VEU                   
Avui divendres, 3 de maig, i 
demà dissabte, 4 de maig, tin-
drà lloc la quinzena edició del 
Ral·li Ciutat d’Igualada, una 
prova que es va recuperar l’any 
passat, després de dinou anys 
sense celebrar-se, gràcies a 
l’impuls del Moto Club Iguala-
da, al patrocini de SEAT Anoia 
Motor i al suport d’institucions 
com l’Ajuntament d’Igualada, 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia, la Diputació de Barcelona o 
el RACC, entre altres.
L’experiència de 2012 va ser 
altament positiva, amb un 
multitudinari inici de la prova 
a la Rambla d’Igualada i amb 
uns trams per les carreteres 
de l’Anoia que van congregar 
molt públic. Aquest any, el ral·
li forma part del Campionat de 
Catalunya de Ral·lis 2013 de la 
Federació Catalana d’Automo-
bilisme i, a més, creix i puja de 
coeficient mig a coeficient alt, 
de 6 a 8, fet que el fa inclou-
re cinc trams cronometrats, 
a banda d’assegurar major 
participació i pilots de més ni-
vell. La prova durà el nom de 
Trofeu Garatge Montserrat, 
que aquest 2013 serà el pa-
trocinador principal. El Ciutat 
d’Igualada tindrà en aquesta 
edició 437 quilòmetres en to-
tal, repartits en cinc trams, 108 
quilòmetres dels quals corres-
pondran a trams especials.
Jordi Bòria, president del Moto 
Club Igualada, destaca que 
“l’any passat tothom, organit-
zadors, pilots i públic, van mar-
xar d’Igualada amb molt bones 
sensacions, i això ens ha per-
mès fer créixer la prova encara 
més aquest any”. En aquest 
sentit, afegeix que “organitzar 
una prova de màxim nivell re-
quereix molts més esforços a 
nivell organitzatiu i molta més 
infraestructura”. Rosa Plassa, 
regidora d’Esports de l’Ajunta-
ment d’Igualada, en la mateixa 
línia, destaca que “tot plegat 
suposa un repte important 
com a ciutat” i convida tothom 
“a gaudir d’aquest gran espec-
tacle, ja sigui assistint a la sor-
tida dels cotxes a la Rambla o 
a les carreteres de la comarca, 
on viuran un ambient difícil 
d’oblidar”.
Divendres, 3 de maig a la tarda, 
els cotxes participants passa-
ran les verificacions tècniques 
i quedaran tancats a la zona 

d’assistència que s’instal·larà 
a l’avinguda Mestre Muntaner. 
L’endemà, dissabte, a les 10h, 
es durà a terme l’esperada 

sortida de tots els participants 
des de la Rambla Sant Isidre. 
Durant el matí es disputaran 
tres trams i, a la tarda, els dos 
últims, amb les previsibles 
afectacions a les carreteres de 
l’Anoia que es recomana con-
sultar prèviament. L’arribada 
dels participants, novament a 
la Rambla, es preveu al voltant 
de quarts d’onze de la nit del 
mateix dissabte.
 

PLANXISTERIA I PINTURA · SECAT AL FORN

Ronda Anoia, 31
08710 Sta Margarida de Montbui
www.brillosl.com

Apartat de correus 10
Tel. 93 804 65 62

Fax. 93 803 29 35

El ral·li forma 
part del 
Campionat de 
Catalunya de 2013
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C/ La Pau, 10     08710
Sta. Margarida de Montbui

Tel. 93 803 59 74
jboria@hotmail.com

Pg. Mossén Jacint Verdaguer  S/N
Tel. 93 804 63 61 barsalus@barsalus.com

Tapes - Entrepans - Pastes

Estació F.G.C. - 08700 Igualada

Salutació del President 
del Moto Club Igualada
És un honor per a nosaltres 
tornar a organitzar un any més 
aquest Ral·li. Aquest any és 
potser més important que mai, 
ja que és l’any de la consolida-
ció. Tots sabem que organitzar 
qualsevol esdeveniment és 
complicat, però repetir-lo enca-
ra ho és més. I si a sobre que 
el repeteixes i n’incrementes la 
categoria, això significa que la 
capacitat de treball i involucra-
ció del territori és enorme. Tinc 
la gran sort d’estar envoltat 
de gent amb una capacitat de 
sacrifici admirable, i gràcies a 
ells el Moto Club Igualada és 
un referent arreu, per la seva 
gestió, pel seu compromís, per 
l’èxit de les seves curses i per 
la capacitat d’unir esforços en-
tre sectors molts diferents per 
tirar endavant.
Però parlant de la cursa haig 
de dir que aquest any hi hem 
posat més il·lusió que mai, i 
per això pugem a la màxima 
categoria dels Ral·lis, el més 
que desitjat per moltes escu-
deries, el coeficient 8. No tots 
els clubs poden arribar aques-
ta fita, i menys sent el segon 
any del retornat Ral·li Ciutat 
d’Igualada. Però nosaltres ho 
hem aconseguit. I per si no ens 
estava prou bé, només repetim 
un dels cinc trams cronome-
trats de l’any passat. El fàcil 

hagués sigut repetir trams i no 
complicar-se la vida. Però es 
clar, això és fàcil però no cor-
recte. Per ser ells millors s’ha 
de demostrar any rere any, i 
ens envolten unes carreteres 
per això i molt més. Si, és tor-
nar a començar de zero, però 
la satisfacció de la feina ben 
feta s’ho val.
Estic totalment convençut que 
aquest Ral·li serà un èxit i que 
aixecarà admiració entre els 
participants i públic. Perquè 
quan planteges una cursa i la 
planteges bé, no pot fallar.
Per últim agrair a qui confia 
ens nosaltres, i que esperem 
que ho faci molts més anys. 
Gràcies a Garatge Montser-
rat, podem continuar somiant 
en el Ral·li. I com no a l’Ajun-
tament d’Igualada i a tots els 
Ajuntaments per on passem, 
que sense ells no seria possi-
ble. També a tots els veïns, per 
la seva paciència. I no oblidar 
a les petites aportacions, tan 
d’empreses com de voluntaris 
que son els veritables herois 
de la cursa. A tots ells felicitats, 
sou molt bons.
Bon 15è Ral·li Ciutat d’Iguala-
da, Trofeu Garatge Montserrat.

Jordi Bòria i Taixé
President del Moto Club 

Igualada  

I ara el ral·li amb el coeficient 8...
Ho vàrem aconseguir l’any 
passat amb èxit i ara, ho volem 
tornar a fer amb el 15è Ral·li 
Ciutat d’Igualada. Després de 
recuperar per a l’esport del mo-
tor una de les proves més mí-
tiques del nostre país com és 
el Ral·li Ciutat d’Igualada, Moto 
Club Igualada, de la mà d’una 
junta, socis i col·laboradors to-
talment entregats, vol tornar a 
donar un cop d’efecte tornant 
a realitzar una altra de les pro-
ves mítiques i amb un encant 
especial per al motor català 
com és aquest Ral·li.
L’èxit de la passada edició del 
Ral·li, amb una assistència 
massiva de públic, col·locant-
se i distingida per la Federa-
ció Catalana d’Automobilisme 

com una de les millors curses 
de l’especialitat en totes les 
seves edicions, ens esperona 
per complir amb escreix l’orga-
nització del nou Ral·li.
És un fet que l’afició per l’es-
port de les quatre rodes a la co-
marca s’ha incrementat d’ençà 
que el Moto Club Igualada ha 
començat a organitzar aquests 
tipus de curses. Fet contrastat 
per l’increment de socis afiliats 
al nostre club i de pilots que 
concursen amb els nostres co-
lors. L’esport del motor a l’Ano-
ia i rodalies està més viu que 
mai. I en volem més...
Gràcies a la qualitat organit-
zativa demostrada, enguany 
repetim en el mon de Ral·lis 
però amb una cursa puntuable 

pel Campionat de Catalunya 
de Ral·lis Absolut i Open amb 
Coeficient 8. Cal dir que els 
ral·lis es poden dividir en 3 ca-
tegories, depenent dels trams 
i quilometres recorreguts, i es 
classifiquen per coeficients. 
Així dons tenim el coeficient 
4, el més baix, i com a màxim 
exponent de la categoria el 
coeficient 8, el del Ral·li Ciu-
tat d’Igualada. Una pujada de 
coeficient que ens porta a in-
crementar els quilometres de 
tram cronometrat, i per tan a 
desplegar un dispositiu enca-
ra més gran que l’any passat. 
Aquest fet ens assegura una 
major afluència de participants 
i de públic a la cursa de la nos-
tra ciutat i comarca.

La cursa es disputarà per car-
reteres de la Catalunya cen-
tral. Podem avançar que serà 
un Ral·li espectacular tant 
pel seu recorregut com per la 
seva llargada. Els Ral·lis es 
classifiquen per categories-
coeficients depenen del seu 
recorregut o per la quantitat de 
seccions. 
D’aquesta manera un Ral·li 
pot ser de coeficient 4, 6 o 8. 
Aquests coeficients serveixen 
per valorar les proves amb 
més dificultat, com també per 

multiplicar els punts obtin-
guts pel coeficient del mateix. 
D’aquesta manera es sumen 
molts més punts guanyant un 
Ral·li de coeficient 8 que un 
de 4. Els de coeficient 4 estan 
composats de 2 a 4 trams, els 
de coeficient 6 de 5 a 10 trams 
i els de coeficient 8 de 8 a 14 

Dades interessants
Una quarta part 
dels km del ral·li 
estan cronome-
trats

trams. El nostre Ral·li està con-
cebut com un ral·li de coefici-
ent 8, doncs ja comptem amb 
10 trams cronometrades, la 
qual cosa sumarà molta parti-
cipació. El total de quilòmetres 
del Ral·li serà de 436,90km, 
amb un total de quilòmetres 
cronometrats de 108,00 km. 
El dispositiu desplegat consta-
rà d’una desena de dotacions 
dels Mossos d’Esquadra, mitja 
dotzena d’ambulàncies, entre 
elles dues Unitats de Cures 
Avançades de Mèdic Speed, 
un helicòpter en pre-avís, una 
dotzena d’efectius de Protec-
ció Civil, una desena de cotxes 
d’organització i uns 200 ofici-
als, que vetllaran per la segu-
retat de la cursa.
L’organització vol demanar 
disculpes, precaució i com-
prensió a tots els afectats per 
l’esdeveniment, ja que portarà 
molta gent a aquestes contra-
des, que de ben segur farà que 
el territori es doni a conèixer i 
es promocioni, i amb l’impacte 
econòmic que suposa.
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Horaris de pas de tots els tramsPosició d’ascens 

per al CF Igualada femení

A través d’aquest quadre d’ho-
raris, podeu seguir el raŀli sen-
se cap problema al llarg de tot 
el dissabte. Els cotxes arriba-
ran primer al tram Carme-Orpí,  
a partir de les 10.46, per conti-
nuar després al tram de Que-
rol, a les 11.13. Finalment, el 
tercer tram de la primera sec-
ció, el de la Serra d’Ancosa, 

veurà passar el primer cotxe a 
les 11.55. 
La segona secció permetrà 
veure de nou els participants 
en els mateixos trams, però 
més tard.  Així, el primer en ar-
ribar a Carme-Orpí serà a les 
13.29, per passar a Querol a 
les 13.56, i finalment, a la Ser-
ra d’Ancosa a les 14.38.

A la tarda es correran la terce-
ra i la quarta secció, que canvi-
arà d’escenari.  El tram de Ru-
bió veurà el primer cotxe a les 
17.08, per continuar després al 
de Rauric-Conesa a les 17.54. 
La quarta secció, que podria 
decidir el guanyador del raŀli, 

ja agafarà els participants amb 
les darreres hores de la llum 
de dia. Per Rubió passaran a 
les 19.40, i a Rauric-Conesa, a 
les 20.26.
També podeu observar als 
quadres superiors informació 
més detallada, així com els 

punts exactes de cada tram, 
per poder organitzar-vos el 
matí o la tarda i poder veure el 
raŀli en els millors llocs possi-
bles. En qualsevol cas, mireu 
d’arribar als llocs amb antela-
ció, i, sobretot, seguiu les indi-
cacions de l’organització.

Ctra. N-II, Km 557,5 - Bloc 3, nau 3 i 4 - Pol. Ind. “Les Gavarreres” - 08711 ÒDENA (Igualada)·Tel. 93 806 04 28 - Fax. 93 806 04 26
 E-mail: tdi@expertosentacografo.com - www.turbodiesel-dtcoplus.com  -  www.turbodieselinyeccionodena.com

. Mecànica en general: Dièsel i
  Gasolina
. Especialistes en reparació 
  d’equips d’injecció Dièsel
. Turbocompressors
. Vehicles 4x4
. Electromecànica de 
l’automòbil
. Servei oficial Tacògrafs i 
Limitadors
. Hidràulica
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Mapa dels trams del ral·li i del parc 

d’assistència a Igualada

CTRA. N-II, KM. 551 · 08711 Òdena · Tel. 93 803 34 57 - 93 803 53 66
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Enric Ruiz, l’home del ral·liEl nostre tipus 
de ral·li

Des del 2005 que la junta del 
Moto Club Igualada es va re-
novar per complert i es va re-
obrir la secció d’automobilis-
me, l’Enric Ruiz Ballesteros és 
qui ha portat el pes de la matei-
xa. Gràcies a ell i a tota la junta 
del club, em aconseguit grans 
fites com recuperar la Pujada a 
les Maioles i recuperar el Ral·
li Cluitat d’Igualada. Un home 
que es desviu per a la secció i 
que la viu intensament.
“Aquest Ral·li ha sigut la cul-
minació de la secció de cot-
xes del club. Fa molts mesos 
que hi estem treballant, ja que 
no és fàcil coordinar més de 

400km de ral·li. Em hagut de 
parlar amb institucions, veïns, 
serveis mèdics, policia, road-
books, calibratges,... però el 
resultat val la pena. Per sort 
tenim un equip humà i altres 

escuderies a darrere que sen-
se ells no seria possible. L’in-
tercanvi d’ajuts entre escuderi-
es és sempre fonamental per 

dur a terme aquest esdeveni-
ments, i això és una feina de 
tot l’any.”
“Pel que fa al Ral·li, estem molt 
orgullosos ja que hem variat 4 
dels 5 trams de l’any passat, 
fent·lo més espectacular i més 
llarg. I a sobre, som el ral·li més 
barat del campionat. Aquest 
any recorrem un tros de tram 
que es fa pel Mundial de Ral·lis 
i això ens motiva molt. Espe-
rem que el resultat de mesos 
de treball doni els seus fruits 
el 3 i 4 de maig i tots puguem 
gaudir d’aquest intensament” 
ens comenta Enric Ruiz.

Divendres, i so-
bretot dissabte, 
Igualada s’omplirà 
de cotxes partici-
pants

El XV Ral·li Ciutat d’Igualada 
s’emmarca en aquesta edició 
en el Campionat de Catalunya 
de Ral·lis 2013, en la seva ca-
tegoria Absoluta i l’Open, com 
també en Regularitat Clàssic 
Sport.
Aquestes curses es disputen a 
llarg d’un recorregut de carre-
teres asfaltades i es divideixen 
en dues parts. Per un cantó 
tenim els enllaços i per altre 
tenim els trams cronometrats. 

Els enllaços són oberts a la cir-
culació de vehicles.
En canvi els trams cronome-
trats estan totalment tancats al 
trànsit i només hi poden acce-
dir els serveis de cursa i emer-
gència. Els trams cronometrats 
es disputen per carreteres pre-
feriblement revirades, ja que 
estan subjectes a unes mitges 
de velocitats màximes, per tal 
d’afavorir l’espectacle i la se-
guretat dels pilots. Pel que fa 
a les categories destaquen els 
Grup A i Grup N, vehicles amb 
preparacions molt similars als 
cotxes que disputen el Mundial 
de Ral·lis.
El Campionat de Catalunya de 
Ral·lis es pot disputar en una 
o dues jornades. En el cas del 
Ral·li Ciutat d’Igualada hem 
decidit de disputar-lo en dues. 
D’aquesta manera comença-
rem divendres a la tarda amb 
la verificació de vehicles. En 
aquesta primera fase es ga-
ranteix que tots el participants 

compleixin amb la normativa 
establerta per la Federació 
Catalana d’Automobilisme res-
pecte a les normes de segure-
tat. Aquesta verificació es farà 
en un punt cèntric, delimitat i 
segur de la ciutat d’Igualada, 
per tal d’apropar els partici-
pants al públic. També queda-
rà delimitat la zona d’assistèn-
cia i i reagrupament.
El dissabte a primera hora del 
matí es durà a terme la sortida 
al Ral·li que es dividirà en dues 
seccions. La primera secció la 
formen dues passades per tres 
trams cronometrats i la segona 
dues passades per dos trams 
cronometrats, conformant així 
un total de 10 trams de velo-
citat. Entre cada una de les 
passades es durà a terme una 
assistència mecànica i entre 
cada secció un reagrupament.
Els equips de la categoria Ab-
soluta faran les dues seccions, 
els de la categoria Open realit-
zaran només la primera secció.
Finalitzades les dues secci-
ons es procedeix a publicar 
la classificació. Aquesta ve 

donada per la suma de temps 
de tots els trams cronometrats. 
El guanyador del Ral·li serà el 
que obtingui el temps inferior. 
D’aquí també s’extrau la clas-
sificació per categories. Orde-
nada la classificació es pas-
sarà a l’entrega de premis on 
es comptarà amb la presència 
de les autoritats de la zona així 
com del públic i premsa, tant 
escrit com audiovisual.

L’organització anirà a càrrec 
d’un dels clubs amb més his-
tòria del motociclisme i auto-
mobilisme català, el Moto Club 
Igualada.
Catorze edicions d’aquesta 
cursa entre els anys 1968 i 
2012, i 54 anys organitzant 
proves d’alt nivell, avalen la ca-
pacitat organitzativa del Club, 
encara que si tenim en comp-
te l’organització de curses de 
motociclisme, aquest aval es 
projecta molt més enllà de les 
nostres fronteres. D’entre mol-
tes curses organitzades, des-
taquen:
1959  Fundació de l’entitat
1960  1r. Moto Cross d’Iguala-

da
1962  1r. Gran Premi de Karts
1964  1a. Pujada a les Maioles
1968  1r. Ral·li Ciutat d’Iguala-
da
1969  1r. Trial d’Igualada
1979  1r. Enduro de Castellolí
1983  1r. Ral·li Motociclista de 
l’Anoia
1986  Campionat d’Europa de 
4x4
Campionat d’Espanya de Ral·
lis
Campionat d’Espanya de Trial
Campionat d’Espanya d’Endu-
ro
1987  Campionat d’Europa 
d’Enduro
Camp. d’Espanya de Motocròs

1989  Sprintrail Castellolí
1992 XVII Pujada a les Maioles
1994·98 Camp. d’Espanya Tri-
al
2002·2010 Camp. d’Espanya 
de MX
2007 1r. Ral·li Clàssics Anoia
XVIII Pujada a les Maioles
2009 Camp. del Món d’Enduro
2010 Camp. de Catalunya de 
BikeTrial
2011 Camp.d’Espanya de 
CrossCountry
Camp. de Catalunya d’Enduro
V Ral·li Clàssics Anoia
2012 XIV Ral·li Ciutat d’Igua-
lada
Campionat de Catalunya d’En-
duro

Moto Club Igualada, un club 
amb tradició organitzadora

“Aquest ral·li ha 
sigut la culminació 
de la secció de co-
txes del club” diu 
Ruiz

Es comptarà amb 
un total de 10 
trams de velocitat
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15, Ple i Cavalls
JOSEP MARIA VIDAL / LA VEU                   
A pocs metres del lloc on visc 
aquest mes d’abril hi ha hagut 
durant tres setmanes segui-
des, encertants de ple al 15 de 
les travesses futboleres, diuen 
que possiblement sigui un rè-
cord a l’estat espanyol. Millor 
que no m’allargui en aquest 
tema no sigui cas que perdi a 
un gran amic racing que això 
del futbol el posa a moltes re-
volucions per minut però no 
pas positivament.
Però el joc continua i una de 
les jugades clàssiques a les 
ruletes dels casinos es apostar 
per un número i per augmen-
tar els guanys es normal jugar 
al número elegit acompanyat 
dels cavalls, per exemple: 15 
ple i cavalls. I si al 15 la pro-
va igualadina ja hi arribat, se-
ran més de 10.000 els cavalls 
mecànics que correran des-
fermats per les carreteres de 
l’Anoia i comarques properes.
Amb aquesta ja són 15 les edi-
cions del Raŀli Ciutat d’Igua-
lada, tenint en compte que 
la primera va ser l’any 1968. 
D’entrada semblen poques 
però tenint en compte que la 
comarca de l’Anoia no ha sigut 
amb els anys una comarca for-
ta pel que fa afecció a l’auto-
mobilisme esportiu dins el pa-
norama català, aleshores les 
quinze edicions ja comencen a 
ser considerables.
Tres èpoques ha viscut el raŀli 
igualadí, després de la prime-
ra ja esmentada de l’any 1968, 
organitzada per Moto Club 

Igualada, a primers de la 
dècada dels anys 80 va ser 
Auto Sport Igualada qui du-
rant dotze anys el va orga-
nitzar i el raŀli que porta el 
nom de la nostra ciutat va 
assolir, en una de les seves 
edicions per primera vega-
da a l’estat espanyol, una 
inscripció rècord de 140 
pilots. 
Però després de les dotze 
edicions de l’ASI, el raŀli va 
estar uns any aturat fins 
que l’any passat MCI el va 
tornar aixecar i amb una 
novetat important i lloable, 
sortida i arribada a la Ram-
bla igualadina.
El retorn de la catorzena 
edició era una aposta arris-
cada ja que l’esforç de portar a 
terme una prova d’aquest tipus 
en temps de crisi, comportava 
tot un repte per MCI. L’èxit a 
tots nivells va ser evident i al 
final del raŀli ja tothom pensa-
va en la propera edició, la qual 
cosa equivalia a dir que pilots 
i afeccionats van quedar satis-
fets, amb el que el raŀli assegu-
rava la seva continuïtat.
Era i és tot un merescut re-
coneixement a les desenes, 
centenes de persones ano-
ienques que al llarg dels anys 
han sacrificat hores d’esbarjo, 
hores de son, per tal que la 
prova igualadina i anoienca de 
l’automobilisme esportiu tingui 
una brillantor i un ressò que la 
totalitat de la resta de clubs ca-
talans han elogiat.
I especialment és un homenat-

ge als pilots i copilots de casa 
que al llarg de la temporada 
competeixen en els diferents 
campionats catalans, estatals 
i mundials. Seria injust desta-
car noms i cognoms de pilots 
que amb els anys han destacat 
més que altres pel que fa a vic-
tòries i títols, doncs no podem 
oblidar que l’especialitat de raŀ-
lis sempre ha sigut molt cara 
i comptar amb un bon cotxe, 
amb un cotxe potent és vital 
per aspirar a ocupar llocs cap-
davanters. 
Tots coneixem a varis pilots 
anoiencs que si haguessin tin-
gut recursos suficients haurien 
arribat possiblement a constar 
en el palmarès d’importants 
raŀlis internacionals. Pilots que 
pel sol fet de poder participar 
al Raŀli Ciutat d’Igualada ja és 

un èxit, poder gaudir de la 
velocitat en aquelles carre-
teres comarcals per les que 
passen desenes de vega-
des durant l’any però durant 
el raŀli tancades al trànsit, 
representa una gran satis-
facció.
El raŀli no podria funcionar 
sense patrocini i com ja va 
passar en les edicions de 
l’ASI i amb les de MCI, la 
coneguda família igualadina 
Basols és el patrocinador 
oficial un any més. L’any 
passat fou mitjançant Anoia 
Motor, concessionari Seat, 
i enguany és el Garatge 
Montserrat, concessionari 
Opel i Chevrolet. Família 
Basols que a la vegada amb 

els anys han sigut destacats 
pilots, el Pere, amb uns su-
perpreparats Seat 600 que de 
Seat crec que tan sols en teni-
en la carrosseria i que portava 
algun d’aquells emblemàtics i 
potents motors Abarth, Conti, 
Nardi, de l’època. 
També el seu germà Josep 
Maria va demostrar les seves 
exceŀlents habilitats al volant 
dels Opel Corsa en l’especia-
litat d’eslàloms. I si el tiet era 
ràpid i sobretot espectacu-
lar a les pujades en costa i el 
seu pare era molt fi a l’hora de 
passar de manera ràpida les 
bitlles dels eslàloms, el seu fill 
Josep va demostrar la seva 
gran classe a la modalitat de 
raŀlis aconseguint fins i tot pro-
clamar-se campió estatal. Es 
comenta, que el Josep no ha 

penjat definitivament el casc, 
seria magnífic el seu retorn a la 
competició.
45 anys després de la primera 
edició el raŀli igualadí disputarà 
la seva 15a. edició. Del 1968 
tinc algun record encara que 
no gaire concret doncs entre 
altres coses per edat no dispo-
sava de carnet de conduir. Ara, 
i després de 55 anys, procuraré 
com els centenars d’anoiencs 
i milers d’afeccionats vinguts 
d’arreu de Catalunya triar al-
gun lloc espectacular per gau-
dir de les evolucions dels pilots 
i els seus cotxes. Sempre, és 
clar, des d’una posició raona-
blement protegida per la nostra 
integritat física i també per coŀ-
laborar amb l’èxit del raŀli, no 
podem oblidar que l’esport del 
motor és perillós.
Falten poques hores per l’inici 
del que tot fa pensar que serà 
un gran raŀli. En els temps ac-
tuals, la majoria d’organitza-
dors repeteixen pràcticament 
els trams cronometrats de les 
darreres edicions, d’aquesta 
manera s’estalvien feina. En 
canvi, Moto Club Igualada, 
dels cinc trams de l’anterior 
edició quatre d’ells són nous. 
Trams nous que aprofiten tros-
sos de trams d’altres edicions, 
però en definitiva són inèdits. I 
això actualment és de valents, 
és apostar clarament per fer 
el ple al 15 i la resta, els més 
de 10.000 cavalls ben domats 
pels seus pilots, hi posaran 
l’espectacle.

