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Més pobres a l’Anoia
Càritas va registrar un augment del 32% d’usuaris el 2012

P8

Jornades 
clau per als 
primers equips 
del Bàsquet 
Igualada

P40

Diumenge, Firaverd a Carme!

Especial

El percentatge d’immigrants que 
truca a la porta de Càritas 

disminueix un 17%, però el volum 
de gent d’aquí augmenta cada dia

Firaverd, fidel a la cita, torna diumenge com a certamen que obre la primavera a l’Anoia.

El futur Centre 
d'Innovació de 
la Conca vol ser 
seu del clúster 
del paper

P20

Més de 20 
propostes per 
donar vida 
al Passeig 
Verdaguer

P49

Nou municipis 
de l'Anoia tenen 
un atur per 
sobre del vint 
per cent

P10
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La recent suspensió de la Declaració de 
Sobirania votada pel Parlament de Cata-
lunya, per part del Tribunal Constitucional 
(TC), no ens sorprèn. Era esperada, tal-
ment com ho és que, d’aquí uns mesos, es 
pronunciï igualment el mateix òrgan esta-
tal sobre altres resolucions similars de la 
cambra catalana. El TC ha demostrat en 
diferents ocasions, sobretot arran de la re-
tallada considerable de l’Estatut, que s’ha 
convertit més en un organisme polític que 
no cap altra cosa. Cap mecanisme judicial 
en un país democràtic com cal, s’atreviria a 
dislocar un text legal que compti amb el vot 
unànime de tot un poble a les urnes. Però 
aquí, això va passar.  

Ara que la indignació i la mobilització de 
la gent per les injustícies carregades en el 
compte de la crisi estan posant a prova les 
costures del sistema polític, benvingudes 
siguin fórmules participatives en cerca de 
democràcia regenerada i aprofundida com 
l’exercici del dret a decidir. La Declaració 
de Sobirania ara menystinguda pels orga-
nismes més encarcarats d’Espanya, no és 
més que el resultat de la voluntat expressa-
da al carrer, que, de moment, només recla-
ma una oportunitat per poder votar el seu 
futur com a poble. Quin atreviment, pensen 
alguns...
Ja sabíem que, des de més enllà de l’Ebre, 
la reacció no seria benvinguda. No és res 
de nou, això. El que és important és que, 
des de la societat civil catalana, més en-
llà de les ideologies polítiques legítimes de 
cadascú, es defensi primer el camí de la 
democràcia real, i, sobretot, el primer dels 
seus exponents: el dret a votar. És extraor-
dinàriament sospitós que hi hagi qui defen-
si el contrari, temorós de perdre un “statu 
quo” fals, imaginari al capdavall, que con-
serva des de fa dècades. De res serveix 
excusar-se contínuament que hi ha qui, a 
Catalunya, pensa que s’ha de continuar 
a Espanya. Doncs que voti. Qui ho impe-
deix? Ells mateixos?
El nostre país viu un episodi històric inima-
ginable fa només una dècada. Un capítol 
important que figurarà en les enciclopèdi-
es de demà, i que necessàriament no ha 
de ser, per orgull propi, una pàgina més, 
sense importància, només perquè algú va 
decidir-ho a 556 quilòmetres de distància. 
Si ha d’acabar essent així, serà perquè ho 
hem decidit nosaltres.
I si ha d’haver-hi xoc de trens, que hi sigui. 
Posats a pensar, veient el que hi ha, hi te-
nim res a perdre?

Sobirania 
i xoc de trens

IES Alexandre de Riquer de Calaf
L’institut de Calaf celebra demà els seus 25 anys d’existència 
amb una gran festa. Per aquest centre d’ensenyament hi han 
passat al llarg de tot aquest temps milers de calafins i de per-
sones vingudes dels municipis de l’Alta Anoia, que hi han cursat 
els estudis d’ensenyament secundari obligatori, i de batxillerat. A 
més, l’IES Alexandre de Riquer sempre s’ha caracteritzat per ser 
una escola oberta a la comunitat, participant de l’evolució social, 
cultural, esportiva i econòmica del nord de la comarca.

Enquesta CIS del mes d’abril. Un 38,5% dels ciuta-
dans espanyols prefereixen un estat amb un únic 
govern central. Un 14,9% limitar l’autonomia a les co-
munitats. Un 31% són partidaris que el model d’orga-
nització territorial es quedi tal i com està. Un 12% dels 
ciutadans espanyols consideren que les comunitats 
haurien de tenir més autonomia mentre que un 9,1% 
responen que els agradaria viure en un estat en el qual 
fos possible la independència. Ja es veu la dificultat de 
les formules federalistes a España. O que es faciliti una 
consulta per la independència.

Un terç dels catalans entrevistats pel CIS es mostren 
partidaris que Catalunya es converteixi en un Estat 
independent. El 21% prefereix “un Estat català dins 
d’una Espanya federal”; i el 29%, que continuï sent una 
“comunitat autònoma” com ara. El 12% volen ser una 
“regió”. 

El noticiari de Telemadrid va oferir una peça dedicada 
als eufemismes en el llenguatge polític. “Ningú domi-
na millor la imposició i la perversió del llenguatge que 
els ‘batasunos’ d’ETA i el nacionalisme basc i català. 
Eufemisme i terminologia pròpia sempre al servei dels 
seus interessos independentistes o terroristes”. Com 
exemple posaven la presumpta imposició de topònims 
en català a la resta de l’Estat i comparaven Artur Mas 
amb Hitler. Es veu que això està ara de moda.

Pilar Rahola ha reaccionat fent un dur al·legat contra 
els que, amb els diners de tots, es dediquen impune-
ment a delinquir. Ella considera un delicte fer aquestes 
comparacions. Lamentablement ja no hi ha frontera en-
tre el respecte i la llibertat d’expressió.

José Antonio Monago, president del govern d’Extre-
madura, ha assegurat que farà insubmissió fiscal, si es 
canvia l’objectiu del dèficit per fer que “Mas rebi més”, 
perquè és “qui ha fet menys en l’objectiu del dèficit”. 
Tothom, però està d’acord quan diu que “és subjectiu 
qualsevol criteri que no sigui igual per a tothom” i ho 
voldrien aplicar en la forma de repartir. Per què no es 
comença ja? 

Miguel Ángel Rodríguez, que va ser portaveu del Go-
vern de José María Aznar, va ser detingut després de 
provocar un xoc amb tres vehicles que estaven estaci-
onats al districte de Retiro. El test d’alcoholèmia que li 
ha practicat la policia ha revelat que quadruplicava la 
taxa d’alcohol permesa. Sempre li ha agradat el pim-

pam-pum.

José Mourinho, entrenador de futbol, es justifica. Diu 
que els 100 punts aconseguits pel Madrid en la darrera 
Lliga “no és fàcil de batre i només ho pot fer el Barce-
lona, el millor equip del món dels últims 20 o 30 anys”. 
Li ha d’haver costat molt dir-ho, perquè ell “és l’especial 
número ú, el millor del món” i els equips que ha entre-
nat, només “la seva obra”. Un “club senyor” no li hauria 
d’haver permès ser tan bocamoll.

En canvi Josep Guardiola, ha estat prou clar dient “La 
meva etapa al Barça està tancada. Neixes, creixes i et 
fas gran. Ja està” I sobre la seva marxa del club blau-
grana, el tècnic de Santpedor ha afegit: “La decisió de 
deixar un club és millor prendre-la un mateix. Vaig ser 
feliç a Barcelona”. Se li ha entès tot, però no ha dit mal 
de ningú. 

El Govern d’en Rajoy ha decidit retallar el programa 
per a la dependència en 1.108 milions d’euros pel 2013 
i preveu augmentar el copagament en un 50%. L’enuig 
per la rotunda i inesperada xifra s’ha incrementat per la 
confusió del pla i per les formes. I va triar un dia festiu, 
amb un llarg pont a Madrid, per donar a conèixer la me-
sura. El finançament estatal mai va ser suficient, però 
ara del programa sols queda el nom.

La Comissió Europea estima que Espanya pati-
rà aquest any una recessió més profunda de la que 
acaba d’anunciar el Govern i que el dèficit públic serà 
també més elevat del que calcula l’Executiu espanyol. 
Així els ajustos anunciats pel Govern per retallar el dè-
ficit públic el 2014 seran insuficients. I el Banc Central 
Europeu rebaixa l’interès al 0,5%. Això encara no s’ha 
acabat. La pressió fiscal puja ja el 32,5% del PIB.

La Infanta Cristina està contenta. No n’hi ha per 
menys. Hi ha decisions que defineixen el nivell d’un 
país. I la decisió de l’Audiència de Palma de desimpu-
tar-la n’és una.

Jordi Évole, presentador del programa de la Sexta 
TV ‘Salvados’ està aconseguint treure els drapets a 
molts que vivien tranquils i amagats. Ara a València ha 
mobilitzat la societat que reclama s’obri de nou la in-
vestigació sobre l’accident del metro que en un 3 de 
juny va provocar 43 morts i 47 ferits, que es va arxivar 
ràpidament i sense fer soroll. Però ara ja n’hi torna a 
haver molt.

De res serveix excusar-se contí-
nuament que hi ha qui, a Catalun-
ya, pensa que s’ha de continuar a 
Espanya. Doncs que voti.
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El personatge de la setmana
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Espanya, i per extensió Catalunya, viu un mo-
ment de profund malestar respecte de l’adminis-
tració pública. Si per un cantó la corrupció ha fet 
estralls en els pressupostos i les obres públiques, 
per l’altre la superposició d’estructures territorials, 
dificulta la planificació i el desenvolupament, tant 
econòmic com social. L’anomenada “España de 
las Autonomias” ha resultat l’excusa perfecta dels 
partits majoritaris -PP i PSOE, a Espanya i CiU i 
PSC a Catalunya- per coŀlocar els seus peons de 
confiança política... pagant l’administració. Així ve-
iem centenars d’assessors i càrrecs de designació 
política que treballen únicament per al partit que 
els ha coŀlocat. És una forma de tenir-los a recer 
de les eventuals -i inevitables- derrotes electorals.
És un clàssic que a l’administració central, PP i 
PSOE, es reparteixen direccions generals i secre-
taries. El que és al poder té el director general i el 
que és a l’oposició té el secretari. Ja se sap que 
gos mai menja gos i tot es manté en la penombra.
A Catalunya s’ha copiat el model estatal pel que 
fa a l’opacitat dels partits polítics, que ens ha dut 
a una teranyina d’administracions, en molts casos, 
superposades i malgrat l’anomenada llei omnibus 
impulsada per Artur Mas, l’administració catalana 
continua sent una rèmora per als que volen crear 
empreses. 
És urgent fer una reforma de tot el que és admi-
nistració pública que abraci des de l’administració 
local, la “provincial” i l’autonòmica. Perquè només 
una bona reforma farà aflorar el bon treball d’al-
guns i posarà de manifest l’absoluta inutilitat d’uns 
altres. Però al mateix temps que hi ha molts or-
ganismes que es neguen a ser reformats, n’hi ha 
d’altres que, existint sobre el paper, no existeixen 
en la vida real. Em refereixo a les vegueries.
El Parlament de Catalunya va aprovar les vegue-
ries que han de suplir Diputacions i Consells Co-
marcals. Inicialment eren set vegueries però gràci-
es a la iniciativa popular del territori es va crear el 
vuitè àmbit que és format per l’Alt i Baix Penedès, 
l’Anoia i el Garraf.
Les vegueries estan contemplades en l’Estatut de 
Catalunya i s’han desplegat parcialment. Totes? 
No, n’hi ha una que encara no s’han desplegat 
gens: la Vegueria Penedès.
Mentre set vegueries estan formalment desplega-
des dins de l’organigrama del govern de la Gene-
ralitat, la Vegueria Penedès només existeix sobre 
el paper i això a banda de la manca de respecte a 
la voluntat popular, és també un greu desavantat-
ge per als municipis i els ciutadans de les quatre 
comarques que no poden fer plans territorials co-
herents i des del territori.
Desplegar les vegueries -tancant consells- repre-
sentaria la millora de  la competitivitat de Catalunya 
en concentrar en un sol organisme el que ara està 
repartit entre consells comarcals i diputacions. 
O es despleguen totes o les desmuntem.

Vegueries

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Ja no es pot demanar paciència
Diuen que una de les mesures per aconseguir la fe-
licitat és saber conèixer els propis límits i no voler 
somniar en allò que no es pot assolir. Alguns diri-
gents polítics han confós aquesta màxima i volen 
convèncer la ciutadania que s’ha de conformar amb 
el que hi ha. Tenir paciència i esperar que les coses 
s’arreglin. Però estan confosos. El ciutadà ja sap 
que no ho serà si no “s’ho treballa”. Que cal cons-
tància, esforç i dedicació. I això vol dir inconformis-
me. Sovint lluita i enfrontament amb aquells que es 
volen aprofitar de la seva bona fe. Vol saber la veritat 
i ser  escoltat. I ser tractat com persona. Com a un 
igual, malgrat les posicions a la societat puguin ser 
diferents.
A aquesta ciutadania maltractada i desmoralitzada 
no se li pot demanar paciència. La irritació ha anat 
pujant de to. La temperatura i la pressió estan en-
trant en zona vermella i l’amenaça d’explosió és 
cada dia més evident. Va ser una bola difícil d’em-
passar escoltar a Soraya Sáenz de Santamaria, Luís 
de Guindos i Cristobal Montoro donant explicacions 
sobre la situació econòmica i com sortir-ne. La vice-
presidenta i els dos ministres de l’àrea econòmica 
semblaven voler prendre el pèl dels oients. Utilitza-
ven un llenguatge espès. D’aquells que s’escolten 
però no s’entenen. Paraules per no explicar res. I 
procuraven no equivocar-se, no fos que acabessin 
dient alguna cosa amb sentit. 
Així és una burla parlar de transparència. I una te-
meritat tenir al ciutadà per estúpid. Però això és el 
que fan quan parlen de «desindexació», «novetat 
tributària», «embolcallar i  reordenar les xifres». Tant 
barroquisme verbal, com era de preveure, no resol 
res. I  després, ja en diferit, es van haver de fer no-
ves explicacions. És senzill veure què volen amagar 
sota tanta xerrameca absurda. Més impostos i més 
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retallades. Intenten que les paraules siguin un instru-
ment per tapar la realitat i no l’eina per descriure-la. 
I la roda de premsa va acabar sent l’expressió fide-
digna de la manera com s’estan portant les coses.
I com que no és versemblant que tanta estupidesa 
es pugui concentrar en una àrea tan sensible del go-
vern del país, els ciutadans acaben pensant que hi 
ha mala fe. Saben que els afers econòmics no són 
un joc, encara que ho sembli. No volen que sigui una 
ruleta russa, on el cap no el posa qui té la pistola 
sinó ells. Hi ha la sensació, cada vegada més es-
tesa, que aquests governants no saben què tenen 
entre mans, estafen i amaguen el que passa pel seu 
benefici personal. I que s’aprofiten de manera sis-
temàtica d’actuacions fosques, que sempre acaben 
anant contra els béns i el patrimoni col·lectiu. 
I sols falta veure que, mentre hi ha qui per pocs diners 
és desnonat per manca de pagament, abocant-lo a 
la misèria, hi ha qui, després de ser condemnat per 
pràctiques delictives, indultat i inhabilitat pel Tribunal 
Suprem per seguir treballant com a banquer, és re-
tribuït amb una compensació de 88 milions d’euros. 
Segur que ha fet molts “favors” a l’entitat que els hi 
paga, però és evident que aquestes formes de pro-
cedir no són gens coherents -per no dir-ho de ma-
nera més grollera- amb la mansuetud i conformisme 
que es demana a la resta de la població.
I malauradament no és un cas aïllat. Tothom té al 
cap casos de gent “honorable” que pateixen proces-
sos eterns, i que una vegada condemnats, són indul-
tats o reben “penes” que els permeten seguir  com 
si res hagués passat. Noms com els Albertos, Millet, 
Bárcenas i tants altres. Com tots aquells, imputats o 
no, que han malbaratat diners públics amb obres i 
projectes que no serveixen per a res.... I per això ja 
s’ha acabat la paciència.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent
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LOTTO 6/49
· Dissabte 4/05/2013

2-6-8-18-32-41
Complementari: 25
Reintegrament: 6

· Dimecres 8/05/2013
2-10-20-29-35-44
Complementari: 43
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 2                  593  
· Divendres 3          849
· Dissabte 4     304
· Diumenge 5          905
· Dilluns 6               870
· Dimarts 7       768
· Dimecres 8      529

ONCE
· Dijous 2              13966
· Divendres 3       88323
· Dissabte 4    33743
· Diumenge 5       42151
· Dilluns 6             07061
· Dimarts 7    47428
· Dimecres 8    07129

· Dijous 2   8-16-21-32-40-42   C: 35  R: 0
· Dissabte 4   2-10-12-21-37-40  C: 36   R: 0

· Diumenge 5   17-23-25-44-52  Núm. clau: 8 

· Dimarts 7   13-27-28-42-43  Estrellas: 4/6

MAIG
10: Joan d’Àvila; Antoni de Florència. 
11: Anastasi; Ponç; Eudald.
12: Nereu; Aquileu; Domènec de la Calzada.
13: Mare de Déu de Fàtima; Pere Regalat.  
14: Maties; Gemma Galgani; Pasqual I.
15: Isidre; Torquat; Joana de Lestonnac. 
16: Honorat; Joan Nepomucè; Simó.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Campanya de captació de 
les empreses del tèxtil
•• EDUARD RUIZ

Una molt bona iniciativa, presentada 
per l’Àrea de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada i FAGEPI  
la setmana passada, orientada a la re-
cuperació de l’ocupació industrial, en 

quest cas en un sector de gran tradició 
local, en el qual, sens dubte, existeix 
un  elevat “know how” a tots els nivells, 
que cal recuperar, aprofitar i potenciar. 
La indústria, i serveis relacionats, és 
l’únic àmbit d’activitat empresarial ca-
paç de  crear i mantenir llocs de  treball 
en la quantitat i qualitat que necessita 
la comarca.  L’Anoia serà industrial o 

no serà.  Una indústria innovadora,  al-
tament productiva,  competitiva  en els 
mercats nacional i internacionals.
Tots els esforços que s’orientin en 
aquest sentit seran ben esmerçats. 
Aquest primers passos, que em cons-
ta estan basats en un estudi rigorós 
de l’evolució de la indústria tèxtil en 
els darrers anys, la situació actual i 

les perspectives de futur, han de ser 
seguits per un pla en el qual participin 
totes les institucions i agents implicats 
de la comarca (Administració, organit-
zacions empresarials, sindicals i soci-
als, empreses i professionals),  remant 
tots en el mateix sentit.

Dia 10: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 11: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 12: BAUSILI/ADZET/ Born, 23/Av. Barcelona, 9
Dia 13: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 14: MISERACHS/ Rambla Nova,1
Dia 15: BAUSILI/ Born, 23
Dia 16: CASAS V./ Soledat, 119

cartes al director

La necessitat de la consulta
JORDI PUJOL I SOLEY ·   

Catalunya reclama i necessita la consulta. O el re-
ferèndum. O com en vulguin dir. I Espanya, també.
Espanya necessita més que mai una consulta a Ca-
talunya sobre el manteniment o no de Catalunya 
en el marc de l’Estat espanyol. De fet necessita fer 
balanç dels últims més de trenta-cinc anys, de 1976 
fins avui.

Un balanç de com han quedat les coses després 
d’aquest temps de funcionament democràtic i cons-
titucional, de canvis econòmics i socials molt impor-
tants, aquí, a Europa i arreu del món. Però a l’hora 
de fer aquest balanç, el paper, el projecte i l’argu-
mentació de Catalunya són importants. Tindran pes 
en el balanç i en tindran en la perspectiva de futur. 
En la renovació del projecte de Catalunya com a 
país, però també en el d’Espanya. I una revisió i 
renovació Espanya també les necessita.
Per si algú en té dubte reproduïm les primeres 
frases del llibre d’un dels més prestigiosos cons-
titucionalistes espanyols, el professor Muñoz Mac-
hado. El llibre es titula Informe sobre España, i el 
primer capítol «Crisis constitucional». I el primer 
paràgraf diu el següent: «Avanza inexorablemente 
el proceso de deterioro de las instituciones cons-
titucionales. Ninguna de ellas, de los parlamentos 
a los partidos políticos, del Tribunal Constitucional 
al Consejo General del Poder Judicial, de la justi-
cia ordinaria a los sindicatos, de la administración 
estatal a la municipal, funciona adecuadamente en 

España». I més endavant diu: «El sistema de auto-
nomías está siendo cada vez peor considerado». I 
podria afegir, per exemple, el Banc d’Espanya, que 
havia de garantir el bon funcionament del sistema 
bancari espanyol. I que ha fallat rotundament. Dra-
màticament. I dedica tot un capítol, referint-se a 
com es va constituir el sistema autonòmic, amb el 
títol d’«El error originario», i encara li dedica un ter-
cer capítol amb un títol que fa evident el seu rebuig, 
fins i tot amb irritació, «Pero, ¿quién ha inventado 
esto?». I tornant al començament del llibre trobem 
un segon títol encara més enèrgic, «Repensar el 
Estado o destruirlo».
És a dir, que el que podria salvar l’Estat és un pro-
pòsit ferm i sincer de reforma del mateix Estat. Una 
reforma que afectés totes aquestes institucions. I 
que tingués molt en compte la realitat i el paper par-
ticulars de Catalunya.
Si no ho fa, Espanya entrarà en una crisi molt fonda. 
Que tal com s’orienta la política espanyola, només 
enfrontada a un repte molt potent, Espanya potser 
farà. I possiblement no n’hi ha cap de més potent 
que el que li pot venir de Catalunya.
O sia que Espanya i Catalunya es troben davant 
d’una disjuntiva: o reforma radical de l’Estat o inde-
pendència. Amb el benentès –cal repetir-ho– que 
un element bàsic de la reforma és un règim per a 
Catalunya que tingués en compte la seva persona-
litat en tots els terrenys. És a dir, lluny –molt lluny– 
del que és l’estatut actual. I amb el benentès, tam-

bé, que si s’hagués d’arribar a la independència 
s’hauria de fer en termes de gran i mutu respecte. 
Com a conseqüència del fet evident que la dificultat 
d’encaix feia poc operatiu l’Estat unitari. I amb l’es-
perança –ratificada en casos de noves independèn-
cies a Europa– que una col•laboració franca entre 
dos estats pot arribar a ser més fructífera que una 
unitat imposada en termes que arriben a ser poc 
racionals.
A nivell espanyol no es veu per cap banda un propò-
sit potent i de gran amplitud de dur a terme aquesta 
gran reforma. Avui per avui Espanya no és encara 
conscient de la magnitud del repte. Ni els partits 
ni la societat s’adonen prou que cal «repensar el 
Estado o destruirlo».
Això –aquesta incapacitat– dóna més força a l’al-
tra alternativa, és a dir, a la consulta o referèndum 
sobre independència o no independència de Cata-
lunya. La consulta obligarà –poc o molt, segons el 
resultat– Espanya a sortir de l’immobilisme i Ca-
talunya –també segons el resultat– a reclamar la 
presa en consideració de la reclamació d’una nova 
situació, que podria arribar a la independència.
És per tot això que cada cop hi ha més partidaris 
que es faci una consulta, o un referèndum. Gent 
diversa. Gent que votarà independència i gent que 
no. Però tots conscients que cal una nova situació. 
A la qual cal arribar, com diu el president Mas, amb 
escrupolositat democràtica.
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Els dies 30 d’abril i 8 de maig els alumnes de l’Escola Universitària d’Enginyeria d’Igualada van 
assistir a una xerrada per part d’Olga Jiménez, Empresària Executiva Elite i Consultora de Belle-
sa Independent de Mary Kay Cosmetics, en el marc d’assignatures relacionades amb el món de 
l’empresa i, concretament, la cultura empresarial i el factor humà.
Des de fa molts anys el pla de màrqueting de Mary Kay s’estudia a les universitats per les seves 
característiques úniques.
Mary Kay no és només una de les companyies de venda directa de cosmètica més exitoses del 
món, sinó també un model empresarial únic que ha plantat cara a la crisi i que és un aire fresc 
d’esperança per les noves generacions.
De fet, la mateixa Olga Jiménez va iniciar la seva carrera a l’empresa a l’edat de vint-i-dos anys 
i actualment lidera l’equip número 1 en vendes de tot Espanya i Europa. Tanmateix cal dir que a 
Mary Kay l’edat no és un factor important, perquè la mateixa Mary Kay Ash va fundar l’empresa 
acabada de jubilar i dones de totes les edats inicien els seus negocis Mary Kay.
Els alumnes de l’Escola Universitària d’Enginyeria van poder comprovar com una cultura em-
presarial sòlida és clau per crear i fer créixer una empresa d’èxit, una empresa que aquest any 
compleix el mig segle, una empresa que fa tres anys que està augmentant les seves vendes un 
40% anual i que, concretament, en el mes de gener de l’any 2013 ha venut un 55% més que el 
gener l’any anterior, resultats que han posat Mary Kay en el punt de mira dels experts del món 
empresarial i de la societat en general.
La cultural empresarial de Mary Kay engloba aspectes tan importants com tractar els altres com 
ens agrada ser tractats, fent-los sentir importants, en el negoci i en el dia a dia, oferir a les dones 
que inicien la seva trajectòria a la companyia una carrera professional il·limitada alhora que man-
tenen les seves prioritats personals i familiars en ordre, un ambient on les idees són compartides 
i les consultores de bellesa es formen les unes a les altres a partir de la seva pròpia experiència 
d’una forma generosa i on no hi ha competència perquè tothom té les mateixes oportunitats.
Mary Kay potencia la formació de les seves consultores, que són entrenadores personals de la 
bellesa, i de les seves empresàries, que lideren, formen i motiven les consultores de bellesa. És 
important entendre que tothom té les mateixes oportunitats, que tothom comença el negoci des 
de la base i que una dona pot passar de ser una clienta amb un bon perfil, a ser consultora, líder 
d’equip i més tard empresària i que és ella mateixa qui decideix el seu sou en funció de la dedi-
cació que dóna al negoci i de les qualitats que està disposada a reforçar i desenvolupar.
A més, en un moment d’èxit rotund, l’empresa celebra allò que ha aconseguit, però no es rela-
xa refiant-se que l’èxit serà etern, perquè el futur és entendre què els ha portat fins aquí i estar 
disposats a seguir-ho fent amb més professionalitat i més profunditat que mai perseguint l’excel·-
lència.
El que fa de Mary Kay una opció empresarial única són aspectes com la flexibilitat horària, el con-
cepte del màrqueting (regulat pels més alts estàndards ètics per part de l’associació espanyola 
de venda directa), el fet que no hi hagi quotes mínimes de venda, la possibilitat de decidir fins on 
volen arribar establint el propi sou, una inversió inicial molt petita, la formació gratuïta, continuada 
i per nivells o els premis com els cotxes, els viatges i els reconeixements.
Si t’agrada la gent, ets major d’edat, tens bon tracte, ets una dona emprenedora i desitges millo-
rar en algun aspecte la teva situació actual, si disposes de com a mínim dues hores setmanals 
de dedicació i tens ganes d’aprendre, guanyar diners i posar-te guapa, contacta amb la teva con-
sultora o, cas de no tenir-la, truca al 630670239. Concertarem amb tu una entrevista per valorar 
el teu cas i, si tens el perfil adequat, t’ho farem saber perquè puguis iniciar, si ho desitges, una 
carrera brillant on tu establiràs el teu ritme, horaris i ingressos.

Xerrada a l’Escola Universitària d’Enginyeria d’Igualada 
d’Olga Jiménez, Empresària Executiva Elite i Consultora 
de Bellesa Independent de Mary Kay

DIVENDRES
10 de maig de 2013
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L’estratègia espanyola d’asfixiar Catalunya

JOAN REQUESENS ·    www.joanrequesens.cat

No sé si els historiadors del futur ploraran o es pe-
taran de riure quan analitzin la capacitat d’alguns 
polítics per tergiversar la realitat quan aquesta no 
s’adiu a les seves idees. Perquè és difícil saber 
si cal riure o plorar per la iniciativa del Parlament 
aragonès de convertir el català de la Franja en 
LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Ori-
ental) i l’aragonès que encara es parla al Pirineu 
d’Osca en LAPAPYP (Lengua Aragonesa Propia 
de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica). Tot ple-
gat, per una voluntat explícita de no anomenar-
les com allò que realment són. La primera cosa 
que s’acut en llegir la informació és que aquests 
polítics són uns ignorants, però no és això. Po-
sen de manifest una voluntat explícita de negar 
la realitat. Les paraules “català” i “aragonès” els 
deuen produir urticària a causa de la repulsió que 
hi senten. En canvi, ells mateixos són els primers 
els defensar que la llengua que es parla a Sud-
amèrica és “español” tot i les diferències amb la 
llengua mare.
En un moment en què la comunitat internacional 
es preocupa per la desaparició de llengües mino-
ritàries arreu del món, el Parlament aragonès se 
les treu de la màniga per art d’encantament. No 
els fa res fer el ridícul menystenint la història, la 
filologia, la lingüística i... el sentit comú. Tot això 
no els importa; volen només oposar-se a tot allò 
que soni a català. 

És evident que la política d’aquests governants 
–als quals podem afegir els del País Valencià i les 
Illes- no neix del no-res. És fruit d’un programa 
més ambiciós liderat per un PP que no ha renun-
ciat als plantejaments franquistes de “Una, Gran-
de, Libre”. Una mentalitat imperialista que  porten 
a la sang. Per això s’han proposat convertir les 
llengües minoritàries de l’Estat en llengües mino-
ritzades i deixar-les reduïdes a poc més de l’àm-
bit familiar o folklòric, com un element anecdòtic 
d’un territori que, per damunt de tot, ha de ser i ha 
de sentir-se espanyol. 
És innegable que el català històricament es va 
estendre per aquests territoris, però si cal, es 
tergiversa la història de manera anticientífica i, 
sobre la base d’unes “senyes d’identitat pròpies”, 
en realitat pretenen fragmentar i reduir la influ-
ència del català allà on encara es parla. ¿Com 
s’explica, sinó, la dèria de no admetre que cata-
là, valencià i balear són tres variants d’un mateix 
idioma com reconeixen totes les Universitats del 
món? “Divideix i venceràs”, diu el lema. I a fe de 
Déu que ho apliquen amb una persistència dig-
na de millor causa. Per això el govern balear ja 
treballa per anomenar “mallorquí”, “menorquí” i 
“eivissenc” allò que en conjunt és una variant del 
català oriental.
És ridícul pensar que el senyor Duran Lleida 
-nascut precisament a El Campell, a la Franja de 
Ponent- parla una llengua diferent de la nostra. 
Però la política té aquestes coses. I, en l’àmbit lin-
güístic, el PP té el rar privilegi de crear problemes 
allà on no n’hi ha. Obscè.

Obscenitats

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

En un moment en què la comunitat 
internacional es preocupa per la 
desaparició de les llengües mino-
ritàries arreu del món, el parlament 
aragonès es treu de la màniga dues 
llengües noves per oposar-se a allò 
que soni català
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Enguany semblava que, per Sant Jordi, molts re-
galaven lliris en comptes de roses. Amb el lliri a la 
mà comprant llibres sobiranistes per veure si algun 
donava la resposta al per què encara no som inde-
pendents. 
Anem cap a la independència? Jo crec fermament 
que sí i no em considero massa optimista de condi-
ció. Però, què m’ho fa creure? Primer de tot, la volun-
tat de la majoria. Sempre he cregut que la indepen-
dència arribaria quan el poble ho volgués en la seva 
major part i sembla que ara estem en aquest punt. 
Manifestació multitudinària de l’11 de setembre, en-
questes i resultats electorals ho confirmen. Segon, 
els passos que s’estan fent a nivell polític (declaració 
de sobirania, llei de consultes en tramitació, el Con-
sell Assessor per a la Transició Nacional, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir) i des de la societat ci-
vil (la tasca de l’ANC i Òmnium). Tercer, l’encesa de 
la maquinària espanyola per evitar-ho. I quart, que 
sols ens queda 
aquesta opció 
si volem so-
breviure com a 
poble. 
Hi ha però qui 
comença a 
dubtar i a pro-
clamar derro-
ta abans de 
començar la 
batalla. Crec 
que aquests 
són els que 
no havien pres 
c o n s c i è n c i a 
de la trans-
cendència i 
i m p o r t à n c i a 
de fer aquest 
pas. Que no vol 
dir que sigui excepcional, ja que només al segle XX 
són vint-i-quatre els països europeus que han assolit 
la independència. Però el pas que anem fer, si bé 
alhora ha de ser natural, requereix construir-lo amb 
la consciència de moment històric, essencial i d’inici 
d’un nou paradigma. Ens dóna l’oportunitat de néixer 
de nou, i d’escollir el país que volem. No és fàcil ni 
serà immediat. Alguns estudis han fixat en tres anys 
els processos d’independència d’un país. Si el punt 
de sortida el fixem en la històrica manifestació del 
passat 11 de setembre, sols estem en el principi de 
tot plegat. 
Dubtar és un estat d’ànim natural, oimés en aquest 
moment de transició, que posa sobre la taula diver-
sitat de resolucions finals del procés. Continuar igual 
cap a la decadència, desaparèixer o renéixer de nou 
amb l’estat català. Ara bé, una cosa és l’estat d’ànim 
i l’altra no acabar de creure’s que sigui possible. I sí, 
és possible. I, si es necessiten exemples, com he 
dit, només a Europa durant el s. XX en tenim vint-i-
quatre.
Quan Espanya engega la maquinària per avortar el 
procés cap a la independència, demostra que aquest 
ja existeix, i això ens pot donar seguretat. Però al-
hora, justament Espanya és la primera interessada 
que hi hagi dubte. I per tant, actua perquè se’n gene-
ri. Però no només això, els fronts que té oberts són 
molts. Els estudia, els calcula, els treballa i proposa 
qui els ha d’executar. I ho fa amb un organisme pú-
blic específic pagat també per nosaltres! El CNI. I no 
ho dic jo. Ho diu la llei. Concretament l’article 1 de la 
llei 11/2002 de 6 de maig. Aquest primer article dis-
posa que “el Centre Nacional d’Intel·ligència és l’Or-
ganisme públic responsable de facilitar al President 

del Govern i al Govern de la Nació les informacions, 
anàlisis, estudis o propostes que permetin prevenir i 
evitar qualsevol perill, amenaça o agressió contra la 
independència o integritat territorial d’Espanya, els 
interessos nacionals i l’estabilitat de l’Estat de dret i 
les seves institucions”.
En aquests moments, Catalunya s’està posicionant 
a favor de la independència. I ho mostra de diverses 
maneres: amb la manifestació de l’11 de setembre, 
amb una  majoria parlamentària que hi votaria a fa-
vor o amb enquestes que donen un “Sí” per sobre del 
50%. Per tant, amb el llenguatge espanyol de l’es-
mentat article 1 s’està produint una “agressió contra 
la integritat territorial d’Espanya”. Conseqüentment, 
el CNI està treballant generant informacions, anàli-
sis, estudis o propostes per evitar la independència 
de Catalunya.
La subtilesa és un element clau per l’èxit de les ac-
cions que evitin la secessió. Els dirigents unionis-

tes (PP i marca 
blanca) neguen 
amb rotunditat 
qualsevol exis-
tència d’acció 
contra el procés, 
tot i que una llei 
ho digui de ma-
nera tan diàfana! 
És molt possi-
ble que moltes 
actuacions es-
panyoles contra 
el camí cap a la 
independència 
no les detecta-
rem i hi caurem 
de quatre po-
tes. Però, n’hi 
ha d’altres que 

la seva magnitud 
les aflora brutalment davant nostre. I d’aquestes, 
l’asfíxia premeditada d’Espanya cap a Catalunya 
n’és la principal. 
Les finances públiques de la Generalitat es troben 
en un col·lapse, bàsicament per què no tenim el con-
trol dels nostres recursos ni impostos que ascendei-
xen a 36.000M €. D’aquests, Espanya en controla 
el 92% (provinents de l’impost de Societats, IVA, 
IRPF i Especials bàsicament). I només en disposem 
de 19.000M € per elaborar el pressupost ordinari. 
Espanya utilitza molts instruments per asfixiar Ca-
talunya econòmicament. L’espoli fiscal (289.724M 
€ acumulats des del 1986 fins el 2009), deutes de 
l’Estat exigibles que no paga (com els 1.450M € del 
Fons de competitivitat), els compromisos adquirits i 
no satisfets (5.700M € d’infraestructures mai execu-
tades), deslleialtats (com per exemple, els interessos 
de demora de la SS pagats automàticament a causa 
de l’endarreriment en els pagaments de l’Estat), el 
repartiment injust del sostre de dèficit, la impossibi-
litat d’acudir als mercats exteriors, etc.. La llista és 
llarga i implacable per encaminar a la Generalitat a 
un atzucac econòmic i de fallida. I en paral·lel, l’Estat 
fa campanya per atribuir la situació social insosteni-
ble de Catalunya a la Generalitat. Fins el punt que 
la mateixa ciutadania reclami que l’Estat intervingui 
per “salvar-nos”. Espanya actua i treballa contra la 
independència de Catalunya. I aquest n’és un dels 
més flagrants exemples.
Deixem d’anar amb el lliri a la mà. Sabem que hi ha 
un Estat que treballa en contra nostra. Però també 
sabem que la independència és possible. Però so-
bretot és necessària. Bàsicament, per supervivèn-
cia.
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Cada minut, cada hora, cada dia que no fem res, els 
deixem preparar el contraatac. En un exercici d’inno-
cència política hem concedit 2 anys de temps a l’estat 
espanyol per frustrar l’intent dels catalans d’esdeve-
nir independents. El dèficit ens esclavitza, les nul·les 
competències (també fiscals) ens paralitzen, l’atur 
se’ns menja, el deute de la Generalitat no para de 
créixer, la justícia espanyola ens embruta, l’emigració 
es dispara (150.000 persones entre el gener i l’octu-
bre del 2012), i el que és pitjor, de manera gradual i 
imperceptible, la mobilització i el vigor de l’indepen-
dentisme s’esvaeixen. Com es pot justificar davant 
dels catalans que pateixen la crisi, que hem de passar 
com a mínim 2 anys més de penúries (10 segons la 
Vanguardia) per no se sap quina raó?
L’independentisme teletubbie afirma amb molta ale-
gria que: (1) és impensable que en ple segle XXI no 
es pugui consultar a la gent, (2) el govern espanyol ha 
de ser lleial mentre nosaltres intentem desfer el seu 
Estat, (3) després de la independència serem molt 
amics, (4) a Espanya li anirà bé la independència de 
Catalunya perquè haurà de modernitzar-se, (5) com 
més optimistes i il·lusionats estiguem més a prop tin-
drem la independència, (6) abans de fer la indepen-
dència cal que fem polítiques socials i/o de promoció 
econòmica, (7) el català no corre perill per tant també 
podem fer oficial el castellà i així l’àrea metropolita-
na es farà independentista, (8) només podem ser in-
dependents si hi ha algú que ens vigila com la Unió 
Europea, (9) no ens cal un exèrcit ni forces especials 
perquè els catalans som pacifistes, i la més important 
de totes: (10) cal que ens carreguem de més raons 

EDUARD LLAGUNO i MERCADER • Comissió econòmica de SI Anoia

La tragèdia de l’independentisme teletubbie: 
el camí a la perdició

perquè sinó no podem fer una declaració d’indepen-
dència ja que és pitjor que un referèndum.
Tanmateix:
(1) No s’adona que l’estat espanyol prohibirà el refe-
rèndum, i que el Congrés dels diputats i el Tribunal 
Constitucional ja l’han rebutjat. Els espanyols inten-
taran evitar la independència fins que no tinguin més 
remei d’acceptar-la, gràcies a la Declaració d’Inde-
pendència des del Parlament. (2) S’enganya creient 
que el govern espanyol s’ha de sentir obligat a com-
plir lleis menors, quan ells perceben que des de Ca-
talunya s’intenta trencar la seva preuada unitat d’Es-
panya. (3) Ignora que els estats no tenen amics ni 
enemics, només interessos; com va dir George Was-
hington, el primer president dels Estats Units. (4) Se 
sent culpable de demanar la independència, i intenta 
convèncer els espanyols que també serà bona per 
ells, tot i perdre el 20% del PIB i un regal de 16.000 
milions d’euros anuals. Un argument que només és 
vàlid per a desacreditar Espanya internacionalment; 
però si realment te’l creus, esdevé perillós. (5) L’espe-
rança i l’optimisme són importants per guanyar però 
si estan buits de contingut, de la mateixa manera que 
el burro amb la pastanaga, es cau al parany del polític 
que disfressa la seva incapacitat, o mala fe, amb una 
necessitat d’optimisme permanent. (6) Obvia que no-
més si fas la independència primer, que triga entre 6 
i 18 mesos, té sentit parlar de polítiques d’esquerres i 
dretes. (7) Té la necessitat de caure bé a tothom, fins 
al punt d’intentar convèncer a l’àrea metropolitana 
que el castellà estarà igual de protegit (serà cooficial), 
tot i el consens entre els lingüistes que si el català 

no gaudeix d’un estatus preferencial, morirà. (8) Se 
sent incapaç de portar el pes de la llibertat (la respon-
sabilitat) per si sol i busca una tutela externa com la 
Unió Europea, perquè afirma que encara som “nens” 
que marxem de casa els “pares”, i no una nació amb 
1.000 anys d’història, orgull i dignitat conquerida per 
la força de les armes. (9) Nega un exèrcit, no des de 
la convicció pacifista sinó per justificar que no en té, 
no perquè no vulgui sinó perquè no pot. Obvia que 
històricament hem estat un poble que ha lluitat per 
la seva llibertat fins a les últimes conseqüències, i 
que per això encara existim. (10) S’excusa en falses 
raons, tot i que després dels atacs al català, l’espoli 
fiscal, l’estat de les infraestructures, les bufetades del 
Tribunal Constitucional i els insults i les burles, podem 
veure que no ens en calen més, el que ens calen són 
solucions. Ens cal la Declaració d’Independència, a 
través d’una votació solemne al Parlament de Cata-
lunya, i la posterior construcció i reconeixement de 
l’Estat Català. 
Com deia el Joan Sales: “No es tracta de deixar de 
ser catalans, es tracta de deixar de ser imbècils” i com 
afirma l’Alfons López Tena:  “Quan es vol fer una cosa 
es troba un camí; quan no es vol fer, una excusa”. 
Aquestes falses premisses i pretextos ens porten a 
la inanició, l’apatia, al cansament, a la repetició, al 
victimisme, als “jo creia que”, i finalment a no acon-
seguir la independència. Aquesta és, estimats lectors, 
la tragèdia de l’independentisme teletubbie: el camí a 
la perdició.
(*)Dels 150 estats nous, el 90% s’han independitzat a 
través d’una Declaració d’Independència.