Tots els 65 participants en el ral.li
1 E GIRONELLA JOSEP Mª MEMBRADO/ORIOL JULIÀ MITSUBISHI LANCER
2 E MOTOR TERRASSA JORDI GAIG/ALEIX ASTUDILLO PORSCHE 9
3 E OSONA CARLES LLINAS/KIKO TORRA MITSUBISHI LANCER 
4 E COSTA BRAVA FERRAN NIEVA /CESAR GRAU PEUGEOT 106 GTI 
5 MC IGUALADA MIQUEL PRAT/DANIEL MONTANER RENAULT CLIO 
6 PCR SPORT DAVID SAYÓS/XEVI MORENO MITSUBISHI COLT 
7 PEU A BAIX JORDI ALÒS/MARÇAL MOMPIO RENAUL 5 TURBO 
8 A FONDU COMPETICIÓ JOSEP Mª MARTINEZ/LUKA LARROSA BMW M3 
9 E BAIX EMPORDÀ MARC AGUSTÍ/ABEL VIÑAS PEUGEOT 206 XS 
10 MOTOR CLUB SABADELL OSCAR BARROSO/GUILLEM ROVIRA PEUGEOT 206 XS 
11 E MOTOR TERRASSA PEDRI GARCIA/FRANCISCO JAVIER ROSA PEUGEOT 206 XS 
12 E MOTOR TERRASSA JORDI MONTERO/MARTA ANGLADA RENAULT CLIO RAGNOTTI 
14 E MOTOR TERRASSA EDUARD PUIG/MARC PASCUAL RENAULT CLIO SPORT F2000
15 MC IGUALADA MARC CAÑELLAS/MARC SAULEDA RENAULT CLIO SPORT
16 E MOTOR TERRASSA FELIP SAN ANDRES/CARLOS CABRERO RENAULT CLIO RAGNOTTI
17 MOTOR CLUB SABADELL JOAN TEIXIDO/SANTI DIEGUEZ BMW 325I 
18 PEU A BAIX ISAAC BORRELL/AXEL CORONADO FORD FIESTA 
19 E COSTA DAURADA JORDI TRIUS/JORDI PUCHOL SEAT LEON CUPRA 
20 E PENEDES COMPETICIÓ OSCAR FLORES/MARTA YLLA PEUGEOT 106 RALLYE 
21 MOTOR CLUB SABADELL DAVID CENALMOR/FELIX CUENCA CITROËN SAXO
22 MOTOR CLUB SABADELL OSCAR TRIANO/PATRICIO GIMENEZ PEUGEOT 206 XS 
23 MOTOR CLUB SABADELL TONI RODRIGUEZ/ALAN TOMILLERO CITROËN SAXO VTS 
24 E GIRONELLA JOSEP ANTON DOMENECH/MANEL MARCHAL SUZUKI SWIFT 
25 E MOTOR TERRASSA JAIME ABAD/ALEX VALLE FORD SIERRA COSWORTH 
26 E MOTOR TERRASSA ALEX SANTACATALINA/JOAN CAMPOS PEUGEOT 206 GT
27 MC IGUALADA JOAN MORROS/CARLES PLANELL VOLKSWAGEN GOLF GTI 
28 MC IGUALADA DAVID ABAD/DAVID USON BMW M3 
29 E GIRONELLA LLUIS MAS/MANEL FERNANDEZ BMW M3 
30 E BAIX EMPORDÀ ROBERT PUIG/JORDI MANUEL RENAULT 5 GT TURBO 
31 BIELA CLUB MANRESA JOAN CALDERER/JORDI RAMIREZ PEUGEOT 106 RALLYE 
32 ESCUDERIA LA SELVA GERARD FONTANER/XAVIER JIMENEZ PEUGEOT 106 GTI
33 MC IGUALADA RAIMON MORATÓ/MARC CENDRA CITROËN SAXO

34 E MOTOR TERRASSA JULIO BAIXAULI/JOSEP ANGEL PEUGEOT 206 XS 
35 E MOTOR TERRASSA ALFREDO ANTON/DAVID CENDRA PEUGEOT 107
36 MC IGUALADA VICTOR VICO/ORIOL CORDOBA PEUGEOT 107
37 ESCUDERIA MOTOR TERRASSA LLUIS COSTA/ORIOL SANCHEZ PEUGEOT 205 RALLYE 
38 E COSTA DAURADA JOAN MARCOS/RAMON SEGARRA PEUGEOT 205 RALLYE 
39 E PENEDES COMPETICIÓ PAU GONZALEZ/FRANCESC SABATE CITROËN SAX
40 E LLEIDA OSCAR OVIEDO/NACHO GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 
41 E COSTA DAURADA CESAR CRESPO/J. JOSE HERNANDEZ PEUGEOT 106
42 E COSTA DAURADA ERNEST MAS/ALBERT GARDUÑO PEUGEOT 106
43 E BAIX EMPORDÀ JOAN MIQUEL TABERNER/SILVIA RIBAS PEUGEOT 106
44 E MOTOR TERRASSA JUAN LUIS ESCRIBANO/MARC VALVERDE SUZUKI SWIFT GTI
45 AUTO CLUB RONÇANA JORDI TERRICABRES/YERAY SOTO PEUGEOT 206 XS 
46 MOTOR CLUB SABADELL RAÜL CASTÁN/ALBERT CARDÓ PEUGEOT 206 XS 
47 E OSONA ALEIX VILA/MARC ROCA PEUGEOT 206 XS 
48 E BAIX EMPORDÀ ALEXANDRE AMIR/EDGAR VALERO PEUGEOT 206 XS 
49 E PENEDES COMPETICIÓ MARC QUE/MARC RODA PEUGEOT 205 RALLYE 
50 MOTOR CLUB SABADELL EMILIANO OSUNA/ARNAU PARERA CITROËN SAXO
51 MOTOR CLUB SABADELL HELENA TABERNER/LAURA TALLES PEUGEOT 205 
52 ESCUDERIA BAIX EMPORDÀ OSCAR SEGURA/ADRIÀ SERRATOSA RENAULT CLIO
53 ESCUDERIA LLEIDA JORDI GALOFRÉ/JUAN MORENO CITROËN AX 
54 A FONDU COMPETICIÓ CHRISTIAN RESINA/DANI MUNTADAS CITROËN SAXO 
55 MC IGUALADA LLUIS BASURTE JORBA JAUME POCH PES RENAULT 5 GT TURBO
56 E COSTA BRAVA NARCÍS POU CARBÓ MARC VILA CASADEVALL LANCIA DELTA 
57 BLACK MOTORSPORT JOSE PUJOL/CARLOS FERNANDEZ VOLKSWAGEN GOLF 
58 E COSTA DAURADA LLUIS LLOP/DAVID NIZA VOLKSWAGEN GOLF GTI
59 E BAIX EMPORDÀ JOAN TOMÀS/XAVIER CHORNET VOLKSWAGEN GOLF GTI 
60 MC IGUALADA JOAN SALINAS/JOAN CODINACHS SEAT 1430 
61 E LLEIDA JOAN MIQUEL/JOAN FONT RENAULT 11 TURBO 
62 E GIRONELLA JOSEP COSTA/FRANCESC COSTA PORSCHE 911 
63 E GIRONELLA GUILLEM JOVÉ/JOSEP MORAL SEAT 127 FURA
64 MOTOR CLUB SABADELL FERMÍ RIBERA/IGNASI FERNANDEZ PORSCHE 911 
65 E COSTA DAURADA MARCELÍ MARTI/CARLES DATSIRA VOLKSWAGEN GOLF
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Del 18 al 25 d’abril, 3 alumnes 
de l’Escola Pia d’Igualada i la 
coordinadora del projecte hem 
compartit moltes experiències 
a Thessaloniki (Grècia). Thessa-
loniki, segona ciutat de Grècia 
i capital de la regió de Macedò-
nia, compta amb més d’un milió 
d’habitants i ens ha obert les se-
ves portes. Aquests alumnes dins 
l’optativa de 2n ESO, Comenius, 
han tingut l’oportunitat de viat-
jar al nord de Grècia, viure amb 
una família i formar part del seu 
dia a dia  i alhora incrementar 
la seva competència lingüística 
en anglès. El projecte anomenat 
“La influència de les TIC en la 
salut i l’aprenentatge”  el porten 
a terme sis països: Dinamarca, 
Alemanya, Països Baixos, Polò-
nia, Grècia i Espanya. Aquest és 
el segon any del projecte i a punt 
d’acabar-se.

Durant aquesta setmana hem 
fet:
- Una visita al museu tecnològic 
“Noesis” de Thessaloniki
- Una sortida a les muntanyes de 
Meteora per visitar els monestirs 
de Kalambaka
- Una exploració de la ciutat de 
Thessaloniki buscant indrets del 

casc antic al voltant de les mura-
lles fent servir GPS i brúixola
- Una visita d’esglésies bizantines 
i de l’emblemàtica Torre Blanca, 
símbol de la ciutat
- Una excursió a Vergina, on vam 
veure les tombes dels reis de Ma-
cedònia
- Una excursió a Edessa, on vam 
gaudir del famós salt d’aigua
- Un tast dels diferents i típics 
àpats grecs
- Un intent de participar en jocs i 
balls tradicionals grecs
- Una aproximació al sistema 
educatiu grec
- Una passejada joiosa per la ri-

L’Escola Pia realitza un viatge Comènius a Grècia

quesa històrica i pels monuments 
de la ciutat
Sobretot, hem pogut compartir 
amb els altres països l’art, la cul-
tura i els principals museus de la 
ciutat. I també hem concretat, 
redactat i avaluat el projecte fins 
ara, per part dels coordinadors de 
cada país.
Aquesta és la cinquena mobili-
tat Comenius i ha estat molt po-
sitiva. Hem pogut gaudir d’una 
excel·lent hospitalitat, cordiali-
tat i caliu per part del poble grec 
que ens ha fet estimar el seu país 
i, encara més, la seva gent.

Un curs escolar més i la nostra 
escola ha tornat a celebrar una 
jornada literària.
Cal dir que van participar-hi tots 
els nivells de Primària del Centre 
i remarcar la bona qualitat de les 
obres que s’hi van presentar, per 
tant, va ser difícil que el jurat po-
gués decidir quines havien de ser 
mereixedores de premi, d’entre 
totes, els premiats van ser els se-
güents:

1r  Pomers
1r Premi: Paula Lucas Lorenzo
2n Premi: Aiser Ibañez Salvatierra
3r Premi: Gina Marsinyach Corral

1r Cirerers
1r Premi: Àlex Kiesel Márquez
2n Premi: Èric Pedregosa Rabell
3r Premi: Berta Moreno Aguilera

2n Castanyers
1r Premi: Mireia Florensa Arias
2n Premi: Irina Estrada Anguiano
3r Premi: Xavier Malpartida Tous

2n Magraners
1r Premi: Roser Figueres Martínez
2n Premi: Àlex Cáceres Capel
3r Premi: Paula Pérez Soteras

3r Noguers
1r Premi: Berta Raja Bacardit
2n Premi: Guillem Torres Durán
3r Premi: Cristina Bosch Orga

3r Ametllers
1r Premi: Clara Guang de Luna 
Solé
2n Premi: Marta Sabaté Solà
3r Premi: Andreu Pérez Bonastre

4t Oliveres
1r Premi: Cristian Torroglosa Ro-
dríguez
2n Premi: Gil Bachs Elias
3r Premi: Natàlia Hernández Me-
dina

4t Til·lers
1r Premi: Èric Pons Garrancho
2n Premi: Gisela Giménez Cli-
ment
3r Premi: Xènia Alemany Rovira

5è Pins
1r Premi: Andreu Bermejo Borre-

lla
2n Premi: Sandra Domínguez Lu-
cena
3r Premi: Laura Segués Serradell

5è Avets
1r Premi: Clàudia Pérez Sandoval
2n Premi: Marta Cantenys Pani-
agua
3r Premi: Bernat Domingo Pala-
cios

6è Roures
1r Premi: Paula Sánchez Triviño
2n Premi: Laura Núñez Sala
3r Premi: David Palau Leonés

6è Alzines
1r Premi: David Malpartida Tous
2n Premi: Llum Díaz Hernández
3r Premi: Clàudia Sánchez Farre-
ras

Jornada literària al Col.legi Monalco

Aquest dimarts dia 23 d’ abril a 
la tarda, va tenir lloc a l’escola 
Montclar  la XIX edició dels tradi-
cionals Jocs Florals, amb els quals 
commemorem la diada de Sant 
Jordi. L’ESO i el Batxillerat van 
celebrar un any més aquest cer-
tamen en un acte presentat per 
les alumnes de 2n de Batxillerat i 
que es va encetar amb el discurs 
del mantenidor d’enguany, el Sr. 
Jordi Quintana, de Ràdio Igua-
lada. Seguidament, es va recitar 
una selecció escollida dels poe-
mes guanyadors i es va procedir 

a l’entrega de premis: un diploma 
i la rosa per a cada guardona-
da. Per cloure l’acte, el cor de les 
alumnes de 3r d’ ESO va interpre-
tar la cançó “Un nus al cor”.
Novament, doncs, vam gaudir 
d’una tarda plena de poesia, pa-
raules, música i sentiments.
Volem agrair la presencia a l’acte 
del periodista  Jordi Quintana de 
Radio Igualada amb el que vam 
poder gaudir d’un discurs ple de 
referències poètiques properes i 
plenes d’emocions.

Jocs Florals al Montclar

Els alumnes de primer de batxi-
llerat han participat en un nou 
intercanvi amb l’escola alema-
nya Berufskolleg am Wasserturm 
de Bocholt .
Durant els dies que han convis-
cut amb nosaltres, han realitzar 
tota una sèrie d’activitats que 
han anat des d’excursions per co-
nèixer el més destacat del nostre 
territori com són les caves de Sant 
Sadurní d’Anoia, el Barri Gòtic de 
Barcelona, o el Museu Paperer 
de Capellades, com a participar 
en activitats pròpies d’estudiants 

per aprofundir en el coneixement 
de la llengua castellana .
Durant la seva estada no ha fal-
tat un recorregut històric pels in-
drets més destacats de la nostra 
ciutat i la rebuda per part de les 
autoritats del nostre Ajuntament 
amb un acte de grat record.
Després de conviure amb les fa-
mílies dels nostres estudiants 
esperem que aquesta relació 
d’amistat no acabi un cop acabat 
l’intercanvi i que, algun dia, ens 
puguem tornar a retrobar tots!

L’escola alemanya Berufskolleg 
am Vasserturm d’intercanvi 
amb l’Acadèmia Igualada
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Els nens i nenes de la Llar d’In-
fants dels Maristes han celebrat 
la diada de St. Jordi tot treballant 
la llegenda i els contes.
El dilluns, tots junts, vam poder 
gaudir d’una representació de la 
Llegenda de Sant Jordi. En tot 
moment van estar molt atents i 
participatius.
El dimarts, els nens i nenes de 
P2 vam anar tot passejant fins 
a la Llibreria de la Maquineta 
a comprar contes per la classe. 

Durant el camí vam poder veure 
diferents parades de roses, i vam 
poder observar la gran varietat 
que hi havia. A la tarda vam anar 
al Saló a veure els nens i nenes 
de 4t. de primària que feien una 
representació amb titelles ge-
gants de diverses llegendes de la 
comarca de l’Anoia.
I el dimecres, vam compartir amb 
els companys/es de classe el con-
te que ens havien comprat els pa-
res per la Diada. 

La llar d’infants dels Maristes 
celebra Sant Jordi

Un any més a l’escola hem cele-
brat la diada de St. Jordi.
Durant el matí, els alumnes d’Edu-
cació Infantil han realitzat una 
sortida a les parades de  “Cal 
Font”.
Els alumnes de Primària han po-
gut assistir a un emotiu recital 
de poesia, en motiu del centenari 
de Joana Raspall, on es combina-
va l’audiovisual amb la lectura 
de poemes realitzada per alguns 
alumnes de Cicle Mitjà i Superior. 
Aquest recital estava amenitzat 
per unes composicions musicals 
d’orgue, guitarres i violins inter-
pretades per alumnes de 5è i 6è.
Seguidament vam realitzar el re-
partiment de premis del concurs 
literari on hi participaven els 
alumnes d’Educació Primària en 
diferents tipologies textuals. 
Els alumnes d’Educació Infantil 
també van participar en un con-
curs de dibuix sobre la llegenda 

de St. Jordi.
A la tarda, es va fer la represen-
tació de la llegenda de St. Jordi, 
assajada per una mare i mestres 
de l’escola i representada per 
alumnes de 1r i 2n conjuntament 
amb mestres del centre.

Tota la festa va finalitzar amb un 
berenar amb coca i xocolata per 
tothom, gentilesa de l’AMPA.
Ha estat una diada molt ben vis-
cuda i reivindicativa per tota la 
comunitat educativa.

Celebració de la diada de Sant Jordi a l’escola 
Ramon Castelltort

Des d’aquest curs, Mestral ha 
incorporat al seu projecte curri-
cular una convivència d’immer-
sió lingüística en anglès amb els 
nens de 5è de Primària. Aquesta 
activitat té una durada de dues 
setmanes i té l’objectiu de practi-
car la llengua anglesa amb con-
tinguts més lúdics, treballant per 
projectes i unitats transversals, 
i interactuant amb monitors de 
parla anglesa.
L’estada es desenvolupa entre els 
dies 15 i 27 d’Abril i allà treballa-
ran continguts de totes les assig-
natures a la vegada que aprenen 
curiositats sobre la cultura dels 
diferents països de parla anglesa. 
També practicaran esports típics 
dels anglesos com el cricket i pre-
pararan un recital per a les famí-

lies, que estaran presents a Roca-
corba l’últim dia de l’experiència.
L’equip educatiu del col·legi està 
molt il·lusionat amb el projecte, 

tant per la bona planificació de 
les jornades com pel profit que 
poden treure els alumnes amb 
aquesta activitat.

Els alumnes de 5è de Primària de Mestral fan 
dues setmanes d’immersió lingüística en anglès

Els nens i nenes de les classes de 
les Formigues (P3) hem anat d’ex-
cursió al Món St. Benet. Un cop 
allà hem fet dos tallers: el de la 
fruita i el de l’hort.
Al taller de la fruita vam conèixer 
la Clementina, una venedora de 
fruita a qui vam poder ajudar a 
collir les fruites perquè les pogués 
vendre. Després ens va convidar a 
fer una brotxeta de fruita on vam 
menjar poma, maduixa, plàtan, 
raïm, pinya i papaia.
Al taller de l’hort, l’Eudald i la 
Mireia ens van ensenyar un con-
te gegant amb el qual ens van 
explicar moltes coses de la vida 
al camp. Vam poder menjar enci-
am, bleda, Ah! i floretes de col... 
Ummmm, boníssimes! Llavors 

vam anar a plantar un enciam i 
una ceba, a veure si creixen!!

Escolàpies a Món Sant Benet

Ens va fer molt bon dia i ens ho 
vam passar molt bé!

Els alumnes d’economia d’empre-
sa de 1r de Batxillerat porten me-
sos treballant en la creació de la 
seva miniempresa Infinitus. Mol-
tes han estat les hores de treball 
per elaborar el seu producte i tot 
el que suposa crear una miniem-
presa.
Infinitus és una companyia que 
fabrica polseres artesanals, per-
sonalitzables tant pel que fa a la 
varietat cromàtica com pel seu 
aroma. Els alumnes s’han hagut 
d’organitzar com si d’una em-
presa real es tractés, distribuint 
les tasques per àrees funcionals 
(màrqueting, producció, direcció 
general, recursos humans, etc.). 
També han fet l’expansió inter-

nacional de l’empresa mitjançant 
l’aplicatiu Enterprise Without 
Borders, cosa que ha permés fer 
aliances amb altres miniempre-
ses d’estudiants estrangers.
Per elaborar el seu producte han 
fet diversos prototips i no ha es-
tat fácil arribar al producte final. 
Tot i així, ja ho tenen i estem 
inscrits a la competició nacional 
de JA i participarem a la fira de 
miniempreses que es celebrarà a 
Cardona el 25 de Maig. En aques-
ta fira es farà una presentació del 
producte davant d’un jurat, s’ex-
posaran els projectes en un stand 
propi i es comercialitzarà el pro-
ducte al públic assistent a la fira.

Els alumnes de 1r de Batxillerat 
de Mestral creen una 
miniempresa i participen a la 
fira de Cardona

Els alumnes de Secundària i Bat-
xillerat de l’Acadèmia Igualada 
hem celebrat la Setmana de les 
lletres del 22 al 30 d’abril.
Durant aquesta setmana, hem 
realitzat tot un seguit d’activitats 
originals i curioses amb les quals 
no només ens hem divertit sinó 
que també hem après molt. Ens 
han visitat autors literaris, com el 
Sr. Arguimbau, hem gaudit d’es-
pectacles de màgia i dansa urba-
na a càrrec d’Antonio Díaz i Pol 
i Lluc Fruitós respectivament. A 
més a més el Luís Pardo, psycho-

mag, ens ha hipnotitzar amb el 
seu espectacle. Tots ells ens han 
transmès un missatge de supera-
ció i constància davant de la vida. 
També hem realitzat diverses ac-
tivitat lingüístiques en anglès i 
alemany, així com l’intercanvi de 
llibres. 
Per acabar, el trobador modern, 
Emiliano Valdeolivas, ens ha 
acompanyat amb les seves inter-
pretacions poètiques en el lliura-
ment de premis del IV Concurs 
de narració breu de l’Acadèmia 
Igualada.

Setmana de la llengua a 
l’Acadèmia
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Cada any és tradició a la nostra 
escola, al voltant de Sant Jordi, 
celebrar la setmana cultural i 
amb ella realitzar tot un seguit 
d’activitats.
Samfaina de dracs ha estat el tí-
tol d’aquest any. Ja feia dies que 
es respirava l’esmentat tema  
doncs cada curs, amb l’ajut dels 
mestres, ha estat confeccionant 
un drac. Un drac que ha format 
part d’una exposició que ha estat 
oberta a tothom, al llarg de la 
setmana i que a més cada grup-
classe el passejarà a la cercavila 
que farem aquest divendres al 
pati de l’escola. Tot això amenit-
zat amb la música de les gralles 
i tabals.
També en l’esmentada exposició 
s’han pogut llegir els poemes que 
els nens van realitzar per parti-
cipar en la 31a edició del Certa-
men Literari que s’ofereix a les 
famílies el matí del diumenge 28 
d’abril. Un costum molt arrelat 
ja que la poesia forma part de la 
nostra cultura i per tant ens agra-
da donar a conèixer, despertar i 
cultivar aquest tipus de produc-
ció artística. Aquest dia podrem 
escoltar els poemes guanyadors 
d’enguany i la cantada de cants 
de primavera dels alumnes de 
segon.

Una activitat, molt esperada i en-
globada dins aquesta setmana, 
és la que el dimarts 23 d’abril, 
diada de Sant Jordi, els alumnes 
de cinquè de primària, ens van 
oferir. Va ser la representació de 
la llegenda de St. Jordi, que havi-
en preparat amb molta il·lusió i 
en la qual no hi faltava cap perso-
natge, fins i tot hi havia un enor-
me i ferotge drac. Posteriorment, 
al vespre, la van oferir a les seves 
famílies. 
Amb l’objectiu d’apropar als 
nostres infants la nostra cultura 
igualadina, durant el transcurs 
de la setmana, alguns cursos han 

“Samfaina de dracs” a les Escolàpies d’Igualada

realitzat una visita a la Casa de la 
Festa i Bestiari Igualadí. Amb la 
mateixa idea d’ampliar la cultura 
llegendària catalana, a totes les 
aules s’ha llegit o explicat alguna 
de les llegendes que els mestres 
han preparat per als seus alum-
nes.
Ha estat una setmana amb esto-
nes farcides d’emocions, sorpre-
ses, rialles i il·lusions. 
Esperem que tots, alumnes, mes-
tres, pares, en conservem un bon 
record. Només així aconseguirem 
mantenir ben viva aquesta tradi-
ció tan nostra.

Els dies 12 i 13 d’abril, 41 alum-
nes de Batxillerat es van exami-
nar del nivell First Certificate in 
English a la nostra Escola. Mal-
grat els nervis, tan naturals en 
situacions com aquesta, les sen-
sacions són bones i confiem que 
els resultats siguin prou bons.
Aquesta convocatòria està ober-
ta als alumnes de l’escola i a la 
resta de la ciutat. L’Escola Pia va 
obtenir el distintiu d’Escola Mul-
tilingüe l’any 2011 i aquesta és 
una iniciativa més que s’emmar-
ca dins el Pla de Millora de Llen-
gües Estrangeres que l’escola 
està duent a terme per tal de mi-
llorar la competència lingüística 

dels alumnes en llengua anglesa.
És el segon any consecutiu que 
l’Escola ofereix l’oportunitat als 
alumnes de preparar-se i exa-
minar-se al mateix centre per 
presentar-se a l’examen de First 
Certificate-B2. Recordem que la 
promoció d’alumnes que aquest 
setembre iniciaran estudis uni-
versitaris a les universitats ca-
talanes ja no podran obtenir el 
títol de graduat si no certifiquen 
aquest nivell d’anglès B2 (corres-
ponent al First Certificate in En-
glish). Per tant, la nostra escola 
creu que oferir aquesta possibili-
tat és, realment, donar un plus de 
qualitat al currículum dels seus 
alumnes.