Un pam, quina mida és?  Un pam, si fa no fa. Anem a 
pams. No ve d’aquí, no ve d’un pam. Serien maneres 
optimistes de veure el futur sobiranista, amb el pam 
com a mesura. En canvi, el pessimista dels pams ens 
pot etzibar: només t’has quedat a un pam. Un pam de 
nas.  Ni un pam de net. Un pam, dos pams, tres pams, 
quatre pams, cinc pams... , com diu la cançó.
No l’he llegit, A un pam de la independència, el llibre 
de Vicent Partal, però el llegiré. Amb el seu permís, 
tanmateix, hi vull dir la meva sobre el punt en què es 
troba el procés cap a la sobirania; el punt o la distàn-
cia per a arribar-hi que ell situa en un pam!  
Des de l’11 de Setembre passat s’han fet moltes cà-
bales sobre les fases a seguir en el camí cap a la 
independència i sobre la velocitat pertinent per no 
perdre-hi punt. Pam més, pam menys, tothom convé 
a distingir que caldrà arribar a un referèndum, si pot 
ser, pactat amb l’Estat espanyol. Si Espanya no vol 
pactar, s’haurà d’intentar amb la consulta a partir de la 
llei del Parlament de Catalunya que, presumiblement, 

FRANCESC RICART •

A un pam
serà rebutjada pel Tribunal Constitucional. En arribar 
a aquest segon “fracàs”, caldrà anar a unes elecci-
ons plebiscitàries amb un punt de programa únic dels 
partits que demanin el sí a favor de l’Estat propi... I 
guanyar, és clar. De moment, ja ho sabeu: CiU (amb 
els dubtes d’Unió i Lleida), ERC, la CUP i IC (aquests 
amb dobles ànimes: Raül Romeva/Joan Herrera), 
conformen les forces que han de votar a favor de la 
Sobirania; els altres, amb el PSC que cada dia s’en-
fonsa pams i pams  en aigües annexionistes, i la resta 
que val més ni anomenar-los.
I això és molt o no gaire? O és massa? De quants 
pams parlem? Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Ar-
cadi Oliveres. Tres cognoms d’origen botànic que es 
podrien mesurar a pams. Els tres parlen de la cosa 
amb diferents barems. La dona de l’ANC, amb la con-
vicció plena, com de tenir apamat  el trajecte, que sap 
difícil però del tot assolible, ens repetia en persona 
que no ens precipitem, que no caiguem en cap des-
ànim, que no podem esperar accions èpiques cada 

dia, per bé que se’n fan moltes, com l’estelada huma-
na del 18 a Igualada; que no ens equivoquem, que 
cal la feina de cada dia, pam a pam, casa per casa. 
Junqueras, des de les eleccions del novembre, no es 
cansa  de mesurar la velocitat de l’augment –a pams 
mensuals– dels aturats en el nostre país, assenya-
lant la tragèdia de les xifres imparables i la necessitat 
imperiosa de disposar (i guanyar a pams i com sigui) 
l’Estat propi.  El tercer, Arcadi Oliveres, des del pro-
cés constituent que encapçala amb la Forcades, vol 
matisar que el pam social va abans del pam nacional.  
Som en moments decisius. Sóc conscient que pot so-
nar a recurrent, però vull creure amb tants indicadors 
favorables que el procés no té tornada; pot ser no el 
tenim prou apamat, que hi ha desajustaments, però 
de cap manera podem caure en desànims gratuïts. 
Mentrestant, sense adormir-nos, alimentem-nos amb 
productes com el documental Hola, Europa!, de M. 
Dolors Genovès i veureu com la cosa està prou apa-
mada i sense retorn, per fer-hi pam i pipa! 

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA



El nombre d’usuaris a Càritas es va 
incrementar l’any passat en un 32%
JORDI PUIGGRÒS.-
El nombre d’usuaris a Càri-
tas d’Igualada va créixer l’any 
passat en un 32%, segons es 
desprèn de la memòria que 
aquesta organització cristiana 
va presentar recentment, cor-
responent a la tasca realitzada 
durant el 2012. I, malaurada-
ment, les males xifres continu-
en augmentant aquest any. Un 
cop d’ull a aquest informe re-
alitzat pels professionals que 
tenen cura de l’entitat permet 
comprovar la duresa amb què 
la crisi econòmica està impac-
tant sobre les famílies. I també 
es trenquen alguns estereo-
tips.
Càritas és ben clara en el 
preàmbul de l’informe: “aug-
menten els índex de pobresa 
i la cronificació de moltes si-
tuacions de precarietat, creix 
l’empobriment dels més ne-
cessitats i l’enriquiment dels 
més poderosos, consolidant 
estructures d’injustícia i de so-
friment contra els més desem-
parats”.

Matrimonis amb fills, 
i menys immigrants
La major part dels usuaris 
-veure quadre- són persones 
d’entre 35 i 45 anys d’edat, 
majoritàriament matrimonis 
amb fills, que passen per Cà-
ritas demanant ajut i viuen un 
calvari econòmic per diversos 
motius. 
Contràriament al que algú po-
dria pensar, els que es dirigei-
xen a Càritas no són sobretot 
immigrants. És més, la xifra 
va disminuir el 2012, respecte 
l’any anterior, en un 17%, una 
dada notable. La raó, ben cla-

La major part dels 
que truquen a la 
porta de Càritas són 
matrimonis de 35 a 
45 anys d’edat, amb 
fills, i que passen un 
calvari econòmic
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Roba acumulada a Càritas, a punt per a la seva selecció per part dels voluntaris. Foto d’arxiu.

Atesos a Càritas (2012)

Tipus d’intervencions econòmiques

ra, segons els tècnics de Càri-
tas. “Moltes famílies han retor-
nat a la seva terra o emigrat a 
d’altres països europeus, bus-
cant feina que no es dóna a 
la nostra comarca, per causa 
de l’atur creixent, que s’acar-
nissa especialment a la nostra 
zona. Aquest 17%, però, l’hem 
cobert i amb escreix amb les 
famílies autòctones”. 
Càritas denuncia, com cada 
vegada fan més actors soci-
als com ONG’s, partits polítics 
i sindicats, que “la nostra so-
cietat està perdent valors so-
cials, ètics, familiars.. un buit 
que accentua encara més les 
diferències socials. Voldríem 
que tothom pugui viure amb 
un mínim de dignitat. Ens tro-
bem, cada vegada més, amb 
lloguers abusius en habitatges 
que no compleixen els requi-
sits indispensables d’habitabi-
litat”.

La cara positiva: solidaritat 
ciutadana i voluntaris 
Com en totes les coses, sem-
pre hi ha l’altra cara de la 
moneda. Afortunadament, la 
solidaritat ciutadana i el vo-
luntariat augmenta, i això és 
quelcom molt important per 
organitzacions com Càritas. 
“Hem vist a casa nostra com 
des de clubs esportius, em-

preses, comunitats de veïns, 
associacions de pares i ma-
res d’escoles, campanyes de 
recollida, etc., han contribuït 
amb les seves aportacions 
sovintejades i entusiastes a 
consolidar el Banc de Que-
viures en un moment en què 
les aportacions de la Comu-

qual cal donar resposta imme-
diata”, expliquen. 
 
Baixa la donació de roba 
de segona mà
Si bé la donació de roba de 
segona mà a Càritas ha baixat 
-”potser degut a què l’aprofi-
tem més”, diuen des de l’en-
titat cristiana-, se segueixen 
desenvolupant altres serveis 
amb força èxit, des de cursos 
de formació, fins als projectes 
“Itínera” i “De Mà en Mà”, que 
fomenten la formació pràctica 
com a dependentes i treba-
lladores del taller de roba, i a 
la vegada faciliten que clients 
amb pocs recursos econòmics 
puguin comprar la roba a un 
preu assequible. Caritas va 
realitzar també l’any passat un 
curs d’auxiliars d’ajuda a do-
micili, i “Xarxatex”, una forma-
ció ocupacional, d’orientació i 
d’acompanyament, així com 
d’estudi de les diferents for-
mes d’inserció laboral vincu-
lades al sector tèxtil, adreçat 
a persones amb dificultats per 
integrar-se en el mercat de 
treball. 

Càritas denuncia que 
“la nostra societat 
està perdent valors 
socials, ètics, 
familiars... un buit que 
accentua encara més 
les diferències”

Com que malauradament la 
situació no sembla que hagi 
d’experimentar una millora 
a curt termini, Càritas, que 
depèn de l’Arxiprestat Anoia-
Segarra, s’ha fixat nous rep-
tes. Són els següents:
- Continuar i ampliar les inici-
atives de formació permanent 
per a tot el voluntariat que tre-
balla a Càritas, de tal manera 
que la seva dedicació sigui 
màximament eficient i enri-
quidora, també per ells. 
- Procurar ampliar el ventall 
de població que s’acosta a la 
botiga “de mà en mà”: joves, 
famílies de mitjana edat, etc. 
Hem d’aconseguir que el re-
ciclatge de roba vagi formant 
part de la consciència majori-
tària del nostre poble. 

nitat Europea disminueixen. 
L’alimentació continua essent 
la necessitat més bàsica a la 

Els nous reptes
- Procurar el manteniment del 
conveni amb l’administració 
pública, que permet el funci-
onament de la casa d’acolli-
da per a dones víctimes de 
violència masclista, amb les 
condicions de cobertura de 
personal i finançament ne-
cessàries per continuar ofe-
rint un servei digne i de quali-
tat, de tal manera que aquest 
projecte no suposi una càr-
rega excessiva en el pressu-
post de Càritas. 
- Ampliar els convenis de col-
laboració amb les administra-
cions locals de la comarca, 
per tal de garantir una millor 
coordinació en els serveis i 
un aprofitament més eficient i 
equitatiu dels recursos.



Els immigrants atesos a Càritas 
disminueixen un 17%, però puja el d’autòctons

El 2012, Càritas 
va registrar 2.319 
acollides, que és el 
primer contacte que 
una persona o família 
té amb l’entitat
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Càritas ofereix diversos ser-
veis a aquelles persones 
que hi accedeixen. El servei 
d’acollida és el primer con-
tacte l’entitat té amb la perso-
na que demana ajuda. L’any 
passat es van fer 2.319 aco-
llides. D’aquestes només en 
177 ocasions, les persones 
van ser derivades a serveis 
externs de Càritas un cop ate-
sa la seva demanda, per va-
lorar-se que no eren el servei 
adequat. La resta d’acollides, 
2.319, van ser ateses des del 
diferents serveis i projectes de 
Càritas. 
Després de la primera aco-
llida, el següent servei que 
ofereix Càritas és el “d’atenció 
social i seguiment”, integrat 
per les professionals d’acció 
social. En aquest cas, l’objec-
tiu és realitzar un treball con-
tinuat amb aquelles persones 
que tenen alguna necessitat 
i requereixen d’una ajuda ex-
terna per poder-hi fer front. 
Les 470 persones o famílies, 
diferents, ateses al 2012 a Cà-
ritas, van generar un total de 
1.975 sol·licituds d’ajuda.

Pobresa a l’Anoia
El Departament d’atenció so-
cial de Caritas viu molt de prop 
la dramàtica realitat de moltes 
persones i famílies que s’han 
tornat molt vulnerable per la 
manca de recursos econòmics 
que els impedeixen satisfer 
les necessitats més bàsiques.  
L’informe que es pot llegir a la 
memòria de Càritas de l’any 
2012 és demolidor, però pro-
fundament real. Tot seguit en 
reproduïm un ampli resum.
La pobresa que estan patint 
les famílies és conseqüència 
de no poder cobrir les neces-
sitats més bàsiques des del 
punt de vista material, però 
alhora no podem oblidar la 
pobresa conseqüència de la 
necessitat de cobrir mancan-
ces immaterials i afectives 
(solitud, abandonaments,...), 
igualment importants per al 
desenvolupament de la perso-
na, i a les quals sovint és més 
difícil poder donar resposta. 

Es trenca la tendència
El perfil de població que acu-
deix a Càritas ha tendit en 
els darrers anys a ser dona, 
immigrant, que acudeix per 
iniciativa pròpia demanant in-
formació i fent demanda eco-
nòmica per cobrir aliments. 
Ja en l’any 2011 aquesta ten-
dència es va trencar, sent els 
homes els que superen a les 
dones (encara que en el 2012 
aquesta tendència s’ha reduït 

amb 217 dones i 253 homes, 
atesos). La raó de l’augment 
d’homes que arriben a Càritas 
és la situació d’atur, que els 
porta a ser ells els que prenen 
la iniciativa d’acudir a buscar 
ajuda i fer demanda de feina 
i/o formació. 
La franja d’edat més atesa 
està en la població entre 35 i 
44 anys, i majoritàriament ca-
sats, encara que la població 
soltera que acudeix a Caritas 
continua representant un nú-
mero important dels usuaris 
de l’entitat. Gairebé el 50% de 
la població atesa conviu amb 
la seva parella i fills/es. 
L’origen de la majoria de per-
sones ateses és extracomuni-
tari, amb permís de residència 
i treball. Val a dir, però, que 
malgrat que el nombre de 
persones en situació irregular 
ateses a Càritas ha estat me-
nor en el 2012 que respecte 
a anys anteriors, actualment 
s’està detectant que les difi-
cultats per trobar feina i po-
der renovar per aquesta via la 
targeta de residència i treball 
està fent que moltes persones 
hagin de tornar a la situació 
d’irregularitat, amb les con-
seqüències de risc d’exclusió 
que això pot comportar actu-
alment per aquesta població 
(dificultats d’accés a la sanitat, 
a les prestacions socials,…) 

L’alimentació, la 
principal soŀlicitud d’ajuda
Quant a la tipologia de soŀli-
cituds fetes per les persones 
ateses cal destacar que més 
del 50% és la l’alimentació. 
Seguida de l’ajuda econòmica 
per l’habitatge, lloguers, re-
buts de llum, aigua i gas, vals 
de butà, i també altres tipus 
d’ajuda com medicació, trans-
port,.... 
Respecte a la tipologia de 
respostes donades es veu 
que el ventall és més ampli 
tot i que l’ajuda d’alimentació 
continua sent la més gran. En 
total s’han ofert 1.074 ajudes 
d’alimentació, tenint en comp-
te els aliments lliurats des de 
Càritas (a persones no empa-
dronades però que resideixen 
a Igualada i famílies i perso-
nes d’altres municipis de l’ar-
xiprestat) i també les famílies 
i persones derivades al Banc 

de queviures d’Igualada. 
Les persones i famílies ajuda-
des des de Càritas han estat 
60, amb un total de 113 entre-
gues d’aliments. En total les 
famílies beneficiades del Banc 
de Queviures han estat 277, 
que han representat 961 lliu-
raments, tenint en compte que 
una mateixa família rep men-
sualment ajuda d’aliments, du-
rant el període de temps que 
la treballadora social valora 
necessari. 
Els barems econòmics utilit-
zats per accedir a l’ajuda del 
Banc de Queviures es con-
sensuen amb els serveis so-
cials de l’Ajuntament d’Igua-
lada, de manera que tots els 
usuaris que accedeixin, tant 
si arriben derivats de Càritas 
com de l’Ajuntament, complei-
xin amb els mateixos criteris. 
En segon lloc i després de 
l’ajuda d’alimentació, les aju-
des econòmiques represen-
ten també una part important 
de les respostes donades 
des de Càritas, amb 407 in-
tervencions econòmiques. Un 
gran gruix les representen els 
vals econòmics de butà, però 
la tipologia d’ajudes ha estat 
molt variada: pagaments de 
lloguer, rebuts de subministra-
ments, medicació, bitllets de 
transport, electrodomèstic per 
la llar, ulleres, utensilis d’orto-
pèdia, cost dels tràmits de do-
cumentació. 
Per altra banda les ajudes 
en espècie continua sent una 
de les sol·licituds més usuals 
a Càritas, a les quals es pot 
donar resposta gràcies a les 
donacions de roba, utensilis 
per nadons... que moltes per-
sones fan a la nostra entitat. 
Aquestes ajudes de roba han 
suposat poder fer un total de 
161 vals per poder recollir 
roba en la botiga “de mà en 
mà” de Càritas, derivats per 
la treballadora social, o poder 
lliurar mantes o roba de llit des 
de Càritas. 
Val a dir però, que en reali-
tat, des de Càritas s’ha fet 71 
vals de roba més (en total 232 
vals de roba), que són els vals 
fets a famílies que han estat 
derivades per serveis socials 
de municipis de la comarca 
sol·licitant que des de Càritas 
se’ls ajudi en roba. Aquestes 
sol·licituds són ateses en un 
100%. 
En espècie també s’han lliu-
rat al 2012, 33 llitets de nadó, 
cadiretes pel cotxe, cotxets,... 
per famílies amb infants, i amb 
pocs recursos econòmics per 
accedir a l’adquisició d’aquest 
utensilis. 

Durant l’any passat també 
s’han pagat en 2012, 6 llo-
guers i 23 rebuts de subminis-
traments d’aigua, llum i gas. 
Càritas constata que cada 
vegada més famílies que no 
poden fer front al lloguer de 
l’habitatge, es veuen obliga-
des a deixar el pis on viuen i 
anar a viure a una habitació 
perquè el cost del lloguer sigui 
més econòmic. Això és un fet 
que preocupa especialment 
pel nivell de precarietat que 
representa haver de viure tota 
una família, la majoria, amb in-
fants menors, en l’espai reduït 
d’una habitació.
A Càritas, com s’ha explicat 
a la pàgina anterior, també 
s’ofereixen cursos de forma-
ció ocupacional. Posterior-

ment a aquests, s’ofereix als 
participants durant sis mesos 
un acompanyament per poder 
elaborar un itinerari personal 
per la recerca de feina. L’en-
titat vol fer èmfasi en la impor-
tància d’aquest nivell d’aten-
ció, el servei d’atenció social i 
seguiment, integrat per la pro-
fessional d’acció social. Esde-
vé l’espai on la persona que 
truca a la porta de Càritas re-
querint ajuda externa a alguna 
necessitat, troba l’acolliment, 
l’atenció individualitzada i el 
recolzament, amb els nivells 
de confidencialitat i professio-
nalitat que es requereixen per 
poder oferir una solució, en la 
mesura que sigui possible, a 
cada problemàtica. 

Càritas disposa d’espais a la seva seu d’Igualada, per a fer cursos de formació 
ocupacional. L’entitat és també un punt de trobada per compartir experiències.

B - 2 Places 
    - 2340 KG

vehicles de LLOGUERvehicles de LLOGUER
Microbusos  -  Furgonetes  -  Vehicles industrials

A - Automoció

B - Agricultura

C - Indústria 
      i calefacció domèstica

A - Automoció

B - Agricultura

C - Indústria 
      i calefacció domèstica

  www.ucgsl.com       e-mail:ucgasoils@ucgsl.com
Països Baixos, 12  ·  08700 IGUALADA  ·  Tel. 93 805 17 16  ·  Fax. 93 805 16 96

G - 9 Places 
    - 2700 KG

C - 3 Places 
    - 3500 KG

U - 6 Places 
    - 2900 KG

F - 3 Places 
    - 3500 KG



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Talment com ha succeït a ni-
vell nacional, l’atur s’ha reduït 
una mica el passat mes d’abril 
també a l’Anoia. En concret, 
de 88 persones. La xifra no 
és res de l’altre món, però tot 
ajuda. Això sí, encara hi ha 
12.767 persones sense poder 
treballar a la comarca, apun-
tades a l’Oficina de Treball 
de Vilanova del Camí. Una 
xifra que continua essent al-
tíssima. En un any, la xifra de 
desocupació a la comarca ha 
augmentat en mil cinc-centes 
persones. 
Respecte el mes passat, els 
municipis que han vist reduir 
més el nombre d’aturats són 
Vilanova del Camí (15), Mas-
quefa (10), Capellades (9) i 
Igualada (9).  
Pel que fa a la taxa d’atur, a 
l’Anoia se situa en el 21%. 
Aquesta xifra, però, encara 
podria ser molt més alta, ja 
que els municipis rurals, amb 
xifres d’atur irrisòries en els 
temps que correm, ajuden 
a disminuir la mitjana global 
de la comarca. Efectivament, 
pobles petits -especialment 
de l’Alta Anoia- tenen taxes 
d’atur  que a prou feines pas-

Tímida reducció de l’atur a l’Anoia, 
tot i que hi ha quasi 13.000 persones sense feina

Oficina de Treball de la Generalitat a Vilanova del Camí.
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Juliol 2009 Gener 2010 Gener 2011 Febrer 2012 Gener 2013  Abril 2013 TAXA %
Argençola
Bellprat
Bruc, el
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
Llacuna, la
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Hostalets de Pierola
Pobla de Claramunt, la
Prats de Rei, els
Pujalt
Rubió
Sant Pere Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Sta. M. de Montbui
Santa Maria de Miralles
Torre de Claramunt, la
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí
TOTAL

4 5 7 8 6 7 6,4
3 5 3 2 5 6 13,3

125 166 133 133 162 155 14,4
110 135 156 162 171 182 23,4
236 278 235 277 351 364 20,2

6 3 7 9 11 7 10,0
414 467 431 417 485 481 17,9

51 58 63 73 69 65 14,4
5 6 5 11 12 14 14,1

19 23 27 23 29 30 10,7
19 23 23 28 27 22 12,9

3.267 3633 3473 3685 4073 4023 20,4
31 51 52 51 57 61 15,1
31 44 55 54 64 67 14,3

648 711 693 732 827 844 19,3
7 8 11 8 7 6 5,7

300 333 290 313 382 385 21,1
18 15 11 5 4 6 5,7

1.247 1439 1425 1512 1671 1700 22,0
177 233 218 239 247 251 16,0
219 211 210 177 206 217 19,6

20 29 17 23 39 42 15,1
3 1 4 7 4 4 5,0
5 9 10 6 8 8 8,7
4 4 3 8 6 5 6,3

58 65 48 55 70 67 13,3
16 23 20 21 21 21 12,5

1.150 1241 1249 1327 1402 1427 28,7
4 7 11 12 14 14 26,1

359 392 373 370 420 426 20,6
123 120 111 104 124 128 17,9

8 6 4 6 5 5 6,5
1.465 1668 1493 1583 1736 1727 26,1

10.152 11412 10871 11441 12715 12767 21,0

Xifres d’atur absolutes a l’Anoia (2009-2013)

Desocupació a Igualada i l’Anoia
sen del 7%. Pujalt, amb el cinc 
per cent, i Montmaneu, amb 
el 5,7% d’aturats, són els mu-

nicipis amb menys atur de la 
comarca. En canvi, fins a 9 
municipis passen del 20 per 
cent, alguns d’ells amb ta-
xes de desocupació realment 
alarmants, com és el cas de 
Montbui (28,7%, la més alta), 
Vilanova del Camí i Miralles 
(26,1%) o bé Cabrera d’Anoia 
(23,4%). Piera, la segona po-
blació de la comarca en nom-
bre d’habitants, compta amb 
1.700 aturats i una taxa del 
22% de desocupació. 
Pel que fa a Igualada, hi ha 
4.023 persones sense feina, 
i una taxa del 20,4%, lleuge-
rament per sota de la mitjana 
comarcal. Amb tot, la xifra ha 
anat augmentant de forma 
considerable en els darrers 
anys. Més o menys a l’inici de 
la crisi, el 2009, hi havia 3.267 
persones sense feina a la ca-
pital de l’Anoia, gairebé vuit-
centes menys que ara.

Augment de quasi un 100% 
en  ERO’s a l’Anoia
D’altra banda, aquesta setma-
na s’ha conegut que els expe-
dients de regulació d’ocupació 
(ERO) han augmentat a l’Ano-
ia un 97,8% el 2012 en relació 
al 2011, amb un total de 1.593 
persones afectades, segons 
que ha desvetllat un informe 
del sindicat Comissions Obre-
res. El nombre d’afectats su-
posa un augment del 96,4% 
respecte el 2011, gairebé el 
doble. 
Segons l’esmentat informe, 
entre gener i novembre de 
2012 es van presentar a l’Ano-
ia 89 ERO’s, la majoria -57- de 
suspensió, 8 de rescissió de 
contractes i 24 de reducció 
de jornada. Cada quatre dies, 
doncs es presenta un Expedi-
ent a l’Anoia. 
A nivell de tot Catalunya, 
els ERO’s han augmentat 
un 71,6%, amb un total de 
75.114 persones afectades. 
D’aquests, 12.980 treballa-
dors van ser acomiadats per 
efecte de les rescissions de 
contractes. Les empreses pre-
senten de mitjana 16 expedi-
ents diaris i 186 treballadors 
perden la feina cada dia. 
Barcelona és la que presenta 
major afectació, amb 62.546 
treballadors, un 83,2% dels 
afectats de Catalunya. La ca-
pital acumula el major nombre 
d’expedients (1.275) i el major 
nombre d’afectats (18.202).  

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

ANUNCI.
Aprovació inicial expedient de modi�cació 

puntual de planejament general

Amb el present es fa públic que l’Ajuntament, mitjançant acord de 
ple de data 24/04/2013 ha aprovat inicialment l’expedient de modi�-
cació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic 
“requali�cació de parcel·les amb destí a sistemes locals a Pinedes de 
l’Armengol”   emesa per l’arquitecte municipal, obrint un termini 
d’exposició al públic de l’expedient de un mes des del dia de 
l’aparició del corresponent anunci al BOP per tal que els interessats 
pel puguin examinar i, si s’escau, presentar les seves al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments en deguda forma.  Cas de no ser 
presentada cap reclamació o al·legació, l’expedient esdevindrà 
tàcitament aprovat de forma provisional i tramés a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme corresponent per a la seva resolució de�niti-
va.

L’Expedient es pot consultar a les o�cines municipals en horari 
d’atenció al públic  i a la plana web municipal  www.latorredeclaramunt.cat

La Torre de Claramunt, 25 d’abril de 2013.

Lluis Colau Asensio.
Secretari acctal.
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Ahir dijous, 9 de maig, es van 
obrir les inscripcions per a la 
Primavera Gran, la iniciati-
va conjunta de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació de 
Gent Gran d’Igualada que, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya, proposa onze 
dies amb dinou activitats, 
entre el 17 i el 27 de maig, 
adreçades a la gent gran. Es 
podran efectuar fins el 14 de 
maig. 
Divendres, 17 de maig, co-
indint amb la inauguració a 
l’Equipament Cívic Polivalent 
del barri Montserrat, hi haurà 
l’actuació Tast de sarsuela i 
òpera. L’endemà, dissabte, al 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia s’hi inaugura l’exposició 
itinerant Voluntariat sènior a 
l’Anoia, i diumenge, al Teatre 
Municipal l’Ateneu hi haurà 
el Ball amb el músic Ramon 
i, novament a l’Equipament 
Cívic Polivalent, l’espectacle 
Tradició i Creació, amb dan-
ses catalanes.  
El dilluns, 20 de maig, al matí 
Caminada Popular per la Mun-
tanya del Pi, el Rec i el Museu 
de la Pell i, a la tarda, concert 
de la Coral de Cors Units al Te-
atre Municipal l’Ateneu. El 21 
de maig i el 23 de maig, dues 
excursions de tot el dia a la 
Vall de Núria, amb sortida des 
de l’estació d’autobusos, puja-
da amb el Cremallera i visita 
a les exposicions, al santuari 
i al mirador del Pic de l’Àliga, 
entre altres. El mateix dimarts, 
21 de maig, també hi haurà 
una excursió a Montserrat. 
Dimecres, dia 22, tres acti-
vitats a destacar: la confe-
rència Viure sol, per què no? 
al voltant del servei local de 
teleassistència, el recital de 
poesia humorística i actuació 
de la rondalla Novaunió i, per 
tancar la jornada, el sopar de 

Tomàs Berzosa, Lluís Mas i Joan Torras, dimecres a l’Ajuntament.

L’Ajuntament confia 
en obrir el nou Casal 
de la Gent Gran 
després de l’estiu

Ahir van obrir-se les inscripcions 
de la Primavera Gran d’Igualada

celebració de les persones 
que fan vuitanta anys, a l’antic 
Escorxador. L’endemà, dia 23, 
visita dels avis de les residèn-
cies d’Igualada a La Tossa de 
Montbui. 
Divendres, 24 de maig, al 
matí, taller a la Biblioteca so-
bre Remeis casolans i Missa 
a la Basílica de Santa Maria; 
al migdia, dinar de germanor a 
l’Equipament Cívic Polivalent 
i, al vespre, sopar de celebra-
ció de les Noces d’Or a l’Hotel 
Ciutat d’Igualada. Dissabte, 
25 de maig, ball a l’Estació Ve-
lla amb el Grup Mediterranea, 
i diumenge, 26 de maig, l’es-
perat Espectacle de playback 
a l’Ateneu. Dilluns es tanca-
rà la Primavera Gran amb la 
presentació de diferents inici-
atives en el marc de l’AUGA, 
també a l’Ateneu. 
Per a més informació i inscrip-

cions es pot contactar amb 
l’Espai Cívic Centre al telèfon 
93 806 81 01, amb el Centre 
Cívic de Fàtima al telèfon 93 
805 26 21 i amb l’Equipament 
Cívic Polivalent al telèfon 93 
804 36 61. També es pot sol·
licitar acompanyament per a 
persones amb dificultats de 
mobilitat al telèfon 93 804 75 
81. Les propostes de la Prima-
vera Gran al complet ja es tro-
ben al web www.igualada.cat.

El nou Casal, 
després de l’estiu
D’altra banda, el tinent d’al-
calde Joan Torras va explicar 
dimecres que “confio en que 
es pugui obrir el Casal de la 
Gent Gran al passeig Verda-
guer després de l’estiu, tot just 
a l’inici del proper curs”. 
Recordem que les obres, que 
du a terme la Generalitat, es 
van interrompre fa uns mesos 
com a conseqüència del con-
curs de creditors de l’empresa 
concessionària, Emcofa SA. 
Posteriorment, es van licitar 
els treballs a una altra empre-
sa. 

REDACCIÓ / LA VEU

El Servei de Nova Ciutadania 
de l’Ajuntament d’Igualada 
inicia el proper dilluns, 13 de 
maig, una nova Aula d’Alfabe-
tització, orientada a aquelles 
persones que no disposen 
dels coneixements més bàsics 
de lectura i escriptura.  
El tinent d’Alcalde d’Acció So-
cial, el republicà Joan Torras, 
ha explicat aquest dimecres 
que “des del nostre departa-
ment hem detectat que, sobre-
tot persones joves arribades 
d’altres països però també 
persones d’aquí amb edat 
avançada necessiten ajuda 
en aquest camp”. Segons ha 
explicat, altres cursos que ja 
s’imparteixen a la ciutat, com 
el Lletres per a tothom de l’Es-
cola Pia o el del Programa de 
Millora del Barri Sant Agustí, 
actualment tenen persones 
en llista d’espera i, per tant, 
l’Ajuntament suma una nova 
alternativa per contribuir a l’al-
fabetització d’aquestes perso-
nes. Torras afegeix que “el fet 

d’ensenyar·los a poder llegir i 
escriure en català els ajudarà 
sens dubte a millorar la seva 
adaptació a la nostra societat 
i les seves perspectives de 
futur, tant laborals com perso-
nals i relacionals”. 
El curs es durà a terme els di-
lluns i els dijous de 9:15 a 11h 
a l’edifici de La Teneria, en 
una aula cedida per l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada. Les 
inscripcions es poden formalit-
zar al Servei de Nova Ciutada-
nia de l’Ajuntament, situat a la 
segona planta de l’Espai Cívic 
Centre. 
En aquesta primera experièn-
cia es formaran 22 persones 
però, entre setembre de 2013 
i juny de 2014, es preveu do-
nar·hi continuïtat i celebrar no-
ves edicions. 

Curs d’alfabetització.

L’Ajuntament ensenyarà a llegir 
i escriure a 22 persones

Encara que sembli 
impossible, hi ha gent 
d’aquí que no sap 
llegir ni escriure

Igualada acollirà el 28 de juny la gala dels premis 
de Comunicació Local de la Diputació
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada acollirà aquest 2013 
l’acte de lliurament dels Pre-
mis de Comunicació Local 
de la Diputació de Barcelona. 
L’acte se celebrarà el dia 28 
de juny al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Els premis, que amb 
aquesta arriben ja a la seva 
32a edició, té quatre apartats, 
premsa, ràdio, televisió i co-
municació municipal, cadas-
cun dels quals està dotat amb 
10.000 euros.  
En l’àmbit de la premsa local 

i comarcal, es lliurarà el pre-
mi al millor treball periodístic 
d’un o més autors publicat en 
la premsa local i comarcal de 
Catalunya. En el camp   radi-
ofònic, es premiarà el millor 
programa de ràdio emès per 
una emissora de ràdio munici-
pal. En el  televisiu, es distin-
girà el millor programa emès 
per una televisió d’àmbit local 
o comarcal català. I, finalment, 
es premiarà també la millor ini-
ciativa en comunicació local. 
A més, durant l’acte es farà 

també entrega del Premi d’Ho-
nor, per reconèixer la trajectò-
ria en el camp de la informa-
ció de proximitat. En edicions 
anteriors, han rebut aquesta 
distinció Teodor Garriga, Avel·
lí Artís Gener “Tísner”, Nar-
cís Jordi Aragó, Josep María 
Huertas, Antoni Serra, Tere-
sa Pàmies, Carmen Alcalde, 
l’ACPC, Josep Maria Espinàs, 
Lluís Lligoña, Miquel Codina, 
Gonçal Mazcuñán, Josep Per-
nau, Maria Eugènia Ibáñez i 
Jordi Margarit. 

“Si no 
tinc feina,
me la 
invento”
Estem buscant persones que no tinguin 
feina i que més enllà del seu currículum o 
coneixements professionals, practiquin aficions 
o tinguin habilitats en l’àmbit del lleure. 