Els alumnes de Batxillerat 
s’examinen del First Certificate 
(nivell b2) a l’Escola Pia

Com cada any, a l’escola hem 
celebrat la Diada de Sant Jordi.  
I a part d’elaborar diferents ma-
nualitats evocant dracs, roses i 
llibres, s’han dut a terme també 
vàries activitats des dels més 
petits als més grans. Els alumnes 
de primària han celebrat a Can 
Papasseit els ja tradicionals Jocs 
Florals i han pogut gaudir  de la 
llegenda de Sant Jordi represen-
tada pels alumnes de 6è. 
Mentrestant, els més petits han 
anat preparant el típic esmorzar 
català: pa amb tomàquet i embo-
tit per a poder-lo compartir, a mig 
matí, amb la resta de companys i 
companyes de l’escola, gràcies a 

l’aportació de l’AMPA.
A la tarda, els alumnes de par-
vulari han assistit a una repre-
sentació amb unes actrius molt 
especials, les mares d’alguns nens 
i nenes, que després de molt assa-
jar, ens han fet gaudir  d’una ver-
sió molt divertida de la llegenda. 
Per a agrair el seu esforç i la seva 
dedicació, se’ls ha obsequiat  amb 
un detall de la mà dels seus fills i 
filles.
Cal destacar també la col-
laboració d’alguns alumnes de 
4t i molts familiars que han par-
ticipat a l’abril de contes, venint a 
explicar històries als alumnes de 
P4. Gràcies!

Celebrem Sant Jordi a l’escola 
Joan Maragall

La llegenda de Sant Jordi es un 
símbol per a tot Catalunya, i és 
per aquest motiu que els alum-
nes de 6è de primària de l’Aca-
dèmia Igualada representin la 
llegenda amb la col·laboració 
dels companys de 5è.
L’obra va ser representada en an-
glès, de manera que els pares van 
poder veure com els seus fills/es 
es desenvolupaven en aquesta 
llengua. Els nois i noies van can-
tar i ballar durant tota l’obra.  
Es va treballar el gènere teatral 
de moda en aquests moments al 
nostre país: el musical. I és per 
això, que es van incloure a l’obra 
diferents cançons en anglès, això 
sí, seguint la trama de la llegen-
da de St. Jordi. 

El resultat va ser fantàstic, ja que 
tant alumnes, pares i mestres 

vam gaudir molt preparant i rea-
litzant l’obra. 

La llegenda de Sant Jordi a l’Acadèmia en anglès

El divendres dia 19 es va celebrar 
la festivitat de la Mare del Diví 
Pastor, els nens  i nenes d’ Edu-
cació Infantil van fer una ofrena 
floral, els alumnes d’Educació Pri-
mària van fer l’ofrena d’una flor 
confeccionada  sobre  una canya 
de bambú,  FLORS amb PÈTALS 
DE  SOMRIURES  - PÈTALS DE 
BON HUMOR - PÈTALS D’ ALE-
GRIA - PÈTALS DE PAU - PÈTALS 

D’ AMABILITAT - PÈTALS D’ IL-
LUSIÓ,  simbolitzant les diferents 
manifestacions que ens trobem al 
llarg de la vida. 
La Coral de l’ escola i tot l’ alum-
nat van entonar els  cants: “Mare 
del Diví Pastor” i “Maria”, segui-
dament es va fer un esmorzar de 
germanor amb  COCA i XOCOLA-
TA.

Festivitat de la Mare del Diví Pastor
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Anoia Sud  

Capellades celebra el Ple 
d’abril amb diverses mocions
CAPELLADES / REDACCIÓ

El Ple de l’ajuntament de Ca-
pellades va aprovar per unani-
mitat un nou reglament per a 
la concessió d’honors i distin-
cions, ja que s’ha fet palesa la 
necessitat de recollir per escrit 
els procediments per a decidir 
de manera estandarditzada 
quins són els requisits i mèrits 
necessaris per a determinar 
certes concessions d’honor i 
distincions de l’ajuntament. 
Tal i com és habitual, el Ple es 
va celebrar el darrer dimecres 
de mes i, en aquest cas,  a l’or-
dre del dia també es a aprovar 

el conveni amb Localret, amb 
l’abstenció del PSC. L’ajunta-
ment va decidir sumar-se al 
conveni signat entre la Diputa-
ció i aquesta empresa per tal 
de reduir el dispendi en comu-
nicació i regularitzar la despe-
sa que no ha sortit a concurs.
A l’ordre del dia també s’hi va 
incloure la moció presentada 
per la formació CUP, aprova-
da per tots els partits menys 
per CiU, sobre el tancament 
d’escoles. En canvi, sí que es 
va aprovar per unanimitat la 
moció en contra la pràctica del 
“fracking” al territori.

La ballada de sardanes es va fer dins de l’Esglèsia a causa de la pluja. 

Tot i el mal temps, Orpí acull 
l’Aplec de Les Bresques 
ORPÍ / REDACCIÓ

Malgrat les inclemències me-
teorològiques, el passat diu-
menge es va celebrar l’Aplec 
de Les Bresques a Santa Càn-
dia. Tot i que les activitats pre-
vistes per l’exterior es varen 
posposar, a les dotze del mig-
dia es va celebrar la tradicio-
nal missa cantada pels Amics 
de la Parròquia de Carme. Du-
rant el matí es van vendre les 
tradicionals cintes de l’Aplec 
i es varen projectar les fotos 
antigues amb noves aporta-
cions dels veïns del municipi. 
També es va poder comprar 
mel i productes relacionats, 

així com pastissos cassolans, 
en dues paradetes habilitades 
dins l’Esglèsia. A la una va te-
nir lloc la ballada de sardanes, 
també dins el recinte, amb la 
cobla Lluïsos de Taradell, i a 
quarts de tres es va repartir la 
paella preparada per Jaume 
Vinyals. La gent que es va vo-
ler quedar a dinar, ho va poder 
fer dins l’Esglèsia, lloc on es 
van col·locar taules i cadires. 
Els organitzadors dels actes 
volen agrair a mossèn Frede-
ric l’espai que va cedir a causa 
de la pluja, i que va permetre 
realitzar el màxim d’activitats 
previstes per la jornada.

L’Escola de Música 
de Capellades obre 
les portes en el seu 
30è aniversari
CAPELLADES / REDACCIÓ

Durant la setmana del 6 a l’11 
de maig, l’Escola de Música 
de Capellades farà una set-
mana de portes obertes on 
tothom pot assistir a les diver-
ses classes de grups instru-
mentals, amb tota llibertat, per 
comprovar el treball que s’hi 
realitza i oferir un petit concert 
al final de cada classe.  L’ho-
rari de les classes serà, el di-
lluns 6 d’1/4 de deu a les onze 
del vespre, classe de banda i 
big-band. Dimarts de set a vuit 
del vespre, el grup de guitar-
res, de vuit a nou, el grup de 
vent i percussió, i de 3/4 de 
set a 3/4 de vuit de la tarda, 
cant coral. El dimecres 8, de 
set a vuit té lloc la classe d’or-
questra de corda. Dissabte 11 
de maig de 2/4 d’onze a 2/4 de 
dues, serà un dia especial, ja 
que durant tot el matí hi hau-
ran diverses actuacions a les 
aules de l’Escola, on a part 
d’escoltar-hi música, es po-
dran visitar les instal·lacions i 
assistir a diferents classes de 
grup, com piano, grup de cam-
bra o violí. 

L’Esbart Dansot de 
Capellades celebra 
el 40è aniversari amb 
un recital de danses
CAPELLADES / REDACCIÓ

Aquest diumenge 5 de maig,  
l’Esbart Dansot de Capellades 
celebrarà el seu 40è aniver-
sari amb un recital de danses 
al Teatre de La Lliga, a les sis 
de la tarda, amb l’acompa-
nyament musical de la Cobla 
Amoga, augmentada amb 
timbales i percussió, sota la 
direcció musical d’en Xavier 
Cassanyes.
La direcció general anirà a 
càrrec d’Anna M. Sabater i la 
sots direcció d’en Joan Roma-
guera i l’adjunt a la direcció en 
la secció Infantil serà la Núria 
Sabater. Es ballaran “La Fa-
randola de la Cançó d’Amor i 
de Guerra”, “Les Seguidilles”, 
“La Bolangera de Moja”, entre 
d’altres. En el 40è aniversari, 
l’Esbart estrenarà tres danses, 
“L’Enrobat de Castellciutat”, 
“Les Marineries de Castelló 
de la Plana” i “Gra de Blat”. 
Aquesta última dansa amb 
música d’en Francesc Xavier 
Cassanyes i coreografía de  la 
Maria Cinta Aparicio. Els nens 
del Esbart Infantil també ba-
llaran quatre danses, “Ball de 
Sant Ferriol”, “Ball de Casca-
vells”, “Ta Ta Ti” i “L’Indiot”.

Carme ja té campaner oficial 
per a la Parròquia de St. Martí

Moment de l’entrega del carnet de campaner a Francisco Valls Ramos.

CARME / REDACCIÓ

El passat diumenge 28 d’abril, 
va tenir lloc a Os de Balaguer 
la trobada de campaners de 
Catalunya, on es va fer entre-
ga del carnet de campaner a 
Francisco Valls Ramos, com 
a campaner de la Parròquia 
de Sant Martí de Carme. El 
secretari de la Confraria de 
Campaners de Catalunya va 
ser l’encarregat de fer el lliura-
ment de l’acreditació. 

Agraïment al voluntariat
D’altra banda, el passat dis-
sabte 27 d’abril, la Penya 

Blaugrana de Carme va voler 
agrair a totes les persones 
que van col·laborar en l’èxit de 
la 3a Caminada de Penyes del 
Barça, que va tenir lloc el pas-
sat diumenge 7 d’abril, amb 
uns 250 participants i més de 
500 col·laboradors, caminants 
i acompanyants. La Penya va 
agrair als més de quaranta 
voluntaris la seva gran tas-
ca amb feines d’organització, 
control, repartiment de materi-
al, etc.
Així, tots els col·laboradors 
van gaudir d’un  sopar al Res-
taurant Marcet.

Esquerra enceta un cicle de 
xerrades sobre el full de ruta
CAPELLADES / REDACCIÓ

La Federació comarcal d’Es-
querra Repúblicana de Cata-
lunya (ERC) organitza un cicle 
de xerrades de proximitat per 
explicar el full de ruta a seguir 
per arribar a la independència. 
En aquestes xerrades es fa 
una prèvia sobre la situació 
d’asfíxia de les finances de la 
Generalitat i s’explica el posi-
cionament d’ERC en aquesta 
problemàtica, tot incidint en 
l’única solució possible, que 
segons la formació republica-
na és la independència.
Es pot consultar el contin-

gut d’aquesta campanya 
que també ha arribat a la co-
marca a l’adreça electrònica 
www.2014decidimllibertat.
cat/.

La primera, a Capellades
La primera de les xerrades es 
farà a Capellades, el proper 
dimarts 7 de maig, a la nova 
biblioteca “El Safareig”, a la 
Plaça Jacint Verdaguer, a les 
vuit del vespre, amb la pre-
sència del Secretari general 
adjunt d’ERC, Lluís Salvador. 
L’acte és obert a tothom qui 
estigui interessat.

La Policia Local inicia una 
campanya de control de motos
CAPELLADES / REDACCIÓ

Fins al 21 de maig la Policia 
Local de Capellades se suma 
a la campanya del Servei Ca-
talà de Trànsit per a realitzar 
controls de motocicletes.
L’objectiu principal d’aquesta 
iniciativa és continuar redu-
int les morts en accident per 
aquest tipus de vehicle. Per 
això es revisarà l’utilització 
dels cascs homologats, el 
compliment de la revisió obli-
gatòria de la ITV, que l’asse-
gurança estigui al dia i també 
la documentació necessària. A 
més a més, també es verifica-
rà altres aspectes com els ni-
vells de soroll o les emissions 
de gasos contaminants.

Visita dels alumnes de 3r
Les tres classes de tercer de 
l’escola Marquès de la Pobla 
van visitar aquesta setmana 
l’ajuntament de Capellades 
i van entrevistar l’alcalde, 
Marcel·lí Martorell.
Els alumnes, com cada any, 
havien treballat a classe les 
preguntes amb l’objectiu de 
conèixer com funciona la 
Casa de la Vila, com s’orga-
nitzen els regidors, a quines 
àrees es destinen més diners, 
qui fa el pressupost, quins són 
els principals problemes del 

municipi...
La recepció es va fer a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca “El Sa-
fareig”, que és on ara es fan 
els Plens Municipals. Segui-
dament, els alumnes es van 
desplaçar a l’ajuntament on 
se’ls va explicar com estava 
organitzat i quines tasques 
es duen a terme en cada de-
partament. Aquesta setmana 
els més de vint alumnes que 
durant tot el curs han anat a 
les classes organitzades des 
de l’Àrea d’Educació, aques-
ta setmana han començat els 
exàmens finals.

Prova d’accés a cicles
D’altra banda, aquesta setma-
na, els més de vint alumnes 
que durant tot el curs han anat 
a les classes organitzades 
des de l’Àrea d’Educació, han 
començat els exàmens finals. 
Aquesta ha estat ja la terce-
ra edició de l’organització per 
part de l’ajuntament de Cape-
llades d’un curs que durant tot 
l’any, imparteix classes per a 
preparar la prova d’accés als 
cicles formatius de grau mig, 
durant quatre dies a la setma-
na. A l’anterior convocatòria 
van aprovar la majoria dels 
alumnes que s’havien prepa-
rat a Capellades.
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Alta Anoia 

El Consorci de l’Alta Anoia, present 
al Saló Internacional de Turisme

El president del Consorci de l’Alta Anoia, Joan Caballol, amb el Diputat delegat de turisme.

ALTA ANOIA / REDACCIÓ

Un any més  del 19 al 21 d’abril 
ha tingut lloc la fira més impor-
tant de Catalunya del sector 
turístic. El Saló Internacio-
nal de Turisme de Catalunya 
(SITC) ha obert les seves por-
tes a professionals del sector 
turístic i visitants amb tota la 
oferta dels diferents territoris a 
nivell nacional i internacional. 
El  Consorci per a la promo-
ció turística de l’Alta Anoia va 
ser-hi present, representant el 
turisme rural del territori, dins 
de l’àrea de Catalunya, amb 
els companys de la marca de 
la Catalunya Central. Malgrat 
les dificultats que presenta 
el context actual, el Consorci 
de l’Alta Anoia va voler ser-hi 
present sobretot amb l’objec-
tiu de donar visibilitat i força 

al projecte turístic de l’Alta 
Anoia que durant anys ha tre-
ballat de valent per consolidar 
la seva oferta turística, amb 
allotjaments rurals d’alta qua-
litat, amb patrimoni cultural, 
amb gastronomia i producte 

local de qualitat i amb natu-
ra i paisatge per gaudir de la 
tranquil·litat i els racons plens 
d’història i màgia d’aquests 
pobles que s’amaguen com un 
tresor, al bellmig de la Catalu-
nya Central.

Calaf acull una trobada de les 
entitats anti-fracking catalanes
CALAF / REDACCIÓ

Membres de les diferents enti-
tats anti-fracking de Catalunya 
integrades dins la Plataforma 
Aturem el Fracking (PAF) es 
van trobar el passat dissabte 
27 d’abril a Calaf per decidir 
les properes accions. Entre 
d’altres resolucions, van cons-
tatar que tot i les comunicaci-
ons públiques fetes, la Direc-
ció general d’Energia i Mines 
no els ha comunicat cap re-
solució que suposi la retirada 
dels permisos de prospecció 
d’hidrocarburs que les em-
preses Teredo Oils i Montero 
Energy van sol·licitar a la Ge-
neralitat, i que afecten més de 

200.000 ha del territori català. 
En conseqüència, endegaran 
una campanya perquè les en-
titats i els organismes públics 
afectats siguin informats ofi-
cialment i puguin accedir als 
corresponents expedients ad-
ministratius. Per altra banda, 
van acordar la seva disposició 
a integrar-se dins la comissió 
informativa creada al Parla-
ment.
També cal destacar que mem-
bres de la PAF es van interes-
sar pel projecte presentat per 
una multinacional per iniciar 
el procés de recerca d’urani 
a Calaf i els entorns de l’Alta 
Segarra.

Tomeu Penya 
presenta demà en 
concert el seu nou 
àlbum, “És per tu”
CALAF / REDACCIÓ

Demà dissabte 4 de maig, el 
cantautor mallorquí, Tomeu 
Penya, presentarà el seu nou 
àlbum, “És per tu”, a la sala 
gran del Casal de Calaf, a 2/4 
d’onze del vespre, amb un 
preu d’entrada de 15 euros. 
Aquest mateix cap de setma-
na, però diumenge 5, tindrà 
lloc al Cafè del Casal, a 2/4 de 
set de la tarda, la segona part 
de la xerrada “El model ener-
gètic a debat”, amb Noè Mas, 
soci de Som Energia i membre 
del grup local de Som Energia 
del Bages, Emancipació ener-
gètica. El debat està obert a 
tots els interessats amb entra-
da gratuïta.
Aquests són els actes 
d’aquesta setmana que orga-
nitza la Fundació Privada del 
Casal de Calaf.

El Centre de Dia de Calaf fa 
jornada de portes obertes
CALAF / REDACCIÓ

Aquest diumenge 5 de maig, 
totes aquelles persones que 
ho vulguin, podran conèixer de 
primera mà les instal·lacions i 
el personal del Centre de Dia 
Casa Joan Gimferrer de Calaf. 
Des de les deu del matí i fins 
la una del migdia, i de les cinc 
a les vuit de la tarda, el Cen-
tre romandrà obert i a punt per 
atendre preguntes i consultes 
de tots els visitants. També 
s’hi instal·larà la bonica ex-
posició de labors creades per 
les membres de l’Associació 
ARCA, una bona ocasió per 
veure de prop els seus tre-
balls. El Centre de Dia Casa 
Joan Gimferrer, gestionat pel 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada, és un servei de suport 
a les persones amb depen-
dència i a les seves famílies. 
Així, ofereix durant el dia una 

atenció mèdica, terapèutica, 
psicològica i sociocultural in-
dividualitzada, per facilitar to-
tes les tasques bàsiques de la 
vida diària i per afavorir, així, 
la permanència en l’entorn fa-
miliar habitual.

Portes obertes a la llar
La Llar d’Infants “La Boireta” 
també celebrarà aquest dis-
sabte 4 de maig una matinal 
de portes obertes, en la qual 
es podrà conèixer les instal-
lacions de l’escola bressol i 
les educadores, mentre els 
nens i nenes s’ho passen bé 
amb les activitats i tallers or-
ganitzats expressament per a 
ells. L’activitat començarà a 
les onze del matí i s’allargarà 
fins a la una, i serà també una 
bona ocasió per a informar-se 
sobre les preinscripcions per 
al curs vinent.

Un veí de Calaf porta 8 mesos 
esperant el compliment d’un 
decret de l’Ajuntament
CALAF / REDACCIÓ

Un veí de Calaf, Enric Santau-
lària, porta fins avui 8 mesos 
esperant el compliment d’un 
decret de l’Ajuntament que 
afecta la sortida d’un magat-
zem de la seva propietat. Mal-
grat l’insistència del veí, en-
cara no ha obtingut resposta 
satisfactòria. L’assumpte té a 
veure amb la situació del petit 
carrer d’Eres de la Sal, un car-
rer sense sortida i sense as-
faltar, que també dóna accés 
a un altre habitatge, el veí del 
qual hauria situat una tanca 
que n’impedeix l’accés.
Segons que ha explicat San-
taulària a La Veu, el veí -exal-
calde de Calaf- ja fa temps 
va situar una tanca metàŀlica 
en aquesta via pública, però 
el mateix ajuntament, en un 
decret del 24 de setembre de 
2012, assumeix que tal acció 
“és manifestament no legalit-
zable”, i requereix al veí que 

retiri la tanca. L’Ajuntament 
fins i tot valora en el decret 
que la retirada de la tanca tin-
drà un cost de 2.855 euros, 
quantitat que haurà d’assumir 
el veí si, finalment, és la briga-
da municipal qui neteja el car-
rer. Anteriorment, l’Ajuntament 
ja va denegar aŀlegacions del 
veí sobre aquest assumpte.
Tot i això, malgrat donar la raó 
a Santaulària, han passat 8 
mesos “i no ha passat absolu-
tament res. Em trobo en clara 
indefensió, perquè ja no sé 
què fer. Tinc una propietat que 
podria llogar, i no podré fer-ho 
perque no té sortida per una 
banda”. 
El tinent d’alcalde d’Urbanis-
me, Joan Caballol, ha tret fer-
ro a aquest cas i ha explicat 
que “això ja s’hagués solucio-
nat fa temps si l’expedient no 
s’hagués aturat per un conflic-
te que és clarament particular 
entre dos veïns”.



El Physic GM CB Igualada, a un pas 
d’evitar el descens directe
BÀSQUET / ERIC VARGAS

Victòria molt important del sè-
nior masculí del CB Igualada 
davant el Vendrell per 74 a 57, 
i que deixa al conjunt blau a 
una victòria d’evitar el descens 
directe. El partit no va comen-
çar massa bé per als jugadors 
igualadins. El Vendrell anotava 
molt fàcilment a partir del 1c1 
dels exteriors tal i com reflec-
teixen els 28 punts anotats ens 
els primers deu minuts pels 
visitants. Un 21 a 28 que pro-
vocava nervis i precipitació ens 
els jugadors blaus.
A partir d’aquí l’encontre va 
canviar. Una pressió a tota 
pista realitzada pels jugadors 
del Physic GM Igualada va 
provocar que el ritme del partit 
comencés a ser dominat pels 
locals. El resultat a la mitja part 
ja era molt més igualat, 36 a 37 
encara pel Vendrell.
El tercer període va començar 
amb molt poc encert per dos 
costats. El ritme tornava a ser 
baix, cosa que beneficiava als 

jugadors amb més experiència 
del Vendrell. Però un parcial 
final de 5 a 0 dels homes de 
Raül Caballero va permetre 
capgirar el marcador fins al 50 
a 49 a falta de només 10 mi-
nuts.
I ens els darrers minuts es va 
veure el millor joc de l’Iguala-
da. Novament la pressió a tota 
pista, domini del rebot defensiu 
i encert en el tir exterior per 
guanyar aquest darrer parcial 
24 a 8 i deixar el 74 a 57 final.
Diumenge vinent es rep al JAC 
Sants, un dels millors equips 
de la lliga. Una victòria del CB 
Igualada evitaria matemàtica-
ment el descens directe i per-
metria assolir el factor camp en 
les fases de descens.
Igualada: Padrós 0, Sesé 17, 
Huertas 13, Torres 18, Fons 14, 
Gual 0, Manel Roca 10, Fratila 
0, Tejero 2. No han jugat Albert 
Roca, Marc Custodi i Samu La-
guarta, Borja Martínez.
Vendrell: Nieto 1, Cabtree 17, 
Cereto 5, Molina 5, Trillas 4, 
Miguel 13, Cuso 7, Rovirosa 5 Victòria molt important del CBI. Fotos d’arxiu: Joan Ribera.

Esports
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L’Igualada Vòlei 
Club, tercer de 
Catalunya

Les noies del CBI deixen escapar una gran oportunitat
BÀSQUET / AITOR IGLESIAS

Parcials: 12-22, 15-12 (27-34), 
23-14 (50-48), 18-23 (68-71)
Van jugar: AC.Martínez (13), 
M.Pujol (6), L.Icart (17), 
N.Minguet (15), C.Carner (2) 
-cinc inicial-. X.Freixas (4), 
M.Quintana (1), V.Júlvez(2), 
A.Acevedo (8), M.Torra, 
È.Compte, J.Fuertes.
El partit davant el Joventut les 
Cortes el començava dominant 
el conjunt visitant amb dos tri-
ples consecutius. El gran en-
cert de les seves jugadores i 
per la gran quantitat de tirs lliu-
res ficats i el poc encert de les 
igualadines amb 5 punts en 7 
minuts donava un primer avan-
tatge a les barcelonines de 10 
punts, 12 a 22.
Ja en el 2n quart el to defensiu 
de les jugadores locals va pujar 
i va permetre reduir diferencies 
fins als 3 punts, 26 a 29, però 
en els últims minuts del quart, 
un seguit de pilotes perdudes 
tornava a donar al Joventut 
una diferencia de 7 punts, 27 a 
34 al descans.
Les igualadines estaven en 
bona línia i sabien que havien 
de seguir treballant i així ho 
van fer. Inici espectacular per 
aconseguir un parcial de 15 a 

6 que capgirava el marcador i 
les col·locava per davant per 
primer cop en el partit, 44 a 
43. S’arribava al final del quart 
amb una mínima diferencia de 
2 punts, 50 a 48.
Mateixa tònica defensiva en el 
últim quart i amb el partit molt 
ajustat, les faltes que acumu-
lava l’Igualada els hi passava 
factura. Tot i que l’Igualada 

aconseguia marxar per 5 punts 
de diferencia, un seguit de 2+1 
en contra i la poca fluïdesa en 
atac davant una defensa zonal 
disposada per les Barceloni-
nes, feia que l’equip visitant es 
tornès a col·locar per davant 
en el marcador.
Finament, 3 errades consecuti-
ves en el llançament de l’equip 
Igualadí no els hi permetia em-

patar el matx arribant així al 68 
a 71 final.
Tot i així, gran treball de les ju-
gadores que s’enfrontaven a 
un difícil rival com el Joventut 
i que gairebé aconsegueixen 
donar la sorpresa.
Aquest cap de setmana es ju-
garà contra Cerdanyola en un 
partit on l’Igualada ja no depèn 
de si mateix.

La cadet Aina Jorba, a la 
preselecció catalana
La jugadora Aima Jorba Mont-
serrat de l’equip Cadet A del 
Club Bàsquet Igualada,  ha es-
tat seleccionada per a realitzar 
entrenaments amb la pre-se-
lecció catalana per aquest mes 
de maig, i participar així en el 
procés de selecció de l’equip 
Cadet’98 que representarà a 
Catalunya en els propers Cam-
pionats d’ Espanya de Selec-
cions autonòmiques que es 
jugaran en el mes de Gener 
2014.
Enhorabona a l’Aina, i també 
compartir aquest premi amb 
tot l’equip cadet femení A que 
enguany ha estat Campió de 
la  la lliga regular de Preferent 
Grup 4. 