“Si estàs sense feina, això t’interessa”

Organitza

Dijous, 6 de juny de 9,30 h a 13,30h
Centre Polivalent de Can Papasseit

Per a més informació / inscripcions
www.sinotincfeina.wordpress.com
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El departament de Joven-
tut del Consell Comarcal de 
l’Anoia inicia, conjuntament 
amb altres professionals de 
l’àmbit, una xarxa que treba-
llarà per la millora de les opor-
tunitats formatives i laborals 
dels joves de la comarca. 
Amb la voluntat d’impulsar ac-
cions inclusives que facilitin 
als joves la seva orientació i 
inserció acadèmica i laboral, 
el Servei Comarcal de Joven-
tut va convocar, el passat 10 
d’abril, una sessió de treball 
amb tots aquells professio-
nals implicats en l’àmbit de la 
transició escola – treball de la 
comarca de l’Anoia. 
En aquesta primera sessió de 
treball van estar convocats 
agents tan diversos com re-
presentants municipals i co-
marcals de Joventut, Promo-
ció Econòmica, Ensenyament 
i Serveis Socials; represen-
tants dels PQPI – PTT de la 
comarca; el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), re-

Reunió dels participants en la creació de la Xarxa TET.

Creu Roja Anoia 
organitza un taller 
de primers auxilis 
a la natura

Els agents de l’Anoia s’impliquen en la creació 
d’una xarxa que afavoreixi la transició escola-treball

REDACCIÓ / LA VEU

El proper  13 de maig  s’inicia-
rà un Taller de Primers Auxilis 
a la Natura. Aquesta acció for-
mativa està adreçada a tota la 
població en general  amb l’ob-
jectiu de capacitar als alum-
nes amb les eines i recursos 
necessaris per poder donar 
una primera assistència en 
cas d’urgència o emergència, 
i més concretament quan l’es-
deveniment es produeix en el 
medi natural, ja sigui quan es 
va d’excursió, durant una cur-
sa o quan es passeja amb la 
família. 
Aquest nou format té una du-
rada de 8 hores, dividides en 
sessions de 2 hores que es 
duran a terme de dilluns a di-
jous de 20:00 a 22:00 h., i fi-
nalitzaran el dia 16 de maig. El 
taller és eminentment pràctic i 
es tractaran, entre d’altres, el 
Suport Vital Bàsic, Hemorrà-
gies, Ferides, Traumatismes, 
Cremades, Picades, Mosse-
gades, Intoxicacions, Tècni-
ques de mobilització, etc.. Els 
alumnes obtindran el Certificat 
de Creu Roja que acredita 
l’aprofitament del curs. Les 
inscripcions ja estan obertes 
fins el  7 de maig i cal adre-
çar-se a les oficines de Creu 
Roja Anoia, c/Les Comes, 34 
d’Igualada, telèfon 938030789 
de dilluns a divendres de 9 a 
14 i de 16 a 19 h. Les places 
són limitades.  Podeu trobar 
informació més detallada a la 
web http://www.creurojaanoia.
org

presentants de sindicats (CC.
OO i UGT); representants de 
la Xarxa TET Anoia Sud (que 
engloben 8 municipis); repre-
sentants dels Serveis Educa-
tius de l’Anoia i la Fundació 
Privada Àuria. 
Van donar el tret de sortida a la 
sessió de treball el Conseller 
de Joventut, Xavier Brugués i 
Brugués, conjuntament amb el 

representant de Diputació de 
Barcelona en Xarxa TET, Juan 
Josep Alonso Ferré, els quals 
van transmetre la necessitat 
actual de treballar en xarxa i 
van encoratjar els professio-
nals presents a treballar en 
aquesta línia i tirar endavant 
malgrat els contratemps. 
També ens van acompanyar 
en aquest inici les tècniques 

de joventut del Consell Co-
marcal del Maresme, les quals 
van venir a aportar-nos la seva 
experiència en Xarxa TET a la 
seva comarca. Tot plegat va 
donar resultats molt positius 
on es va concretar a quin tipus 
de jovent havíem de prioritzar 
les nostres accions i quines 
possibles línies de treball ha-
víem d’encetar conjuntament. 
Agraïm la presència de tots 
aquells professionals impli-
cats, en especial als repre-
sentants de Xarxa TET Anoia 
Sud amb els quals sumem ex-
periències i coneixement per 
continuar treballant en l’àmbit 
comarcal. 
Amb la creació de la Xarxa 
TET Anoia es treballarà per 
enfortir la xarxa de professio-
nals implicats en la transició 
escola – treball per crear si-
nèrgies, detectar necessitats 
i treballar conjuntament, amb 
l’objectiu final de millorar els 
serveis oferts i les possibilitats 
formatives i laborals dels joves 
anoiencs. 

 Desigual seguiment de la vaga contra les retallades 
en els centres educatius de la ciutat

Sílvia Giralt resol els dubtes 
sobre la protecció solar 
Sílvia Giralt-Centre d’Estèti-
ca va organitzar el passat 25 
d’abril una interessant xer-
rada sobre protecció solar. 
L’acte va tenir lloc a les de-
pendències de l’Hotel Ciutat 
d’Igualada, i va comptar amb 
la col.laboració d’experts en 
fotobiologia cutània de la fir-

ma Esthederm. 
A la xerrada hi van assis-
tir clients i amics del centre 
d’estètica Sílvia Giralt, que 
ofereix una àmplia classe de 
tractaments amb la darrera 
tecnologia i les millors mar-
ques del sector.

REDACCIÓ / LA VEU

La vaga en el sector de l’edu-
cació, convocada per ahir di-
jous a tot el país, va tenir un 
desigual seguiment a l’Anoia. 
Si bé l’aturada es va veure 
més als centres públics, la 
notable presència de centres 
concertats, especialment a 
Igualada, va minvar la partici-
pació, ja que aquests centres 
van obrir amb normalitat. A tot 
el país, segons Comissions 
Obreres, el seguiment era a 
primera hora del dia del 55%. 
Professorat, famílies i estudi-
ants estaven convocats a par-
ticipar activament en la con-
vocatòria de vaga estatal que 
per primera vegada reunia 
aquest tres agents socials en 
la defensa de l’ensenyament 
públic contra les retallades i 
la LOMCE. La Plataforma per 
una Escola Pública i de Qua-
litat de l’Anoia va fer una cri-
da al seguiment de la vaga, i, 

al vespre, va organitzar una 
concentració a Cal Font amb 
el lema “Ni LOMCE, ni retalla-
des”. 
Si bé el seguiment de la vaga 
en els centres públics va tenir 
un ampli ressò, els centres van 
restar oberts per a totes les fa-
mílies que feien l’opció de por-
tar els seus fills a l’escola. Hi 
va haver servei de menjador 
escolar. Els monitors de les 
activitats extraescolars i tam-
bé els de les activitats esporti-
ves eren al centre per atendre 
als alumnes que hi assistien.
La vaga d’ahir dijous estava 
convocada a totes les etapes, 
des d’infantil fins a la univer-
sitat. La mobilització tornava 
a denunciar les retallades que 
està patint l’ensenyament pú-
blic tant salarials com de pèr-
dues de llocs de treball, pro-
vocades per l’increment dels 
horaris lectius del professorat, 
l’augment de ratios de l’alum-

nat i la no cobertura total de 
les substitucions. I també les 
retallades a totes les etapes, 
des de les escoles bressol fins 
a la FP i les Universitats, així 
com les beques i subvencions 
a les Ampes.
Les entitats integrants del 
Marc Unitari de la Comuni-
tat Educativa (MUCE), es-
tudiants, sindicats, famílies, 
moviments de renovació… i 
en particular les Federacions 

d’Associacions de Pares i 
Mares dels centres educatius 
públics de Catalunya FAPAC 
I FAPAES donaven suport 
a aquesta jornada de lluita. 
També ho feien els sindicats.
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L’Hospital d’Igualada s’ha fet 
un lloc destacat a l’hora de va-
lorar l’atenció a la gent gran, 
especialment aquella que té la 
desgràcia de patir un trenca-
ment de fèmur. La seva Unitat 
Geriàtrica d’Aguts (UGA) des-
taca per ser un servei innova-
dor, i amb un notable èxit. 
La Unitat Geriàtrica d’Aguts 
va començar la seva activitat 
assistencial el dia 1 de Juliol 
de 2010 amb l’objectiu inici-
al d’atendre a les persones 
grans ingressades a l’hospital 
per fractura de fèmur. És així 
com es va constituir un impor-
tant model, novedós, d’ortoge-
riatria que varen encapçalar 
els Serveis de Geriatria, el de 
Traumatologia i el d’Anestesi-
ologia. 
Dins l’acord de millorar l’aten-
ció de les persones grans amb 
fractura de fèmur, els respec-
tius Cap de Servei de Geria-
tria, Traumatologia i Anestesi-
ologia d’aquells moment (Dr. 
Ramon Sellarès, Dr. Matias 
Sala i el Dr. Josep Mª Bausi-
li) i la Cap d’Infermeria (Sra. 
Emma Fillat) van posar la pri-
mera pedra per tal que aquest 
projecte fos factible. Els en-
carregats de tirar endavant el 
projecte varen ser els Dr. Enric 
Duaso, Dra. Patrícia Marimón 
i el Dr. Víctor Murga junt amb 
la supervisora d’Infermeria de 
Geriatria i Cures Pal·liatives, 
la Sra. Marisa Vilaseca. 
Amb tot això l’èxit del projecte 

El Dr. Duaso -a la dreta- i l’infermer Enrique atenen una àvia de més de noranta anys, a la UGA de l’Hospital d’Igualada.

L’arquitecta 
Benedetta Tagliabue 
coŀlaborarà 
en la pròxima edició 
del Rec.0

Les claus de l’èxit 
aconseguit vénen 
derivades del canvi 
de model, en què ara 
el centre de l’atenció 
és el pacient i no la 
malaltia 

L’Hospital d’Igualada, referent nacional 
per la seva Unitat Geriàtrica d’Aguts

i Traumatologia, dirigit fona-
mentalment a la curació de la 
fractura de fèmur, el nou model 
d’ortogeriatria amplia aquesta 
àrea d’atenció a les necessi-
tats de la persona gran, sent 
bàsic el coneixement basal de 
la seva situació funcional, cog-
nitivoafectiva i social. 
Això permet evitar complica-
cions pròpies derivades de 
l’hospitalització, fonamental-
ment degudes a la immobili-
tat a què estaven sotmesos 
aquest pacients i al canvi d’en-
torn, que els és del tot desfa-
vorable.
Per aquest motiu és pretén 
procedir a la intervenció qui-
rúrgica, sempre que l’estat del 
pacient ho permeti, dins les pri-
meres 24-48 hores de l’ingrés; 
es demana la col·laboració 
dels familiars en l’acompanya-
ment permanent dels pacients 
grans amb fractura de fèmur, 
informant-los de les situaci-
ons en les què es poden tro-
bar; s’incorpora al pacient dins 
les 24 hores següents, també 
sempre que sigui possible, de 
la intervenció quirúrgica; s’ini-
cia la fisioteràpia i la teràpia 
ocupacional a les 30-48 hores 
d’estar operat i, finalment, és 

procedeix a l’alta hospitalària 
entre el tercer i cinquè dia de 
la intervenció quirúrgica.
Les claus de l’èxit aconseguit 
vénen derivades del canvi de 
model, en què ara el centre 
de l’atenció és el pacient i no 
la malaltia (sense treure-li im-
portància), havent-se aconse-
guit una reducció de l’estada 
hospitalària de més de 10 dies 
(ara l’estada hospitalària mit-
jana és de 6-7 dies). Això per-
met evitar les complicacions 
derivades de l’hospitalització, 
reduir mortalitat hospitalària 
i el que és més important de 
tot, retornar el pacient a l’en-
torn propi i amb menys depen-
dència, comptant amb l’ajut 
del Servei de Rehabilitació 
domiciliària i alguns recursos 
socials. 
Aquest projecte de la Unitat 
de Geriatria d’Aguts va ser 
presentat a la Jornada del Pla 
de Salut que el departament 
de Salut va organitzar el de-
sembre passat a Sitges i va 
resultar un dels finalistes com 
a millor projecte d’Innovació. 
La presentació, titulada: Aten-
ció aguda a la població anci-
ana: model d’integració entre 
serveis mèdics i quirúrgics, i 
entendre millor el funciona-
ment d’aquesta Unitat es pot 
visualitzar a través del You-
Tube amb l’enllaç: http://bit.ly/
W5k2dr

Importància de la 
fractura de fèmur 
A Espanya es produeixen en-
tre 50.000 i 60.000 fractures 
de fèmur a l’any, amb una taxa 
d’hospitalització actual de 100 
ingressos per cada 100.000 
habitants/any. 
La mortalitat intrahospitalària 
global es situa entre el 5 i el 
6% i l’estada mitja entre 13 i 15 

dies. Entre els supervivents, la 
fractura de fèmur és una font 
d’incapacitat funcional persis-
tent, ja que només recupera-
ran el seu nivell funcional previ 
menys del 40% dels pacients 
als 3 mesos i el 80% a l’any de 
la fractura.
El seu tractament inclou la 
hospitalització urgent, la in-
tervenció quirúrgica, la mobi-
lització postoperatòria precoç, 
la recuperació funcional i, en 
moltes ocasiones, les ajudes 
socials necessàries per inten-
tar reintegrar al malalt al seu 
entorn habitual.
Actualment existeix una gran 
variabilitat entre els diferents 
tipus de models assistencials 
existents per atendre als paci-
ents grans amb fractura de fè-
mur i, a més a més, amb una 
alta heterogeneïtat entre els 
resultats obtinguts, segons el 
tipus de model utilitzat, en re-
ferència als diferents paràme-
tres assistencials analitzats.
El 80% de les fractures de 
fèmur es produeixen en per-
sones majors de 75 anys i 
les seves característiques els 
confereix la complexitat sufi-
cient com per ser considerats 
“malalts geriàtrics” que es 
beneficien d’un tractament in-
tegral i integrador, per equips 
de geriatria de diferents nivells 
assistencials.  

El 80% de les
fractures de fèmur, 
el principal os de la 
cama, es produeixen 
en persones 
majors 
de 75 anys
recau en els diferents profes-
sionals dels diferents depar-
taments com el d’Urgències, 
el d’Admissions, el Bloc qui-
rúrgic, l‘Àrea d’Hospitalització 
i els serveis que hi donen su-
port, com el d’Hematologia, el 
de Farmàcia i el de Medicina 
física i Rehabilitació. Val a dir 
que també intervenen altres 
professionals com són els es-
pecialistes en nutrició, en ma-
lalties infeccioses i especialis-
tes en medecina interna que 
també donen cobertura.

Un nou model
A diferència del model assis-
tencial clàssic, que es va està 
seguint fins aquell moment, en 
que el pacient era atès en la 
planta de Cirurgia Ortopèdica 

Aquest servei de 
l’Hospital ha permès 
als malalts un temps 
de cura molt més 
ràpid i eficient, 
reduint-se el temps 
d’estada hospitalària 
més de deu dies de 
mitjana, i també 
rebaixant força la 
mortalitat

REDACCIÓ / LA VEU

La propera edició del Rec.0 , 
la setena, del 5 al 8 de juny, 
serà especial. Per molts mo-
tius: perquè el recorregut és 
més llarg, perquè s’obrirà una 
zona nova molt “autèntica”, 
perquè hi hauran més mar-
ques i… perquè l’organització 
comptarà amb una coŀlabora-
dora de luxe: l’arquitecta Be-
nedetta Tagliabue, que està 
treballant l’arranjament de la 
pop up store dels dissenya-
dors independents. 
Benedetta Tagliabue és una fi-
gura internacional del món de 
l’arquitectura. Les seves obres 
són reconegudes per la seva 
sensibilitat i sentit orgànic. 
Nascuda a Milà, des de l’any 
1991 treballa a Barcelona on 
dirigeix el seu estudi d’arqui-
tectura Miralles-Tagliabue 
EMBT, fundat amb l’arquitec-
te Enric Miralles. Les seves 
obres més destacades són el 
Parc de Diagonal Mar, la reha-
bilitació del mercat de Santa 
Caterina de Barcelona, les ofi-
cines de Gas Natural, l’escola 
de música d’Hamburg, la res-
tauració i ampliació de l’ajun-
tament d’Utrech i el premiat 
parlament d’Escòcia. També 
va ser molt admirat el projec-
te d’arquitectura efímera del 
pavelló d’Espanya de l’Expo-
sició Universal de Shangai del 
2010.
La pop up store que crea-
rà Tagliabue està ubicada al 
carrer Dr. Joan Mercader, a 
l’adoberia de Curtits Farrés, 
actualment en desús. Els 
dissenyadors independents 
que hi vendran els seus es-
tocs són Miriam Ponsa, Txell 
Miras, Toni Francesc, Josep 
Abril, Anaid Kupuri, Visual 
Poetry Barcelona, Dutch De-
light i, com a novetat d’aquest 
Rec.07 també Gorni Kramer, 
Jordi Rafart, The Who i Vene-
no en la Piel. 
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KON TIKI/LIDERA COMUNICACIÓ

Homenatge als 
aventurers històrics
I finalment, després d’aquells 
dies de nervis i angoixa per 
l’avaria del veler Bora Bora 
a Panamà, el dia 1 de març 
a primera hora del matí, els 
quatre tripulants iniciem la tan 
esperada etapa estrella: el 
Pacífic. Per al Miquel i l’Àngel 
suposa la celebració dels nos-
tres 25 anys junts, 25 anys de 
societat en la nostra empresa 
Globus Kon-Tiki, i d’una cosa 
encara més important: 25 
anys d’amistat.
El nom de Kon-Tiki, escollit 
una mica per l’atzar quan te-
níem 20 anys i inspirat en el 
llibre del mateix nom, ens ha 
marcat sempre el camí. Ens 
hi hem identificat tant al llarg 
dels anys que per a nosaltres 
Kon-Tiki suposa molt més 
que un simple logo comercial 
d’empresa. És per això que 
hem apostat per retre un ho-
menatge a la Kon-Tiki original 
i al mateix temps marcar-nos 
un repte personal intentant 
reproduir la ruta que van se-
guir l’historiador noruec Thor 
Heyerdal i els seus amics l’any 
1947 navegant en una balsa 
de troncs, una balsa que era 
la reproducció fidel de les uti-
litzades per les civilitzacions 
preincaiques. Els aventurers 
van navegar des de Perú fins 
a la Polinèsia per defensar 
la teoria que aquest podria 
ser l’origen de la població 
d’aquestes illes.
El Miquel i l’Àngel, junt amb en 
Quim i en Mateu ho intentarem 
des de Panamà i no ho farem 
en una balsa de troncs sinó en 
el nostre veler de 12 metres 
intentant, salvant les evidents 
diferències d’expedició, fer un 
viatge ple de simbolisme.
Al mateix temps, el fet d’en-
frontar-nos a una navegació 
tan llarga (4000 milles) ja su-
posa un repte molt personal i 
segurament molt diferent per a 
cadascú de nosaltres quatre.

Encara no és hora de volar
Per si el repte fos poc i acos-
tumats a deixar anar la ima-
ginació en reptes aerostàtics 

Joan Requesens, regidor de Joventut.

Entitats i particulars 
trien demà en 
assemblea quina 
Setmana Jove volen

La volta al món.. sense tocar de peus a terra - 25 anys de Kon-Tiki (7)

inèdits, pretenem fer un vol en 
globus quan siguem al vell mig 
del Pacífic, enlairant-nos des 
de l’aigua, des de sobre d’una 
plataforma inflable que hem 
dissenyat especialment per 
aquest vol. Fa molt temps que 
pensem en com serà aquest 
moment, i ja ens imaginem 
el blau infinit de l’oceà sota 
nostre, trencat només per un 
puntet que seria el nostre ve-
ler, l’únic vincle amb la realitat. 
Somiar no costa res.
Per altra banda, per en Quim, 
capità i propietari del Bora 
Bora, navegant expert en tra-
vesses oceàniques atlànti-
ques, aquesta serà també una 
etapa molt especial per a ell. 
Celebra el 15è aniversari de 
la seva Nàutica Carreras, serà 
la primera vegada que nave-
garà pel Pacífic, que creuarà 
l’Equador, que navegarà per 
l’hemisferi Sud i li fa il·lusió 
navegar amb el Bora Bora fins 
a l’illa de Polinèsia d’aquest 
mateix nom.
I és així com, entre somnis, il-
lusions i fantasies, ens trobem 
ja navegant pel Pacífic, que 
ens ha rebut fent honor al seu 
nom amb uns primers dies de 
calma, el mar pla com un mi-
rall, calor, molt poc vent, molta 
vida: pesquem, divisem bale-

nes, dofins, tortugues…
Vivim així durant uns dies. La 
situació de calma sembla prou 
bona com per intentar el repte 
del vol en globus però, mirant 
el mapa del Pacífic, encara 
estem relativament a prop del 
continent americà i amb les 
illes Galàpagos per davant. 
Aquesta no és la posició de 
màxim aïllament que havíem 
imaginat, volíem ser a milers 
de milles de terra per tots cos-
tats i, des del cel, veure no-
més mar.... Així que, optimis-
tes com som, deixem el vol en 
globus per més endavant.

Brindis a l’equador
Una setmana després de sortir 
de Panamà creuem l’Equador. 
És a les tantes de la matinada 
però estem tots quatre des-
perts amb la mirada clavada al 
GPS esperant aquest moment 
especial. Brindem amb cava, 
n’oferim un raig com és tradi-
ció al Pacífic i també una mica 
al Bora Bora i ens felicitem. 
Localitzem entre l’espectacu-
lar volta del cel nocturna la 
“Creu del Sud”, l’estel que els 
acompanyarà a partir d’ara. 
En canvi, malgrat que enca-
ra veiem clarament el “Carro 
Gran”, la “Polar” ja queda fora 

L’èxit d’un petit fracàs (1a part)

del nostre camp de visió.
Nit rere nit anirem descobrint 
aquest nou cel que ens espera 
d’ara en endavant.

Parada tècnica a les Galàpa-
gos amb un intrús especial
Aquests primers dies de cal-
ma ens han servit per adaptar-
nos a la vida a bord, per gau-
dir i per connectar, cadascú a 
la seva manera, amb aquest 
gegant blau i profund i també 
per connectar entre nosaltres 
en aquesta que serà un convi-
vència intensa.
Però per altra banda, el fet 
d’haver de combinar vela i 
motor per la manca de vent 
els obliga a fer un “pit stop” no 
previst a les Galàpagos. Serà 
tan sols el temps just per om-
plir el dipòsit però suficient per 
fer-nos al·lucinar amb la fauna 
d’aquest indret tan especial. 
Fins al punt que quan tornem 
amb la petita zodiac auxiliar 
de l’illa cap al veler fondejat 
ens trobem un lleó marí enor-
me dormint tranquil·lament 
a la plataforma de popa del 
Bora Bora i que ens planta 
cara quan l’hem de fer fora a 
cops de rem per poder pujar al 
nostre propi vaixell.  

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 11 de maig a 
les 10h, se celebrarà una as-
semblea de participació amb 
joves d’Igualada per tal de 
decidir i organitzar els actes 
de la Setmana Jove 2013. En 
aquesta sessió es valoraran 
els projectes que tots els joves 
igualadins hagin presentat fins 
aquest dijous, 9 de maig. La 
Jornada és oberta a tot el col-
lectiu jove que vulgui prendre 
part en l’organització d’aquest 
esdeveniment. 
Aquest procés ha estat im-
pulsat pel Consell de Joves 
de la ciutat i pel departament 
de Joventut de l’Ajuntament, 
proposant l’organització d’una 
Setmana Jove d’Igualada que 
comptarà amb un pressupost 
participatiu de 6.000 euros, 
que els mateixos joves des-
tinaran a aquelles iniciatives 
que considerin més adients. 
Així doncs, com ha explicat 
aquest dimecres el regidor de 
Joventut, el republicà Joan 
Requesens, se seguirà “la 
voluntat de la mateixa assem-
blea un cop valorats els pro-
jectes i, per tant, farem partí-
cips i alhora responsables els 
nois i noies que, amb el nostre 
acompanyament, seran els 
veritables impulsors Setmana 
Jove”.  
Per a presentar els projectes 
es pot descarregar la butlleta 
a www.igualadajove.cat i por-
tar-la a l’equipament juvenil La 
Kaserna, a la Travessia Sant 
Jaume s/n, o enviar-la per cor-
reu electrònic a l’adreça estiu-
jove@aj-igualada.net. 

Lax’n’Busto actuarà 
el proper 18 de maig 
a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dissabte 18 de maig 
els Lax’n’Busto presenten 
el seu nou disc “Tot és més 
senzill” a les 23:00 a La Sala 
d’Igualada.
Després de quatre anys sense 
entrar a l’estudi per enregis-
trar temes inèdits per a un nou 
treball discogràfic, ara surt al 
mercat “Tos és més senzill” 
(RGB Suports).  
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L’alumne Marc Ventura va 
guanyar el 1r premi de l’àmbit 
científic i tecnològic de la IX 
edició dels Premis Igualada 
Recerca Jove als treballs de 
recerca d’alumnes de Batxille-
rat i CFGS, amb un premi de 
300 € i un viatge de 15 dies a 
un camp de joventut a un país 
europeu.
Aquest premi, que té com a 
objectiu potenciar l’interès 
per la recerca, els convoca 
l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada i compten amb el suport 
del Consorci Escola Tècnica 
d’Igualada (CETI), del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI), del Rotary Club 
d’Igualada, de la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), de 
l’Ajuntament d’Igualada i del 
departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.
El treball guanyador té el títol 
“Jocs d’estratègia, d’atzar i te-
oria de jocs”; en una primera 
part, el treball recull els resul-
tats d’un estudi i una recerca 
matemàtica sobre la teoria 
de jocs i, en una segona part, 
l’alumne va crear un joc amb 
la finalitat de poder demostrar 
les seves aplicacions al món 
empresarial i les seves con-
clusions. 
El mateix Marc Ventura ens 
diu que “aquesta teoria no no-
més està enfocada als jocs tal 
i com els coneixem, sinó que 
tracta de situacions reals i les 
optimitza per treure’n el mà-
xim benefici; per aquest motiu, 
avui en dia grans empreses 
utilitzen aquesta teoria per 
guanyar benefici a la compe-
tència”.
Feta la recerca de caire més 
teòric, ens diu l’alumne que 
“juntament amb el meu tutor, 
l’Albert Roldan, vam decidir 
que crearia un joc des de zero, 
basat en la competència entre 
dues empreses i que posteri-
orment el posaria en pràctica 
amb un grup d’alumnes de 
l’Escola Pia d’Igualada. Les 
dades recollides s’analitzarien 
des de la teoria de jocs i pro-
varien l’estratègia òptima per 
guanyar. Els resultats obtin-
guts van ser molt millors dels 
que m’hagués pogut imagi-
nar.” 

Joan Torras, durant l’acte de lliurament del diploma.

L’alumne de l’Escola 
Pia Marc Ventura, 
guanya el premi 
d’Igualada Recerca

Vint alumnes de l’IES Mercader es 
formen en resoldre conflictes

E.BRUFAU/M.MERCADÉ / LA VEU

L’alumne de l’IES Mercader 
Arnau Requena Fernández 
és un del 100 estudiants se-
leccionats que el curs vinent 
estudiarà el 1r de Batxillerat 
al Canadà. Es tracta d’unes 
beques que ofereix la “Fun-
dación Amancio Ortega” i que 
dóna la possibilitat a estudi-
ants de secundària de les di-
ferents comunitats autònomes 
a realitzar el curs acadèmic 
2013/2014 en un institut cana-
denc dels districtes de British 
Columbia, Ontario, Alberta i 
Nova Escòcia.
S’hi podien presentar els 
alumnes de qualsevol centre 
educatiu, exceptuant aquells 
que estan matriculats en cen-
tres de titularitat estrangera. 
Quin requisits calia tenir? Ha-
ver obtingut una nota mínima 
de 8 punts a la mitjana de 3r 
ESO i un 8 també a l’assigna-
tura d’anglès del mateix curs. 
Un total de 8 alumnes de l’ins-
titut van presentar la soŀlicitud 
per optar a  una d’aquestes 
beques. El procés ha estat 
llarg. De més de 3.000  soŀli-
cituds provinents de tot l’estat 
espanyol es va fer una  pre-
selecció, només en van que-
dar 600 de seleccionats, que 
van haver de fer uns exàmens 
a la capital de cada comunitat 
autònoma. Ens comentava 
l’Arnau que li va sorprendre 
que dels 60 candidats que van 
fer la prova a Barcelona, hi ha-
via unes 50 noies  i només 10 
nois.
Dels 600 candidats de les di-
ferents comunitats autònomes 
en van quedar 200 de selecci-
onats, que van fer llavors una 
entrevista per l’skype. Havien 
de parlar uns cinc minuts so-
bre un tema lliure. Només 100 
serien els guanyadors abso-
luts. I en acabar l’entrevista, 
va arribar la pregunta clau: 
“En cas que quedis seleccio-
nat, estàs totalment decidit a 
passar tot un curs escolar fora 
de casa?“ L’Arnau ho té clar: 
“Tot i que trobaré a faltar la 
família i els amics…sí, sí que 
estic disposat a marxar”. I el 
moment esperat arribà: l’Ar-
nau es va classificar. Passaria 
10 mesos al Canadà!. “Encara 
no m’ho acabo de creure!”

L’alumne de l’IES 
Mercader Arnau 
Requena becat per 
estudiar al Canadà

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 25 d’abril, els alum-
nes de l’IES Joan Mercader 
d’Igualada que han comple-
tat la formació de mediadors 
i mediadores durant les dar-
reres setmanes, van rebre el 
diploma que els acredita de 
mans del tinent d’alcalde d’Ac-
ció Social de l’Ajuntament, el 
republicà Joan Torras.  
Una vintena de nois i noies 
de tercer i quart d’ESO es van 
oferir voluntaris per formar 
part del grup d’alumnes medi-
adors, que s’han format durant 
els mesos de març i abril en 
tècniques de comunicació i re-
solució de conflictes, per cre-
ar un grup de mediadors que 
ajudin a resoldre els conflictes 
que es generin en el seu cen-
tre educatiu. El projecte comp-
ta amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona. 
Aquests alumnes mediadors 
han estat formats per la medi-
adora del Servei de Mediació 
Ciutadana de l’Ajuntament, 

servei que ofereix la via de la 
mediació per a resoldre tots 
aquells conflictes relacionats 
amb les comunitats de veïns, 
espai públic, conflictes fami-
liars i escolars. La mediació 
com a mètode de gestió de 
conflictes té com a finalitat aju-
dar les parts en la recerca de 
solucions satisfactòries amb 
l’ajuda d’un tercer imparcial, 
el mediador, que actua com a 
facilitador del procés de reso-
lució.  
De la col·laboració establerta 

entre el Servei de Mediació 
de l’Ajuntament i l’IES Joan 
Mercader ha sorgit la voluntat 
de promoure la convivència 
i la gestió pacífica de conflic-
tes entre els joves, que paral-
lelament a altres accions que 
s’estan duent a terme a la 
nostre ciutat amb la mateixa 
voluntat, aquesta formació 
dels alumnes mediadors i la 
creació del grup de mediadors 
del centre és la primera fase 
del projecte que es desenvolu-
parà durant el proper curs.

Demà dissabte, mercat de les 
cooperatives de Maristes i Escolàpies
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 11 de maig, a 
partir de les 10h del matí a la 
plaça de l’Ajuntament, les co-
operatives Coopelàpies i Co-
onine de les Escolàpies i Tot 
per reciclar i True Work dels 
Maristes oferiran els produc-
tes que han elaborat durant 
aquest curs. Es tracta de qua-
tre cooperatives creades pels 
alumnes de cinquè de primà-
ria, en el marc del programa 
Cultura emprenedora a les es-
coles, impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona i coordinat, a 
nivell local, pels departaments 
d’Ensenyament i Universitats 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada.  
Durant aquest curs, els alum-
nes han constituït una coo-
perativa, han escollit l’equip 
directiu, han redactat els es-
tatuts i han fet l’aportació de 
capital inicial. A més, han pas-
sat per l’Ajuntament per tal de 
registrar la cooperativa i parti-
cipar d’una sessió d’assesso-
rament, a banda de sol·licitar 
directament a l’alcalde, Marc 
Castells, el permís d’instal·-
lació a la via pública del mer-
cat que tindrà lloc aquest dis-
sabte.  
Finalment, els alumnes tam-
bé han elaborat els productes 
que vendran en aquest mer-
cat, la majoria dels quals es-
tan elaborats amb materials 
reciclats, i van des de clauers, 

L’any passat ja es va fer un primer mercat de cooperatives escolars a la plaça de l’Ajuntament.

portallapis, punts de llibre, 
polseres i altres elements de 
bijuteria. Tothom qui ho vulgui 
podrà veure els productes ela-
borats pels alumnes i fins i tot 
comprar-ne algun exemplar. 
Una part dels beneficis els 
destinaran a diferents ONGs 
locals. 
El projecte Cultura empre-
nedora a l’escola està liderat 
per la Diputació de Barcelona, 
compta i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
amb l’acompanyament de Val-
nalón, entitat que es dedica a 
la promoció de l’emprenedoria 
a l’escola, i que té una notable 

trajectòria a nivell de l’Estat 
espanyol. El programa educa-
tiu a l’escola, a través del tre-
ball per projectes, contempla 
la  creació, organització, ges-
tió i tancament d’una coopera-
tiva escolar de la qual formen 
part els alumnes d’una aula de 
l’últim cicle de primària. Durant 
el desenvolupament d’aquest 
projecte es treballen diferents 
competències bàsiques. Actu-
alment, vint centres educatius 
de municipis de Barcelona 
participen del projecte, que ja 
compta amb una quarantena 
de  cooperatives en actiu. 
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El Servei Comarcal de Joven-
tut del Consell Comarcal de 
l’Anoia ja està treballant en 
l’elaboració del nou Pla Co-
marcal de Joventut. Aquest 
document definirà les políti-
ques per al col·lectiu juvenil 
que es duran a terme entre els 
anys 2013 i 2016 als municipis 
anoiencs.
El pla s’està elaborant gràci-
es a la participació de tots els 
agents comarcals que treba-
llen en aquesta matèria. Així, 
en la fase de diagnosi s’ha 
comptat amb la col·laboració 
de diversos representants po-
lítics i professionals en joven-
tut a la comarca de l’Anoia, 
així com també d’altres àmbits 
com els serveis socials, la pro-
moció econòmica, l’ensenya-
ment, la participació ciutadana 
o la salut. També hi han parti-
cipat el cos de seguretat dels 
Mossos d’Esquadra i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, i 
s’han tingut en compte l’opinió 
de diverses entitats de lleure i 

Trobada preparatòria del nou Pla Comarcal de Joventut.

El nou Pla Comarcal de 
Joventut ja està en marxa

altres associacions dedicades 
a la promoció econòmica.
Les aportacions de tots 
aquests agents han permès 
detectar les principals pro-
blemàtiques que afecten els 
joves de la comarca. A partir 
d’aquí es concretaran les polí-
tiques, programes i actuacions 
que es duran a terme.
Actualment  el Servei Comar-
cal de Joventut del Consell 
està finalitzant la diagnosi del 
pla amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona.
El conseller de joventut del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Xavier Brugués, i la cap del 
departament, Soraya Pérez, 
agraeixen la col·laboració de 
tots els professionals que, mit-
jançant qüestionaris, entrevis-
tes i sessions participatives, 
han fet possible l’elaboració 
del diagnosi, la qual guiarà a 
l’elaboració de les línies de 
treball que permetran donar 
resposta a les necessitats dels 
joves de la comarca.

Ingravita celebra el primer aniversari
INGRAVITA / LA VEU

El 24 de març Ingravita va fer 
el primer aniversari, amb una 
sensació de plena inconsci-
ència cronològica. Ara mirem 
enrere i veiem grans rastres 
en aquesta petita era per a no-
saltres,  adults i nens que han 
pogut provar l’escalada, els 
que s’han iniciat i han trobat el 
seu esport i/o plenitud de vida,  
l’escalador que ha pogut in-
corporar en el seu hobby  una 
rutina d’entrenament, un gau-
dir més constant, i els 80 nens  
que tenim cada setmana als 
extraescolars d’escalada, un 
goig de veure’ls.  
Escoles, aniversaris, casals, 
celebracions,.. ens satisfà po-
der oferir quelcom peculiar i 
innovador per a molts, i amb la 
finalitat de passar-s’ho d’allò 
més bé.
Fa 15 dies vam inaugurar la 
nova sala de Boulder, un espai 
de 170 m2 aproximats escala-
bles, tipus cova, amb formes 
innates, panells corbats, fissu-
ra i sortida bloc. Amb aquest 
nou espai sumen a Ingravita 
750 m2 escalables, dels ro-
còdroms amb major superfí-
cie escalable de Catalunya  i 
del rànquing nacional. A més 
a més, procurem col·leccionar 
presses de tipologia diferent 
i de gran qualitat, provinents 
de varis països; muntatge de 
blocs i vies de tota dificultat i 

estils, canviats amb certa fre-
qüència, per a que els usuaris 
tinguin sempre nous reptes.
També som el centre d’es-
calada amb que el CTEEC 
(Centre de Tecnificació de 
Escalada de Catalunya) hi col-
labora més, cedint l’espai a 
que els joves seleccionats per 
la FEEC (Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya) 
puguin entrenar a fi de fer-se 
els primers llocs a competi-
cions Nacionals i Internaci-
onals. El CTEEC esta dirigit 
per David Gambús i Helena 
Aleman, dos escaladors d’elit 
d’important reconeixement. 
Dóna gust veure les sessions 
d’entrenament que fan pels 
sostres d’Ingravita. 
A part de petites competicions 
locals i populars que hem or-

ganitzat a Ingravita, ens han 
concertat per aquest 2013, 
concretament el 8 de juny, dis-
putar el Campionat i la Copa 
Catalana de Bloc, una final 
entre els millors, on veurem 
superar espectaculars movi-
ments  d’equilibri i força,  el 
que sembla impossible es fa 
possible.  
Aquests petits factors van su-
mant i estant donant a Ingra-
vita un significat de qualitat, 
n’estem molt contents i espe-
rem poder seguir creixent a 
pas de formigueta.
Qui encara no ens conegueu, 
atreviu-vos a entrar, les instal-
lacions no us deixaran Indife-
rents. 
Gràcies a tots els que heu 
fet possible que ens trobem 
aquí!! Una forta abraçada!

L’espai Ingravita, en ple centre d’Igualada.