VOLEIBOL / REDACCIÓ

Dissabte passat l’equip sènior 
masculí A del Pintures Planell 
Igualada VC es va acomiadar 
de la temporada 2012/2013 
amb una victòria per 3-0 da-
vant la seva afició. És una tem-
porada històrica, doncs l’equip 
mai havia assolit una posició 
tant alta a la classificació: Ter-
cers de Primera Divisió Catala-
na. El campió ha estat Balàfia 
Lleida CV i el subcampió el Vi-
kings Volei Prat. En un principi 
els igualadins s’havien marcat 
com a objectiu la permanència, 
ja que en la passada tempo-
rada aquesta va perillar fins a 
l’última jornada. Però a mesura 
que aquesta anava transcor-
rent es va anar veient el bon 
moment dels igualadins i el 
potencial que tenien en aques-
ta lliga. De seguida van veure 
possible anar a les fases d’as-
cens, però per fer-ho havien 
d’aconseguir la segona plaça 
davant de rivals molt potents. 
L’equip s’ha mantingut en 
aquesta posició en 19 de les 
26 jornades, però ja se sap que 
el què compte és la darrera. 
Una vegada més veiem com 
és d’important i difícil mantenir 
la tendència en una lliga.
Entrant dins el partit, aquest va 
estar marcat per la intranscen-
dència, tant per un equip com 
per l’altre. Una de les motiva-
cions dels igualadins era man-
tenir la tercera plaça i assoli-
run rècord propi. El Volei 6 va 
canviar força des de l’anada i 
no va complicar tant les coses 
als igualadins. Durant el partit 
els igualadins van dominar en 
tot moment i van oferir jugades 
d’atac de molta qualitat. La re-
cepció va anar de meravella i 
les construccions de jugades 
eren ràpides i dificultaven molt 
la tasca defensiva del rival. En 
algun punt l’Igualada es va re-
laxar un xic, però sense que 
perillés cap dels tres sets que 
van guanyar. L’Igualada es va 
acomiadar davant la seva afi-
ció més fidel amb un joc ofen-
siu força espectacular, oferint 
una molt bon sintonia entre els 
jugadors i l’afició.
Entrenador: Sergey Braiko
Jugadors: Albert Rovira 
(oposat), Òscar Llordés (col-
locador), Jacob Krugger (pun-
ta), Edu Lope (punta), Marc 
Maturana (central), David En-
cuentra (central), Toni Berna-
det (oposat), Sixt Sellés (lliure) 
i Quim Carles (central).
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Severa derrota 
de l’IHC a Reus (6-1)
IGUALADA / IHC BLOCAT

Mal partit, dimarts, de l’IHC, 
especialment en els 10 primers 
minuts quan va encaixar 4 gols  
que van fer impossible cap in-
tent de reacció. És probable 
que els igualadins hagin pagat 
la falta d’entrenaments dels úl-
tims dies per culpa de la pluja 
(i aquí s’hi podria incloure tam-
bé el partit no jugat davant del 
Vic, per goteres a les Comes!!) 
a banda del cansament de ju-
gar en un dia de feina i després 
d’una llarga jornada laboral 
(com tots els maleïts dimarts). 
Els arlequinats van començar 
amb falta de tensió i quan se’n 
van voler adonar ja portaven 4 
gols en contra (1 de Casano-
vas, 2 de salvat i 1 d’Adroher).
A partir del 4 a 0 el decorat 
va canviar. L’IHC, sense jugar 
molt millor, va controlar millor el 
joc ofensiu dels locals i fins i tot 
va aconseguir marcar un gol 
(Vives aprofitant un rebuig d’un 
llençament exterior de Pove-
dano) i va disposar d’un penal 
que no va aprofitar Casadevall.
La dinàmica, de més igualtat a 
la pista, es va mantenir durant 

  Jornada 25
  Shum  -  Sant Feliu   0  :  5
  Vilanova  -  Alcoi   5  :  2
  Voltregà  -  Noia   4  :  4
  Vic  -  Lleida   2  :  3
  Calafell  -  Lloret   3  :  2
  Blanes  -  Liceo   5  :  6
  Vendrell  -  FC Barcelona   3  :  4
  Reus Dep.  -  IGUALADA   6  :  1
   Jornada 26
   Lloret  -  Vilanova   _  :  _
   Calafell  -  Voltregà   _  :  _
   Alcoi  -  Shum   _  :  _
   Sant Feliu  -  Vic   _  :  _
   FC Barcelona  -  Blanes   _  :  _
   IGUALADA  -  Vendrell   _  :  _
   Lleida  -  Reus Dep.   _  :  _
   Liceo  -  Noia   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   25   66     145:68     77
2   FC Barcelona   25   60     126:51     75
3   Vendrell   25   47     101:76     25
4   Reus Dep.   25   42     116:98     18
5   Noia   25   40     85:83     2
6   Lleida   25   40     90:92     -2
7   Vic   24   37     73:54     19
8   Lloret   25   34     110:99     11
9   IGUALADA   24   34     92:96     -4
10   Vilanova   25   34     97:113     -16
11   Voltregà   25   33     76:87     -11
12   Calafell   25   24     73:107     -34
13   Blanes   25   22     82:91     -9
14   Sant Feliu   25   22     67:119     -52
15   Shum   25   21     70:104     -34
16   Alcoi   25   13     63:128     -65

Molts bons resultats 
del San Roque a Saragossa
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana es 
va celebrar a la ciutat de Sa-
ragossa el campionat d’Espa-
nya base de gimnàstica rítmica 
individual, en què participaven 
vint gimnastes com a màxim 
de cada comunitat i prèvia 
classificació, i amb un total de 
220 gimnastes en la categoria 
infantil i en la categoria cadet, 
que eren les categoria en les 
que competirien les gimnastes 
del club vilanoví UD San Ro-
que. Anna Ainsua, va comen-
çar divendres amb un molt bon 
exercici amb cèrcol i quedant 
la vint-i-nou de la classifica-
ció i assolint la quarta posició 
de les gimnastes catalanes; el 
dissabte Sira Montes de cate-
goria infantil amb el exercici 
de maces i assolint la posició 
vuitanta-cinc i la tercera de les 
gimnastes catalanes. L’entre-
nadora Sara Jiménez esta molt 
contenta de com han competit i 
amb la confiança que tenien en 
elles mateixes.
El mateix dissabte participaven 
en el torneig Inter clubs que va 
realitzar el club de gimnàstica 
de Lloret, les gimnastes del 

nivell VIII del club de gimnàs-
tica San Roque. Maria Cosano 
amb aparell cèrcol va assolir la 
primera posició, Raquel Cañi-
zares amb aparell pilota va as-
solir la segona posició i Gisela 
Muñoz amb aparell cinta va as-
solir la tercera.
El pròxim dissabte dia 4 de 
maig es celebra a Barcelona 
la Competició Internacional de 
Gimnàstica Estètica de grup 
en el que hi participa San Ro-
que de categoria infantil 12-14 
amb Itziar Mensa, Marta Villar, 
Raquel Munuera, Laia Guerra, 
Ona Bosch, Mar Solsona. Par-
ticipen en la competició una 

setantena de equips d’arreu 
d’Europa i d’altres continents.
El mateix dissabte es celebra 
la final del nivell IV-V-VI, amb 
Paula Mensa, Mar Casals, 
Carla Bosch, Carlota Mira-
munt, Berta Pons, Alba Bosch, 
Irina Garcia i Ainoa Crespo i 
el classificatori del nivell VIII 
del que la classificació serà la 
que donarà passi al Campionat 
d’Espanya que es celebrarà a 
Valladolid, les gimnastes son 
Elisabet Valiente, Maria Co-
sano, Raquel Cañizares, Judit 
Sabria, Andrea Roures, Gise-
la Muñoz, Ivet Playa, Gemma 
Castillo i Elsa Montes.

L’anoienca Aida Moreno, a la Copa del 
Món de Gimnàstica Estètica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana a les 
instal·lacions de la Mar Bella 
a Barcelona es disputarà la 
IV Fase i Final de la Copa del 
Mon de Gimnàstica Estètica 
de Grup, on la Anoienca Aida 
Moreno participarà junt amb 
les seves companyes del Club 
INEF Barcelona a la modalitat 
Sènior, una competició única 
per primera vegada a Barcelo-
na i amb representants de fins 
a 25 països diferents.
  

tota la segona part, tot i que 
només els roig-i-negres van 
encertar a marcar, amb gols 
d’Ollé i un últim de FD d’Adro-
her que va marcar després de 
dues aturades de l’Elagi (que 
també va aconseguir aturar un 
penal ja amb el 4 a 1 en el mar-
cador).
En definitiva mal partit, mal 
resultat i manteniment de la 
malestrugança dels dimarts. 
I poca referència, també, per 
l’enfrontament contra el Val-
dagno de la Champions. Diu-
menge hi haurà una nova opor-
tunitat de millorar sensacions 
contra un dels millors equips 
de l’Ok Lliga, el Vendrell. 
Si la pluja ho permet tot i que 
sembla que ja han començat 
les feines d’arranjament de les 
deficiències en el sostre de les 
Comes. Per tant les úniques 
deficiències que caldrà soluci-
onar seran les pròpies del joc 
i dependran de tècnics i juga-
dors.
REUS 6 (4/2) Trabal, Oller (1), 
Casanovas (1), Salvat (2) i 
Adroher (2), equip inicial. Ma-
rin, Rubio.
IHC 1 (1/0) Elagi, Marçal, 
Ton, Càceres i Pla, equip ini-
cial. Vives (1) i Pove. Garreta, 
M.Muntané i A.Povedano.
Gols: 1-0 Casanovas (m 1.30), 
2-0 salvat (m 6), 3-0 Salvat (m 
7.07), 4-0 Adroher (9.31), 4-1 
Vives (m 17). 2a part. 5-1 Oller 
(m 11), 6-1 Adroher FD ( 4).

El júnior, tercer de Catalu-
nya!
D’altra banda, l’equip júnior de 
l’IHC  va quedar en tercera po-
sició en la fase final del cam-
pionat de Catalunya que es va 
fer a Voltregà. L’equip està for-
mat per Isaac Larios, Pep Vi-
laseca, Èric Vives, Aleix Vera, 
David Carles, Edgar Peralta, 
Martí Dalmases, Tati Vives, 
Cesc i Arnau Figuerola.
Més info a http://ihc.blog.cat
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SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
DEL MES DE MAIG



Un erràtic CF Igualada perd 
davant l’Amposta (0-2)

FUTBOL / ROGER MARÍ

Els igualadins van deixar esca-
par els 3 punts davant un Am-
posta que es va mostrar molt 
efectiu. Els blaus, tot i disposar 
de nombroses ocasions de gol, 
no van poder remuntar els gols 
de Fatsini (13’) i Soriano (p. 
52’). L’Igualada ja suma 6 par-
tits sense conèixer la victòria i 
ja és 7è a la classificació.
En una tarda plujosa a Les 
Comes i en un terreny de joc 
entollat en algunes zones, 
l’Igualada va sortir al terreny de 
joc amb la intenció de trencar 
la mala dinàmica dels últims 
partits. Els blaus, tot i cedir la 
pilota a l’Amposta, es mostra-
ven molt segurs en defensa i 
tenien el partit absolutament 
controlat. Tot i això, una bona 
jugada del conjunt visitant, la 
va saber culminar molt bé Fat-
sini (13’) que es va anticipar 
als defensors igualadins. Amb 
el marcador advers, l’Igualada 
va reaccionar i va començar a 
crear perill davant la porteria de 
Becerra. Fran, després d’apro-
fitar una passada en profundi-
tat de Díez, va posar a prova el 
porter visitant, però aquest va 
reaccionar molt bé allunyant el 

Una jugada d’atac dels blaus, diumenge a les Comes davant l’Amposta. Fotos: Toni Marí.
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  Jornada 29
  Andorra  -  Sants   3  :  0
  Santfeliuenc  -  Viladecans   0  :  0
  V. Alegre  -  Tàrrega   1  :  0
  Martinenc  -  Valls   1  :  1
  Ascó  -  Cervera   1  :  0
  Morell  -  Vilanova G.   2  :  2
  IGUALADA  -  Amposta   0  :  2
  Tecnofutbol  -  Torreforta   4  :  1
  Torredembarra  -  Reddis   0  :  0
   Jornada 30
   Cervera  -  Andorra   _  :  _
   Viladecans  -  Ascó   _  :  _
   Santfeliuenc  -  V. Alegre   _  :  _
   Sants  -  Martinenc   _  :  _
   Valls  -  IGUALADA   _  :  _
   Torreforta  -  Morell   _  :  _
   Reddis  -  Tecnofutbol   _  :  _
   Amposta  -  Torredembarra   _  :  _
   Vilanova G.  -  Tàrrega   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   29   69     73:24     49
2   Viladecans   29   61     50:21     29
3   Santfeliuenc   29   60     46:23     23
4   Martinenc   29   52     53:28     25
5   V. Alegre   29   46     46:43     3
6   IGUALADA   28   45     47:32     15
7   Amposta   29   45     44:33     11
8   Vilanova G.   29   38     41:39     2
9   Andorra   27   38     35:36     -1
10   Tàrrega   29   38     36:41     -5
11   Reddis   29   34     31:59     -28
12   Torredembarra   29   29     37:42     -5
13   Torreforta   28   29     32:47     -15
14   Cervera   29   29     32:49     -17
15   Sants   29   28     40:58     -18
16   Valls   29   28     27:46     -19
17   Morell   29   27     23:48     -25
18   Tecnofutbol   29   26     29:53     -24

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 29
  St. Sadurní At.  -  Ribes   2  :  5
  Hortonenc  -  Suburense   3  :  1
  La Granada  -  SAN MAURO   2  :  1
  CAPELLADES  -  St. Cugat Ses.   2  :  2
  Base Vilanova  -  Les Roquetes   1  :  3
  Sitges  -  MONTSERRAT   3  :  1
  ANOIA  -  ÒDENA   3  :  2
  Jove Roquetes  -  FÀTIMA   5  :  2
  Riudebitlles  -  Vilafranca Atl.   1  :  3

  Jornada 30
   Les Roquetes  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   Suburense  -  Base Vilanova   _  :  _
   Hortonenc  -  La Granada   _  :  _
   Ribes  -  CAPELLADES   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  ANOIA   _  :  _
   FÀTIMA  -  Sitges   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  Jove Roquetes   _  :  _
   ÒDENA  -  Riudebitlles   _  :  _
   MONTSERRAT  -  SAN MAURO   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   29   69     95:34     61
2   Sitges   29   64     76:45     31
3   ÒDENA   29   56     80:49     31
4   Vilafranca Atl.   29   56     57:35     22
5   Base Vilanova   29   52     67:48     19
6   Les Roquetes   28   51     59:48     11
7   Suburense   28   43     51:45     6
8   Jove Roquetes   29   38     67:51     16
9   La Granada   29   36     54:62     -8
10   St. Cugat Ses.   29   35     53:54     -1
11   CAPELLADES   29   35     61:74     -13
12   Ribes   29   31     58:60     -2
13   MONTSERRAT   29   31     46:70     -24
14   Riudebitlles   29   30     53:77     -24
15   St. Sadurní At.   29   30     46:74     -28
16   Hortonenc   29   29     39:71     -32
17   ANOIA   29   22     45:75     -30
18   FÀTIMA   29   21     43:78     -35

  Jornada 27
  Rebrot  -  La Paz   5  :  1
  Garcia Montbui  -  Calaf   2  :  3
  Pobla Clar.  -  Torre Clar.   4  :  1
  Carme  -  Vista Alegre               3   :  1
  PM Tossa  -  Vilanoveta   0  :  5
  Tous  -  Montbui   4  :  1
  Jorba  -  Piràmides   3  :  3

   Jornada 28
   Vista Alegre  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Carme  -  Pobla Clar.   _  :  _
   Calaf  -  Rebrot   _  :  _
   La Paz  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Montbui  -  PM Tossa   _  :  _
   Piràmides  -  Tous   _  :  _
   Vilanoveta  -  Torre Clar.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   25   62     111:32     79
2   Pobla Clar.   25   57     87:45     42
3   Vilanoveta   25   53     71:34     37
4   Garcia Montbui   25   53     63:33     30
5   Calaf   25   52     87:40     47
6   PM Tossa   26   49     76:48     28
7   Rebrot   25   46     90:60     30
8   Vista Alegre   25   42     56:48     8
9   Ateneu Ig.   25   40     80:54     26
10   Jorba   25   24     66:79     -13
11   Torre Clar.   24   20     25:76     -51
12   Tous   25   18     32:56     -24
13   Montbui   24   13     40:78     -38
14   La Paz   25   6     25:115     -90
15   Piràmides   25   5     25:136     -111

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 27
  Martinenca  -  Fontrubí   6  :  1
  Mediona  -  LA LLACUNA   1  :  4
  Real Unión  -  Torrellenc                   sus
  Plana Rodona  -  Ràpit Català   1  :  2
  Espirall  -  Puigdàlber   5  :  0
  CABRERA ANOIA  -  VALLBONA   7  :  2
  Ind. Garraf  -  St. Sadurní   2  :  0
  Can Cartró  -  HOSTALETS P.   3  :  1

  Jornada 28
    Puigdàlber  -  Mediona   _  :  _
   Espirall  -  Real Unión   _  :  _
   LA LLACUNA  -  Martinenca   _  :  _
   Fontrubí  -  Plana Rodona   _  :  _
   St. Sadurní  -  CABRERA ANOIA   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  Ind. Garraf   _  :  _
   Ràpit Català  -  Can Cartró   _  :  _
   VALLBONA  -  Torrellenc   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   27   63     92:34     58
2   HOSTALETS P.   27   60     91:35     56
3   Ràpit Català   27   56     88:36     52
4   Mediona   27   54     83:42     41
5   Ind. Garraf   27   54     56:32     24
6   Can Cartró   27   53     79:42     37
7   Martinenca   27   48     74:47     27
8   St. Sadurní   27   42     55:54     1
9   Plana Rodona   27   38     79:50     29
10   Torrellenc   26   37     62:52     10
11   LA LLACUNA   26   35     45:50     -5
12   CABRERA ANOIA   27   31     63:83     -20
13   Real Unión   26   22     54:59     -5
14   VALLBONA   26   10     39:117     -78
15   Fontrubí   27   10     23:107     -84
16   Puigdàlber   27   1     13:156     -143

futbol 4A CATALANA G10

perill a córner. Posteriorment, 
Simón, a la mitja hora de joc, 
va disposar de l’ocasió més 
clara per igualar el marcador 
en tot el primer temps, però la 
seva rematada a boca de gol 
la va desviar molt bé Becerra. 
Aquests eren els millors mi-
nuts dels igualadins ja que te-
nien absolutament embotellat 
al conjunt del Montisà. A les 
acaballes de la primera meitat, 
Madaleno va executar un bon 
xut de falta, però novament 
Becerra va aconseguir desviar 
la pilota. Amb aquesta ocasió 
s’acabava el primer temps amb 
un marcador totalment injust 
pels mèrits d’ambdós conjunts.
A l’inici de la represa, Cortada 
no va saber una errada defen-
siva dels visitants ja que quan 
ho tenia tot a favor per enca-
rar el porter va cedir la pilota 
a Fran i la jugada va acabar 
en un no-res. Uns minuts des-
prés, una contra de l’Amposta 
va acabar amb unes mans de 
Bachana a l’interior de l’àrea 
i que l’àrbitre no va dubtar en 
assenyalar penal. Soriano (p. 
52’) va enganyar Yannick i va 
posar el 0-2 en el marcador. 
Tot i aquest cop moral, l’Igua-

lada va seguir lluitant i Martí, 
un minut després, va dispo-
sar d’una bona ocasió, però la 
seva vaselina va sortir desvia-
da. Uns minuts més tard, Fran 
va fallar una claríssima ocasió 
a l’interior de l’àrea petita quan 
va rematar alt després d’una 
assistència per banda de Martí. 
L’Igualada estava bolcat sobre 
l’àrea visitant i Enric, depsrés 
d’una bona volea, va tornar a 
posar a prova Becerra, que no-
vament va aconseguir parar el 
xut. A falta de 20 minuts, Martí 
va tornar a provar sort de va-
selina i quan la pilota sembla-
va que superava la sortida del 
porter, aquest la va tocar amb 
les mans a fora de l’àrea, però 
incomprensiblement l’àrbitre 
va passar per alt la jugada. 
Uns minuts després, el cúmul 
de la mala sort va ser majúscul 
ja que després d’un corner, di-
versos jugadors igualadins van 
fer un seguit de rematades en 
un embolic a dins l’àrea, però 
entre els defenses i el porter 
van impedir el gol igualadí. Els 
blaus ho va seguir provant fins 
al final, però malauradament 
l’Amposta es va acabar endu-
ent els 3 punts de Les Comes.
L’Igualada intentarà trencar 
aquesta mala ratxa el pròxim 
dimecres 1 de maig en el des-
plaçament a Andorra. Aquest 
partit correspon al de la jorna-
da 19 que va quedar suspès 
per la gran nevada que va cau-
re al Principat.
CF Igualada: Yannick, Marí, 
Madaleno, Bachana, Baraldés, 
Díez, Enric (Torras, 80’), Ton 
(Cortada, 46’), Gerard (Solé, 
74’), Fran i Simón (Martí, 46’).
CF Amposta: Becerra, Pérez, 
Benet (Llorach, 67’), Simó, Vi-
dal, Casanova, Fatsini (Regolf, 
83’), Anell, Becerra (Lleti, 78’), 
Soriano (Blanco, 74’) i Arnau 
(Bel, 54’).
Gols: 0-1, Fatsini (13’). 0-2, So-
riano (p. 52’).La pluja va ser la protagonista de la jornada de futbol a l’Anoia.

Els més menuts del CHI, a la 
trobada de Vilanova

HANDBOL / REDACCIÓ

El Viu l’handbol, els mes petits 
del club, aquest diumenge van 
participar a la trobada d’hand-
bol que va tenir lloc a Vilanova 
del Camí.
Els nens i nenes de l’equip van 
poder gaudir de l’ambient, de 
l’esport, i d’un dia perfecte per 
el món de l’handbol. Aquests 
menuts van poder jugar dos 
partits i sumar-se a la fes-

ta. El grup ja comença a ser 
un senyoret equip i a la pista 
es podia veure les ganes i la 
motivació amb que els petits 
jugaven a handbol, tot i la seva 
poca experiència. 
A la trobada hi van anar a ju-
gar: La Melat, l’Arnau, el Ber-
nat, l’Alba, El Xavi, l’Enric i 
el Pol. Col·labora: Acadèmia 
Igualada.
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La UECAnoia Base Pedraforca, al 
campionat català de clubs de muntanya

CURSES / REDACCIÓ                   
Aprofitant la disputa del Campi-
onat de Catalunya de clubs de 
curses de muntanya, la Secció 
de Curses de Muntanya del 
Club Excursionista UECANOIA 
va aprofitar l’ocasió per pre-
sentar les noves equipacions 
per la temporada que comen-
ça amb la novetat del nou es-
pònsor de la secció. Base Pe-
draforca, que ja porta anys col.
laborant amb UECANOIA, ha 
volgut donar un pas més pa-
trocinant les equipacions dels 
corredors del club i que, junta-
ment amb la marca igualadina 

L’Araceli xutant una falta.

Final Top-4 de 1a 
catalana infantil 
femenina, a les 
Comes

Tuga active Wear, fan possible 
que la gairebé cinquantena de 
corredors puguin renovar les 
samarretes un any més. 
Pel que fa a la participació del 
club en el campionat català, 
que enguany es disputava a la 
localitat de Sanaüja a l’alta Se-
garra, la Secció de Curses va 
fer una bona actuació, doncs 
tot i alguna baixa per lesió d’úl-
tima hora, aconseguia una 5a 
posició del total de clubs par-
ticipants posicionant-se cada 
any més amunt en aquest 
campionat. Cal destacar també 
els podis individuals aconse-

guits per alguns dels corredors 
pel que fa a la classificació in-
dividual de la cursa, com varen 
ser els de Lola Brusau 1a en 
Veteranes i en Javi Sánchez 3r 
de la mateixa categoria. Tam-
bé assolia una espectacular 
5a. posició absoluta femenina 
la Mercedes Arcos, debutant 
aquesta temporada amb el 
club. Així doncs, bon inici de 
temporada de la Secció de 
Curses de la UECANOIA que 
amb els 6 anys des de la seva 
creació no ha parat de créixer 
tant a nivell quantitatiu com de 
bons resultats. 

Posició d’ascens 
per al CF Igualada femení
FUTBOL / REDACCIÓ                   
Contagiat de l’ambient fred i 
plujós, l’Igualada no s’ha mos-
trat gaire inspirat en els pri-
mers moments del partit contra 
un Vilafranca que consumava 
avui el seu descens matemàtic 
de la categoria. Al final, 0-3.
Si bé l’Igualada ha estat superi-
or durant tot el partit, també cal 
dir que hem vist unes blaves 
espesses, que no aconseguien 
fer el joc de tocs que tant bons 
resultats els reporta i, fins i tot, 
han permès que el Vilafranca 
fes alguns contraatacs a l’inici 
del partit que finalment no han 
suposat un perill clar per a la 
porteria igualadina.
L’empat a zero amb que s’ha 
anat al descans, deia molt d’un 
partit sense res destacable.
A la segona part l’Igualada ha 
sortit una mica més posat en 
el partit, sabent que si es volen 
mantenir les opcions d’ascens 
no es pot perdre cap punt, i 
finalment ha estat la Mariona 
que d’un fort xut a l’àrea gran 
ha obert el marcador.
Poca estona després, una pilo-
ta que ha picat a la base dels 
dos pals de la porteria vilafran-
quina podia haver sentenciat, 
però la pilota no ha entrat i el 
partit ha tornat a entrar en la 
mateixa dinàmica de la prime-
ra part.
Les locals no s’han mostrat 
perilloses en aquesta segona 
meitat que s’ha jugat íntegra-
ment al seu terreny, però el 
gol que havia de sentenciar el 
partit no ha arribat fins a 2 mi-

nuts del final, quan la Mariona, 
de vaselina, ha batut la portera 
local que s’havia quedat sola.
Amb el partit decidit, encara ha 
quedat temps perquè la Marina 
marqués el tercer en una esca-
pada per la banda.
Amb aquesta victòria l’Iguala-
da manté la tercera plaça que 
dóna opcions d’ascens directe.
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Janet Mendoza (Ai-
noa Carrillo 59’), Yaiza Morati-
lla, Carla Navarro, Míriam So-
lies (defensa), Araceli Barroso 
(Janet 78’), Núria Miquel, Jès-
sica Pablos (centre del camp), 
Mariona Marsal, Judit Pablos, 
Marina Salanova (davanteres) 
. Entrenadors: Santi Ramos i 
Paco Pablos.
ÀRBITRE: Àlex Jiménez Narci-
so. Assistents: Jaime Cruz Ro-
dríguez – Ridouan Lmessbahi
GOLS: 1-0 Mariona (54’), 2-0 
Mariona (88’), 3-0 Marina (89’)
INCIDÈNCIES: Cap
Demà dissabte a 2/4 de 5 de la 
tarda, desplaçament a Santpe-
dor on l’Igualada, sabent ja el 
resultat de l’AEM, ha de lluitar 
per aconseguir els tres punts. 