Dessota i la Colla Gegantera del Bisbalet seran a 
Calella, Ciutat Gegantera de Catalunya 2013
REDACCIÓ / LA VEU

Al calendari de qualsevol co-
lla gegantera no hi poden fal-
tar les dates de la festa gran 
del món geganter, la Ciutat 
Gegantera de Catalunya. En-
guany té l’honor d’organitzar 
aquesta festa la població de 
Calella, al Maresme. Durant 
tot el cap de setmana del 10 

al 12 de maig Calella s’ompli-
rà amb uns 400 gegants, 3500 
geganters i 140 colles gegan-
teres  arribades de tot Cata-
lunya, València i fins i tot de 
Costa Rica.
Un any més Igualada hi serà 
representada per l’Associa-
ció cultural Dessota i la Colla 
gegantera del Bisbalet. Des 

de les dues entitats animen 
a tots els igualadins a gaudir 
d’aquesta festa i a acompa-
nyar els nostres gegants a 
Calella Ciutat Gegantera de 
Catalunya 2013.
Podreu trobar el programa 
d’actes complet a www.ciutat-
gegantera2013.cat
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Igualada Comerç ha engegat 
el projecte “Enxarxa’t”, que té 
com a objectiu introduir els co-
merços a les Xarxes Socials. 
L’entitat actualment realitza 
visites personalitzades als es-
tabliments associats per expli-
car el projecte. Des de l’entitat 
s’està donant el suport neces-
sari a tots els socis i de forma 
completament gratuïta per tal 
que en puguin treure el profit. 
Tal i com s’ha informat, el pro-
jecte consta de tres fases. La 
primera és informativa i de 
posada en marxa i/o assesso-
rament dels portals Facebook 
i Twitter dels establiments co-
mercials, com també de la pà-
gina web “labotigaalcarrer.cat” 
per poder penjar les ofertes 
dels productes outlet. La se-
gona fase que és de formació, 
i la tercera consisteix en l’ofer-
ta de gestió i administració de 
comptes de Xarxes Socials 
dels propis comerciants per 
un temps limitat i des d’Igua-
lada Comerç. Objectiu és que 
al final d’aquest període tots 
els associats puguin valorar 
de manera pràctica el creixe-
ment exponencial de la seva 
la presencia i els beneficis de 
ser-hi present. Evidentment, la 
participació en totes tres fases 
del projecte és totalment gra-
tuït pels associats de l’entitat.

Una de les sessions formatives que es fan a la seu d’Igualada Comerç.

Igualada Comerç inicia les jornades 
de formació del programa “Enxarxa’t”

Actualment s’estan desenvo-
lupant unes jornades forma-
tives, de les quals ja s’ha re-
alitzat la primera part, a més 
a més amb un assistència 
extraordinària dels associats. 
De fet, tots tres dies proposats 
estaven completament plens 
amb un total de més de vui-
tanta persones. 
La segona part, d’introduc-
ció al Twitter i www.labotiga-
alcarrer.cat consisteix en el 
següent temari: registre, twit-
tejar, hashtags i mencions, se-
guir i seguidors, estructura de 
Twitter, exploració del www.
labotigaalcarrer.cat, accés al 
Panel de Control, distribució 
de Panel de Control, promo-
cions i ofertes la www.laboti-
gaalcarrer.cat. La participació 

pels associats és gratuïta.
El lloc on s’impartirà la forma-
ció és a l’Oficina del Programa 
de Millora del Barri Sant Agus-
tí, Pl. De la Creu, 18 (Al costat 
de l’Arxiu Municipal). La data 
és 13 o 15 de maig (a escollir 
un) i l’horari serà de 15:15h a 
16:30h.
Les places són limitades i es 
reservaran per rigorós ordre 
d’inscripció. La data límit d’ins-
cripcions és el divendres, 10 
de maig.
Per  a més  informació i  ins-
cripcions, els interessats es 
poden dirigir al local d’Igua-
lada Comerç al c/La Torre, 
5, poden trucar al telèfon 
938051419 o enviar un e-mail 
a info@igualadacomerc.cat .

La Fundació Àuria gestionarà 
els seus recursos financers 
amb la Banca Ètica
REDACCIÓ / LA VEU

L’entitat financera Triodos 
Bank i la Fundació Privada 
Àuria han signat una línia de 
finançament per als propers 
4 anys per tal de garantir els 
compromisos de pagament 
amb professionals i prove-
ïdors i poder fer front als en-
darreriment en els pagaments 
dels convenis i concerts per 
part de l’administració. Aquest 
acord ha de permetre a la FAP 
poder seguir treballant per la 
millora de la qualitat de vida 
de les persones  usuàries amb 
la garantia d’una gestió efi-
cient dels recursos financers 
que rebem per part de l’admi-
nistració i les famílies. 
Triodos Bank és un entitat 
amb gran experiència en ban-
ca ètica i sostenible, especi-
alitzat en oferir finançament 
a projectes i empreses amb 

valor afegit social, cultural o 
medi ambient. Les inversions 
de Triodos Bank van dirigides 
a sectors com les energies 
renovables, l’agricultura eco-
lògica, la bio-construcció, el 
suport a les persones en risc 
d’exclusió social, l’educació o 
l’art. 
La transparència és un dels 
principis bàsics del banc, de 
tal manera que s’informa amb 
total transparència sobre les 
activitats i els usos que en fan 
dels diners dels seus clients. 
Tant la missió del banc com els 
seus valors encaixen de ple 
amb els principis del Codi Ètic 
i de Bon Govern de la FAP, i 
amb la signatura d’aquest 
acord de finançament, creiem 
que els recursos financers de 
la FAP estaran dipositats en 
una entitat que en farà un ús 
responsable i transparent.

Una de les sessions formatives que es fan a la seu d’Igualada Comerç.

Xerrades al Consell Comarcal per millorar la 
gestió als casals de la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia recolzat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia  organitza 
una formació gratuïta dirigida 
a persones grans titulada “Mi-
llora de la gestió i dinamització 
de les juntes dels casals muni-
cipals”. 
Es tracta d’una formació im-
pulsada per la Junta Perma-
nent a fi d’actualitzar o apren-
dre nous coneixements sobre 
la gestió d’associacions de 
gent gran. 
La formació es durà a terme 
els dies 21, 28 de maig, 11 i 18 
de juny de 10 a 12h del matí 
a la seu del Consell Comarcal 
de l’Anoia. La formació ani-
rà a càrrec de Marcel Munné 
Prats, treballador social i màs-
ter en economia social, amb 
una llarga trajectòria professi-
onal en l’àmbit de la docència. 
Les inscripcions estan ober-
tes a totes les persones grans 
interessades en realitzar la 
formació i serà efectiva en-
viant un correu electrònic a 
gentgran@anoia.cat o bé per 

telèfon 938051585 (extensió 
5) facilitant el nom, cognoms, 
telèfon i adreça electrònica. 
Les places són limitades i per 
aquest motiu s’atendran se-
gons rigorós ordre d’inscrip-
ció.
En el mateix marc, ja s’ha dut 
a terme una formació gratuïta 
dirigida a persones grans ti-
tulada “Comunicar-se bé per 

entendre’ns millor”.
Els participants han valorat 
el curs com a molt enriquidor 
i molt satisfactori. La expe-
riència i la llarga trajectòria 
professional en l’àmbit de la 
docència de la mediadora 
i formadora en PNL, Elena 
Castellano, ha fet possible 
aquest excel·lent resultat.

Ja s’ha dut a terme una formació titulada “Comunicar-se bé per entendre’ns millor”.
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Grup Carles, juntament amb 
Blàzquez & Planas, va orga-
nitzar el passat 25 d’abril la 
conferència Com ser compe-
titiu en temps de crisi? adre-
çada al món empresarial, que 
va comptar amb la participa-
ció del ponent Antonio Izqui-
erdo Paterna, col·laborador 
de Grup Carles i soci director 
d’Izquierdo más Motter Con-
sulting.
Amb aquest acte, que va te-
nir lloc a la casa Comalats de 
Barcelona, edifici modernis-
ta seu de l’agència de valors 
Qrenta, l’àrea de suport finan-
cer a empreses i emprenedors 
de la consultora igualadina 
va voler presentar als seus 
clients algunes alternatives 
per desenvolupar estratègies 
competitives internes i exter-
nes, amb l’objectiu d’ajudar-
los a adaptar-se a la conjun-
tura actual i definir objectius 
i accions a curt o mig termini 
amb un model de comunicació 
basat en l’experiència en en-
torns de crisi.
L’acte va començar amb la 
presentació del Director Ge-
neral de Grup Carles, Xavi-
er Carles, que va insistir en 
com afecta l’entorn sobre el 
compte d’explotació de les 
empreses. Davant aquest en-
torn de crisi amb què es tro-
ben les empreses catalanes, 
Grup Carles té la vocació de 
trobar-hi solucions i posar a la 

Antonio Izquierdo, durant la seva exposició.

Grup Carles ajuda les empreses i 
emprenedors a ser més competitius

El passat 24 d’abril a la ciutat de 
Savar, a la província de Dhaka 
a Bangladesh, s’esfondrava un 
edifici industrial de tres plantes 
provocant més de 550 morts, 
centenars de ferits i molts de-
sapareguts. Un nou accident 
que s’afegeix a la llarga llista de 
tragèdies en tallers de diferents 
parts del món on es produeix 
roba a baix cost. No és el primer 
accident a Savar. Des del 2005, 
unes desenes d’esfondraments 
i d’incendis han fet més de 500 
morts. Però no és només un pro-
blema d’aquesta ciutat. A Karac-
hi, Pakistan, el 2012 van haver 
400 morts en un altre incendi. I 
això passa mentre ací es perden 
milers de llocs de treball en fàbri-
ques ben instal·lades, amb tre-
balladors assegurats i amb unes 
correctes condicions de treball. 
Les grans cadenes de distribució 
compren roba per un euro i la 
revenen en les seves botigues a 
15 o més. Un bon marge per po-
der estar en bons emplaçaments 
a les millors ciutats. Així han 
aconseguit escombrar els petits 
comerciants. Durant els darrers 
vint-i-cinc anys s’ha consolidat 
un mercat internacional, constru-
ït a l’empara d’acords econòmics 
generals i sectorials, enfocats a 
liberalitzar els fluxos de merca-
deries i finances. S’ha creat una 
xarxa flexible i eficient que ha es-
campat els centres de producció 
per tot el món, mentre desertitza-
va els centres productius tradici-
onals. Només en el sector tèxtil, 
entre el 2008 i el 2012, aquesta 
reestructuració ha costat 35.000 
llocs de treball a Catalunya. I 
només en el 2012 s’han perdut 
75.000 llocs de treball en tots els 
sectors productius.
Els “proveïdors externs” poden 
donar una resposta gairebé ins-
tantània a les demandes del mer-
cat. En un parell de setmanes ar-
riba al punt de venda qualsevol 
peça que es vulgui fabricar i que 
respon a la darrera tendència. A 
les marques ja no els cal invertir 
en estructures productives. Re-
dueixen així els immobilitzats i 
poden fer baixar els preus cons-
tantment. Roba que fa deu anys 
al consumidor li costava 50 eu-
ros, ara la troba per 15. I d’això 
n’hi diuen increment de produc-
tivitat. Però només són beneficis 
per als distribuïdors, que dispo-

PERE PRAT

sen d’una cadena de potencials 
subcontractats internacionals en 
permanent competència. Si algú  
comença a exigir massa es can-
via per un altre, del mateix país o 
d’un altre. Sempre hi ha qui està 
disposat a acceptar tot el que se 
li demana. I així es “mantenen” 
costos de produccions a 30 eu-
ros mensuals, treballant 12 ho-
res diàries 7 dies a la setmana. 
Però també és el sistema perquè 
les grans cadenes eludeixin les 
seves responsabilitats legals 
darrere els explotadors locals 
amb qui negocien les comandes.
Només s’ha internacionalitzat el 
diner i no la justícia, la llibertat, 
els drets laborals i l’ètica econò-
mica. I s’hauria de fer, encara que 
només sigui per ser conseqüents 
amb els valors que predica Occi-
dent i per solidaritat amb els tre-
balladors d’allà i d’ací. Sinó, es-
tem aprofitant-nos d’una realitat 
econòmica que esclavitza. I nin-
gú pot al·legar ja que desconeix 
els abusos que es produeixen en 
les fàbriques d’aquells països. 
I no han de veure’s privats de 
treball, que és potser l’única via 
per sortir de la misèria endèmi-
ca en què es troben. Però no es 
pot permetre que aquestes con-
dicions els facin competir, con-
culcant els estàndards que ací 
s’exigeixen. És indigne voler re-
petir el mateix debat dels camps 
de cotó de finals del segle XIX, 
que demanava esclaus perquè la 
competència els tenia.
L’avarícia no té límits. Hi ha qui 
no en té prou amb pagar salaris 
de sang i falseja a més els preus 
i les quantitats consignades en 
els enviaments. I subornen du-
aners poc escrupolosos i entren 
en aquesta Europa que predica 
uns valors que no practica i que 
a poc a poc va enfonsant-se. Els 
treballadors occidentals mai no 
haurien de competir amb els paï-
sos de pobresa extrema, que no 
tenen lleis laborals, ni drets sindi-
cals i es conformen amb sous de 
subsistència. Però la democràcia 
i una societat harmònica no pot 
sobreviure amb la llei de la sel-
va. Però aquest desgavell moral, 
legal i econòmic sols serveix per 
enriquir uns pocs, de mans poc 
netes, retallant els drets dels tre-
balladors d’ací, sense millorar el 
nivell de vida dels d’allà.  

Prou 
d’hipocresia

disposició dels seus clients un 
equip expert que els ajuda a 
ser més competitius revisant i 
actuant de forma directa sobre 
les àrees més importants de 
l’empresa, juntament amb el 
finançament.
L’acte continuà amb la inter-
venció de l’economista col-
laborador de Grup Carles, 
Antonio Izquierdo, que va 
explicar quina és la situació 
actual, com afecta l’entorn a 
les empreses i al seu compte 
d’explotació i quines accions 
es poden dur a terme davant 
una davallada de les vendes 
o per millorar el sistema de 
costos de les empreses, per 
tal que puguin ser més com-
petitives.
Xavier Carles, després d’un 
animat col·loqui on els parti-

cipants van poder compartir 
les seves experiències, va 
concloure l’acte insistint que 
davant els diversos escenaris 
cap on la situació econòmica 
i política ens està conduint, 
amb tot el que això compor-
ta en el món empresarial, el 
principal és conèixer que exis-
teixen altres maneres de fer i 
que, sobretot, hem de saber 
aprofitar les situacions adver-
ses per fer un salt endavant.
La firma igualadina va fer pa-
lès el seu compromís amb la 
millora del teixit empresarial 
de l’Anoia i el Barcelonès, en 
aquesta ocasió amb l’orga-
nització d’una jornada sobre 
un tema de màxima actualitat 
per als empresaris, tenint en 
compte la complicada situació 
de l’economia actual.

L’atenció primària de l’Anoia incorpora 
la “intel·ligència activa” a l’assistència
REDACCIÓ / LA VEU

Els professionals de l’Institut 
Català de la Salut a la co-
marca de l’Anoia disposen 
d’una nova eina per millorar 
el diagnòstic, el tractament i el 
seguiment de patologies. Es 
tracta de la intel·ligència acti-
va, un innovador gestor clínic 
de dades, que s’ha incoropo-
rat a l’Estació clínica d’aten-
ció primària (ECAP), amb la 
que ja treballen habitualment 
aquests professionals. La 
nova aplicació suggereix per 
a cada pacient i problema de 

salut les millors opcions assis-
tencials basades en l’evidèn-
cia científica, presentades en 
un ordre lògic i temporal que 
s’adequa a la bona pràctica 
mèdica i infermera. 
A través d’un sistema de na-
vegació fàcil i intuïtiu, la intel-
ligència activa ofereix als pro-
fessionals d’atenció primària 
una visió integral del pacient 
amb dades relatives al seu 
estat de salut, als problemes 
associats que pateix i a les ac-
tuacions que cal dur a terme. 
El nou sistema permet veure 

en una sola pantalla tota la 
informació d’interès per eme-
tre el diagnòstic d’un proble-
ma de salut tenint en compte 
tots els paràmetres actuals o 
passats que poden intervenir-
hi. Gràcies a aquesta eina, 
el professional pot donar una 
atenció més personalitzada 
i més segura, ja que compta 
amb tota la informació sani-
tària rellevant. Així mateix, la 
intel·ligència activa dóna més 
suport a les decisions sobre el 
diagnòstic, tractament i segui-
ment de patologies.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

Entre dilluns 13 i divendres 17 
de maig s’obre el termini d’ins-
cripcions per l’Estiuet 2013.
Aquesta proposta suposarà, 
un cop més, una escola d’es-
tiu plena d’activitats per tal de 
divertir i alhora educar els in-
fants durant les vacances. Es 
durà a terme al CEIP Ramon 
Castelltort del 25 de juny al 
26 de juliol, i a l’Espai Cívic 
Centre del 27 d’agost al 6 de 
setembre. L’horari serà de 9 
a 13h i de 15 a 17h. Hi haurà 
també servei d’acollida de 8 a 
9h, de 13 a 15h i de 17 a 18h, 
a banda de servei de menja-
dor. El preu per cada setmana 
és de 39 euros. 
Tal i com ja es va fer l’any 
passat, a banda del servei de 
menjador tradicional, s’oferirà 
també un servei d’acollida al 
migdia, on les famílies podran 
deixar els seus fills emportant-
se el dinar de casa.  
L’activitat està oberta a infants 
de 3 a 12 anys, nascuts entre 
el 2001 i el 2009. Les inscrip-
cions es faran al Departament 
de Joventut, a l’equipament 
juvenil la Kaserna, ubicat a la 
Travessia Sant Jaume s/n, de 
8 a 14h. El primer dia només 
es podran apuntar els infants 
d’Igualada. 
El full d’inscripció es pot tro-
bar a www.igualadajove.cat i 
www.igualada.cat, i al mateix 
departament de Joventut. 

Acord de Club Amics 
del Gos 
amb el Gimnàs 
Dinàmic Sport

Emprenedors igualadins creen Miximoms, 
una xarxa social per a mares

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 27 d’abril Jaume 
Clotet, president del Club 
Amics del Gos, i Manel Gar-
cia, gerent del Gimnàs Dinà-
mic Sport, van signar un nou 
conveni de col·laboració grà-
cies al qual els socis del Club 
que vulguin practicar esport 
en les seves instal·lacions po-
dran gaudir d’uns avantatges 
molt especials. 
Des de la directiva del Club 
agraeixen al Gimnàs Dinàmic 
Sport aquesta oportunitat que 
esperen aprofitaran molts dels 
seus socis.

Restes de Marina 
Tomàs a Igualada

JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Els germans Raluy, en compli-
ment de les darrers voluntats 
de la seva mare, la igualadina 
Marina Tomàs Jorba, en un 
acte íntim, van enterrar una 
arqueta amb cendres d’ella, 
prop d’un arbre, en el lloc on 
solen actuar a la nostra ciutat. 
A ben segur que si haguessin 
publicitat aquest fet, autoritats 
i amics de la família hi haurí-
em assistit, tot retent home-
natge aquesta dona que, per 
amor, va poder fundar una 
nissaga circense de reconegut 
prestigi. Cal, però respectar la 
decisió familiar. Una altra ar-
queta fou enterrada a Barce-
lona (Sant Adrià), l’altre lloc 
on la difunta feu vida estable.
El Circ Raluy, actuà el passat 
cap de setmana a Manresa, i 
en aquest actua a Terrassa, 
amb un destacat elenc, abans 
de marxar, una vegada més, a 
l’Illa Reunión, on faran la tem-
porada d’estiu abans de retor-
nar a Barcelona per Nadal. 

Dilluns s’obre el 
termini d’inscripcions 
per a l’Estiuet 
d’Igualada

Avui i demà, recollida 
del Banc d’Aliments 
al Carrefour del 
passeig Verdaguer

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres 10 i demà dis-
sabte 11 de maig, es produi-
rà una nova acció solidària a 
Igualada.
El Banc d’Aliments juntament 
amb el centre Carrefour del 
Passeig Verdaguer,  recolliran 
aliments per el Banc de Que-
viures d’Igualada. La cadena 
Carrefour addicionarà 500 
quilos més a la quantitat reco-
llida. 

REDACCIÓ / LA VEU

Miximoms, la comunitat social 
de les mares, neix amb el pro-
pòsit d’ajudar les mares actu-
als en els seus dubtes i neces-
sitats del dia a dia. Els joves 
emprenedors igualadins Isma-
el Miñano i David Torras són 
darrera del desenvolupament 
d’aquest projecte ideat per Yo-
landa Bonilla, que quan es va 
convertir en mare va descobrir 
que tenia molts dubtes sobre 
la seva nova situació i que tro-
bava respostes parlant amb 
altres mares millor que bus-
cant a Google. A partir d’aquí, 
la seva idea és “traslladar el 
que fan les mares en el món 
real [al parc, a la porta de l’es-
cola...] al món virtual” perquè 
més mares puguin resoldre 
els dubtes i necessitats que 
afecten als seus fills i a elles 
mateixes. 

Com funciona Miximoms 
Miximoms.com és una xarxa 
social en què les mares, mar-
ques i professionals poden 
crear els seus perfils i interac-
tuar entre ells amb un objectiu 
comú: ajudar les mares. Així, 
si la mare d’un nen celíac ne-
cessita consells sobre la seva 
dieta, llança la seva consulta 
al seu espai Necessito / Reco-
mano i altres mares que esti-
guin en la mateixa situació o 
ja l’hagin passada, pediatres, 
nutricionistes, marques espe-
cialitzades... podran contribu-
ir a resoldre els seus dubtes. 
Gràcies a aquesta intel.ligèn-
cia col.lectiva les recomana-

cions d’una mare o un expert 
poden ajudar a milers de ma-
res. 
Una de les claus de Mixi-
moms.com és que no té publi-
citat tradicional ja que el mo-
del de negoci es basa en els 
serveis a les marques (segells 
de garantia, cupons, mostres 
de producte), en les comissi-
ons generades per vendes i 
en la cocreació de productes 
per part de les mares que vul-
guin participar. Per garantir 
que els continguts no són pu-
blicitaris, els participants han 
de subscriure la “Constitució 

Miximoms” en què declaren 
que formen part de la comu-
nitat per ajudar. Les marques, 
les ONG i les institucions tam-
bé poden crear els seus perfils 
i comunicar‐se amb les mares. 
Un compromís amb les mares 
i els seus fills 
En el seu compromís amb les 
mares, el 70% dels ingressos 
procedents del patrocini de les 
marques s’invertiran en pro-
jectes socials relacionats amb 
els nens i encapçalats tant per 
ONG com per mares que, per 
exemple, hagin de pagar un 
costós tractament o una cadi-
ra de rodes per als seus fills. 
El projecte es va començar a 
desenvolupar a finals de 2011 
amb fons propis i, posterior-
ment, amb un préstec d’ENI-
SA de la mà de quatre empre-
nedors: Ismael Miñano i David 
Torras, juntament amb Yolan-
da Bonilla, la mare fundadora, 
i un emprenedor experimentat 
com Albert Rof. Els dos igua-
ladins ja tenien experiència en 
el món de l’emprenedoria amb 
projectes com xarxaBloc, la 
primera xarxa de blogs temà-
tics en català, i Creagia, una 
consultora especialitzada en 
posicionament de marques i 
empreses a Internet, especial-
ment a les xarxes socials. 
A més dels quatre socis funda-
dors, Miximoms.com compta 
actualment amb un equip inte-
grat per vuit professionals de 
les finances, el màrqueting, la 
comunicació, la programació, 
el dret i els recursos humans 
per tirar endavant el projecte.  

Un obrer de Zanon, la fàbrica argentina 
sense patrons, dimecres a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Dimecres 15 de maig tindrà 
lloc a Igualada una xerrada 
de Raúl Godoy, emblemàtic 
obrer de Zanón, una de les 
fàbriques sense patrons més 
conegudes d’Argentina, auto-
gestionada pels seus treballa-
dors i treballadores.
L’acte, organitzat per CGT-
Catalunya i CGT Anoia i Cla-
se contra Clase. Serà a les 
19:30h a l’Espai Cívc Centre ( 
C. Trinitat 12).

Forma part d’una gira per di-
versos països d’Europa per a 
acostar l’experiència dels tre-

balladors de Zanon als treba-
lladors i joves europeus.
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El diputat Marc Castells (centre), amb l’alcalde vilanoví Joan Vich (esquerra), durant la visita al nou centre.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El Centre d’Innovació i Serveis 
a les Empreses de la Conca 
d’Òdena es podria conver-
tir en un dels referents per al 
sector industrial de les arts 
gràfiques i el paper. Aquesta 
és la darrera aposta que l’al-
calde vilanoví Joan Vich ha fet 
i que va presentar divendres 
passat al diputat d’Infraestruc-
tures, Urbanisme i Habitatge 
de la Diputació de Barcelo-
na i alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, durant la seva visita 
al nou equipament. El centre 
està a punt d’enllestir-se i en 
aquesta recta final és quan 
comencen a perfilar-se més 
clarament les possibilitats 
d’especialització, una condició 
indispensable per a impulsar 
aquest projecte. 
Segons Marc Castells, la pro-
posta vilanovina és una idea 
més que atractiva ja que la co-
marca de l’Anoia pot presumir 
de tenir unes grans empreses 
en el sector de les arts gràfi-
ques i el paper. És per això 
que aconsella i referma la in-
tenció de l’ajuntament vilanoví 
de convertir aquest nou equi-
pament, situat al polígon de 
la Riera de Castellolí, com el 
clúster o la seu per a la troba-
da, l’intercanvi i la captació de 
negoci d’aquest sector a nivell 
de Catalunya. 

Castells afirma que el futur 
passa inequívocament per la 
reindustrialització en dues fa-
ses, el manteniment dels llocs 
de treball i la creació de nous. 
En aquest sentit assegura que 
el projecte vilanoví és una 
aposta guanyadora ja que 
s’emmarca en la línia d’oferir 
a les empreses un espai per 
treballar en comú i per impul-
sar els projectes necessaris 
de captació d’inversions.  

Tant com a diputat d’Infraes-
tructures, Urbanisme i Habitat-
ge com a alcalde de la capital 
anoienca, Castells va valorar 
positivament la idea de treba-
llar conjuntament amb la resta 
de municipis de la Conca i la 
comarca, per tal de crear les 
sinergies adients de treball en 
xarxa. A més, va destacar la 
bona situació del centre i les 
condicions de l’espai, amb 
una bona visibilitat, diàfan, i 
una gran sala d’actes. També 
va manifestar el seu conven-
ciment que la Diputació de 
Barcelona continuarà apos-
tant per la consolidació del 
projecte.

Treballar en l’especialització
Per la seva banda, l’alcalde 
Joan Vich va destacar que 
es tracta d’una iniciativa nova 
que presta atenció a un sector 
tradicional de la indústria ano-
ienca amb una llarga història, 
de la qual sovint no se n’ha tin-
gut prou consciència. La idea 
és treballar des del territori en 
l’especialització per evitar la 
duplicitat de serveis i optimit-
zar al màxim els recursos. Re-
forçar la industria i impulsar-
la és el principal objectiu del 
Centre d’Innovació i Serveis 
a les Empreses de la Conca 
d’Òdena. Un equipament que 
hores d’ara està molt avançat 
i podria estar complement en-
llestit a finals d’aquest mes.
Joan Vich considera molt im-
portant que l’alcalde d’Igua-
lada conegui aquesta nova 
infraestructura i va estendre 
la mà a la col·laboració ins-
titucional per tal de treballar 
plegats en l’impuls industrial, 
ja que segons van remarcar 
els dos responsables polítics, 
només la suma d’esforços pot 

ajudar a encarar els reptes del 
futur. 
Joan Vich va destacar l’ajuda 
de la Diputació de Barcelona 
en la gestió del suport eco-
nòmic aconseguit pel FEDER 
i també en la realització d’un 
pla de viabilitat del centre. 
També es va mostrar satisfet 
i agraït per la visita a Castells, 
que en qualitat de diputat va 
fer entrega al batlle vilano-
ví del Pla d’Autoprotecció de 
Can Papasseit, una eina que 
garanteix la resposta adient 
de l’equipament i els seus 
usuaris en cas d’emergència.

Can Papasseit ja té PAU 
El Pla d’Autoprotecció (PAU) 
del centre de Can Papasseit 
ha costat a la Diputació de 
Barcelona 3.000 euros, i s’ha 
elaborat a través de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat 
de la corporació, que a més, 
acompanya l’ajuntament en 
la implantació del Pla d’Auto-
protecció, formant els equips 
d’emergència i de primera 
intervenció i realitzant un si-
mulacre d’actuació en l’equi-
pament. Després d’aquest 

suport, el centre vilanoví està 
més ben preparat per a fer 
front davant de qualsevol 
eventual emergència que hi 
pugui tenir lloc. 
El Pla d’Autoprotecció cons-
titueix una eina de qualitat a 
través de la qual es garanteix 
una resposta adient i una co-
ordinació eficaç amb els ser-
veis d’emergència i amb el sis-

El Centre d’Innovació de la Conca vol ser la 
seu del clúster de les arts gràfiques i el paper

tema públic de protecció civil. 
Cal destacar que l’ajuntament 
de Vilanova del Camí disposa 
des del 2006 d’aquest espai 
destinat a dinamitzar la vida 
cultural, lúdica i firal del muni-
cipi, el Centre Polivalent Can 
Papasseit, un equipament que 
inclou una sala per a 968 es-
pectadors a peu dret, la biblio-
teca municipal i un bar.

Segons el diputat  
Marc Castells, el pro-
jecte vilanoví és una 
aposta guanyadora

Es vol treballar 
des del territori en 
l’especialització per 
evitar la duplicitat de 
serveis i optimitzar 
els recursos

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà el 28-09-2012. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subcriptor

E.mail

PELS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

SORTEGEM
 1 SOPAR PER DUES PERSONES

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL RESTAURANT 

carpaccios • crêperia • amanides
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Conca d’Òdena

Èxit de participació a la 2a Trobada 
de cotxes clàssics, comerç i entitats

Una setantena de participants es van apropar a Montbui amb els seus cotxes d’època.

MONTBUI / REDACCIÓ

Més de 7.000 persones van 
participar diumenge passat a 
la II Trobada de Cotxes Clàs-
sics, Comerç i Entitats de 
Montbui celebrada al Mont-
Mercat. La jornada va comen-
çar amb l’arribada dels vehi-
cles participants a la trobada 
de clàssics, que enguany va 
comptar amb setanta partici-
pants, majoritàriament ano-
iencs, però també arribats 
d’arreu de Catalunya. El nom-
bre de participants va superar 
en una vintena els participants 
de la primera edició, un fet que 
demostra la consolidació del 
certamen. 
L’esdeveniment de vehicles 
clàssics es va celebrar en el 
marc de la primera “Fira Re-
tro”, on hi van ser presents 
establiments comercials de 
Montbui, entitats del municipi, 
i artesans d’arreu de Catalu-
nya. En aquesta edició es va 

realitzar una festa plenament 
ambientada en els anys 70, 
amb música de l’època, co-
merciants vestits amb robes i 
complements d’aquells anys i 
també amb un gran ambient 
“remember” durant tota la ma-
tinal. La jornada festiva i co-
mercial va estar organitzada 
per l’ajuntament de Montbui, 
amb el suport de Montbui So-
lidari, la Comissió de Festes 
del Nucli Urbà, l’Associació de 

Donants de Sang de l’Anoia, i 
nombroses persones, associ-
acions i entitats del municipi. 
Precisament des de la regido-
ria de Promoció Econòmica i 
Comerç es vol donar les grà-
cies a totes les persones, en-
titats, comerços i participants 
per la seva col·laboració i per 
haver fet possible que la festa 
fos un èxit, i també als pilots 
i acompanyants participants a 
la trobada.

Avui es lliuren els premis del 
Concurs d’Educació Viària

Els guardonats l’any anterior, amb la policia local i els membres de la corporació montbuienca.

MONTBUI / REDACCIÓ

Avui divendres entre les tres i 
les cinc de la tarda tindrà lloc 
la festa de cloenda del Curs 
d’Educació Viària 2013, el 
qual ha impartit la Policia Lo-
cal de Montbui als alumnes de 
primer, tercer i cinquè de Pri-
mària de les escoles del muni-
cipi. La cloenda inclourà el lliu-
rament de premis del Concurs 
de Dibuix per la Mobilitat Se-
gura. Cal destacar que el curs 
s’ha impartit per a 387 alum-
nes i ha inclòs una sèrie de 
classes teòrico-pràctiques per 
tal de donar a conèixer, prac-
ticar i conscienciar els infants 
de la seva posició davant els 
factors de trànsit de l’entorn. 
Als alumnes de primer de Pri-
mària se’ls han introduït con-
ceptes d’educació viària, s’ha 
treballat la mobilitat segura, 
se’ls ha parlat sobre percepció 
del risc i se’ls ha conscienciat 
que cal estar alerta. Als alum-

nes de tercer, se’ls introduei-
xen nous objectius de mobili-
tat segura, ja que en aquestes 
edats els infants comencen a 
transitar com a vianants sense 
companyia. El curs va posar 
èmfasi en introduir senyals de 
trànsit perquè les coneguin i 
les respectin, fomentar pràcti-
ques correctes i evitar conduc-
tes inadequades (no creuar el 
carrer per llocs inoportuns, 
conductes no adequades en 
bicicleta, monopatins...). De 
la seva banda, els alumnes de 
cinquè van ampliar el coneixe-
ment dels principals senyals 
de circulació i senyals dels 
agentsm també se’ls va expli-
car els usos correctes de la via 
urbana, els riscos associats a 
la bicicleta, el comportament a 
tenir en una via interurbana i 
la resolució de dilemes. Tam-
mateix, els alumnes de cinquè 
van poder fer pràctiques en un 
circuit amb bicicletes.

El futbol femení va 
ser protagonista a 
Montbui durant la 
festa de l’1 de maig
MONTBUI / REDACCIÓ

El futbol femení va ser el gran 
protagonista el passat 1 de 
maig a l’Estadi Municipal de 
Futbol de Montbui. Fins a 34 
noies de la nostra comarca 
van participar en una jornada 
d’introducció al futbol femení 
i de tecnificació,  promoguda 
per la Comissió de Futbol Fe-
mení de la Federació Catala-
na de Futbol. 
Durant la matinal es va fer una 
sessió tècnica on les noies 
participants podien practicar 
exercicis en diverses estaci-
ons de joc (domini de pilota, 
tècnica individual, xuts a por-
teria, mini-partits, llançament 
de faltes i penals, control i 
passades, manteniment de 
la pilota, etc). També es van 
veure diferents partits de les 
seleccions territorials sots12, 
sots14 i sots16. Destacar la 
implicació en aquesta activitat 
de diferents clubs anoiencs i 
especialment la de la UE Sant 
Maure, que va exercir com a 
club amfitrió de l’activitat. 
L’activitat anava dirigida a ne-
nes i noies d’edats compreses 
entre els 6 i els 16 anys i va 
comptar amb el suport de la 
Secretaria General de l’Es-
port, el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya i diferents institu-
cions, entre d’altres l’ajunta-
ment de Montbui i la Unió Es-
portiva Sant Maure.

Obert el període d’inscripció a 
les llars d’infants municipals

Montbui prepara l’Aplec del 
Roser al Castell de La Tossa
MONTBUI / REDACCIÓ

El proper diumenge 19 de 
maig, com cada any, se cele-
brarà a la Tossa de Montbui 
el tradicional Aplec del Roser, 
organitzat per la Fundació La 
Tossa. La tradicional Festa del 
Roser és una festa vinculada 
a la mare de Déu del Roser, 
venerada a l’església de La 
Tossa des del segle XVII. Les 
seves arrels s’originen en la 
tradició pre-cristiana d’acció 
de gràcies per l’arribada de les 
primers collites i el bon temps.  
És una festa que celebra el 
pas de les estacions.

Una exposició evolutiva
L’any passat es va poder gau-
dir d’una instal·lació artística 
dedicada a les roses, obra 
de l’artista montbuienc Pep 
Carol.  Per aquest any, s’està 
preparant una exposició que 
permetrà fer un repàs de l’evo-
lució de la festa, a través de 

diferents cartells dels Aplecs 
del Roser celebrats a La Tos-
sa al llarg de tots els anys. 
L’exposició dels cartells de 
l’Aplec es podrà visitar a la 
planta baixa del castell durant 
tot el matí del 19 de maig.
S’ha previst que a partir de 
les nou del matí i fins les dues 
del migdia, hi hagi un autobús 
llançadora gratuït per a tothom 
qui vulgui assistir-hi sense ne-
cessistat d’agafar el cotxe.  
L’autobús sortirà cada mitja 
hora de davant del superme-
cat Maxi/Dia, al passeig Espa-
nya, pel que fa al Nucli Urbà 
i de la plaça de la Sort, des 
del Nucli Antic. En aquest cas, 
l’accés amb cotxe particular 
estarà permès pels cotxes 
amb viatgers que tinguin pro-
blemes de mobilitat, persones 
discapacitades o famílies amb 
nens molt petits que no els 
sigui possible, per qüestions 
logístiques, agafar l’autobús. 

La matrícula definitiva a les llars serà el proper mes de juny.