Sort desigual dels equips 
del Club Handbol Igualada
HANDBOL / REDACCIÓ                   
Última jornada de 
la lliga del cadet
Club Handbol Igualada 32 – 
CH Sagrat Cor 42
Última jornada de la lliga de 
2a catalana cadet masculina 
d’handbol davant del CH Sa-
grat Cor que deixa als nois de 
l’Igualada en la quarta posició 
d’aquest campionat després 
de perdre dissabte a Les Co-
mes. Van jugar a les ordres de 
Martí Ruíz  com a jugadors de 
camp David Díaz, Carles Ser-
ra, Jordi Balsells, Àlex Campos 
i Xavi Ballesteros. A la  porteria 
Sergi Ballesteros.Lesionats: 
Pere Sendra, Cesc Carrer, Eric 
Gil, i Gerard Royo. Col·labora: 
Campos Motorsport 

Un partit força tens de l’in-
fantil masculí
E.Castelldefels 23 -Club Hand-
bol Igualada 28
Dirigits per Roger Calçada, van 
jugar: Max Segura, Brayan Me-
zquita, Manel Muñoz, Nil Subi-
rana, Joel Caño, Pep Bové, 
Toni Barrantes, Dani Navarro, 
Cesc Carles, Nico Orozco i 

Arnau Capitán; a la porteria, 
Martí Méndez. Col·labora: Pis-
ta Cero.

Superioritat del rival de l’ale-
ví masculí mixt
KH-7 BM. Granollers 12  –  
Club Handbol Igualada 4
Dirigits per Miquel Albareda i 
Anna Vázquez, van jugar: Marc 
Espinagosa, Ivan Ruiz, Marc 
Martínez, Xavier Reina, David 
Malpartida, Agustín Vázquez, 
Pol Calvet, Biel Hornas, Arnau 
Torner, Fernando Almendro i 
Iker Sabuquillo. 

Aquest cap de setmana, es 
jugarà a Igualada la Final Top 
4 de la 1a Catalana Infantil Fe-
menina d’Handbol. Demà, a 
les 11, Sant Cugat-St. Esteve, 
i les 12.45, Igualada-Cornellá. 
Diumenge, a les mateixes ho-
res, partit del tercer i quart lloc 
i final.

La guanyadora d’UN VOL EN GLOGUS és:

Antonia Farriol Rodriguez 
de Capellades

www.caminsdevent.com



Primer i tercer lloc del pierenc 
Toni Bou al Trial del Japó
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Si a la darrera temporada el 
Campionat del Món de Trial a 
l’aire lliure va acabar el Japó, 
enguany l’estat japonès ha si-
gut el que ha inaugurat aquest 
campionat. La competició 
constava de dues jornades 
amb puntuació independent a 
cadascuna d’elles.
I no podia començar millor el 
campionat pel pierenc Toni 
Bou amb la Montesa, ja que 
va ser guanyador del primer 
dia seguit de Àdam Raga-Gas-
Gas- i Albert Cabestany-Sher-
co-. Tot i que el sol va lluir en 
aquesta primera jornada, el dia 
abans va ser molta la pluja que 
va caure amb el que les zones 
lliscaven força i a més els pilots 
es van haver d’adaptar al nou 
reglament “non stop”.
El dissabte a l’acabar la prime-
ra jornada Bou comentava: “No 
hi ha res millor que començar 
el campionat amb una victòria, 
que no ha sigut fàcil d’aconse-
guir. Les zones eren bastant 
complicades, he arriscat molt 
per no parar-me en elles i les 
coses han sortit bé. Si guanyar 
a casa de Honda sempre es 
especial, en aquesta ocasió 
vull donar les gràcies el gran 
treball fet en el nou motor que 
en la seva primera prova al 
mundial indoor a l’aire lliure ha 
funcionat molt bé”.
A l’endemà diumenge, el pi-
lot pierenc es va carregar de 

Toni Bou en una de les zones del trial japonès
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L’equip de MCI Triviño i Haro participants habituals en el mundial de ral.lis.

punts a les primeres zones del 
recorregut i tot que després 
va oferir un gran pilotatge es 
va tenir que conformar amb la 
tercera posició, amb triomf del 
seu company d’equip el japo-
nès Takahisa Fujinami i la se-
gona posició va ser per Jeroni 

Fajardo amb Beta. Tot i això, 
després de les dues proves 
japoneses, Toni Bou lidera el 
mundial. El darrera cap de set-
mana d’aquest mes de maig es 
disputaran dos trials d’aquets 
campionat als Estats Units.

Ricardo Triviño i l’odenenc Àlex Haro 
participen al Ral·li Argentina

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Aquesta setmana es disputa la 
cinquena prova puntuable pel 
Campionat del Món de Raŀlis, 
el de Argentina amb la partici-
pació de l’equip de Moto Club 
Igualada format pel pilot Ricar-
do Triviño copilotat per l’ode-
nenc Àlex Haro amb Mitsubishi 
EVO X. Així mateix l’igualadí 

de MCI Pep Requena controla 
les classificacions del raŀli dins 
l’organigrama de SIT.
Catorze són els trams crono-
metrats de terra de que consta 
el raŀli i en el que Triviño i Haro 
lluitaran per acumular punts ja 
sigui a WRC2 com a Produció 
després de les seves bones 
classificacions aconseguides 

als raŀlis de Monte-Carlo, Suè-
cia i Mèxic.
A la victòria final absoluta els 
principals favorits hi ha els pi-
lots de Ogier i Latvala amb 
els VW Polo R WRC, així com 
també Loeb, Sordo i Hirvonen 
amb els Citroën DS3 WRC i els 
Ford Fiesta RS dels pilots Ost-
berg, Novikov i Neuville. 

Els “clàssics” tornen a rodar 
per la pista del Tim Comarca
SLOT / REDACCIÓ

Després d’uns anys absent de 
la programació, enguany ha 
tornat una de les categories 
més estimades pels amics del 
Tim Comarca: els clàssics de 
la Divisió VI reprodueixen els 
sport-prototips que van domi-
nar les curses de resistència 
durant la dècada dels vuitanta 
i ben entrats els noranta. Es 
tracta dels cotxes que la FIA 
denominava com a Grup C.
Aquest cap de setmana se’n 
ha celebrat la primera cursa 
de la temporada, i val a dir que 
els pilots en tenien ganes, ate-
ses les desfavorables circum-
stàncies meteorològiques. 21 
pilots de diferents indrets de 
la província van plantar cara a 
la intensa pluja i van presentar 
les seves vistoses màquines a 
verificar.
Després de les verificacions 
tècniques es va córrer la mà-
nega cronometrada per es-
tablir l’ordre de sortida de la 
cursa. Un vell especialista en 
aquests cotxes, en Paco Ro-
dríguez, es va endur el gat a 
l’aigua, seguit del Joan Andreu 
i d’un sorprenent Josep Manel 
Moratona.
La competició es va configu-
rar en tres curses de 7 pilots. 
Després de celebrar-s’hi dues 
curses de resistència quinze 
dies enrere, la pista presenta-
va unes condicions d’adherèn-
cia gairebé òptimes, que van 

fer fruir els pilots. Les diferents 
curses van ser molt tranquil·les 
pel que fa a accidents, però 
molt competides amb nombro-
sos empats finals. El guanya-
dor fou un cop més en Roger 
Suñé, amb un Jaguar XJR-8, 
però no ho va tenir gens fàcil 
en aquesta ocasió. La sorpre-
sa va venir d’un inspirat Joan 
Tapiolas, que amb un Sauber-
Mercedes C9 va assolir la se-
gona posició i de poc que no 
aconsegueix la seva primera 
Victòria. En tercera posició es 
va classificar el Paco Rodrí-
guez, amb idèntic cotxe que el 
guanyador. Sens dubte va ser 
l’home més ràpid de la nit, com 
ho demostra el fet que va sig-
nar la volta ràpida per tots els 
carrils, però un inesperat pro-
blema mecànic li va fer perdre 
un grapat de voltes i una victò-
ria merescuda.
Destacar que darrere dels tres 
primers hi va haver un triple 
empat entre el Mazda 767B del 
Joan Andreu, el Nissan R89C 
del David Mira i el Porsche 
962C del Daniel Bisbal, que 
van acabar en aquest ordre 
separats tan sols per escassos 
metres.
La propera cursa serà ja el 
mes vinent, el divendres 17 de 
maig, i de ben segur comptarà 
amb la incorporació de nous 
pilots que en aquesta no tenien 
encara enllestits els seus vehi-
cles.

Pos. Pilot Cotxe Voltes
1 Suñé, Roger Jaguar XJR8-LM 220,35
2 Tapiolas, Joan Sauber-Mercedes C9 219,12
3 Rodríguez, Paco Jaguar XJR8-LM 218,10
4 Andreu, Joan Mazda 767B 217,57
5 Mira, David Nissan R89C 217,38
6 Bisbal, Daniel Porsche 962C 217,18
7 Latorre, Ricard Sauber-Mercedes C9 216,10
8 Claret, Pítia Porsche 962C 214,12
9 Moratona, Josep Manel Toyota 84C 212,44
10 Bisbal, Àlex Porsche 962C 212,33
11 Segura, Àlex Porsche 962C 212,17
12 Pellicer, Àngel Jaguar XJR8 210,38
13 Picas, Ruben Sauber-Mercedes C9 209,34
14 Claret, Ricard Porsche 962C 209,08
15 Tosca, Ionut Porsche 962 GTP 207,48
16 Pons, Martí Porsche 956 207,26
17 Rosinés, Josep Porsche 962 GTP 203,55
18 Rosinés, David Porsche 962 GTP 199,12
19 Vilarrubias, Josep Sauber-Mercedes C9 185,24
20 Munté, Miquel Sauber-Mercedes C9 183,13
21 Tasias, Jorjan Sauber-Mercedes C9 160,23
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Gran actuació del CAI Petromiralles a la fase 
classificatòria del Campionat Català de Relleus

Els atletes dels equips abso-
luts masculí i femení del C.A. 
Igualada Petromiralles, partici-
paràn aquest diumenge, 5 de 
maig a la tarda, a l’Estadi Joan 
Serrahima de Barcelona,  a la 
Final “A” del Campionat Català 
de Clubs masculí i femení en 
categoria absoluta, competició 
en la que prendran part els 8 
clubs capdavanters de l’atletis-
me català,  inclosos els de Divi-
sió d’Honor i 1a. Divisió estatal, 
després de les dues jornades 
prèvies classificatòries.  
Els atletes del CAI competi-
ran en aquesta Jornada Fi-
nal A amb el F.C. Barcelona, 
A.A. Catalunya, Avinent  C.A. 
Manresa, ISS L’Hospitalet,  
C.A.Laietània Mataró, J.A. Sa-
badell, i Cornellà Atl.
En aquesta final, que comen-
çarà a les 16,30 h. amb 6 
proves, i que comptarà amb 
l’organització de l’Agr. Atl. Ca-
talunya,  els equips competiran 
a un atleta per prova, més els 
2 conjunts de relleus, a progra-
ma complert, i finalitzant aprox. 
a 1/4 de 9 del vespre, amb els 
relleus de  4 x 400 m.

El CAI disputa 
diumenge la Final A 
del Campionat de 
Catalunya d’atletisme

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dissabte 20 d’Abril, 
en un cap de setmana d’inten-
sa activitat atlètica,  es van dur 
a terme a les pistes de Mata-
ró, les proves corresponents 
a la Fase Classificatòria  dels 
Campionats de Catalunya de 
Relleus Aleví - Infantil i Cadet 
per Clubs.
Hi participaren entre una mul-
titudinària participació d’equips 
de les diferents categories, un 
total de 20 equips del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 
amb una brillant actuació glo-
bal, aconseguint 7 conjunts 
classificar-se per les Finals de 
les proves respectives del pro-
per 4 de Maig a Vic.
Sobresortiren les actuacions 
de les Alevins fem. A de 3 x 
600 m., classificades amb un  

tuació. En la mateixa prova, 
l’equip B va assolir també una 
molt destacada 13a. posició 
global, amb  6’21”4, formant 
l’equip M. Segura - L. Giménez 
i L. Planas,  que no es van clas-
sificar per l’accés de l’equip A.
Les Alevins fem. de 4 x 60 m. 
de l’equip A, assolien també un 
gran “crono” de 35”5, 2.n. millor 
registre entre un total dels 18 
equips classificats, amb l’equip 
format per S.M. Solà - B. López 
- A. Cos i S. Lago, classificant-
se per la Final, en una brillant 
actuació. L’equip B va assolir la 
23a. posició global, amb 37”9,
amb J. Bisbal - E. Vilaseca - G. 
Parras i M. Segura, no assolint 
la classificació per la final.
Els Alevins masc. de 4 x 60 
m. de l’equip A, assoliren amb 
37”2 la 8a. marca entre els 49 
equips participants en la prova, 
amb el conjunt format per P. 
Roca - G. Santos - N. Vives i A. 
García, accedint també a la fi-
nal. Els components de l’equip 
B, amb un “crono” de 40”8, i 
amb M. Solé - P. Iglesias - M. 
Enrich i M. Segura, no assoli-
ren la classificació per la final. 
Els Alevins masc. de 3 x 600 
m. de l’equip A, foren 30.¡ens. 
amb 6’33”1, amb P. Roca - A. 
García i N. Vives, mentre els 
components de l’equip B, foren 
42ens. en la mateixa modalitat, 
amb G. Santos - M. Segura 

i J. Bisbal amb un registre de 
6’52”5, no accedint ambdós 
conjunts a la final.
Els Infantils masc. de 4 x 80 m. 
de l’equip A, assolíen el 10è. 
millor registre amb 45”3, for-
mant l’equip O. Castells - O. 
Martínez - P. Sanz i N. Bacar-
dit, classificant-se per la final.  
Els components de l’equip B, 
amb A. Pujadó - B. Gassó - M. 
Llambés i B. Gil, eren 43.ns. 
amb 49”2, no accedint a la fi-
nal.
Els Infantils masc. de 4 x 200 
m. de l’equip A, eren 19ens. 
amb 2’00”7, formant l’equip O. 
Castells - O. Martínez - P. Sanz 
i N. Bacardit, no classificant-se 
per la final. Els components de 
l’equip B, amb A. Pujadó - B. 
Gassó - X. Márquez  i B. Gil, 
eren 42ens. amb 2’11”9, no ac-
cedint a la final.
Les Infantils fem. de 4 x 80 m. 
de l’equip A, assolien amb 44”8 
el 15è. millor registre dels con-
junts classificats, amb L. Moix - 
M. Belenguer - A. González i M 
Torras, accedint a la final cor-
responent. En la mateixa pro-
va, l’equip B assolia un regis-
tre de 46”8 amb C. Ribes - N. 
Fuertes - C. Bertran i J. Roca, 
no accedint a la final correspo-
nent.
Les Infantils fem. de 4 x 200 m. 
de l’equip A, eren 11enes. amb 
1’59”5 amb L. Moix - M. Belen-

guer - A. González i P. Blasco, 
mentre les noies de l’equip 
B eren 33enes. globals amb 
2’07”0, amb E. Ibarra - C. Ri-
bes - N. Fuertes i M. Torras, no 
classificant-se ambdós equips 
per la final.
Les Cadets fem. de 4 x 300 m. 
assolien amb 3’00”1 el 3r. mi-
llor registre entre els 42 equips 
participants, amb G. Ortega - 
M. Llagostera - J. Bascompte 
i A. Asensi, classificant-se per 
la final en una gran actuació, 
mentre les mateixes compo-
nents del relleu Cadet fem. del 
CAI de 4 x 100 m. eren rigo-
rosament desqualificades per 
l’art. 170.7, quan eren fermes 
aspirants a accedir a la final 
corresponent.                           
Els Cadets masc. de 4 x 100 m. 
assolien amb 48”5 el 8.é. millor 
registre entre els 36 equips 
participants, amb M. Pineda - 
D. Valls - V. Pulido i A. Carulla, 
classificant-se per la final en 
una gran actuació, mentre els 
components del relleu Cadet 
masc. del CAI de 4 x 300 m. 
assolien l’onzena millor marca 
entre els participants en la pro-
va, amb 2’47”2, amb el conjunt 
format per G. Carner - M. Abad 
- O. Bertran i M. Pineda, el que 
no els donava l’accés a la final.

gran “crono” de 5’56”0, la millor 
marca dels 12 equips classifi-
cats, amb el conjunt format per  
M. Subirana - M. Rodríguez i 
J. Solé, en una magnífica ac-

 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.
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Els germans Jaume i Aguirre, 
al campionat català d’esquaix
ESQUAIX / REDACCIÓ

Joel i Bernat Jaume i Mar i Ber-
ta Aguirre van jugar em cam-
pionat de Catalunya absolut 
jugat al Tennis Sabadell amb 
més de 80 participants.
En categoria masculina, el mi-
llor va ser el petit dels Jaume, 
Bernat que va jugar un molt 
bon campionat però va acusar 
el cansament en el seu partit 
de quarts. A 1a ronda del qua-
dre, el anoienc va dominar 3-0 
al manresà Gerard Garcia. A 
vuitens de final, el sorteig no 
va afavorir gens i el rival era 
l’Anglès resident a Blanes, Ric-
hard Willians al qui va guanyar 
desprès d’un dur i llarg partit 
per 3-1. A quarts, amb una rival 
més fresc, el igualadí va caure 
davant el 3 de Catalunya Dani 
Pascual per 3-0 tot i tenir 2 bo-
les de joc en el segon i 8-8 en 
el quart.
Per la seva part, Joel Jaume 
va passar les rondes de prèvi-
es guanyant al barceloní David 
Cornudella per 2-0. En el qua-
dre principal va caure 3-0 da-
vant el barceloní del Nick Dani 
Quian. A consolació tampoc va 
tenir massa sort i va caure da-
vant el júnior Nilo Vidal de Tar-
ragona per 2-0.
Les germanes Aguirre per la 
seva part, van debutar al la 
màxima categoria femenina 
amb més de 30 participants i 
amb no gaire sort.
De fet, jugar aquest tipus de 

Joel i Bernat Jaume, i Mar i Berta Aguirre.
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campionat dóna molta experi-
ència de cara a futurs compro-
misos i d’això es tractava.
La Mar va caure a primera ron-
da davant la vallesana Rosa 
Herrador i la Berta va tenir la 
mateixa sort davant la barcelo-
nina Núria Pacheco.
A la consolació, la Mar va do-
minar 2-0 a la barcelonina So-
fia Mateos i caient en segona 
ronda davant la vallesana Ta-
nia Colomé que també va do-
minar a la Berta en 1a ronda.
 
Lliga catalana 3a categoria, 
derrota a Sabadell 3-1
L’equip de 3a es va desplaçar 
a Sabadell per jugar una nova 
jornada de lliga catalana con-
tra el Centre Esportiu Malibú. 
El resultat no va ser com era 

previsible, gaire positiu.
El nostres van caure 3-1 i se-
gueixen en els llocs de cua del 
seu grup.
Jordi Homs va caure 3-0 da-
vant el 1 local Pablo Artieda, 
Jordi Doncel com a 2, tampoc 
va tenir gaire sort i també va 
cedir 3-0 davant Oriol Brugue-
ra. Joan Arnau Pallejà en can-
vi, va sumar el punt igualadí 
després de guanyar Inés Ca-
llaghan per 3-0, però finalment 
Carles Sánchez també va sor-
tir derrotat Davant Eloi Baqué 
per 3-0.
L’equip igualadí, segueix acu-
mulant experiència per intentar 
pujar de categoria la propera 
temporada, tenint en compte 
que aquest equip, participa per 
primer cop en la lliga catalana.

Aida Macià, genial al campionat 
de Catalunya de windsurf
WINDSURF / REDACCIÓ

La igualadina Aida Macià 
(CAT-85/Buff, Sailsboards Gi-
rona, Simmer, RRD) va dispu-
tar el passat cap de setmana 
la segona prova puntuable pel 
Campionat de Catalunya de 
Funboard en la disciplina de 
freestyle a la localitat de Port 
de la Selva. 
Ja a l’anterior regata va acon-

seguir bons resultats en la 
classificació general, és a dir 
entre els nois, cosa que va 
tornar a fer, ja que desprès 
d’aconseguir remuntar en la 
segona eliminatòria va aconse-
guir una exitosa novena posi-
ció. En quant a la categoria de 
fèmines va revalidar la primera 
posició.

Aida Macià, en acció.

Jornada de derrotes al Vilanova 
del Camí Bàsquet Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

La matinal de bàsquet a Can 
Titó va començar amb la der-
rota de l’equip júnior davant el 
Bàsquet Sant Boi per 33-61. 
A pesar de la derrota, l’imatge 
deixada per els jugadors va ser 
molt bona. Com sempre l’equip 
es va trobar amb un equip amb 
jugadors més experimentats, 
i que ja a la primera part van 
agafar una avantatge de 21 
punts 17-38. La segona part va 
ser molt més igualada 16-23, 
degut a la millor defensa dels 
locals. Bon joc i com sempre 
molta entrega dels vilanovins.
Van jugar Dani Velasco (2), Ti-
ago Rodríguez, Albert Moreno 
(9), Camilo Rodríguez(2), Car-
los Latorre (2),  Alex Nebrera 
(12), Sergi Brugués, Samuel 
Caballero (2), Javier Sànchez, 
Leo Rodríguez i Aleix García 
(4).
L’equip sènior masculí va per-
dre davant el Ribes per 46 a 
90. Lleugera millora en el joc 
dels jugadors locals. Després 
d’un bon primer quart 10-12, 
altra cop la fragilitat defensiva 
va condemnar l’equip. Quan 
es van veure superats amb 
claretat al marcador es van 
venir abaix mentalment i no 
ser capaços de apropar-se al 
marcador. Van jugar Camilo 
Rodríguez (2), Fernando Leno, 
Víctor Ajenjo (2), Oscar Bor-
rega (6), David Jurado, Manu 
Contreras (19), Carlos López 
(2), Stalin Rodríguez (4), Albert 
Vilalta (6) i Adrià Díaz (5).
Finalment l’equip sènior feme-

ní va perdre davant el Ribes 
líder de la classificació, per 48-
59. Partit molt igualat durant la 
primera part, amb parcials de 
14-13 i 11-15 es va arribar al 
descans amb el marcador to-
talment obert de 25-28. El ter-
cer quart 12-20 va resultar de-
cissiu per al resultat final. Les 
vilanovines van tenir uns mo-
ments de desconcert defensiu, 
que van aprofitar les visitants 
per agafar un màxim avantage 
de 11 punts 37-48 al finalitzar 
el quart. Un parcial favorable 
de 7-0 al inici de l’últim quart va 
apropar l’equip local a només 
4 punts, però l’equip visitant va 
saber refer-se i tornar a agafar 
una diferència còmoda al llumi-
nós fins al final del partit. 
Van jugar Carme Vidal (5), 
Clàudia Oller (4), Emma Se-
llarés (2), Cèlia Conill (8), Laia 
Noguera, Soraya Hurtado (3), 
Alexandra Vives (3), Rosa 
Queraltó (17), Montse Bertrán, 
Alba Bautista (6) i Berta Solà.
L’equip aleví mixte va veu-
re ajornat el seu partit amb el 
Bàsquet Subirats.

El mal temps converteix el triatló de 
Blanes... en una cursa a peu

TRIATLÓ / REDACCIÓ

El diumenge 28 abril es va 
celebrar el III triatló de Blanes 
amb 300 participants, la prova 
en format sprint: 750m natació 
+ 20km ciclisme + 5 córrer, es 
va veure obligada a canviar de 
format degut al temporal de 
pluges i vent. 
En un primer moment només 
es va suspendre el tram de 
natació, degut a la baixa tem-
peratura de l’aigua (12 graus) 
i la mar de fons que hi havia. 
Posteriorment,  a causa de la 

intensitat de les pluges la fe-
deració i organitzadors es van 
veure obligats també a sus-
pendre el tram de ciclisme per 
tal de garantir la seguretat de 
tots els participants. Així doncs 
els participants únicament van 
poder disputar una cursa a peu 
de 9km pels carrers de Blanes.
Els guanyadors de la prova 
van ser Pau Castellvell i Sara 
Loerh tots dos del Fasttriatlon. 
Per part del CAI triatló Petromi-
ralles, es van desplaçar un bon 
grup de triatletes destacant la 

gran victoria d’en Jose Rios en 
la categoria de veterans. 
Els resultats dels components 
del CAI triatló Petromiralles 
van ser els següents:
18è Daniel Segura 29:44
40è Jordi Vidal 30:39
52è Oriol Oliveres 31:16
90è Jose Rios 32:37 (1º cate-
goria veterà)
132è Sergi Pujabet 34:06
238è Isidre Roca 39:05
263è Francesc Llado 41:33
264è Santi Sanz 41:34

Els triatletes del CAI, a Blanes.