MONTBUI / REDACCIÓ

Fins el 16 de maig es podran 
formalitzar les inscripcions a 
les llars d’infants municipals 
de Montbui: L’Estel i Santa 
Anna (Nucli Urbà) i Montxic 
(Nucli Antic). Les llars d’in-
fants de Montbui treballen en 
un projecte educatiu innova-
dor, basat en l’estimulació de 
les capacitats dels infants i 
amb activitats atractives pels 
petits. Un dels fets més valo-
rats per les famílies és que les 
llars d’infants montbuienques 
ofereixen un horari ampli i fle-
xible, adaptat a les necessi-
tats. Les llars montbuienques 
estan obertes entre les vuit del 
matí i 1/4 de dues del migida i 
de 2/4 de tres de la tarda a les 
sis, un fet que garanteix una 
gran flexibilitat horària als pa-
res i mares.
Des de l’equip de professio-
nals de les llars d’infants de 
Montbui es recorda que “són 
molts anys d’experiència, de 

treball amb els més menuts. 
Seguim un projecte educatiu 
on cada nen és protagonista 
de la seva pròpia experimen-
tació, i on l’aprenentatge és 
seguit per educadores plena-
ment formades i que estan al 
corrent de les noves tendènci-
es en educació infantil”. Com 
expliquen les mateixes edu-
cadores “a les llars d’infants 
de Montbui hem implantat un 
projecte pioner en anglès per 
atendre els més petits”.
Les Llars d’Infants són un ele-
ment cabdal per a moltes fa-
mílies a l’hora de poder conci-
liar vida laboral i familiar.
Els horaris de preinscripció 
són, a la llar d’infants L’Estel, 
de dilluns a divendres de vuit 
del matí a una i de quatre de 
la tarda a sis; i a la llar d’in-
fants Santa Anna, de dilluns 
a divendres de 2/4 de deu del 
matí a les dotze i de quatre de 
la tarda a sis. El període finalit-
zarà el dijous 16 de maig.
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S’inicia a Vilanova del Camí el nou 
curs d’activitats auxiliars de comerç

Els curs, organitzat pel Consell Comarcal, va començar aquest dilluns 6 de maig. 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat dilluns 6 de maig es 
va iniciar a Vilanova del Camí 
el curs d’activitats auxiliars de  
comerç organitzat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia dins el 
programa Anoia Activa.
El curs adreçat a persones 
que es troben en situació 
d’atur, té l’objectiu de  millorar 
les competències tècniques 
necessàries per l’aprenentat-
ge de la professió d’auxiliar 
de comerç i aprofundir en di-
versos àmbits que faran que 
els alumnes tinguin els co-
neixements per desenvolupar 
aquesta tasca. Així, es faran 
mòduls de preparació de co-
mandes, d’atenció bàsica al 
client, operacions auxiliars del 
punt de venta, entre altres.
La formació, que té una du-
rada de 300 hores, combina 
l’aprenentatge teòric a l’aula 
amb la realització de pràcti-
ques a l’empresa i és la pri-
mera vegada que és realitza 
aquest tipus de formació dins 
el projecte d’Anoia Activa. Se-
guint la voluntat del Consell 

Comarcal d’apropar la for-
mació al territori, aquest curs 
té lloc a Vilanova del Camí, i 
és que l’ens comarcal fa una 
aposta ferma en l’externalitza-
ció dels cursos que se li ator-
guen des d’Anoia Activa i tots 
els cursos atorgats es realit-
zen a diferents municipis de la 
comarca.
El conseller de promoció eco-
nòmica del Consell Comarcal, 
Josep Centellas, en la pre-
sentació del curs, va adreçar 
unes paraules als participants 
per encoratjar-los a aprofitar 
al màxim aquesta formació. 

Alhora va agrair a l’ajunta-
ment de Vilanova del Camí la 
sessió de l’espai i la seva col-
laboració. 
Anoia Activa, en aquesta 
cinquena edició, realitza al-
tres formacions adreçades a 
persones que es troben en 
situació d’atur. Per a més in-
formació dels cursos podeu 
consultar les pàgines web 
www.anoiaactiva.cat i www.
anoiaproject.cat. Aquesta ac-
ció està subvencionada pel 
SOC, en el projecte “Treball a 
les 7 comarques” i cofinança-
da pel Fons Social Europeu.

L’ajuntament i la corporació anoienca van signar un conveni de col·laboració.

La UEA i Vilanova sumen per a 
la dinamització econòmica
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí i la Unió Empresarial 
de l’Anoia han decidit sumar 
esforços i treballar en una ma-
teixa direcció per contribuir a 
la dinamització econòmica del 
territori. Aquest compromís 
públic-privat, es va rubricar 
aquest dilluns, i comprèn di-
ferents projectes destinats a 
la promoció, la formació i el 
suport empresarial que es ve-
hicularan a través del Centre 
d’Innovació i Servei a les Em-
preses ubicat al polígon Riera 
de Castellolí, de Vilanova del 
Camí.
Un dels projectes en el qual 
administració i patronal han 
començat a treballar és la 
possible creació d’un clúster 
del paper i les arts gràfiques. 

Vich ha reconegut l’esforç del 
sector paperer i de les arts 
gràfiques que, en moments 
complicats com els actuals, 
continuen invertint en el ter-
ritori. L’alcalde va parlar con-
cretament de la paperera Ter-
ra Nova instal·lada al polígon 
Plans d’Arau de La Pobla de 
Claramunt que recentment ha 
fet una inversió de 45 milions 
d’euros en una nova factoria. 
Ramon Felip, president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
està convençut que el projecte 
pot créixer i incorporar també 
les empreses de comarques 
veïnes com la del Penedès, on 
el sector paperer és força im-
portant. Felip creu que el clús-
ter del paper, arts gràfiques i 
packaging podria convertir-se 
en un referent internacional.

La Policia Local 
fa xerrades sobre 
civisme i societat als 
alumnes d’ESO

La 7a Marató de Sang vol 
arribar a més famílies i jovent

El programa Mentor permetrà 
la integració entre polígons

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Un dels projectes que es vol 
impulsar a través del Centre 
d’Innovació i Servei a les em-
preses de la Conca d’Òdena 
és el programa Mentor, l’ob-
jectiu del qual és la integració 
dels polígons de Vilanova del 
Camí, La Pobla i Òdena en 
una mateixa oferta comercial. 
El programa, que ha elaborat 
la Diputació de Barcelona, és 
un pla de millora i dinamització 
dels polígons d’activitat eco-
nòmica que cerca, com dè-
iem, la fusió dels tres polígons 
veïns. A més de la promoció 
dels propis polígons com una 
única realitat, aquesta unió 
es podria materialitzar amb 
la mancomunitat de serveis 
com la neteja, la il·luminació, 

la senyalització, la mobilitat i la 
formació. 
La presentació d’aquesta ali-
ança es farà oficialment el pro-
per 29 de maig i està previst 
que hi participi una cinquante-
na de persones, entre agents 
econòmics i socials, industri-
als i empresaris dels tres po-
lígons industrials de la Conca. 
També hi prendran part els al-
caldes Joan Vich, Carles Ca-
sanova i Santi Broch, així com 
el president suplent de l’Àrea 
de Desenvolupament Econò-
mic i Social de la Diputació de 
Barcelona, Joan Roca i Lleo-
nart. I també està confirmada 
la participació de Francesc 
Ribera, Director de la Unió de 
Polígons Industrials de Cata-
lunya (UPIC).

Els polígons de Vilanova, la Pobla i Òdena compartiran sinèrgies. 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Avui se celebra la 7a Marató 
de donació de sang de Vilano-
va del Camí. La campanya es-
pecial, organitzada pel Banc 
de Sang i Teixits (BST), amb 
la implicació de l’ajuntament 
de Vilanova i l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia, 
es va presentar públicament, 
on els responsables de la ma-
rató van explicar que, l’objec-
tiu és assolir un nou rècord de 
donants que superi les 350 
persones de l’edició anterior. 
Aquest any, cal destacar la 
cita en dia laborable, un di-
vendres, per tal d’incrementar 
la participació, ja que els caps 
de setmana algunes persones 
aprofiten per fer activitats fora 
del municipi o per atendre as-
sumptes familiars. 
La donació de sang es podrà 
fer, com en ocasions anteriors, 
de les deu del matí a les deu 
de la nit ininterrompudament 
a Can Papasseit. Tot i així el 
promotor del Banc de Sang i 
Teixits a la Catalunya Central, 

Khaled Khatib, ha demanat a 
les persones que puguin anar 
a donar sang al matí que no 
ho deixin per la tarda, ja que 
és quan més persones solen 
acudir i malgrat els mitjans no 
es pot atendre a tothom amb 
agilitat.
Com a novetat, aquest any es 
vol estendre la presència de la 
Marató a les xarxes socials a 
través de l’etiqueta #MSang-
Vilanova i per mitjà d’un espai 
especial creat al Facebook del 
Banc de Sang: www.facebo-
ok.com/donarsang. D’aquesta 
manera es vol mobilitzar la 
societat vilanovina present a 
Twitter i Facebook, però es-
pecialment el jovent. A més a 
més, aquest any a Vilanova 
del Camí s’ha mobilitzat el tei-
xit educatiu per la difusió de 
la Marató i la importància de 
la donació de sang. L’alumnat 
de 5è i 6è de les escoles del 
municipi han dissenyat car-
tells informatius i han treballat 
a l’aula per què és important 
donar sang.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’alumnat de l’Institut Pla de 
les Moreres ha iniciat aquesta 
setmana un cicle de xerrades 
sobre “Civisme i convivèn-
cia”. La Policia Local de Vila-
nova del Camí i els Mossos 
d’Esquadra s’encarreguen 
d’impartir les sessions infor-
matives a uns 250 alumnes 
al llarg del mes de maig. Les 
bretolades i els actes vandà-
lics, l’Ordenança Municipal 
sobre Civisme i la llei de Res-
ponsabilitat Penal del Menor 
seran els principals temes que 
abordaran.
La idea és arribar als més jo-
ves per a sensibilitzar-los de 
les pràctiques incíviques que 
es cometen als espais d’ús 
compartit, tant al carrer com 
a l’escola o als equipaments 
municipals. El cicle s’adreça 
a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO 
de l’Institut Pla de les Moreres. 
Segons Marc Peña s’ha triat 
precisament la franja d’edat 
dels 11 als 13 anys d’edat per 
introduir al jovent en aquesta 
matèria i també en la normati-
va que la regula. En total, Po-
licia Local i Mossos faran una 
desena de sessions formati-
ves, cinc per a l’alumnat de 1r 
i cinc per al de 2n d’ESO.
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Castellolí s’endinsa en el gruix 
d’actes de la seva Festa Major 
CASTELLOLÍ / REDACCIÓ

Castellolí ja està a punt per 
a viure el gruix d’actes de la 
seva Festa Major, que ja va 
començar la setmana pas-
sada amb algunes activitats, 
com la 5a edició de la Tuga-
Trail, el dimecres 1 de maig, o 
els campionats de “Play-Stati-
on” i del Truc, el diumenge 5. 
Així doncs, des d’avui diven-
dres i fins aquest diumenge, 
s’allargaran els actes de Festa 
Major del municipi anoienc. 
La primera tindrà lloc avui, a 
partir de les vuit del vespre, 
amb la final del torneig “Copa 
Primavera”, a la zona esporti-
va. Aquest mateix divendres, 
també tindrà lloc a la sala La 
Brillante, el concert del grup 
de música, “No time to break 
it”, a partir de les nou del ves-
pre. 
Els actes continuaran demà 
dissabte, des de les deu del 
matí, amb una xocolatada 
popular, al parc de la Ronda 
de la Font. A la mateixa hora, 
i també al parc, començarà 
la Gimcana Boja. A les onze, 
tindran lloc els tallers de pin-

tura efímera i d’altres activi-
tats organitzades per l’AMPA 
Escola les Passeres, al Parc 
de la Ronda de la Font. A con-
tinuació, a la una del migdia, 
es donarà la benvinguda a 
la Festa Major, amb el pregó 
de la festa a càrrec de Jesús 
Brugués i Brugués, al balcó 
de l’ajuntament. Tot seguit, es 
farà el lliurament de premis 
del campionat del Truc i de la 
Gimacana, a més de donar un 
obsequi als nadons nascuts 
des de la darrera Festa Major. 
Seguidament, també es farà 
un homenatge a Martina Her-
nández, qui any rere any fa la 
xocolatada de la festa. 
Per a seguir amb els actes, 
a 2/4 de tres de la tarda, a la 
plaça de les Escoles, tindrà 
lloc la gran arrossada popular. 
Durant la tarda, les activitats 
continuaran amb l’inici de la 
competició de trial, “Memorial 
Miquel Mabras”, organitzat per 
la secció motociclista. A 2/4 de 
sis, hi haurà el partit de futbol 
sala, casats contra solters, 
a la pista esportiva, mentre 
que a la mateixa hora s’han 

organitzat un taller de manu-
alitats i una sessió d’escala-
da. Al vespre, arribarà el gran 
concert de Festa Major, a les 
vuit a la sala La Brillante, amb 
l’orquestra Glacé, que seguirà 
durant la nit amb ball. 

Diumenge amb fi de festa
Pel que fa a diumenge, a les 
nou hi haurà les matines amb 
torna, a la plaça de les Esco-
les, mentre que a la mateixa 
hora començarà el campionat 
d’inèrcia amb la baixada d’an-
dròmines. A 3/4 d’onze tindrà 
lloc la Missa cantada de Festa 
Major, i un cop acabi hi haurà 
la Cercavila popular. A la una 
del migdia es farà el vermut i 
les tradicionals sardanes amb 
el quintet “Terres de Marca”. 
Els actes de tarda comença-
ran amb la representació tea-
tral, “Pel davant i pel darrera” 
de la companyia La Brillante, 
a 2/4 de set. A 2/4 de nou, tin-
drà lloc el ressopó al carrer, 
que acabarà amb l’espectacle 
de foc per acomiadar la Festa 
Major amb la colla Diables Mal 
Llamp.  

La parròquia de la Pobla visita 
el Santuari de Montserrat
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Diumenge passat, i amb mo-
tiu de la festivitat de la Mare 
de Déu de Montserrat del 27 
d’abril, tot i el mal temps que 
va fer, el grup de catequesi 
de la parròquia de Santa Ma-
ria de La Pobla de Claramunt, 
juntament amb les seves fa-
mílies i acompanyats pel seu 
Rector Miguel Guillen Peña 
MJ, van fer una peregrinació 
al Santuari d’aquesta Verge i 
van assistir a la celebració de 
la Santa Missa en la qual van 
tenir una participació activa 
durant la presentació d’ofre-

nes. Es va oferir a la Mare de 
Déu un mural confeccionat 
pels nens i nenes amb una 
fotografia de la Mare de Déu i 
els noms  dels integrants dels 
dos grups,  oli casolà elaborat 
per dues famílies del poble i 
paper i cartolina en  represen-
tació de part de la indústria de 
la comarca.
En la seva presentació, una 
catequista va donar gràcies a 
la Mare de Déu de Montserrat, 
per aquest curs de catequesi 
que ja s’acaba i que ha estat 
ple d’activitats compartides 
amb pares i nens. 

Els nens i nenes de catequesi amb els seus pares, durant la visita a la Mare de Déu.

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 versions 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 
Hernández.
10:00h: Gimcana popular. Inscripcions durant la 
xocolatada.
11:00h: Tallers de pintura organitzats per AMPA CEIP 
Castellolí. Pintem al carrer amb guixos de colors.
A l’Ajuntament,
13:00h: Pregó de la Festa Major a càrrec de Jesús 
Brugués i Brugués al balcó de l’Ajuntament acom-
panyat 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 Festa Major. Home-
natge 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” organitzat per la Secció Motociclista.
A la zona esportiva,
17:30h: Partit de futbol sala, 3a copa Penya Blaugra-
na. 
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’orquestra Vida. Espectacle El 
món des d’una rajola. 
00:00h: Gran ball de Festa Major 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 gegan-
tons elaborats 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 Teatre La Brillante de 
Castellolí presenta “Pel davant i pel darrera” de 
Michael Frayn.
20:30h: Tradicional ressopó al carrer amb cava i coca 
per tothom qui ens vulgui acompanyar.
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’o�cina amb un preu de
 12 € adults i 8 € menors de 12 anys, �ns 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 començar l’obra amb un preu 
de 5 €
Venda d’entrades pel ball del dissabte 11
A La Brillante abans de començar l’acte amb un preu 
de 8€ una persona i 15€ la parella
Abonaments
Descompte del 10% per la compra anticipada i 
conjunta de tots els actes. Descompte del 20% pels 
aturats, pensionistes i famílies nombroses. Cal 
comprar-lo a l’Ajuntament abans del divendres 10 
de maig. No s’aplicaran els descomptes comprant 
directament les entrades als actes.
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L’odenenc Xavier Gabarró, 
hereu de la Catalunya Central
ÒDENA / REDACCIÓ

El passat dissabte va tenir lloc 
a la Valldan l’acte de procla-
mació de la pubilla i hereu i les 
dames i fadrins de la Catalu-
nya Central 2013, en el què 
dos representants anoiencs 
han resultat elegits; l’odenenc, 
Xavier Gabarró com a hereu, i 
el pierenc Xavier Andreu com 
a primer fadrí.   
Al llarg del matí, l’escola de 
la Valldan va acollir la trente-
na de candidats, 15 pubilles 
i  14 hereus, per realitzar els 
exàmens i l’entrevista perso-
nal. Les proves que van haver 
de  superar consistien en 20 
qüestions de cultura general 
i de les tradicions catalanes, 
redacció i exposició oral. A la 
tarda, amb l’arribada de molts 
dels representats del pubi-

llatge d’arreu de Catalunya, 
l’acte de proclamació va tenir 
lloc al pavelló de Suècia, que 
es va omplir de gom a gom. 
El veredicte del jurat, que va 
valorar els coneixements dels 
candidats va ser, com a pubi-
lla, Cristina Ribera de Solsona 
(Solsonès), Xavier Gabarró 
d’Òdena, com a hereu, la pri-
mera dama és Helena López, 
de Manresa (Bages), el primer 
fadrí és Xavier Andreu, de Pie-
ra, i la segona dama i el segon 
fadrí són Judit Balaguer i Joan 
Pla, ambdós de la Valldan de 
Berga (Berguedà).
Xavier Gabarró, durant tot 
l’any 2012 va ser l’hereu 
d’Òdena i el que va represen-
tar el municipi a tots els actes 
del pubillatge juntament amb  
la pubilla Mireia Gonzàlez.

Avui, demà i diumenge tindran lloc els actes de la Festa Major de l’Espelt.

L’Espelt celebra aquest cap de 
setmana les Festes del Roser

ÒDENA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana la 
festa a Òdena serà al nucli de 
l’Espelt, i és que avui, demà i 
diumenge tindrà lloc la cele-
bració de les Festes del Roser 
organitzades per l’Associació 
Cultural Centre de l’Espelt i 
amb la col·laboració de l’ajun-
tament d’Òdena.
Per començar la celebració, 
avui a les nou del vespre tin-
drà lloc el concurs de postres, 
seguit de la sardinada popular. 
A 2/4 de dotze es pronuncia-
rà el pregó i pels que vulguin 
allargar la nit, hi haurà música 
en viu amb el grup Jokb i Mo-
jitos. 

Inauguració de la pista
Demà dissabte, al matí, en 
motiu de la inauguració de la 
pista esportiva i d’skate que 
s’ha construït a l’Espelt, es 
realitzaran diferents exhibici-
ons d’aquesta modalitat i una 
competició d’scooters. A la 
una del migdia doncs, tindrà 
lloc l’acte protocol·lari d’inau-
guració de la pista, seguit d’un 
refrigeri per a tots els assis-

tents. Al migdia tindrà lloc l’ar-
rossada popular i a la tarda, 
s’ha programat un espectacle 
d’animació infantil a càrrec del 
grup de “Deparranda”, a més 
de celebrar-se el tradicional 
partit de solters contra casats i 
una cercavila amb el grup “Mal 
Llamp” per tancar les activitats 
de tarda. A les onze del ves-
pre, tindrà lloc l’actuació de 
monòlegs de Quim Vila, al te-
atre del Centre.
El darrer dia de festa, diu-
menge, a les nou tindrà lloc el 
tradicional concurs de bitlles 
i la segona cursa popular de 
l’Espelt. A les onze l’esmorzar 
popular i a 2/4 de dotze l’ofici 
solemne. A la tarda, a les cinc 
hi haurà inflables per els més 
menuts i posarà el punt i final 
de les Festes del Roser de 
l’Espelt el ball de vetlla amb 
l’orquestra “Café Trio” i una 
traca final de festa.
Per a més informació sobre els 
actes, horaris, preus i espais 
on es realitzaran les activitats 
podeu consultar el programa a 
la pàgina web municipal www.
odena.cat

Òdena estrena nous 
respresentants del pubillatge 

Les pubilles i hereus sortint, juntament amb els nous, acompanyats per la regidora de Cultura.

ÒDENA / REDACCIÓ

El passat dimecres 1 de maig 
en el marc de la Festa Major 
d’Òdena va tenir lloc l’acte de 
proclamació de l’hereu i la pu-
billa d’Òdena i dels hereuets i 
pubilletes d’Òdena i l’Espelt. 
Després d’un seguit de proves 
que van realitzar els candidats, 
Georgina Gabarró i Morente 
és la nova pubilla d’Òdena, 
quedant desert el títol d’hereu 
per falta de candidats. Com a 
primera dama, va resultar es-
collida Sònia Prieto i Mabras. 
A més, també es va realitzar 
el sorteig dels candidats a he-
reuets i pubilletes d’Òdena i 
l’Espelt que va escaure a Ju-
dit Carreras i Plaza, pubilleta 
d’Òdena, Biel Casanova i Jo-
vell, hereuet d’Òdena, Núria 
Regordosa i Llamas, Dameta 

d’Òdena. I per l’Espelt, Eva 
Marçal i Domínguez, pubilleta, 
i Albert Sanchez i Fabregat, 
hereuet. 
Així, el pubillatge sortint, Mi-
reia Gonzalez i Freixas, pubi-
lla d’Òdena, Xavier Gabarró 
i Morente, hereu d’Òdena, 
Judit Serra i Bringué, pubille-
ta d’Òdena, Quim Gabarró i 
Bosch, hereuet d’Òdena, Ma-
rina Gabarró i Nadal, pubilleta 
de l’Espelt, i Guim Gabarró i 
Sorri, hereuet de l’Espelt, van 
deixar pas als nous sense 
abans dedicar unes paraules 
d’agraïment i satisfacció per 
tot el viscut aquest any dins 
la tradició del pubillatge. Els 
nous representants es mos-
tren molt contents amb la nova 
oportunitat de representar el 
seu poble arreu de Catalunya.

Èxit de públic al tradicional 
Aplec del Castell de la Pobla
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Després d’uns dies de pluja, el 
dimecres 1 de maig va brillar 
el sol. Aquest fet va animar la 
gent a pujar fins al Castell de 
la Pobla de Claramunt i par-
ticipar en el tradicional aplec, 
que va organitzar la regidoria 
de Cultura de l’ajuntament de 
la Pobla de Claramunt. Un es-
morzar popular, animació mu-
sical amb el grup Plou i Fa Sol 
o una ballada de sardanes són 
algunes de les activitats que 
es van dur a terme a la fortale-
sa fins al migdia.
Cap a les nou del matí mol-
ta gent ja va enfilar la pujada 
del camí del castell. A dalt els 
esperava un esmorzar, que 
va preparar un grup de nois i 
noies de l’entitat juvenil pobla-
tana Cal 18 i que va consistir 
en entrepans, cafès amb llet 
i begudes. Van vendre uns 
200 entrepans. Mentre alguns 
esmorzaven sota un arbre, el 
mossèn del municipi, Miquel 
Guillén, va beneir el terme, 
com ja és tradició. Tot seguit, 

va oficiar una missa a la cape-
lla de Santa Margarida. 
Un cop finalitzada la celebració 
litúrgica, va començar l’anima-
ció musical del grup Plou i Fa 
Sol, que van fer ballar petits i 
grans. A 2/4 de dotze del matí, 
amb la música de l’Himne de 
l’Alegria de fons, es van enlai-
rar 300 globus blancs a favor 
de la Pau. Mitja hora més tard, 
va començar una ballada de 
sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Manresa. Feia goig veure 
la plaça plena de sardanistes. 
La ballada es va acabar cap a 
2/4 de dues del migdia.

Activitats complementàries
A més d’aquestes activitats, i 
com ja fa uns quants anys, hi 
va haver tir amb arc, a càrrec 
del grup Ad·Domini·Latere. 
Cap a les dues del migdia la 
gent va començar a baixar de 
la fortalesa, tot i que encara hi 
havia algunes persones que 
aprofitaven el bon dia que feia 
per fer l’excursió fins a dalt i 
contemplar el paisatge.

L’ajuntament de 
Jorba convoca als 
veïns a una nova 
sessió informativa

JORBA / REDACCIÓ

Per al proper dijous 16 de 
maig, l’ajuntament de Jorba 
ha convocat els veïns i veï-
nes a una nova reunió, per 
informar i recollir opinions so-
bre diversos assumptes. En 
aquesta ocasió es tractarà el 
pressupost municipal i els cor-
responents objectius d’equili-
bri, de solvència i de contenció 
de l’endeutament pels quals 
s’està vetllant. També s’infor-
marà sobre els canvis en el 
projecte de rehabilitació del 
nucli històric per a l’adequació 
a les rutes turístiques, i sobre 
les possibilitats de realització 
de la llista de més de 70 peti-
tes actuacions de millora que 
van ser suggerides pels veïns 
durant el primer semestre del 
2011. Finalment es tractarà 
sobre dos aspectes del de-
senvolupament econòmic, un 
referit al Parc d’Innovació de 
la zona de Cal Blasi i l’altre 
vinculat al centre comercial 
de Bon Àrea. La documenta-
ció informativa de la reunió es 
podrà consultar a la sala de 
Plens o a la web municipal du-
rant les setmanes posteriors.

La colla excursionista 
de Vilanova celebra 
el seu 14è aniversari 
amb una sortida
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El dia 1 de maig, la Colla Ex-
cursionista de Vilanova del 
Camí va celebrar el 14è ani-
versari, amb una sortida ma-
tinal pel voltants d’Igualada, 
en què hi van particpar uns 
setanta. Van fer una caminada 
semi-urbana, anant pels car-
rers de Vilanova fins al Parc 
Fluvial, on féren una parada a 
la Creu del Maginet. Després 
d’explicar una mica d’història 
sobre la creu, continuaren pel 
marge dret del riu, seguint la 
ruta pel rec, amb les explica-
cions sobre les adoberies, el 
Museu de la Pell, la fàbrica 
tèxtil i cotonera de cal Boyer, 
fins arribar al terme de Santa 
Margarida de Montbui. Allà 
visitaren l’ermita de Sant Jau-
me Ses Oliveres, travessant 
el pont de Fàtima i pujant per 
les escales que donen al car-
rer Vallbona, fins a Les Comes 
on van arribar a la muntanya 
de les Guixeres per seguir fins 
a Can Roca. Des d’allà, con-
tinuaren el camí, passant per 
l’església del Barri Sant Pere, 
i arribant finalment de nou a 
Vilanova.
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El pubillatge pierenc, entre els 
representants de Catalunya

Els hereus, pubilles, dames i fadrins entrants i sortints de la Catalunya Central.

PIERA / REDACCIÓ

Dissabte passat es va celebrar 
l’acte de proclamació de la Pu-
billa i l’Hereu de la Catalunya 
Central, amb bons resultats 
per al Pubillatge pierenc i el tí-
tol de primer fadrí per a Xavier 
Andreu, l’actual hereu de Pie-
ra. Així, el 4 de maig va tenir 
lloc un lluït acte a La Valldan 
(Berga), amb una nodrida par-
ticipació d’hereus i pubilles de 
la intercomarcal anomenada 
Catalunya Central. També 
hi van assistir representants 
d’altres comarques, tot i que 
no entraven en concurs. Co-
incidint amb aquesta jornada, 
es va acomiadar Silvia Pino, 
la 2a Dama de la Catalunya 
Central, després d’un any bri-
llant durant el qual ha captivat 
a tot el pubillatge amb la seva 
senzillesa, serietat i coneixe-
ments.

Hereu i fadrí de l’Anoia
D’altra banda, en aquest acte 

es van escollir els nous re-
presentants del pubillatge. 
Piera va presentar a concurs 
Marina Pérez i Xavier Andreu, 
l’Hereu i la Pubilla pierencs 
d’enguany. Després de l’exa-
men i la deliberació del jurat, 
del qual el pubillatge de Piera 
i Josep M. Rosell, regidor de 
Cultura, van formar part, Ma-
rina va assolir el quart lloc, a 
molts pocs punts de la tercera 
classificada, la segona dama. 
Per la seva part, Xavier An-
dreu va fer un examen brillant 
i, a banda d’aconseguir la fai-
xa de primer Fadrí de la Ca-
talunya Central, es va quedar 
a només dos punts de l’Hereu 
de la Catalunya Central, Xavi-
er Gabarró, d’Òdena.
Aquest any la comarca de 
l’Anoia ha aconseguit els dos 
primers i màxims represen-
tants de la Intercomarcal, 
Catalunya Central, un fet que 
porta a l’Anoia a la primera 
plana del pubillatge. 

Piera fa un balanç positiu de les 
Festes del Sant Crist d’enguany

Els representants municipals durant l’ofici religiós solemne de la diada.

PIERA / REDACCIÓ

Després de la diada de Sant 
Jordi, les festes del Sant Crist 
de Piera han ofert diverses 
activitats, amb els actes de la 
diada del Sant Crist, jornada 
central de les Festes.
Les festes han inclòs la XVII 
Trobada Gegantera Vila de 
Piera, trobada i cercavila pels 
carrers de Piera, ball de cap-
vespre, correfoc amb els Di-
ables de Piera o concert amb 
el grup Mitjanit el dissabte 27 
d’abril. El diumenge 28, diada 
del Sant Crist, es van aplegar 
els actes més tradicionals i 
emblemàtics de les festes, 
amb l’ofrena floral al Sant 
Crist de Piera, l’ofici religiós 
solemne i renovació del vot de 
poble, ballada de sardanes, 
concert i ball, amb l’Orquestra 
Rosaleda, que es van haver 
de traslladar al Teatre Foment 
de Piera a causa de la pluja.
Un altre dels actes ja més que 
consolidats de les Festes és 
l’Aplec de Mas Bonans, que 
el dimecres 1 de maig va ce-

lebrar la 37a edició. Un dia es-
plèndid va acompanyar l’aplec 
d’enguany, que va incloure 
missa, ballada doble de sar-
danes amb les cobles Maricel i 
Marinada, paella popular, jocs 
de cucanya i ballada de sarda-
nes a la tarda, amb la Cobla 
Principal de Terrassa.
El divendres 3 de maig, va ser 
nit de karaoke amb la Karao-
ke’s Band, a l’Espai d’Entitats, 
amb una banda que va oferir 
un acompanyament de luxe 
a tothom qui va voler cantar.

El dissabte 4 de maig, va tenir 
lloc la XIV Trobada de puntai-
res, a la nau de Cal Sanahuja, 
organitzada per les Puntaires 
de Piera i amb premis per a les 
puntaires de més edat. A la nit, 
teatre amb l’obra Solterons, al 
Teatre Foment de Piera.
D’aquesta manera, es fa una 
valoració molt positiva dels 
actes d’enguany de les Fes-
tes del Sant Crist de Piera, 
que malgrat la pluja d’algunes 
dies, es van poder dur a terme 
sense problemes.

La 2a Cursa dels Cobardes 
augmenta de participació
PIERA / REDACCIÓ

El passat diumenge la 2a Cur-
sa dels Cobardes engegava, 
tal com estava previst, a les 
vuit del matí. Envoltats d’un 
paisatge emblemàtic com és 
el de la Pineda de Can Ferrer 
del Coll, començaven a córrer 
els prop de 200 participants 
inscrits. El recorregut, més 
exigent que el de l’any passat, 
es va dirigir cap a la bandera 
de Vallbona. Un cop passada 
la bandera, i recorrent un tram 
de pista, arribava a un des-
cens per un corriol salvatge.
Entre la vegetació, els corre-
dors es van dirigir cap al Be-
dorc i després cap al Figuerot. 
Arribats a aquesta muntanya, 
se seguia recte per creuar cap 
a la Guitza, on continuava la 
cursa cap a Cabrera per tom-
bar després cap a Vallbona, 

passant per Ca la Fou. Les 
increïbles panoràmiques mos-
traven la vall des de tots els 
angles. Un cop a Ca la Fou, 
es va creuar el riu Anoia per 
baixar un caminet abrupte 
que lligava amb la riera seca, 
per seguir cap al Matà i posar 
rumb cap a l’arribada. Passant 
Can Ferrer del Coll s’entreve-
ia la Pineda, on va finalitzar el 
recorregut.
Un cop finalitzada la cursa, 
es van entregar els obsequis i 
premis i hi va haver un esmor-
zar en un ambient familiar que 
omplia la Pineda. La valoració 
final de la cursa per part dels 
organitzadors, l’AV del Be-
dorc, és molt positiva i recollint 
impressions dels participants i 
del públic la percepció és que 
s’ha millorat molt respecte de 
la primera edició.

L’Aula Municipal de Música 
obre el període d’inscripcions
PIERA / REDACCIÓ

L’Aula Municipal de Música de 
Piera té obert el període de 
matrícules i inscripcions per 
al pròxim curs 2013-14, fins 
al 31 de maig, a Ca la Mestra. 
L’Aula de Música Maria Esco-
là i Cases ofereix uns estudis 
reglats, així com també una 
àmplia oferta d’activitats rela-

cionades amb la música i les 
formacions musicals: com-
bos, conjunts instrumentals... 
(Música +), amb la finalitat 
que tots ells formin part de les 
activitats educatives, terapèu-
tiques i socioculturals de Pi-
era. Per a més informació us 
podeu adreçar a l’edifici Ca la 
Mestra o al 93 776 21 37.

El Centre de Dia Mar 
i Cel busca voluntaris 
per a participar en les 
activitats del recinte
PIERA / REDACCIÓ

El Centre de Dia Mar i Cel 
busca la col·laboració de per-
sones voluntàries que vulguin 
participar en les diferents acti-
vitats que s’estan organitzant 
al centre per als seus usuaris. 
La intenció és que, en breu, es 
puguin fer sortides, activitats a 
l’exterior... Només cal que les 
persones voluntàries vulguin 
o puguin dedicar una estona 
del seu temps per ajudar en 
les activitats programades. Si 
esteu interessats en aquesta 
iniciativa tan gratificant, us po-
deu adreçar al Centre de Dia 
(plaça Mar i Cel), tots els di-
mecres i divendres, de 2/4 de 
deu a 2/4 d’una del migdia.

Nou període de 
preinscripcions a la 
formació d’adults
PIERA / REDACCIÓ

Durant aquest mes de maig 
s’obre un nou període de 
preinscripcions per a aquells 
ensenyaments considerats 
no obligatoris o de formació 
d’adults, tant de batxillerat 
com de cicles formatius de 
grau mitjà o superior, a més 
dels PQPI, els cursos especí-
fics per a l’accés a cicles i la 
formació d’adults. 
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El CRIP dóna el tret de sortida a la 
seva programació d’activitats i cursos
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El Centre de Restauració i In-
terpretació Paleontològic dels 
Hostalets de Pierola (CRIP) ja 
està en marxa amb la progra-
mació d’un conjunt de cursos 
i activitats que començaran 
dimarts vinent, 14 de maig, 
amb un acte de celebració. 
El pròxim dimarts doncs, i en 
l’àmbit de l’inici del primer curs 
d’especialització paleontològi-
ca, l’ajuntament dels Hostalets 
de Pierola organitzarà un acte 
per a celebrar l’inici de les acti-
vitats al CRIP. L’esdeveniment 
servirà per donar la benvingu-
da als alumnes del curs, provi-
nents d’arreu del món (EEUU, 
Austràlia, Colòmbia, Itàlia...), i 

al mateix temps donar-se a co-
nèixer als veïns hostaletencs i 
de la zona amb la posada en 
marxa del projecte i l’inici de 
les activitats.
El programa començarà a les 
vuit del vespre, amb l’arribada 
dels alumnes i veïns a l’Au-
ditori de Cal Figueres. Deu 
minuts més tard, es donarà 
inici de l’acte acadèmic, en 
què l’empresa “Transmitting 
Science” donarà la benvingu-
da als alumnes del curs. Pocs 
minuts abans de 2/4 de nou, 
la directora tècnica del CRIP, 
Judit Llopart , explicarà el 
projecte del centre a tots els 
assistents. A continuació, la 
regidora de cultura de l’ajun-

tament dels Hostalets de Pi-
erola, Marta Casas, explicarà 
la història del projecte i el seu 
desenvolupament, i per tan-
car, l’alcalde dels Hostalets de 
Pierola, Daniel Vendrell, inau-
gurarà el curs i les activitats 
del CRIP.

El CRIP a la xarxa 
El CRIP està donant les se-
ves primeres passes, tant pel 
que fa a les activitats que s’hi 
desenvolupen com per la co-
municació de les mateixes i en 
aquest sentit, s’ha obert el nou 
web del centre www.crip.cat, a 
través de la qual es podrà es-
tar al dia de les informacions 
del centre i les activitats.

Capellades es reuneix per a 
preparar la Festa Major
CAPELLADES / LA VEU

La regidora de Cultura i Fes-
tes de l’ajuntament de Cape-
llades, Mireia Font, ha convo-
cat a les entitats de la vila per 
plantejar el model organitzatiu 
de la Festa Major.
La regidora ha explicat a les 
entitats que s’ofereixen dues 
propostes. La primera passa 
per crear una entitat autònoma 
que s’encarregarà de preparar 
els dies de festa i de gestio-
nar el pressupost.  La segona 
opció, similar a com s’ha fet 
en els darrers anys, continua 

tenint a l’ajuntament com a 
principal organitzador, amb la 
col·laboració de les diverses 
entitats tant a l’hora de propo-
sar coses com, per exemple, 
d’explotar les barres.
Després de debatre durant un 
parell d’hores, finalment s’ha 
decidit tornar a quedar aquest 
proper dilluns, 13 de maig, 
a 2/4 de nou del vespre, per 
triar un dels dos models. A la 
reunió hi són convidades tant 
les entitats com totes les per-
sones que a títol individual hi 
vulguin prendre part.

Hostalets de Pierola presenta 
el Club de lectura i cinema

La presentació del club es va fer el passat divendres 3 de maig.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El Club de cinema i lectura 
es va presentar en societat el 
passat divendres 3 de maig. El 
moderador, Joan Millaret, va 
fer una exposició del funciona-
ment de les activitats del club. 
La mecànica serà la que fins 
ara, s’havia aplicat al Club de 
lectura. Es repartirà un exem-
plar de l’obra a tractar als que 
la vulguin llegir, i més tard es 
projectarà l’adaptació al cine-

ma, en una projecció oberta a 
tothom, per tal de comentar-la 
amb tots els assistents.
La primera lectura serà “La 
noia de la perla”, de Tracy 
Chevalier i la primera trobada 
el divendres, 28 de juny amb 
la projecció de la versió cine-
matogràfica de la novel·la tria-
da. Una bona manera de lligar 
literatura i cinema, tot copsant 
les tècniques emprades en els 
dos formats.

Un compositor capelladí 
guanya un premi internacional
CAPELLADES / LA VEU

El compositor capelladí Àlex 
Cassanyes va guanyar, el 
passat mes d’abril, el primer 
premi al concurs de compo-
sició “The 1st Annual Young 
European Bigband Composer 
Competition”, celebrat al JAZ-
ZHOUSE de Copenhagen. 
Els cinc compositors finalis-
tes van poder estar tres dies 
a Dinamarca on es van dur a 
terme els diferents assajos i el 
concert final. Va ser una expe-
riència molt emocionant per al 
músic de Capellades, ja que 
va poder treballar la seva obra 
amb músics d’alt nivell i així 
poder acordar amb el director 

els diferents continguts de la 
composició. 
Els altres finalistes, proce-
dents d’Alemanya, França, 
Polònia i Àustria van presentar 
unes magnífiques obres però 
que finalment l’obra guanya-
dora va ser “After The Dawn” 
d’Àlex Cassanyes. 
Els requisitis per a la compo-
sició eren que, a part de la 
formació de bigband, hi ha-
via d’estar inclòs també un 
quartet vocal. El concert final 
va ser dut a terme per la for-
mació The Bigband with vo-
cals, una bigband de la capi-
tal danesa dirigida per Mads 
Pagsberg.

Inaugurada l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà a les urbanitzacions

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

L’ajuntament dels Hostalets 
de Pierola va inaugurar el 
passat diumenge l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà a les ur-
banitzacions. Situada al Casal 
Montserrat de Can Fosalba, 
l’oficina obre cada dimarts al 
matí i ofereix els serveis de re-
cepció de documents i asses-
sorament al ciutadà. El padró 
és la gestió que s’haurà de 
continuar fent a l’ajuntament 
ja que el sistema informàtic 

que s’ha d’utilitzar està centra-
litzat. Amb aquest nou servei 
es reduiran els desplaçaments 
que els ciutadans de les urba-
nitzacions han de fer a l’ajun-
tament per motius burocràtics 
i agilitzarà tot tipus de tràmits.
A l’acte d’inauguració hi va as-
sistir l’alcalde, Daniel Vendrell, 
la 1a tinent d’alcaldia, Marta 
Casas, així com els regidors 
d’Urbanisme i Urbanitzacions, 
Pere Sarrà, i el regidor de 
Medi Ambient, Pere Barbado.

Ja estan obertes les 
preinscripcions per a la llar
CAPELLADES / LA VEU

Fins al 17 de maig es poden 
tramitar les preinscripcions 
per al proper curs a la Llar 
d’infants Vailets de Capella-
des. Les sol·licituds es poden 
fer directament a la mateixa 
escola o bé als serveis edu-
catius de l’ajuntament de Ca-
pellades, a la Biblioteca El 
Safareig. Cal portar fotocòpia 
del DNI del pare i la mare, de 
la targeta de la Seguretat So-
cial i del llibre de família.  Si 
el domicili no coincideix amb 
el del carnet, també cal el full 
d’empadronament. Els horaris 

d’inscripcions a la llar d’infants 
són de 2/4 de deu a 2/4 d’una 
del migdia i de 2/4 de quatre 
a 2/4 de cinc de la tarda. A 
l’ajuntament de 2/4 d’una a 2/4 
de tres i també, per tal de faci-
litar la conciliació entre vida la-
boral i familiar, s’obrirà aquest 
dissabte 11 de maig de deu 
del matí a 2/4 de dues.Final-
ment també cal recordar que 
fins el 17 de maig es poden fer 
les preinscripcions per als pro-
grames de qualificació profes-
sional inicial (PQPI). Són per a 
joves de 17 a 21 anys que no 
han acreditat el graduat.

L’alcalde Daniel Vendrell i la 1a tinent d’alcaldia van inaugurar l’espai.

El Mag Lari actua 
diumenge a La Lliga 
de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Màgia, música i sobretot molt 
d’humor són els principals 
ingredients de La Màgia del 
Mag Lari, un show per a tots 
els públics que tindrà lloc a La 
Lliga de Capellades aquest 
diumenge 12, on petits i grans 
gaudeixen d’aquesta enginyo-
sa i alhora divertida posada en 
escena. Un espectacle on tro-
bem el Mag Lari en estat pur. 
El seu estil, la seva màgia i 
per suposat, la interacció con-
tínua amb el públic. Un show 
que sempre té dos escenaris; 
el principal i la platea. Més de 
60 minuts intensos carregats 
d’aparicions, canvis de vestu-
ari, jocs de llums, i efectes es-
pecials. Tot això compaginat 
i coordinat amb una acurada 
selecció musical que us farà 
vibrar i tremolar de riure.
Així, diumenge, el Teatre La 
Lliga de Capellades acollirà el 
show de màgia d’aquest mag, 
a les sis de la tarda. El preu de 
l’entrada és de 15 euros per al 
no socia i de 12 per als socis. 
La venda anticipada d’entra-
des es farà avui divendres, de 
set a vuit de la tarda a la taqui-
lla del teatre.
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Masquefa enceta diumenge les 
activitats de la Festa de Sant Isidre
MASQUEFA / REDACCIÓ

La celebració del campionat 
de petanca i una actuació de 
la Coral l’Alzinar encetaran ja 
aquest mateix diumenge, 12 
de maig, les activitats d’una 
Festa de Sant Isidre més 
llarga que mai. La Festa Ma-
jor Petita, que se celebra en 
honor al patró de Masquefa, 
Sant Isidre, comptarà amb sis 
intensos dies (12, 15, 16, 17, 
18 i 19 de maig) d’actes per 
a tots els gustos i totes les 
edats.
Davant la crisi, l’ajuntament ha 
trobat fórmules imaginatives 
per fer més amb menys, amb 
el suport del teixit associatiu. 
La Festa de Sant Isidre no 
seria possible sense la impli-

cació de les entitats, que una 
vegada més col·laboraran en 
les activitats.

Tradició i novetats
El programa del Sant Isidre 
2013 combina els actes tradi-
cionals amb algunes novetats 
que aporten aire fresc. En el 
primer capítol destaquen la 
missa en honor a Sant Isidre, 
la cercavila, les havaneres i el 
Ball de la Garlanda, a més del 
Sopar de Faves i el lliurament 
de les Faves d’Argent. Aquest 
premis reconeixen cada any la 
tasca de dos masquefins que 
hagin dedicat voluntàriament 
temps i esforç a millorar la 
qualitat cultural, social, espor-
tiva i associativa de la vila. 

Pel que fa a les activitats no-
ves, sobresurten l’actuació de 
la Coral l’Alzinar, una de les 
activitats que encetarà la festa 
aquest mateix diumenge, un 
correfoc infantil dels diables, 
un parc amb inflables, o una 
missa i una ballada de sarda-
nes al Cementiri Vell.
La festa reserva sorpreses per 
a tothom. Els més petits xala-
ran amb diversos espectacles, 
i els joves aniran a dormir tard 
amb un concert i una disco-
mòbil. També els esports se-
ran presents a la cita amb 
Sant Isidre. Com l’edat, tam-
poc la butxaca no serà cap 
excusa per participar-hi. Totes 
les activitats són gratuïtes, a 
excepció del Sopar de Faves. 

Les cruïlles són els punts més conflictius i on s’estan pintant nous senyals.

La Torre de Claramunt millora 
la senyalització del municipi
LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

La Torre de Claramunt segueix 
el Pla de Mobilitat de la Dipu-
tació per a millorar la seguretat 
de les persones i els vehicles.
Durant l’abril i el maig, al nucli 
antic es realitzen tasques de 
pintura i senyalització vial ho-
ritzontal. Els treballs es duen a 
terme amb l’objectiu de refor-
çar la senyalització horitzontal 
i vertical en les principals cru-
ïlles del municipi, on el trànsit 
tant de vehicles com de perso-
nes és més freqüent.
Les tasques de senyalització 
s’inclouen entre el seguit de 
recomanacions que es con-
creten al Pla de Mobilitat de 
la Diputació de Barcelona, 
elaborat per un gabinet tèc-

nic especialitzat en mobilitat. 
L’ajuntament de La Torre de 
Claramunt disposa d’aquest 
document des de principis de 
l’any 2013 i, per aquest motiu, 
des del gener s’han realitzat 
diverses actuacions amb la fi-
nalitat de millorar la seguretat 
de les persones i els vehicles 
que circulen per les zones 
més comercials del municipi, 
el consultori mèdic, els centres 
escolars i escoles bressol i la 
zona cèntrica de l’ajuntament. 
Els responsables del consisto-
ri asseguren que, segons es 
preveu, les actuacions con-
tinuaran durant aquest 2013 
per complir les recomanacions 
del Pla de Mobilitat i, per tant, 
millorar la qualitat de vida.

Èxit de la caminada Montserrat 
a Peu de l’associació l’Alzinar 

Uns 110 participants van prendre part de la caminada.

MASQUEFA / REDACCIÓ

El passat diumenge 5 de maig 
es va celebrar a Masquefa la 
tradiciona caminada Montser-
rat a Peu, que com cada any 
ha organitzat l’Alzinar, Soci-
etat Recreativa i Cultural de 
Masquefa. Els 125 inscrits van 
gaudir del trajecte i l’experi-
ència, ja fos caminant o com 
acompanyants en autocar.
A 2/4 de cinc de la matinada 
s’obria la recollida d’acredita-
cions i a les cinc un grup de 
110 caminants van iniciar el 
trajecte de Masquefa a Mont-
serrat, que també passa pels 
termes municipals dels Hosta-
lets de Pierola i Collbató.
I mentre, a les vuit del matí 
l’autobús sortia des de la pla-
ça de l’Ajuntament cap a Co-
llbató, punt de trobada entre 
caminants i acompanyants i 
on es va fer el primer avitua-
llament.
Posteriorment el grup de cami-
nants va començar a pujar la 
muntanya seguint dos itinera-
ris en funció de la dificultat. Un 
grup va prendre el camí ano-
menat de “La Drecera”, amb 
cert nivell de dificultat, i un 
altre grup va agafar un camí 
amb una pendent més suau. 

El punt de trobada d’aquests 
dos camins va ser “La pedra 
blanca”, un petit altiplà enmig 
de la pujada de la muntanya. 
A partir d’aquest punt, els par-
ticipants ja es van anar dirigint 
cap el Monestir de Montserrat. 
Els primers en arribar ho van 
fer cap a 2/4 d’onze i l’orga-
nització els tenia preparat un 
segon avituallament per a re-
cuperar forces.
Aquest any també van pujar 
a Montserrat els gegants de 
Masquefa i els gegants de 
Costa Rica, grup que està 
passant uns dies a Masquefa. 
Ambdues colles van organit-
zar una bona festa i ballaruca 
amb tocs d’aquí i del Carib.

Bona valoració
L’Alzinar valora molt positi-
vament el Monserrat a Peu 
2013, tant pel nombre de par-
ticipants com per la responsa-
bilitat que van mostrar tots els 
assistents van posar durant la 
travessia. 
L’Alzinar agraeix a tots els ca-
minants, acompanyants i ge-
ganters la seva participació, 
sense tots ells, aquesta aven-
tura familiar no hagués estat 
possible.

El PSC informarà a ciutadans 
afectats per les preferents
MASQUEFA / REDACCIÓ

L’agrupació del PSC de Mas-
quefa és conscient que la 
pressió social i política és 
clau per lluitar contra les pro-
blemàtiques derivades de la 
crisi econòmica i que s’estan 
centrant en els col·lectius més 
dèbils de la nostra societat.
Les execucions hipotecàri-
es amb el seu reflex en els 
desnonaments o la situació 
creada per la col·locació de 
participacions preferents per 
part dels bancs està deixant 

a molts ciutadans i famílies 
abandonats a la seva sort. Da-
vant d’aquesta situació, l’agru-
pació del PSC a Masquefa 
obre un espai d’informació i 
assessorament a ciutadans 
amb problemes derivats de 
la llei hipotecària i de les par-
ticipacions preferents. Cada 
dissabte, d’onze a una la seu 
de l’agrupació estarà oberta i 
amb una persona que atendrà 
les demandes d’informació. La 
seu del PSC Masquefa es tro-
ba a l’Avinguda de Can Valls.

Carme torna a acollir la revisió 
d’ITV per a vehicles agrícoles
CARME / REDACCIÓ

Per tercer any consecutiu, les 
persones propietàries de ve-
hicles agrícoles com tractors i 
els seus remolcs, de ciclomo-
tors i també de quads i d’ex-
cavadores, van poder passar 
la ITV a Carme. El dimarts 30 
d’abril de nou a una del matí, 
a l’espai del carrer Sant Jordi, 
més d’una trenta de vehicles 
agrícoles van passar la ITV, 

gràcies a la col·laboració i a 
la bona entesa amb Acplus, 
empresa que desplaça la seva 
estació mòbil agrícola a Car-
me. L’Ajuntament de Carme 
agraeix la resposta dels pro-
pietaris de vehicles agrícoles 
i la bona feina de l’empresa 
Acplus. L’any 2014 es conti-
nuarà amb aquestes revisions 
al poble i segurament hi haurà 
ampliació horària.

Masquefa s’acomiada 
amb els darrers 
actes de la Ciutat 
Gegantera 2012
MASQUEFA / REDACCIÓ

Masquefa viu les darreres 
hores com a Ciutat Gegan-
tera. Aquest cap de setma-
na la Colla de Geganters i 
Grallers participarà en l’acte 
oficial de traspàs a Calella, 
Ciutat Gegantera 2013. Serà 
aleshores quan els geganters 
masquefins faran ballar per 
última vegada els gegants de 
Catalunya, el Treball i la Cul-
tura, i els gegantons, en Pau i 
n’Alegria, abans de passar-ne 
el testimoni a la formació del 
Maresme. 
Un dels darrers actes que 
està vivint Masquefa com a 
Ciutat Gegantera és la visita 
de dues colles de Costa Rica. 
Les ‘Mascaradas’ Los Cha-
potes (de la localitat de Bar-
va de Heredia) i Santana (de 
Santa Ana) es troben des de 
divendres passat a la vila, en 
un intercanvi cultural amb els 
geganters, la resta d’entitats i 
el poble en què estan donant 
a conèixer la singularitat de la 
seva tradició gegantera. Les 
‘Mascaradas’ Los Chapotes 
i Santana estaran a Catalu-
nya durant aproximadament 
un mes. A més de Masquefa, 
faran estada a Calella, Bada-
lona, Sant Celoni i la Llacuna. 
La Ciutat Gegantera 2012 ha 
estat possible gràcies a la de-
dicació de la Colla de Gegan-
ters i Grallers de Masquefa i 
els grallers i portadors de la 
Llacuna, que han ofert tot un 
any farcit d’activitats. També 
a la col·laboració de les admi-
nistracions, el teixit associatiu 
i els comerços.



20%   no acumulabe a altres promocions

5% en tots els articles

Flors i Violes
C/ Dr. Pujades 3

93 805 46 99
Igualada

ssOrtopèdia Duran
C/ Sant Simplici 13

608 69 23 18
Igualada

fi ns a un 50% de descompte 

Joieria Pons
Av. Balmes 61      Rbla. Sant Isidre 45

  93 803 63 84                 93 803 24 48
Igualada

10% descompte excepte promocions

10% excepte rebaixes i altres promocions

Lumberton
Av. Balmes 3

93 804 69 12
Igualada

5% en tots els articles

Authentic
Balmes 14

93 804 26 68
Igualada

excepte rebaixes
i altres promocions

Casa Victòria
C/ Born 7

93 803 19 74
Igualada

 

El Club del Subscriptor                            

Authentic

El Club del Subscriptor                            

Horizzontal
Rambla nova 5

93 804 11 37
Igualada

10% en tots els articles

Caro Cuore
C/ Òdena 44 

93 804 07 04
Igualada

excepte rebaixes
i altres promocions

5% en vins i caves excepte promocions

Igualavins
C/ La Torre 1
93 803 39 81

          Igualada

10% en tots els articles

Nus
C/ Aurora 59

93 804 24 47 - 685 149 657
Igualada

Anoia Trofeus
C/ Òdena 40
93 804 56 13

Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

 

Complements Dona
Av. Dr. Pasteur 30

667 55 08 75
Igualada

5% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

Òpal
C/ Òdena 19

93 803 43 99
Igualada

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

 10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

Italseta
C/ Sebastoà Artés 36

93 803 90 17
Igualada
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“En l’actual legislatura, a diferència de 
l’anterior, tothom ha tocat de peus a terra”

Entrevista a Jordi Sellarès, alcalde de Carme

Jordi Sellarès al seu despatx de l’ajuntament de Carme.

MARIA SAYAVERA / CARME

Aprofitant l’entrada de la pri-
mavera i el bon temps, aquest 
diumenge 12 de maig, com ja 
ve sent habitual, tindrà lloc a 
Carme la 16a edició de Fira 
Verd, la fira de la floristeria, jar-
dineria i complements; a més 
de la 6a Mostra d’artesania 
de fibres i productes naturals 
i la 6a Mostra d’antics oficis i 
activitats del bosc i la natura. 
Per aquets motiu doncs, hem 
volgut parlar amb l’alcalde de 
Carme, Jordi Sellarès, repas-
sant la situació econòmica, 
social i cultural del municipi, 
a més de reflexionar sobre el 
futur econòmic de la comarca 
i parlar del procés nacional en 
què es troba Catalunya, des 
del punt de vista de la política 
municipal. 

Ens trobem a l’equador de 
la legislatura. Com valora la 
feina feta fins ara? 
Suposo que la majoria de 
companys i companyes que 
es van presentar a eleccions 
es deuen trobar com ens hem 
trobat a Carme. Tens un pro-
grama generós d’intencions, 
pensant en el poble del futur, 
volent fer moltes coses, però 
d’entrada el primer any, des-
prés de governar una legisla-
tura i veure com anava tot, ens 
hem hagut de dedicar a fer de 
gestors, tenir bé els comptes 
i no patir perquè ens arribés 
el què ens temíem que podria 
arribar amb aquesta crisi. Això 
ens ha portat a veure que Car-
me segueix tirant econòmica-

ment, permetent-nos fer peti-
tes coses, amb la possibilitat 
de seguir pagant els profes-
sionals que tenim, els quals 
amb gran encert, els més im-
portants, els tenim compartits 
amb Orpí, el que significa un 
gran estalvi, a més de seguir 
pagant als proveïdors, etc. Tot 
i això, el programa amb el què 
ens vam presentar l’hem ha-
gut de passar pel “garbell”.

 
Quins són els principals 
projectes que teniu per a la 
resta de mandat? 
Els principals projectes es 
troben dins de la convocatò-
ria “Viure al poble”, que ens 
va ser aprovada, i gràcies a 
això, podrem desenvolupar tot 
el món del turisme familiar a 
Carme. D’altra banda, un altre 
dels projectes a destacar és el 
canvi i adequació d’una pisci-
na nova per als més menuts, 
com a primera prioritat, es-
perant que a l’estiu del 2014 
estigui enllestida. Dins de la 
convocatòria de subvencions 
de la Generalitat, el PUOSC, 
vam decidir invertir en petites 
obres de millora i manteni-
ment, amb asfaltat de carrers, 
voreres, baranes... que espe-
rem que ens aprovin. 

Aquesta és la vostra segona 
legislatura a l’ajuntament. 

Què hi heu trobat de diferent 
respecte a la primera?
En l’actual legislatura, a dife-
rència de l’anterior, tothom ha 
tocat de peus a terra. Aques-
ta és la segona legislatura en 
la què estic a l’ajuntament de 
Carme, i cal dir que serà l’últi-
ma, ja que crec que amb dues 
legislatures és més que sufici-
ent i és el màxim de temps en 
què estàs motivat. Tot i això, a 
Carme, tant en l’anterior com 
en aquesta, ens hem man-
tingut inflexibles considerant 
que, en un municipi com el 
nostre, qualsevol subvenció 
que arribés no la podíem ac-
ceptar si no arribava al 95% de 
finançament. Així ho vam fer i 
totes les obres de l’anterior es 
van fer seguint aquest criteri, 
igual que aquesta legislatura. 

S’ha de reconèixer però, que 
amb el retard de pagament de 
la Generalitat, s’ha patit, com 
a molts ajuntaments. 

Com ha afectat l’ofec econò-
mic de la Gencat a Carme? 
Penso que la Diputació ha 
salvat a molts pobles i munici-
pis, perquè el deute que havia 
contret la Generalitat cap als 
ajuntaments el va assumir la 
Diputació de Barcelona. Con-
cretament a Carme, Diputació 
va finançar tots els deutes que 
hi havia d’obra públic, a més 
del manteniment de l’escola 
bressol, ja que l’ajuntament 
pagava cada mes sense co-
brar. Però no va pagar el què 
deu de FEDER i de l’ACA. 
D’altra banda, el Pla d’Ajust 
de Madrid, a primers del 2012, 

també va anar molt bé, en què 
Carme s’hi va acollir per al-
gunes factures pendents. Ac-
tualment doncs, Carme no té 
problemes econòmics.

 

Tot i això, el deute del 2012 
va augmentar respecte 
l’exercici 2011, a què es 
deu? 
El deute del 2012 s’ha incre-
mentat respecte al del 2011 
perquè hi ha comptabilitzat 
l’ajut de Madrid, per eixugar 
deute, i que va permetre aflui-
xar la pressió de pagament 

“Després d’un man-
dat, en aquest ens 
hem hagut de dedicar 
a fer de gestors”

“La Diputació ha 
salvat a molts pobles 
i municipis del deute 
que havia contret la 
Generalitat”
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Raval, 5
93 808 01 50
93 808 00 58
08787
Carme (BCN)

www.onduladoscarme.com
info@onduladoscarme.com

C. Sant Martí, 12 
Tel. 93 808 00 02 - Fax 93 808 04 06

08787 CARME (Barcelona)
transportspalet@gmail.com

.

TRANSPORTS PALET
PERE VENTURA PALET, S.L

TRANSPORTS PALET
PERE VENTURA PALET, S.L



31
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 de maig de 2013

 

Fira Verd Carme 2013                              

“L’aposta de l’Anoia i els pobles petits 
és el turisme de cap de setmana”

Les fonts de Carme és un dels patrimonis naturals més importants de la comarca. 

amb els proveïdors. Actual-
ment paguem als nostres pro-
veïdors a tres mesos i sempre 
tenim assegurat a quatre, cinc 
mesos vista poder pagar les 
nòmines i tenir cobertes les 
principals despeses de man-
teniment. 

Què destacaria del pressu-
post municipal d’enguany, a 
grans trets?
En aquest cas, va ser un pres-
supost de contenció, reduint 
les despeses possibles, de-
dicades a festes, però sense 
deixar d’apostar-hi. Pel que 
fa a es inversions, sí que aug-
menten perquè hi incloem el 
projecte “Viure al poble”, però 
totes les inversions estaran fi-
nançades per subvencions.
 
Expliqui’m, en grans trets, 
en què consisteix el projec-
te “Viure al poble”? 
Carme es troba dins una zona 
molt verda i dins l’aqüífer Car-
me-Capellades, d’aquí que 
tinguem aquest patrimoni de 
fonts, i feia anys que volíem 
revitalitzar-lo i fomentar-lo. 
Que vingui indústria és molt 
complicat avui en dia, ho vam 
provar l’anterior legislatura i 
no va ser possible, així que 
vam pensar que el millor era 
jugar fort pel que fa al turisme 
de cap de setmana. “Viure al 
poble” és fer un projecte nou, 
que vol recuperar camins, cor-
riols, senders... fer  propagan-
da via díptic i pàgina web, apte 
per a totes les noves tecnolo-
gies, sobre el patrimoni natu-
ral del municipi. Nosaltres vam 
presentar un projecte que es 
deia “Obrim Carme a les rutes 
de l’aigua”, incloent-hi tot el 
medi natural i cultural que te-
nim. Prioritzem totes les rutes 
que van a l’entorn de la riera i 
el rec, tot i que, evidentment, 
hi ha d’altres rutes. La prime-
ra fase és la urbanització del 
nucli antic, amb l’objectiu prin-
cipal de separar les aigües ne-
tes de les brutes. La segona, 
serà recuperar el vell escorxa-
dor, per a ser el punt d’infor-
mació turística, fent que sigui 
una petita plaça porxada amb 
tota la informació de forma vir-
tual i amb plafons informatius, 
on la gent pugui escollir la ruta 
que vulgui fer. Tots aquests 
projectes vindran ben finan-
çats per tal de no carregar les 
arques de l’ajuntament. 

Com veu l’atur al municipi 
de Carme i com s’hi treballa 
des de l’ajuntament? 
En l’anterior legislatura vam 
demanar plans d’ocupació i 
actualment hem firmat un con-

veni amb el Consell Comar-
cal per tal de tenir un insertor 
laboral. A més, en dates en 
què necessitem alguna per-
sona més per a organitzar ac-
tes, com el cas de Fira Verd, 
sempre contractem persones 
del municipi per a fer aques-
tes tasques. Cal dir que mol-
ta gent de Carme acostuma 
a treballar fora del municipi, 
però tenim quatre o cinc pe-
tites empreses a les què do-
nem la feina que hi hagi de 
manteniment municipal. Des 
d’un ajuntament és difícil tre-
ballar per pal·liar l’atur, i més 
en aquests moments, però el 
què sí que fem és vetllar per-
què no hi hagi ningú que passi 
gana. Tenim un petit banc de 
queviures i intentem ajudar a 
qui ho necessiti, sempre amb 
la discreció necessària. Actu-
alment, estem intentant tenir 
menjar fresc, fruita i verdura, i 
estem incrementant la partida 
de serveis socials per a què la 
treballadora social i l’educado-
ra tinguin recursos, sobretot 
per als nens.

En aquest sentit, i en un 
marc més ampli, quina creu 
que ha de ser l’aposta de 
l’Anoia per a reavitalitzar 
l’economia comarcal? 
Crec que l’aposta de l’Anoia 
i sobretot dels pobles petits, 
és el turisme del cap de set-
mana, tot i que aquí tenim 
realitats importants, tenim 
polígons que s’han d’omplir i 
la indústria ha de venir. Vam 
elaborar un Pla Director de 
la Conca i els objectius eren 
clars, hem de sumar, treballar 
junts. Les comunicacions són 
bones i hem d’aprofitar-ho. 
S’ha d’apostar per al canvi, la 
innovació, reinvertir els diners. 
Hi ha jovent amb una capaci-
tat d’innovació increïble i això 
s’ha d’aprofitar. A Carme ho 
aprofitem amb els horts; hi ha 
jovent que ara torna a portar 
horts i veus que tenen un altre 
sistema i s’ha de deixar fer. És 
molt difícil que un ajuntament 
marqui polítiques de joventut, 
el jovent ha de ser capaç de 
trobar-se, pensar, proposar 
per ells mateixos... i a partir 
d’aquí, l’ajuntament pot aju-
dar, però necessites que sigui 

el propi jove qui ho proposi, no 
l’ajuntament qui ho imposi. 

També sembla que manco-
munar serveis entre munici-
pis de la comarca sigui clau 
en el futur...
A Carme fa anys que es van 
començar a mancomunar els 
serveis del secretari, l’agut-
zil, l’administratiu... amb Orpí; 
en aquest sentit formem part 
d’una agrupació de municipis. 
A la vegada també formem 
part  d’una mancomunitat de 
disminuïts psíquics, sent uns 
trenta municipis. I també tenim 
la mancomunitat de residus de 
la qual en formen part la Lla-
cuna, Capellades, Vallbona 
i Carme. Amb els municipis 
d’aquesta mancomunitat tam-
bé compartim la dinamitzado-
ra de la gent gran. Això doncs, 
s’ha de treballar i fomentar 
aquest sistema. Amb Orpí 
però, el què volem fer seria 
una agrupació per interessos 
comuns, compartir espais i 
treballar conjuntament les fes-
tes comunes. També estem in-
tentant compartir material del 
què disposem, com tendals, 
taules, cadires... amb el sol 
objectiu de l’estalvi.

El teixit social també és im-
portant en un municipi petit 
com Carme... 

Carme té un teixit social molt 
gran, un voluntariat amb el 
què sempre disposes. Això 
també significa estalvi, un es-
talvi molt gran, el fet de tenir 
un grup de persones que t’aju-
da a organitzar i preparar fires 
i activitats, en l’àmbit de cul-
tura i festes. A Carme sempre 
hem tingut aquest teixit social i 
és un dels actius del municipi.

Pel que fa a les comunica-
cions i xarxes de transport 
públic de Carme, com els 
valora? 
Per un poble com Carme, no 
estar al dia amb el transport 
públic, en aquest cas l’auto-
bús, ens fa estar molt des-
connectats. Hem d’utilitzar el 
transport escolar com a trans-
port regular i nosaltres dema-
nem que es dupliqui aquest 
servei en dos viatges més, 
però és molt difícil. Un autobús 
llançadora, que dos cops al 
dia porti als veïns a la Pobla, 
per enllaçar allà amb el tren, 
tant en direcció Barcelona com 
Igualada, seria suficient. Això 

ho treballem amb la Direcció 
General del Transport, perquè 
és un problema, ja que estem 
lligats als horaris escolars. A 
més, cal dir també que la ma-
joria de famílies té dos cotxes 
per necessitat i per aquesta 
manca de transport públic.
 
Parlant del marc nacional, 
com veu el procés sobiranis-
ta en què està immersa Ca-
talunya? 
Confio plenament en què ar-
ribarem a obtenir la indepen-
dència d’aquest país, tot i 
que la paraula independència 
és errònia, ja que sempre dic 
que el què volem és recuperar 
les nostres llibertats, recupe-
rar el què havíem sigut. Com 
a ajuntament estem dins de 
l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i hem 
presentat un gran nombre de 
mocions, per una de les quals, 
del març del 2012 sobre el mo-
viment Diem Prou, la delegada 
del govern ja ens ha portat al 
jutjat. Crec que els ajunta-
ments som els primers que 
hem de donar exemple; a Car-
me sempre que s’ha convocat 
qualsevol acte, la gent ha res-
post molt bé. En el nostre mu-
nicipi tenim una realitat de 110 
romanesos, en un poble de 
890 persones, i sempre que he 
parlat amb aquesta comunitat 
tenen molt clar el procés que 
ha de viure Catalunya. Així, 
els municipis tenim molt a dir. 
El procés comença en la gent, 
fent pedagogia per poder vèn-
cer la política de la por, sempre 
sabent que cadascú té llibertat 
de decidir, tant podem ser lliu-
res per a dir que sí com per a 
dir que no.

“Després de provar 
que vingués indústria 
al municipi i veure 
que no era possible, 
vam pensar que el 
millor era jugar fort 
pel que fa al turisme”

“Vam elaborar un 
Pla Director de la 
Conca i els objec-
tius eren clars, hem 
de sumar, treballar 
junts. Les comuni-
cacions són bones i 
hem d’aprofitar-ho. 
S’ha d’apostar per al 
canvi, la innovació”

PA, PASTISSOS i 
CAFÈ DEGUSTACIÓ

C.Sant Martí, 6 · Tel. 93 808 00 75 · CARME
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“Cal fer la fira més innovadora, els segments 
que funcionaven fa 15 anys, ara són obsolets”

Entrevista a Josep Pons, director de Fira Verd

Pons aposta per a la innovació en una fira que funciona molt bé. 

MARIA SAYAVERA / CARME

Diumenge tindrà lloc a Car-
me, la 16a edició de Fira Verd, 
una de les fires referents a la 
comarca pel que fa al món de 
la jardineria, la floristeria i els 
complements d’aquest sector. 
Com en les darreres edicions, 
el director de Fira Verd és Jo-
sep Pons, qui ens ha parlat de 
l’edició d’enguany, els canvis 
respecte l’anterior i la previsió 
de futur d’una fira que indica 
l’arribada de la primavera i 
l’època en què un major nom-
bre de clients s’apropen a flo-
risteries i jardineries. A més, 
Fira Verd també es comple-
menta amb la 6a Mostra de 
fibres i productes naturals i la 
6a Mostra d’antics oficis i acti-
vitats del bosc i la natura.

Quins són els principals es-
tands presents a la fira d’en-
guany?
La base és la mateixa de cada 
any, i el nombre semblant, 
unes 35 parades pel que fa a 
Fira Verd.

Aquesta és ja la 16a edició, 
hi haurà alguna novetat res-
pecte les anteriors?
Les novetats són que van crei-
xent les parades de productes 
ecològics i les de gestió fores-
tal, sobretot estelladores i cal-
deres de biomassa.

Com complementeu Fira 
Verd amb la mostra d’arte-
sania i oficis antics? 
Una fira d’artesania i mostra 
d’herbes remeieres comple-
menta amb tot tipus de fires 

que es realitzin, com en el cas 
de Fira Verd, que està lligada 
a les plantes i la jardineria, i a 
més li dóna un caliu especial.

Quines seran les activitats 
complementàries a la fira? 
Tindrem entre d’altres acti-
vitats, l’anellament científic 
d’ocells, activitats d’anàlisi 
d’aigua de la riera i inventa-
ri de macroinvertebrats i una 
demostració d’estelladores i 
calderes de biomassa.

A quin públic va dirigit Fira 
Verd? 
A tot tot tipus de públic, és una 
fira especifica del sector, però 
no és per a especialistes, sinó 
per a tothom qui vulgui gaudir 
de la natura.

S’amplia l’espai del recorre-
gut o hi ha algun canvi res-
pecte altres edicions? 
No es pot fer més gran la fira, 
a menys que es complemen-
ti amb més zones d’aparca-

ment, zones de repòs, zones 
d’ombra, zones properes a la 
fira mateixa... però tenim un 
molt bon espai.

Que té Fira verd que agradi 
tant al públic i pugui acumu-

lar ja 16 edicions?
Cap secret, la fidelitat a una 
idea i a un projecte, ganes de 
fer-ho bé i fer-ho còmode per 
al visitant.

Preveuen algun canvi de 
cara a properes edicions?
De fet, és la pregunta clau, 
caldria fer canvis notables. 
Jo sóc dels que penso que 
els canvis per millorar s’han 
de fer quan les coses van bé, 
cal fer-la més innovadora, els 
segments de comerç que fun-
cionaven fa quinze anys ara 
són obsolets. Plantes, flors, 
planters, productes fiotosani-
taris biològics i  complements  
ecològics, a més de fer conèi-
xer la permacultura, el bosc 
comestible, la gestió forestal 
sostenible, tot va en aquest 
sentit i és en aquesta línia en 

la què estem treballant.

I com esperen que sigui la 
resposta del públic?
Molt bona, si fa bo, és espec-
tacular.

Què és el que més destaca-
ria de ser director d’un es-
deveniment com Fira Verd?
Si d’una cosa ens sentim or-
gullosos és que hem guanyat 
la lluita a favor de les plan-
tes adaptades. Foragitar les 
plantes aŀlòctones ha estat 
sempre un missatge clar, el 
públic s’ha adonat que han 
estalviat en manteniment, en 
aigua, en tractaments i ha val-
gut la pena. En el recompte 
per sobre que es fa amb els 
jardiners, sempre guanyen 
les plantes del nostre entorn, i 
això ens fa sentir satisfets. 

La introducció de plantes invasores 
s’ha convertit en una problemàtica
CARME / LA VEU

A causa de la globalitza-
ció, la introducció de noves 
plantes al·lòctones al país, 
s’ha esdevingut un fet ha-
bitual, i en alguns casos 
poden esdevenir espècies 
invasores a la fauna cata-
lana. Moltes de les plantes 
que s’usen en jardineria 
provenen d’altres zones 
geogràfiques del planeta, 
algunes s’adapten per-
fectament al nou medi i 

s’hi reprodueixen sense 
dificultat, llavors passen 
a considerar-se espècies 
naturalitzades. Algunes 
espècies al·lòctones però, 
colonitzen molt ràpida-
ment el medi i comencen 
a desplaçar la vegetació 
autòctona. En pocs anys 
van guanyant territori, 
van ofegant les espècies 
pròpies de l’ecosistema i 
causen una greu pèrdua 
de biodiversitat. Així, la 

introducció d’espècies ja 
és la segona causa de 
pèrdua de biodiversitat del 
nostre planeta. En aques-
ta línia, Fira Verd, tal i com 
ha assegurat el seu direc-
tor, sempre han apostat 
per les espècies autòcto-
nes i en aquest cas han 
guanyat la batalla a les 
plantes adaptades, de-
mostrant que són millors i 
més fàcils de mantenir les 
plantes d’aquí.  

Avinguda Catalunya, 52 93 808 01 77 - Carme

CUINA CASOLANA
Esmorzars

Dinars
Menjars en grup
Amplia terrassa

• Disseny 
• Construcció
• Manteniment general
• Bruc i canyissos

• Gespa natural i artificial
• Mobiliari de jardí
• Complements per a decoració
• XerojardinerIa o jardineria ecològica

c. Barcelona, 65 - La Torre de Claramunt. Tel./Fax:  600 67 45 38 - 93 801 18 13
e-mail: • dicomanjardiner@hotmail.com

DIsseny, COnstrucció, MANteniment i poda
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Diumenge Carme viu una 
nova cita amb la Fira més 
natural de la comarca, el Fira 
Verd. Aquesta fira té una gran 
acollida entre els expositors i 
els visitants que hi acudeixen. 
La bonica població anoienca 
s’engalana amb els colors i la 
vivacitat de les plantes i les 
flors, oferint una matinal molt 
agradable a tots els visitants.
Carme està situada al bell 
mig d’una vall amb un clima 
benigne, de temperatures su-
aus, amb predomini del cultiu 
dels cereals, horts a peu de 
riera i amb ametllers i olive-
res a redós d’antics marges 
de pedra seca. L’aigua ha 
configurat al llarg de la histò-
ria, la seva economia i el seu 
singular paisatge. D’aquí Fira 
Verd, una fira singular i única, 
on el visitant pot gaudir d’una 
àmplia oferta de flors, plan-
tes, arbres i planters, on els 
productes naturals, ecològics 
i de proximitat són els prota-
gonistes.
A més a més de la fira pròpi-
ament dita, els visitants po-
dran visitar una Mostra d’ar-
tesania de fibres i productes 
naturals, una Mostra d’antics 

oficis i activitats del bosc i de 
la natura, a més de l’exposició 
de bonsai, l’analítica d’aigua i 
captura de macroinvertebrats i 
l’anellament científic d’ocells.
 
6a. Mostra d’artesania de fi-
bres i productes naturals
El visitant gaudirà de Firaverd, 
pels carrers del nucli antic de 
Carme, d’una Mostra d’Arte-
sania d’arreu dels Països Ca-
talans: mel, herbes remeieres, 
decoració amb flors seques, 
plantes medicinals...

6a Mostra d’antics oficis i 
activitatsdel bosc i de la na-
tura
Firaverd acull una exhibició 
singular d’Antics Arts i Oficis 
que tenen com a protagonis-
tes elements vegetals, la fusta 
o fibres naturals així com l’an-
tic gremi de paraires, activitat 
històricament molt important a 
Carme. Gaudiu per les places 
i carrers del nucli antic, dels 
oficis d’antany que mante-
nen un estricte respecte amb 
la natura: filadora de fus i de 
roda mecànica, elaboració de 
paper de barba i demostració 
d’elaboració de fil de seda.