Cultura

50
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
3 de maig de 2013

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 4 de maig, 
començarà el Concurs Inter-
nacional Paper de Música de 
Capellades, en la seva vint-i-
quatrena edició, a la Sala Pa-
per de Música.
En aquesta edició s’han inscrit 
un total de 43 músics (3 solis-
tes, 3 solistes amb acompa-
nyant, 8 duos, 2 trios, 3 quar-
tets), procedents Barcelona, 
Girona, Tarragona, Alacant, 
Eivissa, Jaén, Múrcia, Oviedo, 
Saragossa, Toledo, València, 
Santander, Guipúscuoa, Litu-
ània, Alemanya, Bulgària, Es-
lovènia, França i Estats Units.
El jurat del concurs està cons-
tituït pel mestre Antoni Ros-
Marbà com a president, Benet 
Casablancas com a sots-pre-
sident, amb els següents vo-
cals: David Alegret, Josep M. 
Colom, Ieva Graubina i Oriol 
Romaní.
El diumenge 5 de maig, a par-
tir de les 10 del matí, a la sala 

Paper de Música de Capella-
des hi haurà la sessió final. 
Acabada la mateixa, el jurat 
elegirà el guanyador.
Tant la primera fase com la 
sessió final són obertes al pú-
blic i d’entrada gratuïta.
Recordem que el premi 
d’aquest concurs és la parti-
cipació garantida en un mínim 
de 10 actuacions en festivals 

i cicles de concerts i el premi 
especial Hotel Santa Marta 
de Lloret de Mar de 1.400€. 
L’any passat el Quartet Ger-
hard format per Judit Bardolet, 
Lluís Castan, Miquel Jordà i 
Jesús Miralles, guanyadors de 
l’edició de l’any 2011 i els fina-
listes, foren convidats a un to-
tal de 13 concerts arran de la 
promoció de Paper de Música.

Demà comença la 24a. edició del Concurs 
Internacional Paper de Música

DANSA / LA VEU

Diumenge, 5 de maig a les 6 
de la tarda, el Teatre Munici-
pal l’Ateneu d’Igualada acull la 
quinzena edició de la Mostra 
de Dansa. Un esdeveniment 
pensat per conèixer la feina 
de les escoles de dansa, tant 
d’Igualada com d’altres ciu-
tats. Cada escola pot convi-
dar una altra escola, amb la 
finalitat de mostrar al públic 

interessat i la resta de centres 
les variants de la dansa. En 
aquesta edició seran un total 
d’onze escoles, entre locals i 
externes, que participaran en 
aquest esdeveniment. Ho or-
ganitza la Comissió de Dansa 
d’Igualada formada per L’Aula 
Escola de Dansa, Estudi de 
Dansa i Expressió Dell’Arte, 
Espai d’Arts, Escola de Dansa 
del Consell Comarcal, Atrezzo 
Dansa i Arts Escèniques, Es-

Imatge del Concurs del 2012

Diumenge, quinzena edició de la Mostra de Dansa 
Ciutat d’Igualada

La Mostra de Dansa compta 
amb la participació d’onze 
grups professionals i ama-
teurs de dansa, tant d’Iguala-
da com d’arreu de Catalunya 
que presentaran les seves 
creacions.
- ESPAI d’Arts, escola de 
dansa: Skinny Love (contem-
porani)
- Escola de Dansa Esther 
Insa - Barcelona: Gravity 
(Contemporani)
- ATREZZO dansa i arts es-
cèniques: Que boig el món  
(jazz)
- Escola de dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia: El ritme 

cola de Dansa Oriental Luna 
Mora, Bitrac Dansa, Agrupa-
ció Folklòrica d’Igualada i Es-
cola de Ball DyM Style.
La Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada s’emmarca en el 
Dia Internacional de la Dansa, 
que es va celebrar mundial-
ment el passat 29 d’abril. El 
Comitè Internacional de Dan-
sa de la UNESCO va proposar 
aquesta data per commemo-
rar el naixement de Jean-Ge-

orges Noverre (29 d’abril de 
1727), considerat el pare del 
ballet modern.
Cada any, aquesta efemèride 
converteix aquesta pràctica 
en la gran protagonista de 
la ciutat, reconeixent i recol-
zant l’esforç constant de totes 
aquelles persones que fan 
que la dansa sigui un fet i no 
només un somni. Una festa on 
compartir la passió per la dan-
sa en tota la seva diversitat i 

una ocasió per aproximar la 
dansa a tothom.
L’objectiu sempre ha estat 
acostar la dansa a la ciutada-
nia i, al llarg dels anys, sempre 
s’han organitzat activitats de 
caire festiu al voltant d’aquest 
dia. Sempre amb el propòsit 
de fer-ne màxima difusió a tra-
vés dels mitjans de comunica-
ció i aconseguir sensibilitzar la 
ciutadania.

de l’èxit (dansa clàssica)
- Cos de dansa de l’Agrupació 
folklòrica igualadina: Bolero 
de torrent (Dansa tradicional 
catalana)
- L’Aula, escola de dansa:  
Street 121 (jazz)
- L’Escola de Ballet d’Arenys: 
Fergie Be italian (Cabaret).
- Escola de Dansa Oriental 
Luna Mora (Egipci modern 
amb vel).
- Escola de ballet Ma Cinta de 
Manlleu: Porrera (classic)
– ATREZZO dansa i arts es-
cèniques: Hit The Road Jack 
(jazz)
- L’Aula, escola de dansa: 24 

Hores (Contemporani)
- Companyia de dansa Suu’d 
Cirque: Amaru Sabat (tribal 
fusió)
- ESPAI d’Arts, escola de 
dansa: Apocalíptic (Dansa 
contemporània)
- Escola de Dansa Esther 
Insa - Barcelona: Rhythm of 
the Nigth (jazz)
- Cos de dansa de l’Agrupa-
ció folklòrica igualadina: Ball 
Francès de Beuda (dansa 
tradicional catalana)
- Escola de Ball DyM Style: 
Latin Mix DyM (ball de saló 
esportiu)

Un total d’onze escoles duran a l’escenari espectacles 
de dansa clàssica, contemporània, tradicional o jazz

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora 
del val és: 
Joana 
Morera

de Vilanova 
del Camí
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TEATRE / LA VEU

Guillem Albà torna al Teatre 
de l’Aurora després dels èxits 
de Sketchofrènia (2008) i Flirt 
(2010) amb una nova propos-
ta, Trau. Tots dos espectacles 
d’humor han passat per la 
sala independent igualadina i 
aquest tercer mostrarà la ves-
sant més tendra de l’humor de 
l’autor, en un espectacle més 
visual, d’una estètica i una 
banda sonora molt acurades. 
Guillem Albà parla de Trau 
com quelcom més íntim, “no 
és tan destroyer com Sketcho-
frènia o Flirt”. Després d’estre-
nar-se amb molt d’èxit de críti-
ca i públic a la passada edició 
de FiraTàrrega i de fer tempo-
rada a Barcelona, Trau arriba 
al Teatre de l’Aurora tancant 
una llarga i exitosa gira per 
Catalunya.
Trau ens trasllada al món irre-
al d’un personatge curiós i en-
tranyable que guarda, envasa 
i emmagatzema tots els mo-
ments que comparteix abans 
que arribin al seu final. Guar-
da moments inacabats fent 
d’aquests el fil conductor de 
l’obra i traslladant als espec-
tadors a un univers fascinant.
L’espectacle farà que el públic 
se senti identificat amb les si-
tuacions que viu el protagonis-
ta. Es tracten temes com el fet 
de saber viure el moment; els 
finals, pels quals mai estem 
preparats; saber que tot de-
pèn d’un mateix; i el pas del 

temps. “Són temes reals que 
toquen, emocionen i captiven 
a la gent, però els portem cap 
a un món irreal. Posem en una 
espècie de mirall deformat 
com ens comportem” segons 
Albà, que afegeix que “és 
bonic veure com la gent riu, 
s’emociona i plora, cadascú a 
la seva manera, en una hora 
de viatge emocional”.
L’obra viatja des de la comè-
dia fins el drama, sempre a 
través del recorregut visual. 
Segons Albà, “és un espec-
tacle visual, on el text no hi 
té gairebé rellevància. És un 
conte ple d’humor, però no de 
riure fort, sinó de somriure. 
L’objectiu és crear situacions 
que arribin a la gent”. D’altra 
banda, vol jugar amb el teatre 
manual, a frec de l’espectador, 
ensenyant sempre el truc. Vol 
recuperar el “teatre antic” amb 
els tècnics formant part de 
l’escenari i fent els trucs des 
d’allà.
Trau compta, entre d’altres, 
amb la participació d’Anna 
Roig, coneguda cantant de 
Anna Roig i L’ombre de ton 

chien, qui ha fet tota la crea-
ció musical, i també amb Blai 
Rodriguez, popular actor dels 
programes de Televisió de Ca-
talunya Polònia i Crackòvia.

Funcions
Les representacions de Trau 
es faran el divendres 3 i dis-
sabte 4 de maig a les 22h i el 
diumenge 5 de maig a les 19 
h. Les entrades (15 € i 11’5 € 
amb els descomptes habitu-
als) es poden adquirir per in-
ternet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reser-

var prèviament trucant al 93 
805 00 75 exclusivament els 
dimecres i els dijous de 18 a 
20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Activitat paral·lela: “Un cafè 
amb... Guillem Albà, Blai Ro-
dríguez i Anna Roig”
Coincidint amb la presentació 
de l’espectacle Trau, el Teatre 
de l’Aurora amb la coŀlabora-
ció de Paranoia accions, han 
organitzat una tertúlia, oberta 
a tothom, amb l’autor, director 
i intèrpret d’aquest muntatge, 
Guillem Albà, l’encarregat de 
producció i també intèrpret 

Després del èxits de 
Sketchofrènia i Flirt, Gui-
llem Albà torna de nou al 
Teatre de l’Aurora amb 
Trau, el seu darrer treball, 
estrenat amb èxit a Fira-
Tàrrega 2012. Es tracta 
d’un espectacle visual que 
té lloc a un món irreal amb 
un personatge entranyable 
i curiós, que emmagatzema 
moments inacabats. Par-
lem amb Guillem Albà, di-
rector i alhora protagonista 
de Trau.
- Trau és un espectacle 
d’humor sorprenent. Què 
hi veurem?
És un espectacle visual, on 
el text no hi té gairebé re-
llevància. És un conte ple 
d’humor, però no de riure 
fort, sinó de somriure. L’ob-
jectiu és crear situacions 
que arribin a la gent a tra-
vés del caràcter íntim de 

l’obra.
- Trau ens transporta a un 
univers fascinant. Però els 
temes són propers a l’es-
pectador?
Sí, els temes que plantegem 
són reals, que toquen i emo-
cionen a la gent, com el fet 
de saber viure el moment, 

però trenquem els esquemes 
i els portem cap a un món ir-
real. Posem en una espècie 
de mirall deformat com ens 
comportem.
- Podries descriure l’espec-
tacle en poques paraules?
Visual. Humor.
- Què trobem de diferent 

a Trau respecte les dues 
produccions anteriors, que 
també vam veure al Teatre 
de l’Aurora?
Trau no es tan “destroyer” 
com Sketchofrènia o Flirt. 
És una cosa molt més petita. 
Com que ja havíem provat un 
tipus d’estil, ara volíem pro-
var alguna cosa nova, arris-
cant-nos a canviar el nostre 
registre d’espectacle. Trau 
és visual, és humor, és poè-
tic.
-La gira està sent tot un 
èxit de públic, quines sen-
sacions teniu i què rebeu 
del públic?
Estem molt contents, hem 
fet bolos per tota Catalunya 
i sobretot a Barcelona i del 
públic n’hem rebut un gran 
feedback, ja sigui després de 
la funció o a través de xarxes 
socials com Twitter i Facebo-
ok. La història toca i és bo-

nic veure com la gent riu, 
s’emociona i plora, cadascú 
a la seva manera, en una 
hora de viatge emocional.
- Com valores la residèn-
cia que vau fer al Teatre 
de l’Aurora?
El Teatre de l’Aurora és per-
fecte. Fer els altres espec-
tacles aquí ens va agradar 
molt. Amb Sketchofrènia 
vam descobrir la proximi-
tat que es pot aconseguir 
amb una sala com aquesta 
i amb Flirt vam tornar a sen-
tir-nos molt bé. Trau és un 
espectacle que va ser origi-
nat pensant en tot moment 
amb l’espai de l’Aurora, ja 
que les distàncies són per-
fectes per la nostra esceno-
grafia. El poc espai que ens 
separa amb el públic dóna 
molt més joc a l’espectacle. 
L’espai és immillorable.

Guillem Albà: “Trau és una hora de viatge emocional”

Arriba al Teatre de l’Aurora “Trau”, un sorprenent 
espectacle d’humor

Una proposta visual, 
d’una estètica molt 
acurada, amb la ban-
da sonora creada per 
Anna Roig (i L’ombre 
de ton chien)

Blai Rodríguez i la cantant 
Anna Roig, veu del grup Anna 
Roig i L’ombre de ton chien, 
autora de la música de l’es-
pectacle. Amb ells parlarem 
sobre aquest espectacle, so-
bre el teatre, l’humor, la músi-
ca, etc. La tertúlia tindrà lloc el 
dissabte 4 de maig, a les 18h.
D’altra banda, i tal i com és ha-
bitual, al finalitzar la funció del 
divendres 3 de maig, tots els 
espectadors que ho desitgin 
podran intercanviar les seves 
opinions i formular les pregun-
tes a l’equip de la Cia. Guillem 
Albà.



52
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
3 de maig de 2013 Cultura

EXPOSICIONS / LA VEU

Coincidint amb l’exposició 
“Brodem Igualada. Brodats 
Elmeua”, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a descobrir 
els brodats i la tècnica bàsica 
jugant amb fils i completant 
una composició pròpia. El bro-
dat és una tècnica que reque-
reix bàsicament crear un di-
buix, passar aquest a una tela 
i, finalment, reforçar-lo a base 
de fils de colors amb l’ajut 
d’una agulla. Una primera i 
bàsica aproximació a aquests 
procediments la podran expe-
rimentar els nens i nenes que 
assisteixin al Museu aquest 
diumenge, 5 de maig, a les 
12h.
Durant l’activitat, podran 
aprendre a fer l’estargit, o calc 
del dibuix sobre la tela, tal i 

com es fa habitualment en la 
preparació dels brodats, a fi-
xar-hi uns aplics per ressaltar 
i donar color a algunes formes 
i, finalment, a acabar la com-
posició amb fils de colors, bro-
dant els trets més remarcables 
del dibuix. Aquesta introducció 

al brodat està pensada per 
a famílies amb nens i nenes 
d’entre els 4 i els 8 anys. L’ac-
tivitat és gratuïta i les places 
són limitades per l’aforament; 
es pot demanar més informa-
ció al telèfon 93 804 67 52.
Tot seguit, una breu visita lliure 
per l’exposició “Brodem Igua-
lada. Brodats Elmeua” pot aju-
dar a comprendre molt millor 
l’esforç i la precisió que es ne-
cessitaven per fer brodats ela-
borats en grans llençols i esto-
valles. Els brodats de vànoves 
o serveis de taula van portar 
l’art a moltes llars d’Igualada. 
El gust per l’exquisidesa, una 
manera d’entendre la vida i el 
valor social van situar els Bro-
dats Elmeua d’Igualada com 
un referent. L’exposició es pot 
visitar fins al 12 de maig.

Un taller infantil de brodats permetrà els més 
petits endinsar-se aquest diumenge en el 
passat tèxtil més artesanal d’Igualada

XERRADES / CARMEL.LA PLANELL

El passat divendres, 26 abril, 
al Museu de la Pell es va dur 
a terme una xerrada informa-
tiva sobre el Fracking, amb 
el reclam de “Fracking: rique-
sa o destrucció?”, pel Centre 
d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da (CECI), amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i con-
juntament amb la Plataforma 
“Aturem el fracking”.
Després de la presentació de 
l’acte a càrrec del Sr. Xavier 
Barberà, doctor en Ciències 
Geològiques i Coordinador de 
la Secció d’Educació Mediam-
biental del CECI, la comuni-
cació del Sr. Pablo Cotarelo, 
Enginyer de mines, Coordina-
dor de l‘Àrea d’Energia i res-
ponsable de la Campanya de 
Canvi Climàtic d’Ecologistes 
en Acció, va versar sobre 
aquest mètode d’explotació de 
jaciments de gas i petroli que 
es va donar a conèixer -de 
primer- als Estats Units i del 
qual les repercussions econò-
miques i mediambientals han 
estat més que controvertides i 
altament  discutibles.
En aquest sentit, es va puntu-

alitzar en què la mala premsa 
que gira entorn al fracking és 
deguda a què es tracta d’un 
mètode d’explotació molt in-
trusiu sobre  grans àrees del 
territori, que consumeix grans 
quantitats d’aigua, conformant 
una mescla -durant la perfo-
ració- amb una sèrie d’agents 
químics del tot contaminants 
per als aqüífers. I, en una al-
tra orientació, es va qüestio-
nar també la seva rendibilitat 
econòmica i la seva capacitat 
de producció, una contrarietat 
només corregida amb un alt 
índex de perforacions.
Pel que fa al nostra comarca, 
la concessió per a l’exploració 
Darwin, de la mà de  l’empresa 
Montero Energy Corporation 
SL, afecta als municipis ano-
iencs de Calonge de Segarra 
i de Castellfollit de Riubregós, 
així com d’altres de comar-
ques veïnes de la Segarra i 
el Solsonès. I, mentre que Ar-
gençola, avui, ja s’ha declarat 
municipi lliure de fracking, en 
molts altres municipis de Casa 
Nostra ja s’ha incorporat com 
a tema de debat.

El CECI va parlar sobre: 
“Fracking: riquesa o destrucció?” 
al Museu de la Pell

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres a les 11 de 
la nit tindrà lloc novament el 
cicle Músiques de Butxaca 
de l’Ateneu. Per a aquesta 
ocasió es comptarà amb els 
músics Cesk Freixas i Miquel 
Abras que oferiran el seu tre-
ball “Cançons de nosaltres i el 
món”.
Els dos cantautors uneixen 
esforços i sumen el seu reper-
tori per explicar històries sin-
ceres i properes, carregades 
amb grans dosis d’esperança 
i cavalcant, sempre, damunt 
d’una actitud crítica i cons-
tructiva que ens ha de portar, 
inevitablement, a viure de la 
millor manera possible: amb 
respecte i dignitat.

Un espectacle on repassen 
aquelles cançons que han 
esdevingut “himnes” per a la 

Músiques de butxaca amb Cesk 
Freixas i Miquel Abras, avui a l’Ateneu

nostra societat.
Preu entrada concert: 10€ 
Amb descomptes: 8€

El CECI va parlar sobre el fracking al Museu   Foto: Carmel.la Panell

Miquel Abra i Cesk Freixas

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



Agustina  Zaragoza i Domenech, altrament popula-
ritzada amb el nom d’Agustina d’Aragó, va néixer a 
Barcelona el quatre de març del 1786 tal i com ho 
acredita la pròpia partida baptismal signada honora-
blement -tal vegada perquè el padrí era tot un desta-
cat cavaller d’armes- de la mà d’una autoritat clerical 
tan estimable com era el Vicari de l’Església de Santa 
Maria del Mar, en persona. Amb tot, els seus orígens 
-més endavant, fins i tot després de la seva mort- van 
ocasionar un seguit de contradiccions, ja que moltes 
biografies tendencioses, amb un aferrat  caràcter pa-
triòtic i, capciosament, espanyolista, van  atrevir-se a 
atribuir a la capital aragonesa l’orgull del seu natalici. 

Amb el nom d’Agustina Raimunda Maria, filla legítima 
i natural de Pedro Juan Zaragoza  d’origen castellà i 
de la catalana Raimunda Domenech i amb uns pa-
drins catalans de noble llinatge com ho eren el senyor 
Altarriba i la seva muller Agustina Vilumara, aquesta 
criatura ja semblava manifestar una compromesa fa-
miliaritat amb l’univers de les armes. Tanmateix, l’es-
tatus modest  i sense massa pretensions dels seus 
progenitors no va permetre-li gaire més aprenentat-
ges que el coneixement de les quatre regles; circums-
tància que no massa tard havia d’obligar-la -en plena 
adolescència- a incorporar-se al món laboral al costat 
de tants d’altres companys i companyes que s’inau-
guraven en la quotidiana adversitat i la cruel explo-
tació de la societat  industrial, en el marc de la ciutat 
de Saragossa. Aquí, en tant que membre d’una humil 

CARMEL·LA PLANELL

Agustina d’Aragó, valor i patriotisme de rang militar 
categoria social abandonada als capricis i al despotis-
me d’un empresari, ben aviat -en la seva condició de 
pertinença al sector obrer- va sentir-se profundament 
compromesa en una aposta reivindicativa contra els di-
versos tipus de maltractament de què tots plegats eren 
objectes. 

A propòsit d’un jove maridatge amb Joan Roca Vila-
seca, un sotsoficial de l’armada espanyola, va fer-se 
seva l’ocasió de comprometre’s des dels seus inicis 
amb la causa defensiva contra les intencions de Na-
poleó. Així doncs, només acabava de complir els seus 
vint-i-dos anys quan, després d’una llarga i penosa crisi 
de  poders capitalitzada pels dos grans protagonistes 
de l’Espanya del moment -el destacat mandatari Ma-
nuel Godoy i el monarca Ferran VIIè- va propiciar-se 
una conjuntura del tot favorable a què la invasió de la 
Península, capitanejada pels principals generals de les 
tropes napoleòniques, esdevingués d’un dia per l’altre 
una trista i fatal realitat.

En aquest sentit, un desgraciat dia de l’any 1808 va 
acabar esclatant la Guerra de la Independència, una 
guerra, una ocupació i un setge que en dies comptats 
va portar a l’Estat espanyol a una situació francament 
desesperada. Durant el primer setge de Saragos-
sa -segons la historiografia espanyola- l’1 de juliol de 
1808, mentre Agustina portava queviures per al seu 
espòs, va resoldre direccionar un canó a un pas de ser 
detonat apuntant directament contra l’enemic –situat a 

la zona del Portillo- amb 
tant d’encert que la seva 
acció va ser qualificada 
de gesta heroica. De fet, 
més detalls d’aquest epi-
sodi èpic no van trans-
cendit de manera im-
mediata, tal vegada per 
tractar-se d’una dona 
o bé perquè –de fet- la 
seva presència en el 
camp de batalla era un 
fet reprovable, quan no controvertit.
 
I, Agustina  Zaragoza havia de viure una llarga vida 
entre el silenci i la discreció fins el dia de la seva mort, 
el 29 de maig de 1857, a la ciutat de Ceuta. Tanmateix, 
sense una aparent voluntat de retre-li gaires honors, 
van haver de transcórrer uns vint anys per a que els 
grans mandataris consideressin ocorrent el trasllat de 
les seves despulles a la capital aragonesa. Primer va 
passar per un descans a la Basílica del Pilar; i, en ho-
nor al seu triomf sobre els francesos, més endavant 
va ser traslladada a l’Església de Nostra Senyora del 
Portillo. Aquí, embolcallades les seves restes a la Ca-
pella de l’Anunciació, des de fa més de dues centúries 
va començar a ser venerada com a una autèntica he-
roïna i una notable icona de la resistència espanyola 
contra la invasió francesa; una gratificació al valor i al 
patriotisme de rang militar.

Dones exemplars

PINTURA / LA VEU

Un dels objectius de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada és relaci-
onar els estudis que cursa el 
seu alumnat amb diferents 
àmbits o sectors productius de 
la societat (empreses i estu-
dis de disseny, associacions, 
entitats, etc.), a través del 
currículum dels seus estudis, 
i així, eixamplar perspectives 
i incentivar la creativitat dels 
estudiants.
Amb aquesta idea, dins del 
mòdul de Tècniques Gràfi-
ques del Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà d’Art Final de dis-
seny gràfic, el professor de 
l’escola Jordi Enrich, va pro-
jectar el disseny i realització 
d´una pintura mural.

Aquesta pintura mural, situada 
a la Llibreria Abacus d’Iguala-
da des del dia 22 d‘abril, s’ha 
realitzat amb la participació de 
tots els estudiants del cicle a 
partir d’un disseny original de 
la Maria Fortuny. Entre les se-
ves formes orgàniques s’hi pot 
trobar un drac, una rosa i un 
cavaller Sant Jordi... i també, 
tot allò que s´hi vulgui veure ...
El dia 24, tots els estudiants 
del cicle, acompanyats de 
professorat del centre, Jau-
me Enrich, Raquel Camacho, 
M. Goretti Bartrolí, vam anar 
a Abacus per veure in situ 
aquest mural, i vam ser rebuts 
molt amablement pel personal 
de la llibreria i pel seu respon-
sable, Mario De La Torre.