EXPOSICIÓ DE BONSAIS i remodelació d’exemplars

INAUGURACIÓ OFICIAL A les 12 del migdia

De 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia:
- Analítica d’aigua i CAPTURA DE MACROINVERTE-
BRATS 
a càrrec de Prodema, Associació Defensa Medi Am-
bient.
- ANELLAMENT CIENTÍFIC D’OCELLS 
a càrrec de la Societat Catalana d’Anellament.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Carme acull una nova edició de Fira Verd

DOLORS FONT

LA FRUITA, L'AVIRAM I L'ALIMENTACIÓ

ON TROBAREU DE TOT
Bona Fira Verd

C. de Sant Martí, 16 CARME - Tel. 93 808 00 54Av. de Catalunya, 4  •   08787 CARME
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La tècnica dels bonsais, una afició nascuda a 
l’Àsia que s’ha consolidat arreu del territori 
Dins del marc de Fira Verd, 
Carme acollirà aquest diu-
menge 12 de maig, una expo-
sició de bonsais. Aquest tipus 
de plantes, són tot un art, i 
requereixen tenir uns coneixe-
ments i una tècnica per al seu 
cultiu. Però cal preguntar-no 
d’on prové l’art del bonsai i en 
què es basa. 
Segons les definicions més 
acurades, un bonsai és el 
conjunt harmònic i equilibrat 
format per una o més plantes, 
generalment exemplars d’es-
pècies arbòries o arbustives 
cultivades en forma d’arbre 
miniatura, i el suport sobre 
el que viuen, normalment un 
test en forma de safata, amb 
un substrat de cultiu apropiat. 
Bonsai és una paraula japone-
sa formada per dos ideogra-
mes. “Bon” equival a safata, i 
“sai” a cultivar, és a dir, cultivar 
en safata. 
La tècnica per al cultiu del 
bonsai neix a l’antiga Xina, i 
tot i que no està desvetllat cla-
rament el seu origen, es tro-
ben les primeres referències 
arqueològiques sobre el cul-
tiu de plantes en recipients al 

voltant del 2000 aC a la Xina, 
Egipte i Pèrsia. A Europa, el 
bonsai fou introduït per prime-
ra vegada durant l’Exposició 
Universal de París al 1878 i 
posteriorment a una exposició 
privada al 1909 a Londres. La 
primera referència als bon-
sai va ser feta per Paul Sédi-
lle a “La Gazette des Beaux 
Arts” de setembre de 1878, i 
el primer tractat europeu so-
bre bonsai va ser escrit per J. 
Vallot al 1889 al Butlletí de la 
Societat Botànica de França. 
Posteriorment, al 1902, Albert 
Maumené publicava “Formati-
on des arbres nains japonais” 
i al 1904, una aproximació 
una mica més seriosa va ser 
feta per Henri Coupin. Es pot 
constatar sobre aquests docu-
ments que els bonsai tenien 
formes absolutament diferents 
dels bonsais moderns. La 
seva codificació actual data de 
després de la Segona Guerra 
Mundial i va ser divulgada per 
en John Naka. Cal destacar  
que aquesta forma de cultiu 
d’arbres en testos ja existia 
a l’edat mitjana al nostre ter-
ritori, en el cas del tarongers, 

El cultiu d’arbres en miniatura va ser importat de les cultures asiàtiques.  

però no s’havia intentat mai de 
recrear la natura a tan petita 
escala.
Ja en l’actualitat, i amb la tècni-
ca del bonsai implantada en la 
nostra societat, van començar 
a néixer grups especialitzats 
en aquest cultiu. L’Associació 
Catalana Amics del Bonsai va 

néixer el 1983, en una reunió 
que es va celebrar en els ser-
veis territorials del departa-
ment de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya. En aquesta reu-
nió es va decidir crear una as-
sociació de persones i grups 
que s’interessessin pel bonsai 

i celebrar una exposició per 
a promoure i posar en marxa 
aquesta associació. Actual-
ment, l’Assocació segueix vi-
gent i organitza anualment al 
Jardí del Palau Robert l’Expo-
sició Anual de Bonsais, amb 
més de vint edicions. 

Tècniques per a un bon cultiu 
dels arbres en miniatura
Com tots els arbres, cal que 
els bonsais visquin a l’exteri-
or, i si no és possible, només 
alguns arbres tropicals aguan-
ten curts períodes a l’interi-
or d’un habitatge, en aquest 
cas al costat d’una finestra 
on li toqui el sol unes hores. 
Els bonsais tropicals, amb el 
temps, es debiliten i perden la 
forma, raó per la qual han de 
situar-se a ple sol sempre que 
el temps no sigui massa fred, 
ja que aquests arbres tropicals 
han de protegir-se de les ge-
lades: en climes freds s’haurà 
de vigilar durant l’hivern que 
no hi hagi un brusc descens 
de temperatures. El rang crític 

per als arbres tropicals oscil·la 
segons l’espècie entre els 3 i 
els 7°C. En canvi els arbres 
mediterranis resisteixen molt 
millor el fred, com les conífe-
res, que resisteixen perfecta-
ment a les gelades.
Pel que fa al reg, el bonsai 
s’ha de regar quan la terra es-
tigui lleugerament seca, sense 
deixar-lo assecar-se del tot en 
cap cas i vigilant de no fer-ho 
en excés. De forma general, 
s’acostument a regar cada dia 
a l’estiu, i en zones molt calo-
roses o molt solejades es pot 
fer dos cops al dia, i cada dos 
o tres dies pel que fa a l’hivern.

Classificació de tipus segons el 
seu estil i espècies més comunes
De bonsais n’hi ha de 
molts tipus. Sense fixar-
nos en l’espècie, podem 
classificar els diferents ar-
bres segons el seu estil. Hi 
ha registrats doncs, fins a 
disset tipus diferents d’es-
til de bonsai. Entre els més 
coneguts, destaca el què 
s’anomena “Chokkan”, el 
clàssic bonsai vertical amb 
forma triangular. També 
trobem l’anomenat estil 
“Neagari”,  amb les arrels 
exposades, usant qual-
sevol dels estils de tronc 

descrits però on les arrels 
de l’arbre es troben visi-
bles, usualment sobre una 
roca. També en trobem 
d’inclinats, amb diferent 
grau i alguns dels quals 
formant una cascada.
Pel que fa a les espècies 
més comunes, habitual-
ment, en la tècnica del 
bonsai, s’utilitzen arbres 
que tinguin les fulles peti-
tes o amb més facilitat per 
a reduir-ne la mida. Així, hi 
ha dues espècies que són 
més comunes, les conífe-

res, en què destaquen els 
pins, tant el pi roig, com el 
pi blanc o un tipus de pi ja-
ponés, a més dels xiprers 
o el teix europeu, i els pa-
nifolis, on trobem arbrers 
com el faig, la olivera, la 
figuera, el magraner, l’om 
o l’ullastre. 
Així doncs, aquest és un 
art que s’ha exportat arreu 
del territori, adaptant es-
pècies del país a una tèc-
nica comuna dels països 
asiàtics.

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

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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Fira Verd Carme 2013                              

REDACCIÓ / LA VEU

La biomassa és una font im-
portant que pot contribuir a 
pal·liar el dèficit energètic 
actual, ja que és renovable, 
barata,relativament neta (com 
a mínim, més que la proce-
dent dels combustibles fòssils) 
i necessita tecnologies poc 
complexes. És proporcionada 
per una gran diversitat de pro-
ductes, entre els quals s’inclo-
uen els forestals (llenya, fusta 
o rebuigs de fusta), deixalles 
agrícoles (palla), deixalles ani-
mals (excrements procedents 
de granges) i escombraries 
(paper, cartró, restes d’ali-
ments). L’energia de la bio-
massa està continguda en els 
enllaços químics d’alta ener-
gia presents a la matèria viva. 
Per tant, qualsevol ésser viu, 
o les sues restes contitueixen 
una font potencial d’energia 
que es pot alliberar i utilitzar 
directament, o després d’un 
tractament previ.

Tipus de biomassa 
utilitzable
- Biomassa extreta dels eco-
sistemes : Una gran part de 
la Biomassa que s’utilitza en 
l’actualitat (sobretot als països 
desenvolupats) prové de la 
tala d’arbres, per a l’obtenció 
de fusta. Presenta important 
impacte ambiental.
- Biomassa procedent de bi-
ocultius. En molts països es 
cultiven plantes amb alt con-
tingut energètic i ràpid creixe-
ment (determinals cereals, re-
molatxa, creïlla, eucalitus, etc) 
com a font energètica.
- Biomassa excedentària i 
residual . Hi ha cultius (card, 
gira-sols, lli, etc) en els quals 
una part de la producció s’uti-
litza per a usos alimentaris o 
industrials, i la part que sobra 
per a l’obtenció d’energia. pel 
que fa a residus, parlariem de 
tots aquells recursos orgànics 
que no es destinen a altres 
usos (explotacions forestals, 
excrements proviments de la 
ramaderia, part orgànica dels 
residus sòlids urbans, fangs 
de les deputadores d’aigua re-

La biomassa, una font energètica sostenible i amb futur
sidual, etc.
D’altra banda, ja en el nostre 
segle, l’home també ha après 
a recuperar l’energia de les 
deixalles domèstiques, ano-
menades RSU (residus sòlids 
urbans) ,les quals constituei-
xen un cas singular de la bio-
massa. Les deixalles tenen un 
alt contingut en matèria orgà-
nica i altres components com 
ara el paper, amb un poder 
calorífic similar al dels carbons 
dolents. Actualment, amb tec-
nologies molt diverses, s’ex-
treu l´ energia que nosaltres 
hem dipositat al contenidor 
del carrer en forma de bossa 
d’escombraries. Cal no obli-
dar, però, que la millor estra-
tègia d’eliminació dels residus 
urbans consisteix a combinar 
processos de recollida se-
lectiva amb reciclatge i com-
postatge, i alhora limitar, com 
més millor les opcions d’abo-
cament i incineració, pels pro-
blemes mediambientals que 
generen.

Mètodes de conversió 
en energia
Aquest tipus de recurs ener-
gètic necessita un previ pro-
cés de transformació d’aques-
ta biomassa en el producte 
energètic. Aquesta conversió 
es pot dur a terme a través de 
dos mètodes:
1. Procés termoquímic: com-
bustió, gasificació o piròlisis
2. Procés bioquímic: digestió 
anaeròbia o fermentació alco-
hòlica.
Els processos termoquímics 
via combustió o gasificació ge-
neren com a productes secun-
daris CO2, SO2, metà, òxid 
nitrós i cendres, importants 
contaminants atmosfèrics. La 
fermentació alcohòlica, per la 
seua banda, genera CO2 i fi-
bres.

Com s’utilitza?
1- La biomassa pot ser usada 
directament com combusti-
ble. Al voltant de la meitat de 
la població mundial segueix 
depenent de la biomassa 
com font principal d’energia. 

El problema és que en molts 
llocs s’està cremant la fusta i 
destruint els boscos a un ritme 
major que el qual es reposen, 
pel que s’estan causant greus 
mals ambientals: deforestació, 
pèrdua de biodiversitat, deser-
tificació, degradació de les 
fonts d’aigua, etc.
2- També es pot usar la bio-
massa per a preparar combus-
tibles líquids, com el metanol 
o l’etanol, que després s’usen 
en els motors. El principal pro-
blema d’aquest procés és que 
el seu rendiment és baix: d’un 
30 a un 40% de l’energia con-
tinguda en el material d’origen 
es perd en la preparació de 
l’alcohol. L’etanol es pot ob-
tenir de la fermentació i pos-
terior destil·lació de cereals, 
remolatxa i canya de sucre. 
Aquest procés s’està duent 
a terme des de l’any 1987 al 
Brasil, utilitzant com a origen 
la canya de sucre, barrejada 
amb la gasolina per reduir la 
dependència dels països pro-
ductors de petroli. Altres com-
bustibles són el metanol, que 
es pot obtenir a partir de fusta, 
deixalles agràries, fems i car-
bó. També hi ha els bioolis, 
produïts a partir de llavors ole-
aginoses, com la colza, el gi-
ra-sol i la soja. Aquests últims 
es poden utilitzar sense refinar 
en motors dièsel modificats, o 
mitjançant un procés químic 
previen qualsevol motor dièsel 
o barrejats amb combustibles 
fòssils.
3- Altra possibilitat és usar bi-
omassa per a obtenir biogàs. 
Això es fa en dipòsits en els 
quals es van acumulant restes 
orgàniques, residus de collites 
i altres materials que poden 
descompondre’s, en un dipò-
sit al que es diu digestor. En 
aquest dipòsit aquestes restes 
fermenten per l’acció dels mi-
croorganismes i la barreja de 
gasos produïts es poden em-
magatzemar o transportar per 
a ser usats com combustible. 
Un exemple és el biogàs (60% 
metà i 40% diòxid de carbo-
ni), produït per la descompo-
sició anaeròbia dels residus i 

obtingut mitjançant la inserció 
de canonades en el terreny on 
s’hagen enterrat els residus.

Avantatges
Mediambientals
• Balanç neutre en emissi-
ons de CO2. Realitzada en 
les condicions adequades, 
la combustió de biomassa 
produeix aigua i CO2, però 
la quantitat emesa d’aquest 
gas (principal responsable 
de l’efecte hivernacle), va ser 
captada prèviament per les 
plantes durant el seu creixe-
ment. És a dir, el CO2 de la 
biomassa viva forma part d’un 
fluix de circulació natural entre 
l’atmosfera i la vegetació, pel 
que no suposa un increment 
del gas hivernacle en l’atmos-
fera (sempre que la vegetació 
es renove a la mateixa veloci-
tat que es degrada).
• No produeix emissions sul-
furadas o nitrogenades (pluja 
àcida), ni tot just partícules 
sòlides.

• Com una part de la biomas-
sa procedeix de residus que 
és necessari eliminar, el seu 
aprofitament energètic supo-
sa convertir un residu en un 
recurs.

Socioeconòmiques
• Disminueix la dependència 
externa del proveïment de 
combustibles.
• Afavoreix el desenvolupa-
ment del món rural i suposa 
una oportunitat per al sector 
agrícola, ja que permet sem-
brar conreus energètics en 
substitució d’altres exceden-
taris.
• Obre oportunitats de negoci 
a la indústria, afavoreix la in-
vestigació i el desenvolupa-
ment tecnològics, i incremen-
ta la competitivitat comercial 
dels productes. En l’actualitat 
s’estan fent nombrosos expe-
riments amb distints tipus de 
plantes per a aprofitar de la 
millor forma possible aquesta 
prometedora font d’energia.

Tel. 93 809 61 93 · Mòbil 670 214 008
La Passada, s/n - 08712 Sant Martí de Tous (BCN)

 

JARDINERIA
JORDI JARDINER

* VIVER: ARBRES, CONÍFERES, ARBUSTOS...
* HIVERNACLE: PLANTA DE TEMPORADA
* CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE 
  JARDINS
* TOT TIPUS DE PODA, RETALLAMENT DE 
  TANQUES
* TRACTAMENTS FITOSANITARIS

�T�R�A�N�S�P�O�R�T�S

�V�A�Q�U�É�,�	�S�.�L�.
Av. de Catalunya, 29 - Tel. 93 808 00 65

08787 CARME (Barcelona)  



Horaris: de dilluns a divendres (tardes) • dissabtes  (tot el dia)
diumenges als matins obert fins el 30 de juny

PER A MÉS INFORMACIÓ: 666 468 786

de maig i juny



10% excepte llibres i col·leccionisme

Pel & Ploma
C/ Sta. Caterina 53

93 803 77 02
Igualada

Terra Endins
C/ Sant Magí  50

93 805 20 14
Igualada

   5% en mobiliari i aixetes 

Comercial Segura
C/ Piera 4         Plaça Espanya 3
93 804 94 47         93 803 11 16

          Igualada

   10% en tots els articles

5% en productes de dietètica

Golden Class
C/ Santa Caterina 24

93 805 05 53
Igualada

5% de descompte en brodats

10% en tots els serveis

Perfi ls
C/ Sant Magí 15

93 804 14 18
Igualada

 

El Club del Subscriptor                            

Perfi ls

El Club del Subscriptor                            

5% en sabates de seguretat

Texpi
C/ Alba 13

93 804 24 58
Igualada

no acumulable a
altres promocions

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

Taló ras
C/ Aurora 64
93 804 44 54

Igualada

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions
i també a Trias-Shop

introduint el codi STRIAS10

www.terraendinsonline.

Perruqueria i Estètica Nuri
Av. Balmes 12
93 803 68 56

Igualada

5% en tots els serveis, excepte productes

10% de descompte en tints i metxes

Estilistes Soteras
C/ Sant Simplici 23

93 803 16 94
Igualada

30% en tots els articles

Punto Blanco
Av. Balmes 16
93 803 52 52

Igualada

excepte rebaixes
i altres promocions

Brodadets
C/ Aurora 60 - 66

669 70 11 98
Igualada

5% en tots els articles

Pintures Anoia
C/ Bellprat 14
93 804 25 65

Igualada

Magna
Plaça Catalunya 5

93 803 92 97
Igualada

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions
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El primer Simposi de la Xarxa Sikarra 
reivindica el territori de la Segarra 

Nombroses entitats d’aquest territori van participar en la trobada de Santa Coloma de Queralt.

ALTA ANOIA / REDACCIÓ

Un centenar d’assistents, pro-
vinents d’una vintena d’en-
titats dels territoris de la Se-
garra històrica, es van reunir 
el passat dissabte 4 de maig 
al castell dels comtes de San-
ta Coloma de Queralt, en el I 
Simposi de la Xarxa Sikarra.
Organitzat des de la coordi-
nadora d’entitats englobades 
dins la Xarxa Sikarra, i amb 
l’Associació Cultural Baixa Se-
garra i l’ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt com a am-
fitriones, va tenir lloc aquest 
simposi que va començar 
amb un torn d’informacions 
sobre els vincles que uneixen 
un territori que es troba avui 
fragmentat entre cinc comar-
ques administratives, partint 
dels elements geogràfics, li-
teraris, paisatgístics i històrics 
comuns. El geògraf Guiu San-
feliu, del Grup de Recerques 
de les Terres de Ponent, va 
exposar aquesta unitat, tradi-
cionalment dividida per fronte-
res administratives, eclesials 
i judicials, i Albert Turull, pre-
sident del Fòrum l’Espitllera, 
va llegir el manifest que insta 
a les entitats a preservar i po-
tenciar la identitat segarrenca 
dels territoris i a les autoritats 
regionals i nacionals a reco-
nèixer aquest marc identitari 
i a actuar en conseqüència. A 
continuació, representants de 
l’associació La Sitja de Calaf 
i de la Fundació Tekhnikós de 
Verdú van exposar el mapa 
de recursos pel desenvolupa-
ment de la Segarra i, per la 
seva bada, SomSegarra.cat, 
de Torà, va presentar la seva  
pàgina web, una eina interac-
tiva de comunicació i projecció 

del col·lectiu. 

La Segarra a debat
En una segona part, una taula 
rodona va presentar i deba-
tre els aspectes de paisatge, 
agricultura i ramaderia, medi 
ambient, turisme i cultura que 
es consideren estratègics pel 
futur de la Segarra, amb in-
tervencions a càrrec de re-
presentants de la Unió de 
Pagesos, el Grup de Defensa 
del Medi Natural, la Fundació 
Quer Alt, l’Associació pel De-
senvolupament de la Vall del 
Corb i el Fòrum l’Espitllera. 
Durant el debat, es van ma-
nifestar la preocupació per 
l’abastiment i la qualitat dels 
recursos hídrics, els projectes 
agressius pel medi ambient i 
la salut, com les prospeccions 
d’hidrocarburs o d’urani, els 
efectes del Canal Segarra- 
Garrigues i les repercussions 
sobre el paisatge i la natura de 
les pràctiques agràries.
La jornada va finalitzar amb 
una trobada d’entitats de cul-
tura popular, amb participació 
dels geganters i grallers de 

Cervera i de Santa Coloma, 
una romescada a càrrec dels 
Amics del Romesco de Santa 
Coloma i una visita guiada pel 
patrimoni de la capital de la 
Baixa Segarra. A banda de les 
ponents, també hi van assistir 
representants del Centre Mu-
nicipal de Cultura de Cervera, 
l’Associació cultural Sigarra 
dels Prats de Rei, la coordina-
dora Seny Major de Cervera, 
l’Associació el Trill d’Angle-
sola, l’Associació Espai Llo-
bregós de Torà o la Fundació 
Jordi Cases i Llebot d’Hosta-
francs, entre d’altres. 

Organització conjunta
Les entitats reunides dins la 
Xarxa Sikarra van emplaçar-
se a mantenir un contacte per-
manent que doni continuïtat al 
seu impuls d’organització con-
junta d’esdeveniments i a im-
pulsar estudis sobre la Segar-
ra com a àmbit territorial, en la 
línia de la posada en valor de 
la identitat com a element so-
ciocultural de futur i en el marc 
del reconeixement de Catalu-
nya com a estat lliure i sobirà.

Durant tot el matí, els visitants van poder passejar entre parades i gaudir de demostracions.

Bona participació a la primera 
edició de la Fira de Veciana
VECIANA / REDACCIÓ

El passat mes d’abril es va ce-
lebrar la primera edició de Fira 
Veciana, amb la qual l’ajunta-
ment volia donar a conèixer 
i promocionar els comerços 
portats per vecianencs i vecia-
nenques, estiguin o no situats 
al municipi.  
Durant tot el matí els visitants 
a la fira van poder passejar 
per parades de sabons arte-
sanals, llaminadures, mel i for-
matges, entre d’altres produc-
tes. Alhora, els més petits s’ho 
van passar d’allò més bé amb 
els jocs que hi havia instal·lats 
a la plaça de Sant Miquel. Pels 

més grans, els plats forts van 
ser l’exposició de manualitats 
de les dones de Veciana, que 
tingué lloc a la sala polivalent 
de l’ajuntament, i les demos-
tracions de dansa oriental, 
per una banda, i d’elaboració 
de biomassa, per l’altra, que 
van tenir lloc al carrer de Sant 
Gabriel abans de l’entrega de 
premis de la primera cursa de 
BTT del municipi, de la qual, 
durant tot el matí, una seixan-
tena llarga de participants van 
gaudir del recorregut de 26,5 
quilòmetres que els van portar 
pels racons més interessants 
del municipi.

La tradicional caminada dels 
Prats arriba a la 39a edició

La sala Skàndol de 
Calaf presenta els 
treballs musicals de 
dos conjunts

Cal Graells, lloc de trobada 
per a afectats de cardiopaties
CALAF / REDACCIÓ

El passat dissabte, 4 de maig, 
va tenir lloc a les instal·lacions 
de l’Hípica de Cal Graells de 
Calaf una nova  trobada de 
famílies de l’Associació de 
cardiopaties congènites CorA-
vant (AACIC) i l’equip d’equi-
noteràpia de Cal Graells. 
Aquestes trobades es duen a 
terme normalment al final de 
les colònies, enguany però, 
s’ha avançat i han aprofitat per 
fer una jornada de treball amb 
els cavalls, fer l’assemblea de 
l’associació i començar a pre-
parar les colònies d’enguany.
La trobada tenia diversos ob-
jectius, d’una banda, mantenir 
i reforçar el contacte i la rela-
ció entre famílies amb nens 
afectats de cardiopaties con-
gènites i els monitors, apro-
fundint en el coneixement del 
món del cavall, així com per  
ajudar a desenvolupar les ac-
tituds educatives que cal per a 
fer de pares i mares de nens 
amb cardiopaties congènites; i 
d’altra banda, fer l’assemblea 
anual de l’AACIC.
L’activitat va consistir en fer 
grups d’adults i d’infants, en 
els que es van treballar dife-
rents dinàmiques amb els ca-

valls. Després, tots els assis-
tents es van aplegar al voltant 
d’una paella, al local social 
de St. Martí de Sesgueioles. 
També es va dur a terme l’as-
semblea anual de l’AACIC i es 
van començar a preparar les 
colònies terapèutiques que es 
faran aquest estiu.
La majoria d’aquests nens 
s’apropen a Cal Graells per a 
dur a terme unes colònies en 
les que una de les activitats 
principals és la relació amb el 
cavall. Molts d’ells són també 
usuaris durant tot l’any de les 
sessions d’equinoteràpia que 
s’hi duen a terme de forma 
regular, però la voluntat de 
l’equip de Cal Graells és que 
tots aquests nens puguin gau-
dir de l’equinoteràpia de forma 
continuada.

Associació AACIC
AACIC corAvant és una as-
sociació-fundació què la seva 
tasca va dirigida als afectats 
de cardiopaties congènites i 
les seves famílies. Els objec-
tius de l’associació van  des 
de l’atenció integral dels afec-
tats de cardiopaties congèni-
tes, a la potenciació i impuls 
de projectes d’integració 

CALAF / REDACCIÓ

El pub i sala de concerts 
Skàndol de Calaf acull demà 
dissabte a les dotze de la nit, 
el grup musical Rosa-Luxem-
burg presentant el seu quart 
treball “Classe mitjana”, un es-
pectacle acústic acompanyat 
de projeccions d’imatges que 
ajuden a explicar  la història  
narrada al disc. 
D’altra banda, el dissabte 18 
de maig, a la mateixa hora, 
hi acturan els osonencs Obe-
ses, presentant el seu segon 
treball “Zel”. Classificats com 
a irònics i provocatius, el seu 
estil va del glam rock a la sar-
dana.

Tots els participants de la caminada que va tenir lloc diumenge passat.

ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Uns 45 participants van pren-
dre part diumenge passat en 
la 39a caminada popular dels 
Prats de Rei, organitzada per 
l’Agrupació Cultural Recreati-
va Sigarra. La sortida es va fer 
des de Prats a 2/4 de vuit del 
matí, desplaçant-se amb cot-
xe fins al poble de les Pallar-
gues, punt central de la ruta. 
Des d’allí es va emprendre la 

marxa, d’uns 13 quilòmetres 
en total. Es va travessar el bo-
nic poble de Florejacs i es va 
seguir caminant per trobar un 
tram del canal Segarra-Garri-
gues. També es va veure de 
prop unes restes de la guerra 
civil, un fragment de la “línia 2” 
de defensa republicana. Final-
ment, de nou a les Pallargues, 
es va visitar el seu famós cas-
tell, molt ben conservat. 
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L’Institut Alexandre de Riquer prepara 
una gran festa pel seu 25è aniversari

Tant alumnes com exalumnes, professors i pares estan convidats a la festa d’aquests 25 anys.

CALAF / REDACCIÓ

Demà dissabte 11 de maig, 
l’Institut Alexandre de Riquer 
de Calaf celebrarà una jor-
nada molt especial, ja que 
commemorarà amb diversos 
actes els seus 25 anys d’his-
tòria. Des del centre educatiu 
es convida tothom a la festa, 
tant alumnes i professors ac-
tuals, com també exalumnes 
i exprofessors, membres de 
l’AMPA, pares i mares, veïns 
de Calaf i dels pobles del vol-
tant... Es vol que sigui un acte 
el més participatiu possible, i 
és per això que s’ha preparat 
un complet programa.
Així doncs, a partir de les onze 
del matí, el centre obrirà les 
seves portes i engegaran les 
activitats, amb música a la pis-
ta on es projectarà el “lipdub” 
de l’Institut; també es podrà 
signar el “Llibre de visites” i 
visitar l’exposició del 25è ani-
versari a la Biblioteca. Qui ho 
vulgui podrà adquirir el llibre 
commemoratiu “25 anys aju-
dant a créixer”, que s’ha editat 
expressament per a l’ocasió i 
que recull testimonis de perso-
nes que han format part de la 
institució, així com fotografies 
que ben segur despertaran 
nostàlgia en més d’un.
A 2/4 d’una del migdia co-

mençarà l’acte acadèmic, que 
comptarà amb la intervenció 
de la consellera d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Ca-
talunya, Irene Rigau, a més 
de l’alcaldessa de Calaf, Ma-
ria Antònia Trullàs i del direc-
tor de l’Institut, Miquel Àngel 
Campos. Participarà també en 
l’acte Borja de Riquer, cate-
dràtic d’Història Contemporà-
nia de la UAB i descendent de 
l’artista que dóna nom a l’Ins-
titut, qui pronunciarà la confe-
rència “Alexandre de Riquer i 
Calaf”.
A la tarda, a partir de les cinc, 
la pista de l’Institut acollirà una 
“Tarda de música i tertúlia”, 
combinant les converses i les 
retrobades d’antics alumnes i 
professors i d’alumnes actuals 
del centre, amb les actuaci-

ons de l’Escola de Música. A 
les sis està previst un acte de 
reconeixement a la primera 
promoció d’alumnes i a con-
tinuació, un refrigeri a càrrec 
de l’AMPA, tancarà la jornada 
festiva.

25 anys, 1.500 alumnes
El centre va obrir portes com a 
Secció de FP el 1987, per aco-
llir alumnes de Calaf i de les 
poblacions veïnes. Ben aviat 
es va convertir en un Institut 
d’Educació Secundària, do-
nant servei durant aquests 25 
anys a més de 1.500 alumnes. 
A més d’això, el centre ha in-
tentat sempre obrir-se al mu-
nicipi i a les entitats, essent la 
seu de la Biblioteca de Calaf i 
organitzant xerrades, concerts 
o cursos de formació.

La llar La Boireta rep diverses 
visites en les portes obertes 

El Casal de Calaf 
segueix amb la 
seva programació 
d’activitats culturals

Enguany s’ha buscat un nou emplaçament perquè el pati del convent s’ha quedat petit.

CALAF / REDACCIÓ

Col·laborar en l’arrelament 
al municipi i fomentar el res-
pecte per al medi ambient és 
el doble objectiu del projecte 
“Arrela’t a Calaf”, que es va 
posar en marxa l’any 2006 i 
que aquest diumenge cele-
brarà la seva vuitena plantada 
d’alzines. Enguany, amb la no-
vetat d’estrenar emplaçament, 
ja que el pati del Convent de 
Sant Francesc s’ha quedat pe-
tit amb les 240 alzines que hi 
ha plantades, s’ha buscat un 
nou espai per a plantar els ar-
bres d’enguany, en una zona 

verda que hi ha just al costat 
del nou Parc de Bombers, al 
carrer de Dr. Fleming.

Música i plantada d’alzines
L’acte començarà a 2/4 de 
dotze del migdia, amb la re-
cepció dels participants i els 
parlaments. Després d’una 
breu actuació musical a càrrec 
d’alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música, els pares i ma-
res podran plantar l’alzina del 
seu nadó al lloc que els cor-
respongui. La festa s’acabarà 
amb un petit aperitiu per a tot 
els assistents. 

Quaranta famílies participaran 
del projecte “Arrela’t a Calaf”

CALAF / REDACCIÓ

La Fundació Privada del Ca-
sal de Calaf segueix oferint 
un seguit d’activitats dins de 
la programació setmanal de 
primavera. El cap de setmana 
passat, el Casal va oferir un 
concert del cantautor mallor-
quí, Tomeu Penya, que va pre-
sentar el seu nou àlbum, “És 
per tu”. L’endemà, diumenge, 
va tenir lloc al Cafè del Casal, 
la segona part de la xerrada 
“El model energètic a debat”, 
amb Noè Mas, soci de Som 
Energia i membre del grup 
local de Som Energia del Ba-
ges, Emancipació energètica. 
Per aquest cap de setmana 
doncs, el Casal ofereix dues 
actuacions. La primera, demà 
dissabte, a 2/4 d’onze a la 
Sala Gran del Casal, on hi ac-
tuarà en concert Pau Vallvé, 
amb la presentació del nou 
àlbum, “De bosc”. L’endemà 
diumenge, a les set de la tarda 
al Cafè del Casal, tindran lloc 
els monòlegs, Divines Sensa-
cions, un espectacle d’humor 
per a adults.

Comença un maig ple 
d’activitats per a la Gent Gran

Les labors de l’associació ARCA es van exposar al Centre de Dia Casa Joan Gimferrer.

CALAF / REDACCIÓ

El Centre de Dia Casa Joan 
Gimferrer de Calaf, gestionat 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada, va celebrar diu-
menge passat una jornada de 
portes obertes. Totes les per-
sones que van voler-ho, tant 
famílies usuàries del servei 
com veïns, van poder visitar 
el centre, conèixer les seves 
instal·lacions i informar-se so-
bre el seu funcionament. Des 
de la coordinació del Centre 
de Dia es va posar especial 
èmfasi en mostrar els diver-
sos espais de què disposen, 
i també es van preparar dues 
exposicions sobre les activi-
tats, jocs i manualitats que 
realitzen els diversos usuaris. 
La jornada de portes obertes 
tenia encara un altre atractiu, 

l’exposició de labors, puntes 
de coixí i patchwork a càrrec 
de l’associació ARCA.  Aques-
ta activitat, que va generar 
nombroses visites al llarg del 
dia, encetava un mes de maig 
ple de propostes per a la gent 
gran. Per exemple, la xerrada 
sobre com evitar els maltrac-
taments, que portaran a ter-
me els Mossos d’Esquadra 
el proper dimarts 14 de maig 
a l’Esplai de la Gent Gran. O 
la jornada fisiorecreativa, que 
tindrà lloc el dijous 16 de maig 
al poliesportiu a partir de les 
onze del matí, amb gimnàsti-
ca, tai-txi, taller de manualitats 
i memòria, dinar de germanor 
i ball. Les inscripcions per a la 
jornada fisiorecreativa es po-
den tramitar fins demà dissab-
te, a l’Esplai de la Gent Gran. 

Durant el matí de dissabte passat, nombroses famílies van visitar el centre educatiu calafí.

CALAF / REDACCIÓ

Dissabte passat, la llar d’in-
fants La Boireta de Calaf, va 
viure una participada jornada 
de portes obertes. Van ser 
nombrosos els nens i nenes 
que van acostar-s’hi, acom-
panyats pels seus pares i ma-
res. Alguns eren alumnes ac-
tuals del centre, però d’altres 
hi començaran el curs vinent. 
Des de la direcció de la llar 
d’infants es va atendre a tots 
aquests nous pares i mares, 
resolent dubtes sobre el funci-
onament i les activitats de l’es-

cola bressol. Les educadores 
van organitzar tallers per als 
menuts i l’AMPA del centre va 
oferir esmorzar als assistents, 
mentre diversos nens i nenes 
jugaven també al pati.
La jornada de portes obertes 
donava sortida al període de 
preinscripcions per al curs vi-
nent, ja obert i que finalitzarà 
el proper 17 de maig. Per a 
més informació, es pot contac-
tar amb la llar d’infants trucant 
al 93 869 80 15 o bé enviant 
un correu a l’adreça llarin-
fantscalaf@hotmail.com.



Jornades clau per als primers 
equips del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / E.VARGAS/X.BORRÀS

Ens trobem davant de jornades 
clau per als dos primers equips 
del Bàsquet Igualada.
En el cas del femení, ja s’ha 
classificat per a la Final-4 d’as-
cens, després de guanyar a 
Cerdanyola en un partit amb 
molta intensitat. Havia en joc 
més que una victòria, havia en 
joc la classificació per a la Final 
a 4. Qui guanyés el partit acon-
seguia la quarta plaça. Al final, 
victòria igualadina per 50-55.
L’enfrontament va començar 
dominat pel conjunt local, ja 
que en els tres primer minuts 
aconseguia un 7 a 2. Però a 
partir d’aquest moment, les 
igualadines van començar a 
treballar des de la defensa i no 
deixaven anotar a l’equip de 
Cerdanyola. Les blaves anota-
ven 10 punts consecutius col-
locant el marcador amb un 7 a 
12. Posteriorment l’Igualada es 
va començar a sentir còmode 
sobre el parquet. Les defenses 
de bloc directe donaven els 
seus fruits. Al final del primer 
període, 11 a 18.
En els primers minuts del se-
gon període va predominar la 
igualtat i el desencert en atac. 
En els 5 primer minuts un pobre 
2 a 2. En el minut 6 d’aquest 
període, les igualadines acon-
seguien una màxima diferèn-
cia d’11 punts, 13 a 24. Però 
en aquest moment, l’equip lo-
cal va començar a recuperar 
terreny i gràcies un 3 més 1, es 
col·locaven a només 3 punts, 
21 a 24. Les igualadines lluny 
d’encongir el braç van tornar 
a posar terra pel mig però les 
locals no es donaven per ven-
çudes i deixaven el marcador 
amb un escàs desavantatge, 
26 a 29.
El tercer període va ser el de 
més desencert i menys qualitat 
per part dels dos equips, això 
ho demostra el tempteig baix 
dels dos equips (6-8). Les bla-
ves defensaven amb molta in-
tensitat el perímetre i controla-
ven el joc interior, però en atac 
els mancava l’encert necessari 
per poder marxar del rival. Al fi-
nal del tercer període, 32 a 37.
El darrer període va començar 
dominat per les noies del De-
pimés aconseguint un 0 a 5 i 
agafant 10 punts de diferència. 
Però que les locals gràcies a 
un triple a taulell s’aferraven 
al partit com podien. L’Iguala-
da va continuar amb les alter-

nances defensives utilitzant 
amb més ocasions la defen-
sa zonal per tal d’aturar el joc 
obert i de penetracions de les 
locals. L’Igualada controlava el 
partit i aconseguia una màxima 
diferència en el minut 7 de 15 
punts, 39 a 53. El rival sembla-
va mort però no ho estava pas. 
Una cistella de contraatac, dos 
triples consecutius, una ciste-
lla interior i un tir lliure (parcial 
d’11 a 0), posava la por al cos 
a l’equip igualadí. A manca 
d’un minut es posaven a tres 
punts. En aquest tram final, els 
dos equips van cometre moltes 
imprecisions, les locals erra-
ven els llançaments gràcies a 
les bones defenses i les igua-
ladines perdien pilotes en la 
sortida de contraatac degut a 
la bona pressió a tot camp del 
Cerdanyola. En el darrer minut 
l’Igualada assegurava la victò-
ria amb dos tirs lliures deixant 
el marcador final amb un 50 a 
55.
Amb aquesta victòria, les noies 
del Depimés CB Igualada A es 
classifiquen per jugar la Final 
a 4 on es jugarà una plaça per 
aconseguir l’ascens a Lliga Fe-
menina 2. El proper partit de 
semifinals contra el Joventut 
Les Corts serà demà dissab-
te 11 de maig a Les Comes i 
la tornada el diumenge 12 de 
maig a Barcelona. L’equip bar-
celoní ha estat el primer clas-
sificat del grup empatat amb el 
Mataró. Fa pocs dies en partit 
de lliga, el CBI va perdre per 
només tres punts en un final 
ajustadíssim. Demà us espe-
ren a Les Comes.
Parcials: 11-18, 15-11(26-29), 
6-8(32-37), 18-18(50-55)
Van jugar: A.C.Martínez (5), 
L.Icart (21), M.Pujol, N.Minguet 
(10), X.Freixas (4) -cinc ini-
cial-, M.Quintana, V.Júlvez, 
C.Carner (12), A.Acevedo (3)

El masculí pateix
D’altra banda, l’equip mascu-
lí va patir per derrotar el JAC 
Sants (65-63).  Els blaus van 
començar el partit amb de-
sencert i poca concentració, 
cosa que facilitava la feina als 
visitants que no van dubtar 
en anotar bàsquets fàcils. El 
primer quart va estar ple de 
precipitacions en atac (moltes 
situacions de contraatac mal 
acabades) i massa forats en 
defensa. Tot així el resultat en-
cara era prou raonable, 13-21.
El segon quart va ser més 
estable en defensa (el JAC 
només va fer 5 punts) però 
encara no es trobava l’anella 
fàcilment. Resultat al descans, 
22-26; poca anotació per part 
dels dos equips.
La segona part va ser millor a 
nivell de joc però els locals no 
van treure caràcter fins que no 
es van veure amb l’aigua al 
coll. 
Els moments de tensió van 
arribar quan els visitants ano-
taven un triple a pocs minuts 
de finalitzar el partit. Els igua-
ladins van seguir picant pedra 
mentre anaven per sota en el 
marcador fins que un triple des 
de la cantonada de C. Fons els 
donava avantatge en l’elec-
trònic però la cosa no va aca-
bar aquí, fins que el capità de 
l’equip no anotava 2 tirs lliures 
importantíssims (per sumar +4 
en el marcador) l’equip no va 
cantar victòria. Al final, 65-63.
Aquesta victòria representa un 
pas més per entrar més comò-
des a les fases de promoció de 
descens i tenir el factor camp 
a favor, esperem que ara a la 
pista del Reus Deportiu la força 
i la sort els acompanyi.
CBI: Q. Padrós (0), M. Sesé 
(7), J. Huertas (10), A. Roca 
(0), J. Torres (23), C. Fons 
(16), A. Gual (0), M. Roca (0), 
A. Fratila (0), E. Tejero (9), S. 