Panell a la llibreria Abacus 
realitzat per l’EMA Gaspar Camps

HISTÒRIA / LA VEU

El proper diumenge, 5 de 
maig, a les 12h del migdia, el 
programa Cultura en Famíllia 
proposa una visita dinamitza-
da i gratuïta a la Vil·la Romana 
de l’Espelt, un mas de fa dos 
mil anys i un dels testimonis 
més importants de l’Anoia ro-
mana.
A Catalunya es coneixen 
nombroses vil·les romanes. 
Aquestes construccions eren 
explotacions agrícoles, el 
més semblant al que actual-
ment anomenem masia. Als 
terrenys de la seva propietat 
s’hi conreava sobretot vinya, 
olivera i blat, que eren trans-
portats i venuts a altres territo-
ris mediterranis. Per aquesta 
raó, les vil·les se situaven en 
camps fèrtils i a prop dels nu-
clis urbans i dels camins més 
o menys importants i, a més, 
servien als conqueridors ro-
mans per a establir el control 
sobre els territori conquerit. 
La Vil·la Romana de l’Espelt 
és un exemple immillorable 
per conèixer i entendre com 
era una d’aquestes explotaci-
ons agrícoles mil·lenàries. El 
jaciment, sota la custòdia de 
l’Ajuntament d’Igualada, està 

excavat en un seixanta per 
cent però ha donat prou infor-
mació per identificar la majoria 
de les estances de l’habitatge 
(rebedor, menjador, pati, habi-
tacions, cuina i magatzems) i 
fins i tot l’espai del bany amb 
les diferents estances termals.
Tota aquesta informació, jun-
tament amb la que aporten els 
nombrosos objectes trobats, 
s’expliquen en la visita dina-
mitzada que aquest diumenge 
s’ofereix al públic familiar, dins 
del programa Cultura en fa-
mília de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) i l’Ajuntament 
d’Igualada. Una visita que 

Cultura en Família proposa diumenge vinent 
endinsar-se en la Vil·la Romana de L’Espelt, 
una masia de fa dos mil anys

proposa un passeig i una des-
coberta per les restes de les 
estances, descobrint alguns 
detalls de la vida quotidiana 
dels romans i veure alguns ob-
jectes d’aquella època. La cita 
és les 11:45h a les antigues 
escoles de l’Espelt, per iniciar 
la visita al jaciment a les 12h. 
L’edat aconsellable és a partir 
dels 8 anys. La visita no està 
adaptada per a cotxets ni ca-
dires de rodes. Els interessats 
poden demanar prèviament 
més informació trucant al Mu-
seu de la Pell, al telèfon 93 
804 67 52.
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MÚSICA / LA VEU

El gener passat, el grup igua-
ladí Faèrica va presentar el 
senzill Petit però valent. El 
tema és un homenatge al món 
casteller, transmetent la força 
i el coratge d’aquesta tradició 
catalana única al món.
El videoclip de la cançó floreix 
aquesta primavera gràcies a 
la implicació de la Coordina-
dora de Colles Castelleres 
de Catalunya, a través de la 
qual les colles han fet arribar 
al grup un recull d’imatges que 
han permès il·lustrar-lo.
Satisfets per la resposta cas-
tellera, els igualadins van es-
trenar ahir el muntatge, creat
exclusivament amb el material 
rebut, a través del seu canal a 
Youtube (FaericaRock) i a les 
xarxes socials (Twitter @Fae-
ricaRock i Facebook/Faèrica), 
sota l’etiqueta #PetitPeròVa-
lent.
Faèrica llança aquest nou tre-
ball dedicat al món casteller 

amb el desig de posar música 
“amb canya” a aquest feno-
men tant nostrat que enriqueix 
amb valors universals i senti-
ments únics; i alhora fer gaudir 
tothom amb una cançó plena 
de força. Els castellers merei-
xen un himne potent!

Es tracta d’un pas més en la 
trajectòria ascendent del grup, 
que en aquests moments es 
troba a l’estudi enregistrant 
nou material que complemen-
tarà els 3 temes d’aquest EP 
“Petit però valent”.

Faèrica estrena el videoclip ‘Petit però valent’,
amb la col·laboració del món casteller català

MÚSICA / LA VEU

Pedalant. Així ha començat 
la darrera gira en Paul Fuster. 
Agafant una bicicleta i aturant-
se de sala en sala per oferir 
entre d’altres temes, els què 
conformen el seu darrer treball, 
El repte (2012). L’aventura va 
començar el passat dia 5 d’abril 
a Cardona, on se celebrà el 
primer concert de la gira “Paul 
Fuster · Amb bici”. S’aproparà a 
l’Anoia el proper dia 5 de maig 
per aturar-se a la Bastida, sobre 
l’equador d’aquest viatge.
Paul Fuster és un cantautor 
d’ascendència catalana nascut 
a Minnesota, E.E.U.U. Als 5 
anys tocava el piano, als 10 es 
va mudar a Nova York i gràci-
es a les seves dots com a per-
cussionista aconseguí treballar 
com a músic de sessions. Va 
créixer viatjant pel país nord-
americà fins que l’any 1997 va 
visitar Cardona, el poble de la 
seva mare. En aquell moment 
decidí quedar-s’hi una tempora-
da, però va ser aleshores quan 
la seva carrera donà un tomb 
amb les gravacions de 36 we-
eks (1998), Battleship (1999) i 
Happy nothing (2002), els seus 
tres primers discs, l’últim dels 
quals va ser produït per Quimi 
Portet. La projecció tingué tals 
dimensions des del principi que 
durant l’any de publicació del 
seu primer llarg estigué telo-
nejant Ani DiFranco en la seva 
gira per l’estat espanyol.
Fuster tornà als E.E.U.U. i es va 
establir a Nova York, on va se-

guir experimentant amb noves 
propostes, ja fossin musicals, 
com el projecte “Proton-Proton”, 
acompanyat d’Aron Sanchez i 
Jarrod Ruby o bé més tecnolò-
giques, com la fabricació de bi-
cicletes. Aquesta estada al nou 
continent durà fins l’any 2010, 
moment en què abandona La 
Gran Poma per establir-se no-
vament al municipi del Bages.
Després d’haver entregat tres 
L.P. en anglès va decidir es-
criure un disc íntegrament en 
català, El Repte, on assumia 
el valor que tenia canviar d’idi-
oma. Finalment ha decidit pre-
sentar-lo per tot Catalunya so-
bre una de les seves bicicletes i 
acompanyat d’una de les seves 
guitarres. Per totes aquestes 
singularitats i sobretot, pel gran 
talent compositiu, en Paul Fus-
ter és un dels cantautors cata-
lans més valorats del panorama 
actual. 

En Pau Fuster girarà sobre 
pedals a la Bastida

HISTÒRIA / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala-
da vol recollir receptes i remeis 
tradicionals per guarir tota 
mena de malalties i proble-
mes de salut, tal com es feia 
abans: trencar el cop d’aire, 
herbes remeieres, ungüents, 
pegats, etc. Per mitjà del testi-
moni de persones grans de la 
ciutat que tinguin algun conei-
xement sobre les propietats 
guaridores d’herbes, infusions 
i creences, es vol aplegar una 
part de la nostra història i tra-
dició oral. 
“Els remeis casolans”, és el 
nom amb el que es coneix 
aquesta iniciativa, que s’em-
marca en la Biblioteca de la 
Memòria, un projecte que pre-
tén recollir, preservar i difon-
dre el testimoni que es troba 
en els records i les experiènci-
es personals dels igualadins i 
anoiencs. 
Amb aquest objectiu, la Bibli-
oteca convida totes les per-
sones majors de 60 anys a 

participar de la iniciativa i a 
omplir una butlleta en què es-
criuran el seu remei. Aques-
tes butlletes es poden recollir 
a la Biblioteca i als casals de 
la gent gran, centres cívics i 
centres de dia o imprimir-la 
des de la web www.bibliote-
caigualada.cat. S’han de tor-
nar emplenades a la mateixa 
Biblioteca abans del dia 15 de 
maig. D’entre tots els partici-
pants s’escolliran unes dotze 
persones per participar en 
una tertúlia sobre els remeis 
tradicionals, que tindrà lloc el 
divendres 24 de maig a les 
11h, en el marc de la Primave-
ra Gran d’Igualada. La tertúlia 
serà oberta i pot assistir-hi tot-
hom com a públic.
Aquest taller de fonts orals re-

presenta la continuació d’una 
iniciativa que va començar 
l’any 2008, quan es va impul-
sar un primer taller per reco-
llir el testimoni de persones 
grans sobre com se celebra-
ven les festes d’abans. Des-
prés de l’èxit d’aquella trobada 
se’n van realitzar quatre més: 
el 2009 es va parlar de “La 
casa per dins”; el 2010 va ser 
“L’escola en blanc i negre”; el 
2011, “Els jocs de l’any de la 
picor” i el 2012, “Tothom a tau-
la”, sobre receptes culinàries 
igualadines. Totes aquestes 
converses s’enregistren i es 
transcriuen per tal de conser-
var la memòria col·lectiva i 
disposar d’un document que 
tothom pugui consultar en un 
futur.

La Biblioteca fa una crida per recollir els 
remeis tradicionals
“Els remeis caso-
lans”, és el nom amb 
el que es coneix 
aquesta iniciativa, 
que s’emmarca en la 
Biblioteca de la Me-
mòria,

de 2 entrades
per al teatre

de l’Aurora és:
Meritxell

Oliva Dalmases
d’Òdena

Moltes felicitats!

EL GUANYADOREL GUANYADOR
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El passat dissabte dia 20, el 
Grup Mal-Llamp va participar 
en la trobara de Bestiari del 
barri de la Sagrera de Barce-
lona.
La Voraxcis, va acompanyar al 
Sagresaure i al Drac Volador 
de la Sagrera en el seu dia.
La trobada va començar amb 
una plantada de bèsties, se-
guida d’una tabalada i un re-
eixit correfoc pels carrers del 
barri. Per acabar es va fer un 
sopar de germanor amb totes 
les colles participants.
El dilluns dia 29, es va despla-
çar fins a la Masia Egara de 
Terrassa, per donar a conèi-
xer una part de les tradicions 

catalanes en una convenció 
de la marca Samsung, on tot 
i la puja es van poder realitzar 
unes grans enceses.
El dissabte dia 27, es va re-
alitzar a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada, la jornada informa-
tiva de la Colla dels Petits dia-
bles del Mal-Llamp, tothom qui 
en vulgui formar part, o tenir-
ne més informació, pot entrar 
a la pàgina web del grup www.
malllamp. com o enviar-nos un 
correu electrònic a la següent 
adreça grupmalllamp@gmail.
com.
La propera sortida del grup, 
serà el proper dissabte 11 de 
maig a l’Espelt, on esperem 
veure-us ha tots.

El Grup Mal-Llamp ja ha 
començat la temporada

Des d’un llunyà segle XI, les entranyes d’aquest 
sòlid massís, alberguen i custodien la imatge de la 
Moreneta en el sí de l’anomenat  Monestir de San-
ta Maria; un dels convents benedictins més impor-
tants de Casa Nostra i de tota la Península Ibèrica. 
Montserrat, la Moreneta i el Monestir amb la seva 
força espiritual i amb la seu computable semblant 
s’han esdevingut un testimonial punt de pelegri-
natge per a un sempitern nombre de creients així 
com la cita obligada d’un poble català que -més 
enllà del silenci i la pau etèria- hi ha sabut trobar 
els més ferms ciments patriòtics. És el lloc sagrat 
més visitat de casa nostra i, al marge de qualsevol 
confessionalitat, tothom s’hi arriba amb la voluntat 
de venerar la Moreneta, així com d’intentar escoltar 
els cants angelicals de l’Escolania, tot complaent-
se amb el seu majestuós embolcall monacal. 

A pesar de la incertesa dels seus orígens, algu-
nes fonts fiables situen el santuari en la condició 
d’ermita cap a finals del segle IX per a convertir-se 
el 1031, de la mà de l’Abat Oliba, en un autèntic 
cenobi benedictí, annex del Monestir de Ripoll. 
D’ençà la seva fundació, aquest monestir, anome-
nat Santa Maria, aviat va esdevenir-se un impor-
tant santuari i un destacat punt de pelegrinatge, 
amb una respectable font d’ingressos generadora 
de greus discòrdies entre les Corones de Castella i 
d’Aragó. Més tard, al segle XII, el pare abat va am-
pliar la comunitat i va aconseguir que se li ator-
gués el títol d’Abadia; i en no més d’un segle va 
començar la lluita per a independitzar-se de Ripoll. 
I, amb el córrer dels segles, Montserrat va haver 
de viure intermitentment dominis castellans i ca-
talans fins el moment en què va passar ser només 
custodiat per l’ordre benedictina  de Catalunya.

Montserrat secció del Monestir als peus de muntanya

El santuari, des d’una perspectiva arquitectònica està for-
mat per dos immobles amb funcions diferenciades, com 
ho són la Basílica, amb el recinte claustral del monjos be-
nedictins i el cor dels escolanets –fundat al segle XIII- que 
formen l’Escolania de Montserrat; i aquelles construccions 
que alberguen a restaurants i botigues, així com les cel.les 
per a pelegrins i visitants. El seu cos principal se’t presenta 
configurat per una gran basílica -construïda en tres dèca-
des i acabada   el 1592- a partir d’una planta d’una nau on 
hi llueixen imponents unes sinuoses arcades gòtiques i sis 
capelles per a cada lateral. Tanmateix, al fons, una simple 
ullada, no et permet d’endevinar la presència d’un discret 
absis d’inspiració romànica, incorporat tres segles més tard 
que  amb el cimbori forma un esplèndid passeig engalanat 
per a accedir al tron de la bellíssima imatge romànica de la 
Mare de Déu de Montserrat, que presideix el temple.  

L’església, més endavant, va ser objecte d’actes de pillatge 
i devastació, sobretot arran de la desfeta de la Guerra del 
Francès. Després, la desamortització de 1835 va abocar-la a 
un lamentable abandonament tot i que no es tardaria gai-

re a dur a terme una intensa  restauració que 
havia de convertir Montserrat en el monestir-
santuari  dels nostres dies. Amb tot, a pesar 
d’un aleatori valor artístic, d’un estil proper 
a un art bizantí renovat i ple de pompositat, 
aquest bloc apunta a ser l’edifici principal 
de Montserrat des de la més recent  recons-
trucció del segle XIX. Per les seves intestines 
dependències, la sala capitular i el refectori, 
ambdós del segle XVII i reformats l’any 1925, 
et transmeten aquell segell regi de les sacres 
destinacions. Unes passes enllà, a l’entorn 
d’aquests murs, el Museu de Montserrat et re-
gala unes seccions d’inexcusable deteniment: 
una, dedicada a la prehistòria, una altra amb 
exposició de materials arqueològics relacio-
nats amb la Bíblia; i, una altra, la pinacoteca 
on t’hi trobes exposades obres de dels segles 
XVI al XIX. I, en un altre sentit, en cap cas no 
pots esquivar una visita a la seva biblioteca, 
una de les millors del país.

A una banda d’aquesta magnífica planta, el 
claustre, d’estil neo-romànic, se’t descobreix 
amb una disposició de dues plantes equita-
tivament separades per refinades columnes 
de pedra. I, d’aquí estant, amb la mirada a 
l’exterior del temple, la plaça de Santa Maria 
et ve a trobar com a un esplèndid receptacle 
per a l’accés al monestir,  de la qual urbanit-
zació en tres nivells en va ser artífex Puig i Ca-
dafalch. I aquest gloriós punt de trobada veu 
sumada la seva rellevància amb la sensació 
de monumentalitat de tot un conjunt que li 
confereixen la plaça de l’Abat d’Oliva -punt 
d’entrada als albergs de pelegrins- i una reta-
lladeta plaça de la Santa Creu. 

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

Montserrat, El MonestirArquitectures i veïnatges 

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala-
da acollirà el proper dimecres 8 
de maig, a les 7 de la tarda, la 
presentació de la darrera obra 
de Jaume Llopis, professor de 
l’IESE, reconegut per la seva 
àmplia experiència professional 
en la direcció d’empreses.
Malgrat la situació de crisi ac-
tual, hi ha empreses que tenen 
èxit. Per aprendre d’elles cal 
analitzar què és el que estan 
fent i, sobretot, quines carac-
terístiques comunes tenen els 
seus directius. 
Llopis ho ha estudiat a fons du-
rant cinc anys i ens presenta el 
resultat de la investigació en el 
seu llibre Què fan els bons di-
rectius, que podreu conèixer 
de la mà del seu autor, el qual 
impartirà una interessant confe-
rència-col.loqui en la que ana-
litzarà els estils de direcció de 
directius amb èxit i quines són 
les seves prioritats per dirigir en 
el segle XXI. 
Així mateix, l’acte comptarà 
amb la presència de l’empresari 

Josep Payola, director General 
d’MB Papeles Especiales, S.A. 
(Grupo Miquel y Costas), que 
explicarà la seva experiència 
com a directiu, davant la trans-
formació en què es troba la so-
cietat i  la necessitat de canvi de 
les funcions dels directius per 
tal d’afrontar-los. MB Papeles 
Especiales, S.A. és un impor-
tant grup paperer, que aposta 
per la comarca de l’Anoia. Re-
centment ha fet una notòria in-
versió d’alt contingut tecnològic 
per ampliar la capacitat  produc-
tiva de la seva fàbrica de la Po-
bla de Claramunt, passant a ser 
un dels grups capdavanters del 
sector paperer.
L’acte, enfocat a empresaris, 
emprenedors i directius de 
l’Anoia,  l’organitza la consulto-
ra igualadina Grup Carles, que 
ho veu com una oportunitat de 
portar a Igualada dues perso-
nes expertes en management 
que tenen molt a explicar en 
temes de direcció i economia 
d’empresa. És gratuït i no re-
quereix inscripció.

Presentació del llibre “Què fan 
els bons directius” de Jaume 
Llopis, a la Biblioteca

MÚSICA / LA VEU

Un any més, l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada or-
ganitza el “Cicle de Concerts 
a Esglésies i Castells” en el 
que hi participen diverses 
agrupacions instrumentals de 
l’escola.
El cicle s’obrirà el proper diu-
menge 5 de maig a les 12.30 
h a l’església de Sant Jaume 
de Sesoliveres amb l’actua-
ció de diverses formacions de 
cambra i alumnes de l’escola 
música.
Aquest cicle continuarà durant 
el mes de maig amb diferents 
concerts a les esglésies de La 
Tossa de Montbui, Clariana i 
Sant Genís.

Comença el cicle 
de concerts a les 
esglésies i castells
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TEATRE. “TRAU”
- Igualada 
La Cia Guillem Albà torna al Te-
atre de l’Aurora amb un espec-
tacle sorprenent d’humor amb 
molta tendresa.
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre de l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA. 
“CANÇONS DE NOSALTRES I 
EL MÓN”
- Igualada 
Cesk Freixas i Miquel Abras 
uneixen els seus esforços i su-
men els seus repertoris per ex-
plicar històries properes.
Divendres, a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

NITS TEMÀTIQUES AMB LA 
KARAOKE’S BAND
- Piera 
Últim concert del cicle “Nits te-
màtiques”. En aquesta ocasió, 
nit de karaoke amb la Karaoke’s 
Band.
Divendres, a 2/4 de 12 de la nit 
a l’Espai d’Entitats.

DISSABTE 4

TEATRE. “TRAU”
- Igualada 
La Cia Guillem Albà torna al Te-
atre de l’Aurora amb un espec-
tacle sorprenent d’humor amb 
molta tendresa.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

TALLER. ELS CÒMICS ENCA-
TALÀ: ELS BARRUFETS
- Igualada 
Taller en què a partir d’un cò-
mic dels Barrufets es tractaran 
qüestions relacionades amb la 
traducció i correcció de textos.
Dissabte a partir de 2/4 de 10 
del matí a l’Espai Cívic Centre.

TALLER. CERCA D’AVANT-
PASSATS AMB LES TECNO-
LOGIES I RECURSOS DE 
L’ACTUALITAT
- Igualada 
Taller per familiaritzar persones 
que fan recerca familiar amb 
els recursos que ofereix la in-
formàtica i internet.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí al local del CECI.

DIUMENGE 5

TEATRE. “TRAU”
- Igualada 
La Cia Guillem Albà torna al Te-
atre de l’Aurora amb un espec-
tacle sorprenent d’humor amb 
molta tendresa.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

VISITA GUIADA AL MUSEU DE 
LA PELL
- Igualada 
Cada primers diumenge de 
mes el Museu ofereix una visi-
ta guiada i gratuïta a les seves 
instal.lacions.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

TALLER. “JUGUEM A BRO-
DAR”
- Igualada 
Amb motiu de l’exposició “Bro-
dem Igualada” us convidem a 
jugar amb els fils i a descobrir 
els brodats.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

CULTURA EN FAMÍLIA. “LA 
VIL·LA ROMANA DE L’ESPELT, 
UNA MASIA DE FA 2000 ANYS”
- Igualada 
Voleu passejar entre les restes 
d’un dels testimonis més im-
portants de l’Anoia romana?.

Diumenge a les 12 del migdia a 
la Vil.la romana de l’Espelt.

CONCERT A SANT JAUME SE-
SOLIVERES
- Igualada 
Primer concert del Cicle de 
concerts a les esglésies i cas-
tells a càrrec dels alumnes de 
l’EMMI.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
a l’ermita de Sant Jaume Seso-
liveres.

XV MOSTRA DE DANSA CIU-
TAT D’IGUALADA
- Igualada 
Mostra de dansa de les escoles 
de dansa igualadines. Inlcòs 
dins els actes del Dia Internaci-
onal de la Dansa.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

XXI CONCURS INTERNACIO-
NAL PAPER DE MÚSICA
- Capellades 
Dissabte i diumenge tenen lloc 
les dues sessions del concurs. 
Jurat presidit per Antoni Ros-
Marbà.
Diumenge a les 10 del matí a la 
sala Paper de Música.

BALLADA COUNTRY
- Calaf 
Ballada de country organitzada 
per La Coppe.
Diumenge a partir de les 10 del 
matí a la plaça Barcelona’92.

TROBADA DE LINE DANCE
- Vilanova del Camí 
Dissabte i diumenge tenen lloc 
L’Associació Anoia Country or-
ganitza aquestes trobades de 
line dance.
Diumenge a les 6 de la tarda 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

ACTIVITATS CULTURALS
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DILLUNS 6

CONFERÈNCIA. “ EL PRIMER 
CRISTIANISME I LA FI DEL 
MÓN ANTIC”
- Igualada
Conferència iŀlustrada amb 
imatges a càrrec Jordina Sales 
que parlarà sobre esglésies, 
eremitoris i necròpolis de l’Ano-
ia abans de l’arribada dels mu-
sulmans.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA. “PARLA’M EN 
CATALÀ”
- Igualada 
Conferència a càrrec de Toni 
Albà que convida a tots els ca-
talanoparlants a no canviar de 
llengua quan s’adrecen a una 
persona que ja entén el català.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA. “TESTA-
MENTS, HERÈNCIES I FISCA-
LITAT”
- Piera 
La notària M. José Gómez 
Grau parla de les diferents op-
cions de transmissió de béns.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera

DIMARTS 7

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

L’HORA DEL CONTE. “LA 
MEVA MARE ÉS MÀGICA”
- Igualada 
Aquest mes de maig es dedica 
a les mares i s’explicaran con-

tes on elles són les protagonis-
tes.
Dimarts a les 6 de la tarda a al 
Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i que han llegit totes 
el mateix llibre: “El silenci” de 
gaspar Hernández.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda al 
Centre Cívic de Fàtima.

DIJOUS 9

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

CINEMA EN VERSIÓ ORIGI-
NAL
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula en 
versió original “The hound of 
the Baskervilles”.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA. “EDUCANT LA 
NOSTRA MENT”
- Piera 
Amb la Montse González pren-
drem consciència de l’efecte 
que causen els nostres pensa-
ments en la nostra manera de 
ser.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

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.

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.

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.

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.

PEDAÇOS
Pintures de Marcial
Marcial Fernández presenta 
una nova mostra de la seva 
pintura.  
Del 8 al 26 de maig a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

FIGURA I PAISATGE
Art contemporani en què els 
autors copsen la bellesa de 
la natura en les seves obres, 
principalment en la bellesa del 
cos.  
Del 3 al 28 de maig a la Biblio-
teca de Piera.

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 6 al 31 de maig a la Biblio-
teca de Piera.



Estrena a Igualada •  Iron Man 3

RAMON ROBERT.-

Iron Man 3 s’ha pogut veure 
a Europa set dies abans de 
que s’estreni a quatre mil sa-
les d’Estats Units. Quelcom 
impensable en una altrA èpo-
ca, però que ara, atenent a 
planificacions de màrqueting i 
estratègies contra la pirateria, 
ha estat possible. Els resultats 
comercials han esdevingut 
monumentals: 200 milions de 
dòlars recaptats en només 
tres dies (el primer cap de 
setmana) en el conjunt de ci-
nemes europeus. Certament, 
el cinema de superherois, 
sempre espectacular i vistós, 
segueix gaudint de bona salut. 
En especial, quan es tracta de 
personatges Marvel. De fet, 
les dues peŀlícules més taqui-
lleres de l’any passat van ser 

Los Vengadores i El Caballero 
oscuro.
Tornem a tenir doncs, a l’home 
de ferro a les nostres pantalles.  
Aquesta vegada, el desvergo-
nyit i brillant empresari Tony 
Stark / Iron Man s’enfrontarà a 
un enemic de poders gairebé 
sobrenaturals. Acorralat, Stark 
haurà de sobreviure pels seus 
propis mitjans, confiant en el 
seu enginy i el seu instint per 
protegir les persones a les que 
estima. Tot plegat, un molt en-
tretingut espectacle d’acció, 
tensió i fantasia.
Per tercera vegada, Robert 
Downey Jr caracteritza al pro-
tagonista, mentre que els pa-
pers secundaris son per a Ben 
Kingsley, Gwyneth Paltrow, 
Don Cheadle, Guy Pearce i 
Rebecca Hall.
 

Cinema
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Iron Marvel

Estrena a Igualada •  Una gran boda

Casori embolicat
RAMON ROBERT.-

El tema dels casaments ha 
donat peu a conegudes comè-
dies, cas de Mi gran boda gri-
ega, Un dia de boda,  Cuatro 
bodas y un funeral, Mamma 
mia o La boda de mi mejor a 
amiga. Totes elles han generat 
molts diners, així que el tema 
segueix inspirant a guionistes 
i productors.  Ara s’estrena La 
gran boda, peŀlícula escrita 
i realitzada per Justin Zack-
ham, un cineasta de poc més 
de trenta anys. En canvi, cap 
dels quatre principals actors 
de la seva comèdia (Robert 
De Niro, Susan Sarandon, Di-
ane Keaton i Robin Williams) 
té menys de 65 anys. Però 
malgrat els anys, aquests són 
actors de primera i fan possi-
ble que la comèdia sigui prou 
divertida.
Amb motiu del casament del 
seu fill adoptiu Alejandro (Ben 
Barnes) amb Missy (Amanda 
Seyfried), la senyora Griffin 
(Diane Keaton) torna a la seva 
antiga llar. Ja fa deu anys que 

el seu marit Don (Robert De 
Niro) la va enganyar amb la 
seva millor amiga, Bebe (Su-
san Sarandon), amb la qual 
viu des de llavors. Però, quan 
Alejandro els anuncia que la 
seva mare biològica (Patricia 

Es projecta a Tous •  El capital

Cinisme i ambició

RAMON ROBERT.-

Grec de naixement, francès 
d’adopció, el cineasta Cons-
tantin Costa-Gavras ha desta-
cat per les seves intrigues de 
caire històric i polític, posem 
per cas La confesión (1970), 
Estado de sitio (1973), Desa-
parecido (1982),  La caja de 
música (1989) o Amén (2001). 
Ara, quan ja és octogenari, 
Costa-Gavras ens presen-
ta una mena de thriller sobre 
el món de les altes finances, 
l’ànsia de poder i els dominis 
de l’especulació capitalista. 
La trama es centra en el per-
sonatge de Marc Tourneuil, 
un cínic i ambiciós empleat 

de banca, un sector que està 
en plena crisi econòmica a tot 
el planeta. Des de sota, Marc 
començarà un ascens impa-
rable que el portarà fins dalt 
de tot del món de la banca i la 
borsa, fins a esdevenir una de 
les persones més poderoses i 
influents de França i Europa.
Interpretada per Gad Elmaleh, 
Gabriel Byrne, Liya Kebede 
i Céline Sallette, El capital 
està basada en una novel·la 
d’Stéphane Osmont, però en 
ella es pot llegir la signatura 
clara d’un cineasta indignat 
amb els jocs de l’especulació 
i les barbaritats d’un capitalis-
me descontrolat i ferotge.  

Rae) assistirà al casament i 
que, per les seves estrictes 
creences religioses, no ha de 
saber que Ellie i Don estan 
divorciats, aquests es veuran 
obligats a fer veure que són un 
matrimoni feliç.

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

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

Judt Soler - Francesc Trias - Vanessa Jovell (d’Igualada)
Elena Sandiumenge (Capellades) 

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de març són:



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. ***

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. ***

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. ****

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

LA GRAN BODA
Estats Units. Comèdia. De Justin Zackham. Amb Robert De Niro, Susan 
Sarandon, Diane Keaton, Katherine Heigl, Amanda Seyfried i Robin 
Williams. Amb motiu del casament del seu fill adoptiu Alejandro amb 
Missy, la senyora Griffin torna a la seva antiga llar deu anys després que el 
seu marit Don la enganyés amb la seva millor amiga Bebe, amb la qual viu 
des de llavors. Però, quan Alejandro els anuncia que la seva mare biològica 
assistirà al casament i que, per les seves estrictes creences religioses, no 
ha de saber que Ellie i Don estan divorciats, aquests es veuran obligats a 
fer veure que són un matrimoni feliç. ESTRENA

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. ****

SCARY MOVIE
Estats Units. Comèdia. De  Malcolm D. Lee. Amb Lindsay Lohan, Charlie 
Sheen, Terry Crews, Ashley Tisdale,. El jove matrimoni format per Dan i 
Jody comença a detectar una activitat molt poc normal a casa després 
d’acollir-hi les filles del germà de Dan, que han passat tres anys soles 
al bosc. Quan el caos envaeix la vida laboral de Jody com a ballarina 
de dansa clàssica i la de de Dan com primatòleg, tots dos arriben a la 
conclusió que els ronda el sinistre fantasma de l’«mare» de les petites. 
Junts, i amb l’ajuda de nombroses càmeres i de qualificats experts, faran 
tot el possible per protegir la seva nova família.. ****

KURSAL 1 
IRON MAN 3 (12 anys)
Dies 3-4-5-7-8-9   
                         5:00/7:45/10:30

KURSAL 2
LA GRAN BODA (12 anys)
Dies 3-7-8-9           6:00/8:00/10:30
Dies 4-5          4:00/6:00/8:00/10:30

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

KURSAL 3
TESIS SOBRE UN HOMICIDIO 
(12 anys)
Dies 3-4-5-7-8-9           8:00/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: LA NOCHE MAS 
OSCURA

CASAL 
EL BOSC  (7 anys) (Premi Gaudí 
millor actriu Maria Molins)
Diumenge: 18:00
EL CAPITAL (7 anys)
Diumenge: 19:50

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

2/BUSCANDO A NEMO (apta) 
Ds.: 16:00
Dg.: 12:00/16:00
2/ BUSCANDO A NEMO 3D (apta)
Dv. a Dg.: 18:15
Dll a Dj.: 17:30
2/ SCARY MOVIE (16 anys)
Dv. a Dg.: 20:20/22:20
Dll. a Dj.: 19:40/21:40

3/SCARY MOVIE (16 anys) 
Dv.: 18:30
Ds.: 16:20/18:30
Dg.: 11:40/16:20/18:30
Dll. a Dj.: 17:40
3/MEMORIAS DE UN ZOMBI (12 anys)
Dv. a Dg.: 20:30/22:45
Dll. a Dj.: 19:40/21:50

4/IRON MAN 3 3D (12 anys)  
Dv.: 19:00/21:30
Ds.: 16.30/19:00/21:30
Dg.: 12:00/16:30/19:00/21:30
Dll. a Dj.: 18:30/21:00

5/LA GRAN BODA (12 anys)
Dv.: 18:10/20:10/22:10
Ds.: 16:10/18:10/20:10/22:10
Dg.: 12:10/16:10/18:10/20:10/22:10
Dll. a Dj: 17:50/19:50/21:50

6/LOS CROODS (apta)
Dv.: 17:50
Ds.: 15.40/17:50
Dg.: 11:50/15.40/17:50
Dll. a Dj.: 17:30
6/UN LUGAR DONDE REFUGIARSE 
Dv. a Dg.: 19:50
Dll. a Dj: 19:30
6/TIERRA PROMETIDA (7 anys)
Dv. a Dg: 22:20
Dll. a Dj.: 21:45

7/GI JOE (12 anys)
Dg.: 11:30
7/COMBUSTION (16 anys)  
Dv.: 18:20/20:40/22:50
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50
7/OBLIVION
Ds. i Dg.: 15.30/18:00/20:30/22:50

8/ LOS MUPPETS (apta)
Ds.: 17:30
Dg.: 12:00/17:30
8/ COMBUSTION (16 anys)
Ds. i Dg.: 15:30/20:40/22:50
8/ OBLIVION
Dv.: 18:00/20:30/22:50
Dll. a Dj.: 18:00/20:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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Defuncions
TRINI ONIEVA LATORRE
Edat : 72 anys

ANTONIA FLORIDO GABARRON
Edat : 74 anys

NÚRIA CARBÓ ROCA

Edat : 78 anys

TRINI MAZA AVALOS
Edat : 66 anys

MARIA ENCARNACION GRANADOS 
PARRA
Edat : 94 anys

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14
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Recuperar el diumenge i el 
seu cor que és l’Eucaristia, 
vet aquí una de les qüesti-
ons fonamentals, no sols per 
a la comunitat cristiana, sinó 
àdhuc per a la mateixa cul-
tura cristiana amb els valors 
que ella aporta a la nostra 
societat. I, al mateix temps, 
recuperar el diumenge per a 
una gran part dels membres 
de l’Església, començant 
pels més joves, ens sembla, 
entre nosaltres, una qües-
tió molt difícil, per no dir, 
en molts casos impossible. 
Però, tot i la dificultat, no 
podem deixar de dir-ho i de 
viure-ho: hem de recuperar 
el diumenge i amb ell l’euca-
ristia dominical.

L’Església ens demana la 
participació en la missa do-
minical i ens ho diu d’aques-
ta manera: «El manament de 
l’Església determina i precisa 
la llei del Senyor (“Santifica-
ràs les festes”): el diumenge i 
els altres dies festius de pre-
cepte els fidels tenen l’obliga-
ció de participar en la missa. 
Satisfà el precepte de partici-
par en la missa el qui hi as-
sisteix en qualsevol lloc que 
se celebri en un ritu catòlic, 
tant en el dia de festa com el 
vespre del dia anterior… Els 
qui deliberadament no com-
pleixen aquesta obligació co-
meten un pecat greu» (CEC, 
2180-2181). I aquesta partici-
pació, amb l’exigència degu-

da, neix de la consciència que 
té l’Església de la importància 
per a la vida d’ella mateixa i 
de cada un dels cristians de 
la missa dominical. «La cele-
bració dominical de l’Eucaris-
tia del Senyor és al cor de la 
vida de l’Església» 
La pràctica de l’assemblea 
cristiana en el diumenge, 
dia del Senyor, té el seu ini-
ci en les mateixes comunitats 
apostòliques. En les prime-
res comunitats cristianes es 
va viure el pas, en aquells 
que eren d’origen jueu, des 
del dissabte cap al matí del 
primer dia de la setmana, el 
diumenge. Així ho han viscut 
sempre les comunitats cristia-
nes en els quasi dos mil anys 

ROMÀ CASANOVA

El cor del diumenge, l’Eucaristia

Bisbe de Vic

d’història. És bo de recordar, 
una vegada més, el testimo-
ni dels màrtirs de la missa 
dominical al nord d’Àfrica 
l’any 304. Dos d’ells van dir 
les raons clau de la celebra-
ció del diumenge: «Perquè 
la celebració del dia del Se-
nyor no es pot interrompre… 
No podem viure sense cele-
brar el diumenge.» I també 
trobaríem, no molt lluny de 
nosaltres, el testimoni de per-
sones que amb valentia i amb 
molt d’esforç han estat fidels 
a l’eucaristia dominical i com 
aquesta s’ha manifestat com 
a font d’una vida autèntica-
ment cristiana i humana.
Recuperar, doncs, l’eucaristia 
dominical no vol dir recupe-

ESGLÉSIA / LA VEU

El passat dia 30 d’abril a l’Asil 
de las Hermanitas de los Anci-
anos Desamparados de Sara-
gossa va professar els vots per-
petus sor Leopoldina del Buen 
Pastor Salvador Zandamela, 
de la comunitat de l’Asil del 
Sant Crist d’Igualada. Aquesta 
monja moçambiquenya, molt 
estimada per la seva dedicació 
i entrega, va estar acompanya-
da pels seus pares, arribats 
expressament des de Maputo, 
i una nombrosa representació, 
encapçalada per l’Alcalde de la 
ciutat Marc Castells i del Tinent 
d’Alcalde Jordi Segura i de dife-
rents membres de la comunitat 

igualadina que es dediquen a 
l’atenció de les persones que 
viuen en el centre igualadí, 
La cerimònia va estar oficiada 
per l’Arquebisbe de Saragossa 
Manuel Ureña Pastor i una vin-
tena de sacerdots, alguns d’ells 
d’Igualada i de Palaflugell, l’altre 
comunitat d’on és sor Sublima 
de Dios Padre Jiménez, l’altra 
monja que també va professar 
els seus vots perpetus.
L’endemà a l’Asil del Sant Crist 
d’Igualada es va celebrar una 
participada missa en honor de 
la nova monja a la qual van 
assistir tots els treballadors i 
residents de la comunitat igua-
ladina.

Sor Leopoldina, de l’Asil del 
Sant Crist, va professar els 
seus vots perpetus

rar quelcom impossible. La 
missa del diumenge és una 
exigència per als cristians. 
Però, quan diem exigència, 
entenem que se’ns demana 
quelcom que ens ha estat 
donat i que, perquè ho te-
nim, ho podem donar. 
En els dons del baptisme i 
de la confirmació ens ha es-
tat donat el fet de ser mem-
bres de l’Església, el Cos 
de Crist. L’Eucaristia és el 
«lloc» propi del cristià. És 
de la participació en tota eu-
caristia, però sobretot en la 
dominical, d’on rebem el do 
de ser cada dia més i amb 
més profunditat el Cos de 
Crist. L’Eucaristia fa l’Esglé-
sia.

ESGLÉSIA / LA VEU

L’Obra de Sant Pere Apòstol 
sensibilitza aquest diumenge 
el poble cristià sobre la impor-
tància de les vocacions sacer-
dotals i religioses sorgides en 
les Esglésies joves; també, 
sobre la necessitat de vetllar 
per elles —mitjançant beques 
i sostenint seminaris i centres 
de formació— perquè puguin 
disposar dels recursos materi-
als sense els quals no podrien 
tirar endavant. 
Suscitant en les nostres co-
munitats un corrent d’oració, 
sacrifici i solidaritat en favor de 
es vocacions natives de les 
Esglésies de recent evange-
lització, aquesta obra con-
tribueix a la consolidació 
d’aquestes Esglésies, que 
requereixen l’existència de 
clergat, religiosos i religioses 
autòctons suficients. 
El cartell d’enguany mostra 
una planta que brota de la 
terra, dipositada en les mans 
d’una religiosa. Semblaria 
impensable que això pogués 
succeir, però així és. Hi ha 
motius sobrats per a l’espe-
rança, perquè «per a Déu res 
no és impossible». El rostre 

de la religiosa ens suggereix 
més coses: els seus trets in-
diquen que procedeix d’algun 
dels països on l’evangelització 
és recent, fruit de la labor mis-

Diumenge serà la Jornada Mundial de les 
Vocacions Natives

sionera de l’Església. Aquesta 
vocació, com moltes altres, és 
un indicador que les vocacions 
natives són una bella realitat.
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S.O.S: 
A L’ATUR

L’atur ja no es pot veure 
tan sols com un problema 
laboral, és també un pro-
blema psicològic i per tant 
ha de ser abordat també 
des de la psicologia o del 
treball personal. No tenir 
els ingressos suficients 
per afrontar  les necessi-
tat és  un greu problema  
del  dia a dia de la perso-
na. Però suposa també un 
problema en l’autoestima, 
en les ganes d’emprendre 
qualsevol activitat, en un 
progressiu aïllament o en 
dificultats en les relacions. 
La persona necessita 
una feina per poder sortir 
d’aquesta situació però  
el seu estat psicològic i 
emocional suposa un fre 
important  per accedir al 
mercat laboral. 
És normal indignar-se i 
preocupar-se per una si-
tuació indignant i preocu-
pant, però cal sortir d’aquí 
per entrar en contacte 
amb allò que hi ha en un 
mateix/a de força, creati-
vitat, il·lusió o solidaritat i 
moltes vegades cal ajuda 
d’amics o d’altres profes-
sionals. 
Psicòlegs Sense Fronte-
res,  ofereix assistència 
psicològica a persones 
en situació de risc social, 
i darrerament va estenent 
la seva tasca en respos-
ta a una demanda cada 
cop més creixent. A Piera 
s’han iniciat dos grups te-
rapèutics en els quals es 
treballen aquests recur-
sos personals necessaris 
per afrontar el malestar i 
les dificultats del dia a dia. 
No és un treball fàcil, però 
és la manera de convertir 
la duresa de la crisi, en 
la oportunitat d’un creixe-
ment personal realment 
enriquidor.

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

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

Es traspassa o es 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

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

Empresa del sector de les arts gràfiques,
necessita

COMERCIAL
• Vehicle propi • Es valorarà coneixement en el sector. 

• Menor de 30 anys • Fix + comissions 
• Formació i creixement a càrrec de l’empresa

Enviar C.V. a:
comercial628@gmail.com

 

ClassificatsClassificats Horòscop
“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

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

aurora-horoscop@hotmail.com

ÀRIES : Tens una gran fortalesa,  vibracions per triomfar.   TREBALL:    Impressionaràs amb un nou projecte.  
DINERS:  Molts deutes.  AMOR: Desgast emocional.  Sort,  11.

TAURE:  L’excés de crítiques et desgasten. TREBALL: Tens molta mà dreta.  DINERS:  Millores en el patrimoni.  
AMOR: Tens molta energia,  aconseguiràs resultats.  Sort,   8.

BESSONS:  Tindràs un gran “subidon” personal,  aconseguiràs lluir. TREBALL:  Els canvis són necessaris.  DI-
NERS: Aconseguiràs els necessaris. AMOR:  Viatges, escapades i un món d’aventures.  Sort,   9.

CRANC:  Tens una gran necessitat d’innovar tot el teu voltant.  TREBALL:  Pèrdues.  DINERS:  Regular.  AMOR:    
Vius una gran il·lusió sentimental.  Sort,   1.

LLEO: Necessitat de fer canvis en la teva vida. TREBALL:  Moltes càrregues professionals.  DINERS:   Proble-
mes.  AMOR:    Complicacions amoroses .  Sort,   1.  

VERGE: Complicacions personals,  una mala notícia.  TREBALL: Una persona molt important.  DINERS: Excés 
de despeses.  AMOR: Persuasió i sensualitat.  Sort,  3.

BALANÇA: Molts problemes a resoldre,  conflictes amb l’entorn.    TREBALL:  Moltes pressions.  DINERS:  Una 
situació molt segura.  AMOR:  Vibracions especials quant l’amor.  Sort,   2.

ESCORPÍ:  Caràcter i molt dominant. TREBALL:  Pots aconseguir el que tu vulguis.  DINERS:   Despeses en el 
cotxe. AMOR: Complicacions amoroses.  Sort,   4.

SAGITARI: Viatges, escapades, pots aconseguir fer unes vacances.   TREBALL: Moltes preocupacions.  DI-
NERS:    Estaràs de sort.  AMOR:     La vida t’aportarà grans oportunitats amoroses.  Sort,    7.

CAPRICORN: Necessitat d’ocupar-te amb la casa. TREBALL: Gent negativa al teu voltant.  DINERS: Pocs. 
AMOR: Gran poder de seducció. Sort,   7.

AQUARI: Moltes preocupacions anímiques, personals. TREBALL:     Ets una persona forta, si tu vols!!!.  DINERS:   
Negociacions.  AMOR: Una situació molt estranya al teu voltant.  Sort,   10.

PEIXOS:  Excés de mal caràcter,  obsessions amb la parella. TREBALL:  Molts assumptes a resoldre. DINERS:   
En tindràs.  AMOR: Una mala notícia d’ algú que estimes.  Sort,   5.

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

Felicitació
Jan!

El dia 9 faràs 11 anys!
Moltes felicitats!

... i també pel reconeixement 
dels Premis Neptú!

De tota la teva família
ORTUÑO PRAT

 Anna Bielsa – Astròloga i Tutora 
(Diplomada per l’Astrologisch Psychologisches Institut de Suïssa)

 
Cartes Astrològiques i Cursos a distància i presencials: 

annabielsa@telefonica.net . Tel.934365928-617984163

 Una de les persones més emblemàtiques i mítiques del cinema és l’actriu  Marylin Monroe, i no 
només pel seu treball, sinó per la seva personalitat i vida tan enigmàtica, plena de llums i d’ombres.
El Signe Solar de Marylin recau sobre Gèminis. Estem doncs davant d’una persona extravertida i 
movedissa. L’ascendent en el Signe de Lleó li va oferir d’un temperament fort i a vegades molt tossut 
i encara que no ho sembli va ser una persona molt treballadora i d’un gran talent. 
Per una altra part Venus cap el Mig cel és el que li donava el ser una persona d’una gran aparença. Va 
ser considerada una de les dones  més atractives d’aquells temps.
Però ni la bellesa ni el talent podien amb un passat familiar ple d’ombres. Quan era petita, la seva 
mare va patir d’una crisi nerviosa i va ingressar en un sanatori psiquiàtric. Més endavant va ser vio-
lada per un familiar seu. Dins la carta ja trobem un Saturn una mica conflictiu en el sector familiar. A 
més Saturn indica també la mare. 
Dins el món de la parella tampoc no va tenir sort, això es deu a l’oposició de Neptú- Lluna en l’eix de 
relacions. Va estar casada tres vegades però cap dels tres  li van donar una felicitat que d’ella sem-
blava allunyada.
L’alcohol i els barbitúrics van ser un símptoma de la seva complexa vida emocional, ( Plutó- Lluna), 
els quals li van dur a la mort encara que el tema no està aclarit. Hi han uns aspectes, (Node Nord – 
Plutó - Casa XII), que atribueixen aquest desenllaç a ser víctima d’una manipulada conspiració,  clar 
que també la personalitat de Marylin forma part d’aquesta foscor.
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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

NOVEDAD!!!!
PITANGA VICIADA EN EL SEXO

SOLO PARA HOMBRES SERIOS Y DISCRETOS

698 320 908

P A R L E N

SUPER NOVEDAD
 UNIVERSITARIA 
SARA LIBANESA 

EN SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
VICIO Y MORBO 

VENGA A PROVAR!!!
679 349 185    658 494 591

SALIDA AL DOMICILIO Y HOTEL
FIN DE SEMANA 24 HORAS 

       
 

Novetat! 
NOIA CATALANA

a Igualada
21 anys. 

Només gent del país.
Molta Higiene.

Tel. 634 301 074



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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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Georgina Serarols és la impul-
sora d’una campanya ciuta-
dana que té per objectiu que 
la ciutat d’Igualada dediqui un 
carrer al musicòleg igualadí 
Jordi Savall. Sempre m’han 
interessat les campanyes ciu-
tadanes, però en aquest cas 
encara més donats els merei-
xements d’en Jordi Savall i la 
proverbial fredor d’Igualada 
als seus fills més iŀlustres. I no 
em feu donar noms que no hi 
cabrien.
Georgina Serarols és funci-
onaria judicial -i per això no 
parlarem de la seva feina- i va 
prendre la decisió d’iniciar la 
seva campanya a partir del tre-
ball escolar del seu fill Jan. No 
sé la nota que traurà el noi, però 
a la Georgina li donaria una 
matrícula d’honor i, si l’ajunta-
ment li fa cas, cum laude.
Per què ha iniciat aquesta 
campanya?.
El meu fill Jan fa cinquè de 
primària a l’escola Mowgli on 
cada any fan un treball sobre 
un català universal. Tot ajudant 
el Jan en el seu treball vaig 
tenir a l’abast una documen-
tació molt exhaustiva sobre 
Jordi Savall. Seguint la bio-
grafia d’aquest músic igualadí, 
copsant la seva passió per la 
feina ben feta, veient les fites 

que ha anat assolint em vaig 
sentir molt impactada. Trobo 
molt injust que la ciutat d’Igua-
lada, la ciutat de Jordi Savall, 
no li hagi reconegut els seus 
mèrits. M’ho he agafat com un 
projecte personal perquè és un 
orgull ser conciutadana d’en 
Jordi Savall.
No tinc cap vinculació personal 
ni familiar amb Jordi Savall. Em 
mou l’admiració pel seu treball.
És passió per la música?
M’agrada la música antiga que 
interpreta Savall, però no és 
aquesta la meva motivació. Em 
mou veure els reconeixements 
que li fan per tots els països 
on és reconegut com un gran 
recuperador de músiques anti-
gues i un pont de diàleg entre 
cultures.
Va demanar permís a la famí-
lia Savall o a l’ajuntament per 
iniciar la campanya?
No he demanat permís a ningú. 
Vaig comentar-ho a la germana 
d’en Savall i ho vaig notificar a 
l’ajuntament d’Igualada. Amb 
en Jordi Savall, que el vaig 
veure en un concert a Cervera 
fa poc, no n’hi he parlat pas. 
Aquest és un tema que és de 
la ciutat d’Igualada envers un 
dels grans músics de la histò-
ria.
El reglament de concessió 
d’honors de la ciutat reco-

mana no posar noms de car-
rers a personatges vius.
Aquesta norma és certa, però 
en el cas de Jordi Savall no 
tindria cap sentit. Només amb 
les coses que ha fet fins ara ja 
es mereix que la seva ciutat li 
dediqui un carrer.
El pare de Savall, Josep 
Savall, com vostè, també va 
treballar al Jutjat d’Igualada.
És una coincidència anecdò-
tica. De fet en la biografia de 
Jordi Savall es parla també de 
la figura del seu pare.
Quina resposta està obtenint 
la seva campanya?
Hi ha moltes persones que 
signen convençudes i altres 
consideren que el coneixen 
poc. Hi ha entitats vinculades 
a l’Ajuntament em diuen que 

A Òdena, en plena Festa Major, 
el ball de bastons no es va fer al 
carrer, sinó al Saló de Plens. El 
fosc assumpte dels “sous” dels 
regidors en l’època del govern 
del PSC, que ERC va decidir 
portar a l’Oficina Antifrau i al 
Tribunal de Cuentas de Madrid, i 
que finalment haurà de compor-
tar, tard o d’hora, que es tornin 
els diners cobrats, està portant 
molta polseguera en el muni-
cipi, tal i com es va poder veure 
dilluns en un ple extraordinari 
que va servir per obrir el camí 
cap al retorn dels calés a les 
arques municipals.... 
Tanta mala maror hi ha, que hi 
ha regidors que han rebut pressi-
ons de tota mena, algunes prou 
importants com per no assistir 
al ple i evitar votar i afectar així 
algú proper. Abans que la polí-
tica, hi ha la família. És clar. Això 
hauria de ser sempre així.
Passi el que passi a Òdena, 
aquest és un assumpte lleig, 
fosc i evitable, si s’haguessin fet 
les coses bé i a temps. El que és 
més curiós del cas és que ara 
sabem que, al Consell Comarcal, 
i amb governs diferents, de tots 
els colors polítics, també alguns 
van cobrar “sous” de la mateixa 
manera durant molt de temps. 
Que tornaran els diners, aquests?

ho han de consultar amb 
l’Ajuntament abans de signar. 
Altres encara no han respost. 
N’hi ha moltes que estan 
recollint signatures: Moixi-
ganguers, Ateneu Igualadí, 
Llibreria Aqualata... 
Quan ja estava iniciada la 
seva campanya, França ha 
condecorat a Jordi Savall, 
sense ser francès. És un 
estímul?
Més que estímul, que també, 
és la constatació que Igua-
lada li deu un reconeixe-
ment a Jordi Savall. Pensi 
que quan, després de molts 
anys de discutir, li varen con-
cedir la Medalla de la Ciutat, 
a l’hora de lliurar-li de l’ajun-
tament només hi va assistir 
Flora Sanabra. Penso que 
la medalla no és suficient 
per als grans mèrits de Jordi 
Savall. Posar el seu nom a un 
carrer, dignificarà Igualada.
Com podem fer per a coŀ-
laborar amb la campanya?
He posat un compte de 
correu electrònic a disposi-
ció de tothom: ginaserarols@
gmail.com i signant o recollint 
signatures. 
Confia que l’Ajuntament 
acceptarà la proposta?
N’estic segura que ho accep-
taran, sobretot si hi ha molt 
suport al darrere. 

4 paraules amb... Georgina Serarols

Llar d’infants Maristes

el present