L’equip femení A s’ha classificat per a la final 4 d’ascens. Foto arxiu Joan Ribera.
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Igualada va acollir una gran cita 
de l’handbol infantil femení

Infantil femení de l’Handbol Igualada.

HANDBOL / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana, 4 i 5 
de maig, a la Sala de Barri de 
Les Comes d’Igualada s’ha vis-
cut un esdeveniment important 
per a l’handbol base de la nos-
tra ciutat: s’ha disputat la fase 
final TOP-4 de Primera Catala-
na Infantil Femenina.
Els quatre equips finalistes  
han estat:  el C.H.Sant Cugat, 
el C.H.R Cornellà, el C.H.Sant 
Esteve Palautordera i,  com 
amfitrió el Club Handbol Igua-
lada.
Dissabte, es van jugar les se-
mifinals. La primera va enfron-
tar Sant Cugat i el St Esteve  
en un partit molt disputat, que 
va acabar 18 a 16 a favor de 
les del Vallès.
En la segona semifinal, l’Hand-
bol Cornellà va guanyar en un 
partit molt més ajustat       on les 
defenses es van imposar als 
atacs a l’amfitrió Club Hand-
bol Igualada per un resultat de 
11 a 10. Tot i que les igualadi-
nes van anar per davant en el 
marcador durant gairebé tot el 
partit, en els últims minuts les 
de Cornellà van donar la volta 
al marcador i ja no hi va haver 
temps per remuntar.
El diumenge a les 11 del matí, 
es va celebrar el partit pel 3r i 
4t lloc, on  les igualadines van  
guanyar en un  partit també 
molt igualat al Club Handbol 
Sant Esteve de Palautordera 
per un resultat de 14-12.
A les 12:45 començava la final 

d’aquest top-4. Les jugadores 
del Sant Cugat, han anat gai-
rebé tot el partit per davant, 
la primera part finalitzà amb 
un 14 -11 al seu favor. La ju-
gadora Queralt Cotrina, com a 
millor jugadora d’aquesta final 
i les seves companyes, s’han 
encarregat que les del Baix 
Llobregat, amb moltes errades 
en atac, no acabessin d’acos-
tar-se al marcador, tot i el bon 
partit realitzat per la seva por-
tera Maria Loma, també premi-
ada com a millor portera de la 
Final. El resultat Club Handbol 
St. Cugat.
Durant tot el cap de setmana, 
els més menuts de la casa, 
prebenjamins, benjamins i 
alevins, ens han fet gaudir de 
petits partits d’entreteniment 
a les mitges parts dels partits, 
animant d’aquesta manera la 
grada del pavelló de les Co-
mes. Des d’aquí el nostre més 
sincer agraïment.
Agrair a tots el voluntaris, als 
més petits i  més petites del 
club , delegats, famílies i afici-
onats  per fer possible aquest 
fantàstic Top-4 . Felicitar a tots 
els equips participants per la 
seva esportivitat i especial-
ment a l’equip igualadí per la 
bona actuació.
Des de l’Handbol Igualada vo-
len donar les gràcies a Punto 
Blanco, Llet Nostre, Frit Ra-
vich, Pintures Planell i Cafete-
ria les Comes, per la seva coŀ-
laboració.

El CHI es complica l’ascens
L’equip Sènior del Club Hand-
bol Igualada va perdre dissab-
te passat a casa el partit d’ana-
da de la primera eliminatòria 
per l’ascens a Segona Cata-
lana, davant el BCN Sants de 
dos gols, 33 a 35. Amb aquest 
resultat els igualadins es ve-
uen obligats a guanyar de més 
de dos gols el proper cap de 
setmana a la capital catalana 
per aconseguir continuar en la 
lluita per l’ascens. Ara els toca 
anar a Barcelona a guanyar de 
3. La sensació és que amb una 

actitud mostrada per l’equip 
els darrers minuts del partit i 
amb una bona defensa és pos-
sible la remuntada. Ànims!
CHI: Toni Martínez (porter, 17 
aturades), Pol Cantero (8), 
David Cubí(2), Adrian Su-
ero (5), José Luis Alva-
rez (3) ,Esteban Lezama (8), 
Martí Ruiz (3) , Hilari Cana-
les (porter), Edu Lezama (1), 
Roger Calçada,  Sergi Velasco 
(1), Eduard Jounou (2), Ru-
ben Álvarez. Col·laboren: Grà-
fiques Cubí i Asfalt 



Les noies del CF Igualada han fet una temporada espectacular.

Espectacular trofeu 
Aigualits del Club 
Natació Igualada
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El CF Igualada femení, a un pas 
de l’ascens a 1a Nacional

FUTBOL / REDACCIÓ

La victòria de l’Igualada a 
Santpedor (3-5) combinada 
amb la de l’AEM contra l’Espa-
nyol, deixen les nostres noies 
un punt per davant de les llei-
datanes abans del partit que 
les ha d’enfrontar dissabte on 
l’Igualada pot aconseguir, si 
guanya, l’ascens matemàtic a 
Primera Divisió Nacional.
Tarda de sol a Santpedor per 
veure un partit, com sempre, 
vibrant entre dos equips que 
juguen la pilota i a crear futbol.
Ha engegat fort el Santpedor 
que ha dominat lleugerament 
els primers compassos del 
partit davant d’un Igualada que 
li costava trobar el to. Una ju-
gada embolicada a l’àrea ha 
permès que les bagenques 
s’avancessin al marcador quan 
tot just es portava un quart 
d’hora de joc.
L’Igualada ha reaccionat i ha 
avisat al 20 de la primera amb 
una triple ocasió en que la pi-
lota s’ha passejat per sobre la 
línia de gol, però el primer ha-
via d’arribar deu minuts més 
tard fruit d’una jugada en que 
tota la davantera igualadina ha 
pressionat fins que la Jèssica li 
ha fet la passada final a la Ste-
fany que ha empatat el partit.
El resultat ha donat ales a les 
noies de Santi Ramos i Paco 
Pablos que no han trigat a re-
muntar el partit amb un gol de 
la Yaiza, que ha pujat de la 
defensa, ha fet jugada amb la 
Mariona i la Marina i ha rema-
tat la jugada batent la portera 
local.
A la segona part l’Igualada ha 
estat més centrat encara que 
a la primera, i les estones de 
domini de les anoienques han 
estat més i més llargues. El gol 
de la Mariona a passada de la 
Míriam el primer minut de la re-
presa, ha ajudat sens dubte a 
que les coses es posessin de 
cara per les blaves.
No es pot abaixar la guàrdia, 
però, amb les noies de Sant-
pedor que treballen el partit i 
lluiten fins al final. És per això 
que l’1-4 que ha aconseguit la 
Mariona una altra vegada pel 

mig donava una mica més de 
tranquil·litat.
Un penal que ha aturat la Noè-
lia li ha servit al Santpedor per 
escurçar distàncies en el re-
bot, però dos minuts més tard, 
l’Araceli s’ha inventat un gol a 
la sortida d’una sacada de ban-
da que ha tornat les coses al 
seu lloc.
Finalment les locals han acon-
seguit encara un altre gol en 
un fora de joc claríssim que el 
linier ha xiulat però l’àrbitre no 
i ha enxampat l’equip sense 
protecció.
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Janet Mendoza (Ele-
na Alert 46’), Yaiza Moratilla 
(Núria 71’), Carla Navarro, Mí-
riam Solies (Jèssica 85’) (de-
fensa), Araceli Barroso (Janet 
78’), Núria Miquel (Ainoa Car-
rillo 65’), Jèssica Pablos (Janet 
80’) (centre del camp), Stefany 
Ferrer (Esther Soler 65’), Ma-
riona Marsal, Marina Salanova 
(davanteres) . Entrenadors: 
Santi Ramos i Paco Pablos.
C.F. SANTPEDOR: Sheila Ar-
tigas, Olga Castaño, Sara Pu-
jals, Paula Gurrera, Clara Ro-
dríguez, Elisabet Duran, Ana 
Isabel Rodríguez, Rosa Pana-
dès, Annda Cudós, Laura Vall, 
Helena Flotats. Suplents: Àuria 
Torras, Aina Fernández, Irma 
Cubillas, Núria Arisa. Entrena-
dor: Antoni Ramos Claus.
ÀRBITRE: Edgar Cardoso Vi-
lana. Assistents: Aleix Rojas 
Calvera – Alejandro Galán Do-
mínguez
GOLS: 1-0 Sara (16’), 1-1 Ste-
fany (33’), 1-2 Yaiza (36’), 1-3 
Mariona (46’), 1-4 Mariona 
(60’), 2-4 Sara (67’), 2-5 Araceli 
(69’), 3-5 Sara (86’)
INCIDÈNCIES: Targeta groga 
a Antoni Ramos (35’), Yaiza 
Moratilla (40’), Elisabet Duran 
(44’), Núria Arisa (81’)
Dissabte a 2/4 de 7 de la tar-
da les noies del C.F. Igualada 
jugaran el partit més important 
de la temporada i segurament 
dels darrers anys. Una victòria 
davant l’AEM les porta directa-
ment a Primera Nacional. Per 
aconseguir-la necessitaran el 
suport de tot el públic anoienc.

NATACIÓ / REDACCIÓ

El dissabte a la piscina de 
Les Comes es va disputar el 
2 trofeu Aigualits, organitzat 
pel CNI. Sens dubte un èxit 
de participació, organització, 
esponsorització i resultats, grà-
cies als pares i mares de ne-
dadors que van col•laborar. Hi 
van ajudar Comercial Godo, La 
Caixa, Restaurant El Clot De 
Les Comes, Frit Ravichs, Ins-
tal Cicarr, Bar Fénix, Carrefour, 
Instamarsa, Hortet Del Baix, 
Ona Serveis Esportius, Mes-
trans, Tallers Ibarra, Elinstand, 
i Bar El Racó d’en Manel.
Els nostres nedadors i nedado-
res van millorar les seves mar-
ques personals. 

50 M Lliures Masculins
Bernat Esteban  31,56
Amaru Rubio  31,82
Marçal Rodriguez  31,87
Marc Gual  35,66
Marc Fernandes  37,95
50 M Lliures Femenins
Elia Ibarra  30.83
Ona Brunet  30,89
Carla Varea  31,74
Aina Fito  32,61
Judit Ibarra  33,35
Laura Rodriguez  34,66
Alicia Perez  36,30
Raquel Montserrat  39.21
400 M Estils Masculí
Alex Varea  5.08.65
400 M Estils Femenins
Irena Gual  5.25.20
Andrea Perez  6.11.38
100 M Braça Masculí
Carles Llorens  1.24.47
Guillem Martin  1.26.29
Cristian Oprea  1.41.57
100 M Braça Femení
Raquel Montserrat  1.51.30
100 M Papallona Masculí
Amaru Rubio  1,21,55
Marçal Rodriguez  1,21,74
100 M Papallona Femení
Laura Rodriguez  1,35,46
100 M Esquena Masculí
Alex Varea  1.10.61
Xavi Tort  1.14.61
Guillem Martin  1,22,42
Marc Gual  1.31.68
Marc Fernandes  1.33.27
100 M Esquena Femení
Irena Gual  1.10.85
Carla Varea  1.18.77
Carla Alemany  1.19.57
Aina Fito  1.24.39
Andrea Perez  1.24.81
200 M Lliures Masculins
Xavi Tort  2.21.21
Bernat Esteban  2,23,95
Carles Llorens  2,24,19
20 M Lliures Femení
Ona Brunet  2.25.07
Carla Alemany  2.48,53
Alicia Perez  3,06,59
4 X 50 M Estils Maculins
Equip B: Rubio, Martin, Rodri-
guez, Gual  2.27.20
Equip A: Esteban, Llorens, 
Tort, Varea  2.13.62
4 X 50 M Estils Femenins
Equip B: Alemany, Perez, Ro-
drigues, Perez 3,43,55
Equip A: Gual, Brunet, Fito, Va-
rea 2.19.73

ATLETISME / IGNASI COSTA

Tres equips del CAI Petromira-
lles assoliren podi a Vic, en la 
Jornada Final dels Campionats 
de Catalunya de Relleus.
Sobresortiren les actuacions 
de les Alevines de 3 x 600 m., 
Campiones de Catalunya amb 
un  gran “crono” de 5’44”07, 
amb Berta López, Júlia Solé i 
Marcel·la Solé. Les Alevines 
de 4 x 60 m., assolien també el 
Campionat de Catalunya amb 
un gran registre de  34”68 a la 
Final, amb Anna Cos, Isabela 
Lago, Berta López i Júlia Solé. 
Les Cadets de 4 x 300 m. as-
solien una brillant 3a. posició 
amb  2’57”33, amb Anna Asen-
si, Judit Bascompte, Marta Lla-
gostera i Gemma Ortega.
Els Cadets de 4 x 100 m. asso-
lien una destacada 6a. posició 
a la Final amb 48”03 amb el 

Jornada desigual dels equips 
de pàdel del Natació Igualada
PÀDEL / REDACCIÓ

L’equip Masculí A va caure 1-2 
en casa contra el Tot Padel de 
Manresa, la parella 1 formada 
per David Sabaté i Joan Pa-
jares van caure per la mínima 
4/6 4/6, al igual que la parella 2 
Carles Cuñado i Nacho Pérez 
que també van caure per un 
3/6 1/6 i com sempre la nos-
tra parella 3 formada per Da-
vid Méndez i Xavi Morera van 
guanyar per un ajustadíssim 
6/0 4/6 7/6.
El masculí B va guanyar de 
manera contundent  contra 
Can Ventura Team per 3-0 on la 
parella Carles Cuñado – Cesc 
Figuerola van guanyar per 6/4 
6/2, la parella Jose Angel Ulloa 
i Ruben Fito també es van im-
posar per 6/3 i 7/5 i la parella 
Jordi Pastor i Josep Costa van 
guanyar per claríssim 6/1 i 6/2.
El Masculí C es va imposar a 
casa del Hockey Terrassa per 
1-2 on van guanyar la parella 
Angel Sánchez i Xavi Casado 
per 6/4, 6/3 i la parella Xavi 
Morera Jr. I juli Caro que van 
fer un 6/1 6/0 i no van tenir tan-
ta  sort la parella Jordi Vazquez 
i Javi Marquez que van caure 
per 6/2 i 6/3.

Aquesta setmana l’equip feme-
ní no va tenir tanta sort i van 
caure per 3/0 a casa de Can 
Belulla B , on les parella for-
mada per Susanna Campo i 
Gloria Santamaria van jugar un 
bon partit però no van poder 
aconseguir la victòria i final-
ment van caure per la mínima 
6/4 6/4, la parella Puri Ureña 
i Monica Polanco no van tenir 
el seu dia i van caure al igual 
que la parella Eugenia Burgos i 
Montse Fernàndez que no van 
aconseguir guanyar després 
de haver jugat un bon partit.
El Júnior A una setmana més 
van demostrar que estan en 
un bon nivell i es van imposar 
a casa del sempre difícil Ole-
sa, guanyant per 1-2 la parella 
que va caure va ser Xavi Mo-
rera i Marc Marcet que van fer 
un molt bon partit i van perdre 
per la mínima 6/4 7/6 contra 
jugadors que estan a dalt de 
tot del Ranking Català de Pà-
del de Menors, i les altres dues 
parelles que van ser Pere To-
màs i Alex Dinaret i la parella 
Alex Morros i Roger Mitjans 
van guanyar de manera con-
tundent, la primera per 6/0 6/1 i 
la segona per 6/2 i 6/0.

quartet format per Oriol Ber-
tran, Miquel Pineda, Vicenç 
Pulido i David Valls.
Les Infantils de 4 x 80 m. eren 
4es. de la 2a. s/f. amb 44”43, 
formant l’equip Mar Belenguer, 
Alba González, Laia Moix i Ma-
ria Torras. Els Infantils de 4 x 
80 m. del CAI, eren 7ens. de la 
2a. semifinal amb 44”98, amb 
Nil Bacardit, Oriol Castells, Ori-
ol Martínez i Pol Sanz.  
Els Alevins de 4 x 60 m., eren 
5ens. de la 1a. s/f. amb 37”06, 
amb Alex García, Pol Roca, 
Guillem Santos i Nil Vives. Els 
Benjamins de 4 x 60 m., eren 
4ts. de la 1.ª s/f. amb 41”01 
amb Nicolau Gassó, Joel Gi-
ménez, Amadeu Morros i Lluc 
Roda. Les Benjamines de 4 x 
60 m., eren 5enes. de la 3.ª s/f. 
amb 41”78 amb Carla Bisbal, 
Nuria Moix, Mar Morón i Mar 
Planas.

Tres podis del CAI a la final del 
campionat català de relleus
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L’Igualada HC, a la recerca de donar 
la sorpresa a Valdagno
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada HC ha tingut tota la 
setmana -per fi- per a preparar 
una de les cites decisives de la 
temporada. El partit a Valdagno 
és d’una sola carta. O passes a 
la F-4 o s’acaba la competició 
europea. El 2 a 3 de l’anada, 
el nivell impressionant del rival 
i la intimidació de la seva afició 
converteixen la classificació 
en una autèntica proesa. Però 
també és cert que després de 
moltes setmanes accidentades 
(pluges, partits intersetmanals) 
per primera vegada l’equip 
disposava d’una setmana sen-
cera de treball. I això pot aju-
dar a ajustar l’engranatge que 
diumenge va estar a punt de 
prendre-li un punt a un dels 
millors equips de l’Ok Lliga, el 
Vendrell, però no va poder ser 
per molt poc (3-4).
El tècnic igualadí Francesc 
Monclús explica que diumenge 
l’equip va fer mèrits per l’em-
pat: “va tornar a ser un altre 
partit d’aquells que perdem 
d’un com altres cops a Les Co-
mes. Vam jugar bé a la primera 
meitat. Després vam lluitar al 

Els igualadins tenen demà un compromís molt important. Foto arxiu Joan Guasch.

Derrota del Minis B amb el Cubelles

  Jornada 26
  Alcoi  -  Shum   3  :  6
  Lloret  -  Vilanova   5  :  2
  Liceo  -  Noia   2  :  1
  Sant Feliu  -  Vic   3  :  6
  Calafell  -  Voltregà   2  :  4
  FC Barcelona  -  Blanes   7  :  2
  IGUALADA  -  Vendrell   3  :  4
  Lleida  -  Reus Dep.   1  :  5

   Jornada 27 (dies 18 i 19)
   Shum  -  Lloret   _  :  _
   Vilanova  -  Calafell   _  :  _
   Vic  -  Alcoi   _  :  _
   Reus Dep.  -  Sant Feliu   _  :  _
   Noia  -  FC Barcelona   _  :  _
   Blanes  -  IGUALADA   _  :  _
   Vendrell  -  Lleida   _  :  _
   Voltregà  -  Liceo   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   26   69     147:69     78
2   FC Barcelona   26   63     133:53     80
3   Vendrell   26   50     105:79     26
4   Reus Dep.   26   45     121:99     22
5   Vic   25   40     79:57     22
6   Noia   26   40     86:85     1
7   Lleida   26   40     91:97     -6
8   Lloret   26   37     115:101     14
9   Voltregà   26   36     80:89     -9
10   IGUALADA   25   34     95:100     -5
11   Vilanova   26   34     99:118     -19
12   Shum   26   24     76:107     -31
13   Calafell   26   24     75:111     -36
14   Blanes   26   22     84:98     -14
15   Sant Feliu   26   22     70:125     -55
16   Alcoi   26   13     66:134     -68

màxim per remuntar però ens 
vam quedar en el quasi. la vic-
tòria hauria pogut ser per un o 
l’altre equip. La llàstima va ser 
que amb el 2 a 0 vam passar 
al 2 a 3. Amb el marcador en 
contra ja no treballes igual, vas 
contrarellotge”.
Ara toca pensar en Europa. 
“Per fi tenim una setmana sen-
cera i podrem dedicar-nos a 
preparar exclusivament el par-
tit contra els italians. Podrem 
fer tots els entrenaments sense 
partits entre setmana. Tindrem 
l’oportunitat de treballar aquest 
partit, davant d’un rival que 
coneixem, molt potent però li 
buscàrem els punts febles i 
els treballarem”, deia Monclús 
a principis de setmana. Tant 
de bo el treball doni demà els 
seus fruits. El partit es jugarà 
a les 20.45 hores, i serà dirigit 
pels portuguesos Jose Pinto i 
Joaquim Pinto.

Derrota davant el Vendrell
Diumenge, l’IHC es va quedar 
sense la possibilitat de sumar 
un punt com s’hauria meres-
cut pel partit que els iguala-
dins van fer davant del potent 
campió de Copa. L’Igualada 
va dominar la primera meitat, 

va arribar a anar per davant en 
el marcador amb un clar 2 a 0, 
però una errada defensiva a 
falta d’un minut pel descans li 
va donar aire als visitants. A la 
segona part el Vendrell va te-
nir una arrencada fulgurant i va 
capgirar el marcador amb el 2 
a 3. A partir d’aquí els partit es 
va tornar a reequilibrar i qual-
sevol dels dos equips podria 
haver guanyat. Tots dos van 
encertar a pilota parada i els 
3 punts van volat cap al Baix 
Penedès, on, precisament des 
d’avui, es juga la final four de la 
Copa CERS.
IGUALADA HC 3 (2/1)Elagi, 
Ton (2), Marçal, Pla i Vives, 
equip inicial. Pove, Càceres 
(1). Vera, Carles, Povedano.
VENDRELL 4 (1/3) Molina, 
Barroso, Albesa (1), Selva i 
Costa (1), equip inicial, Arago-
nés, Ferrer (2), Rodriguez.
Gols: 1-0 Ton Baliu(m 11.46), 
2-0 Càceres (m 15), 2-1 Fer-
rer 8m 23.49). SEGONA 
PART, 2-2 Ferrer (m 1.44), 2-3 
X.Costa (m 6.14), 3-3 Ton Baliu 
FD (m 9.53), 3-4 Albesa FD (m 
18.14).

Més info a http://ihc.blog.cat

Partit jugat aquest passat dis-
sabte a les comes a les 13:00h 
on no hi va haver un domina-
dor clar del joc amb constants 
anades i vingudes a les dues 
àrees on el més important fou 
el moment dels gols. Les rota-
cions van ser constants en el 
dos equips, com ha de ser en 
aquesta categoria, i no influï-
ren en el marcador.
La primera part se l’endugué 
el Cubelles i s’apuntaren el 
primer punt. La segona part, 
contràriament va de nítid color 
blau-grana i posava les taules 
al marcador, deixant-ho tot 
obert. La tercera, i finalment 

decisiva part, va tornar a ser 
guanyada per el Cubelles es-
tablint el resultat definitiu. Es 
jugà la opcional quarta part, 
que no computa al marcador, 
guanyada per l’IHC.
Aquesta es la segona derrota 
consecutiva de l’equip més pe-
tit de l’IHC que ha començat a 
jugar enguany. A manca d’un 
partit per acabar la lliga Pene-
dés-Garraf-Anoia du sis victò-
ries, un empat i dues derrotes.
IHC: Alen Dergic, Oriol De la 
Fuente, Guim Morcillo, Jou 
Parramona Ian Prieto, Eloi 
Puig, Jùlia Sabater i  Arnau Se-
rarols.

El CNI jugarà la final del Campionat 
de Catalunya de pilota basca

PILOTA BASCA / REDACCIÓ

Diumenge al matí, i després 
d’haver ajornat una setmana la 
competició per causa de la plu-
ja, es va celebrar al frontó del 
Molí Nou, la semifinal tornada 
del Campionat de Catalunya 
de Mà Parelles de 2ª categoria. 
El C.N. Igualada (Oliva - Can-
ziani) que portava una molt 
bona renda del partit d’anada 
(recordem que van guanyar a 
Bac de Roda per 8-22), es van 
enfrontar a la parella del Club 

Atano (Antonio - Juanjo), i en 
un partit molt fàcil pels nostres 
colors es van endur la victòria 
per un contundent 22-12. 
Destacaríem del partit el bon 
joc i la bona compenetració 
que estan tenint els nostres 
jugadors, i que de seguir així, 
ens hauríen de donar una ale-
gria la setmana vinent, al jugar 
la final del Campionat contra la 
parella del Club Pelotari Santa 
Coloma de Gramanet. 



El CF Igualada cedeix un empat a Valls 
en temps de descompte (3-3)
FUTBOL / ROGER MARÍ

El conjunt igualadí va deixar 
escapar la victòria en l’última 
jugada del partit. Els blaus, 
després d’avançar-se per tres 
cops en el marcador gràcies 
al doblet de Simón i al gol de 
Gerard, no van saber aguantar 
el marcador. Aquest resultat 
manté als igualadins en cin-
quena posició de la taula.
L’Igualada, que venia amb la 
moral ben alta després de gua-
nyar a Andorra (0-1) en un par-
tit ajornat el passat dimecres 1 
de maig, va sortir a l’estadi del 
Vilar amb la intenció de tornar 
a sumar un nou triomf. En la 
primera jugada del partit, Jony 
va aixecar la pilota per sobre el 
porter, però el seu xut va topar 
amb el pal després de fer una 
gran paràbola. Aquest inici va 
deixar entreveure que els ho-
mes de Tarrés seria el qui tin-
dria una major possessió de pi-
lota i que seria l’encarregat de 
portar la iniciativa del joc men-
tre que el seu rival es limitaria 
a aprofitar els erros dels blaus 
per sortir ràpid a la contra. 
L’Igualada era l’amo i senyor 
del partit, però tenia dificultats 
per treure la pilota jugada des 
del darrere que provocaven 
masses pèrdues en una zona 
delicada del camp. Tot i això, 
el Valls en prou feines va cre-
ar perill a la porteria de Felipe. 
A partir del minut 20, els blaus 
començarien a fer ús de la seva 
possessió per crear algunes 
accions de perill a la porteria 
visitant. Precisament, arran de 
la sortida d’una falta executada 
per Madaleno, la pilota va cau-
re a peus de Fran que va assis-
tir a Simón (28’) perquè aquest 
afusellés a Escrichs i anotés 
el 0-1. Aquest gol feia justícia 
als mèrits d’ambdós equips i 
fins i tot, a la jugada següent, 

Jugada del primer gol del CFI. Foto: Toni Marí.
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  Jornada 30
  Cervera  -  Andorra   1  :  2
  Santfeliuenc  -  V. Alegre   1  :  2
  Vilanova G.  -  Tàrrega   1  :  0
  Sants  -  Martinenc   2  :  3
  Viladecans  -  Ascó   1  :  1
  Torreforta  -  Morell   1  :  1
  Valls  -  IGUALADA   3  :  3
  Reddis  -  Tecnofutbol   2  :  2
  Amposta  -  Torredembarra   0  :  1
   Jornada 31
   Martinenc  -  Cervera   _  :  _
   Andorra  -  Viladecans   _  :  _
   Ascó  -  Santfeliuenc   _  :  _
   IGUALADA  -  Sants   _  :  _
   Torredembarra  -  Valls   _  :  _
   Tàrrega  -  Torreforta   _  :  _
   Morell  -  Reddis   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Amposta   _  :  _
   V. Alegre  -  Vilanova G.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   30   70     74:25     49
2   Viladecans   30   62     51:22     29
3   Santfeliuenc   30   60     47:25     22
4   Martinenc   30   55     56:30     26
5   IGUALADA   30   49     51:35     16
6   V. Alegre   30   49     48:44     4
7   Amposta   30   45     44:34     10
8   Andorra   30   44     39:39     0
9   Vilanova G.   30   41     42:39     3
10   Tàrrega   30   38     36:42     -6
11   Reddis   30   35     33:61     -28
12   Torredembarra   30   32     38:42     -4
13   Torreforta   30   30     34:50     -16
14   Cervera   30   29     33:51     -18
15   Valls   30   29     30:49     -19
16   Sants   30   28     42:61     -19
17   Morell   30   28     24:49     -25
18   Tecnofutbol   30   27     31:55     -24

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 30
  Les Roquetes  -  St. Sadurní At.   2  :  3
  Hortonenc  -  La Granada   1  :  3
  MONTSERRAT  -  SAN MAURO   1  :  2
  Ribes  -  CAPELLADES   3  :  3
  Suburense  -  Base Vilanova   1  :  4
  FÀTIMA  -  Sitges   0  :  2
  St. Cugat Ses.  -  ANOIA   1  :  2
  Vilafranca Atl.  -  Jove Roquetes   1  :  0
  ÒDENA  -  Riudebitlles   1  :  3

  Jornada 31
   CAPELLADES  -  Les Roquetes   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  Suburense   _  :  _
   Base Vilanova  -  Hortonenc   _  :  _
   ANOIA  -  Ribes   _  :  _
   Riudebitlles  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   SAN MAURO  -  FÀTIMA   _  :  _
   Sitges  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Jove Roquetes  -  ÒDENA   _  :  _
   La Granada  -  MONTSERRAT   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   30   72     97:35     62
2   Sitges   30   67     78:45     33
3   Vilafranca Atl.   30   59     58:35     23
4   ÒDENA   30   56     81:52     29
5   Base Vilanova   30   55     71:49     22
6   Les Roquetes   30   51     62:55     7
7   Suburense   30   46     56:50     6
8   La Granada   30   39     57:63     -6
9   Jove Roquetes   30   38     67:52     15
10   CAPELLADES   30   36     64:77     -13
11   St. Cugat Ses.   30   35     54:56     -2
12   Riudebitlles   30   33     56:78     -22
13   St. Sadurní At.   30   33     49:76     -27
14   Ribes   30   32     61:63     -2
15   MONTSERRAT   30   31     47:72     -25
16   Hortonenc   30   29     40:74     -34
17   ANOIA   30   25     47:76     -29
18   FÀTIMA   30   21     43:80     -37

  Jornada 28
  Calaf  -  Rebrot   6  :  2
  Vista Alegre  -  Garcia Montbui   0  :  1
  Vilanoveta  -  Torre Clar.   7  :  0
  La Paz  -  Ateneu Ig.   0  :  8
  Carme  -  Pobla Clar.   1  :  2
  Montbui  -  PM Tossa   3  :  3
  Piràmides  -  Tous   1  :  3

   Jornada 29
   Rebrot  -  Vista Alegre   _  :  _
   Garcia Montbui  -  Carme   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Calaf   _  :  _
   Jorba  -  La Paz   _  :  _
   Torre Clar.  -  Montbui   _  :  _
   PM Tossa  -  Piràmides   _  :  _
   Vilanoveta  -  Pobla Clar.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   26   62     112:34     78
2   Pobla Clar.   26   60     89:46     43
3   Vilanoveta   26   56     78:34     44
4   Garcia Montbui   26   56     64:33     31
5   Calaf   26   55     93:42     51
6   PM Tossa   27   50     79:51     28
7   Rebrot   26   46     92:66     26
8   Ateneu Ig.   26   43     88:54     34
9   Vista Alegre   26   42     56:49     7
10   Jorba   25   24     66:79     -13
11   Tous   26   21     35:57     -22
12   Torre Clar.   25   20     25:83     -58
13   Montbui   25   14     43:81     -38
14   La Paz   26   6     25:123     -98
15   Piràmides   26   5     26:139     -113

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 28
  LA LLACUNA  -  Martinenca   2  :  1
  Puigdàlber  -  Mediona   0  :  8
  VALLBONA  -  Torrellenc   2  :  2
  Fontrubí  -  Plana Rodona   1  :  2
  Espirall  -  Real Unión   4  :  0
  St. Sadurní  -  CABRERA ANOIA   5  :  1
  HOSTALETS P.  -  Ind. Garraf   4  :  1
  Ràpit Català  -  Can Cartró   1  :  2

  Jornada 29
   Martinenca  -  Puigdàlber   _  :  _
   Mediona  -  Espirall   _  :  _
   Plana Rodona  -  LA LLACUNA   _  :  _
   Can Cartró  -  Fontrubí   _  :  _
   Torrellenc  -  St. Sadurní   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   Ind. Garraf  -  Ràpit Català   _  :  _
   VALLBONA  -  Real Unión   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   28   66     96:34     62
2   HOSTALETS P.   28   63     95:36     59
3   Mediona   28   57     91:42     49
4   Ràpit Català   28   56     89:38     51
5   Can Cartró   28   56     81:43     38
6   Ind. Garraf   28   54     57:36     21
7   Martinenca   28   48     75:49     26
8   St. Sadurní   28   45     60:55     5
9   Plana Rodona   28   41     81:51     30
10   Torrellenc   27   38     64:54     10
11   LA LLACUNA   28   38     47:54     -7
12   CABRERA ANOIA   28   31     64:88     -24
13   Real Unión   27   22     54:63     -9
14   VALLBONA   28   14     44:119     -75
15   Fontrubí   28   10     24:109     -85
16   Puigdàlber   28   1     13:164     -151

futbol 4A CATALANA G10

una bona internada per banda 
dreta de Simón va acabar amb 
una bona centrada, però Jony 
no va estar encertat. A les aca-
balles de la primera meitat, una 
contra ben trenada pel conjunt 
local finalitzaria amb el gol de 
Molinos (41’) que va batre a 
Felipe en un mà a mà.
A la segona meitat, l’Igualada 
no es va trobar tant còmode 
com a la primera i no va po-
der combinar tant la pilota, 
però quan sortia a la contra 
creava un gran perill a la por-
teria visitant. Una bona jugada 
col·lectiva de l’atac igualadí va 
acabar amb la pilota a Simón 
(63’), el millor dels blaus, que 
després de retallar al defen-
sa visitant va aixecar la pilota 
subtilment davant de la sortida 
d’Estrichs per marcar l’1-2. Ar-
ran d’aquest segon gol, el partit 
va entrar en una fase d’anada 
i tornada que no va benefici-
ar gens al blaus perquè veien 
com el Valls cada cop s’acos-
tava més a la porteria de Feli-
pe. A falta de 10 minuts, Gomà 
(80’) va aprofitar un embolic 
dins l’àrea igualadina per xutar 
i anotar el 2-2. El gol no hauria 
d’haver pujat al marcador per-
què la pilota no va superar la 

línia de gol, però l’àrbitre va de-
cidir donar validesa a la juga-
da. Aquest gol semblava que 
suposaria el resultat definitiu, 
però Gerard (90’) va realitzar 
una gran jugada personal per 
anotar el 2-3 i acostar als blaus 
a la segona victòria consecu-
tiva a fora de casa. Malaura-
dament,  en temps afegit, una 
inexistent falta lateral i amb tot 
el Valls abocat a l’àrea iguala-
dina, un altre cop Gomà (90’) 
es va anticipar a la sortida de 
Felipe per anotar el 3-3 defini-
tiu.
L’Igualada buscarà retrobar-
se amb el triomf el proper diu-
menge a Les Comes davant el 
Sants, penúltim classificat.
U.E Valls: Escrichs, Oliveras, 
Quesada (Gomà, 70’), Lara, 
Molinos, Storozhuk, Barragán, 
Reverté (Romera, 45’), Botifoll, 
Martorell (Ollé, 78’) i Morillas.
C.F Igualada: Felipe, Marí, Víc-
tor, Bachana, Torras, Díez, Ma-
daleno (Solé, 61’), Jony (Enric, 
55’), Fran (Cortada, 89’), Ton 
(Gerard, 45’) i Simón (Cristian, 
86’).
Gols: 0-1, Simón (28’). 1-1, 
Molinos (41’). 1-2, Simón (63). 
2-2, Gomà (80’). 2-3, Gerard 
(90’). 3-3, Gomà (90’).

Jornada decisiva al grup 
anoienc de 4a Catalana

La fusió Anoia-Vilanova ja és una realitat

FUTBOL / PACO DÍAZ

El grup anoienc de 4a Catala-
na té per davant una jornada 
decisiva. Possiblement, el final 
de la temporada es recordarà 
perquè, tant el títol de Campió, 
i la segona plaça la qual dóna 
opció de jugar una promoció a 
doble partit, es podrien decidir 
en l’última jornada.
Les espases segueixen en alt, 
després de la victòria del CF La 
Pobla de Claramunt diumenge 
en el camp del líder Carme per 
1-2. 
I quina jornada ens espera 
aquest cap de setmana, amb 
dos enfrontaments directes, 
per dilucidar el possible cam-
pió, i la segona posició també 
provisional, ja que tant García 
Montbui, Vilanoveta, i Calaf, 
tenen opcions de lluitar per la 
segona plaça.
El Carme, ocupa la primera 
plaça, però la Pobla, seria el 
Campió, cas que en l’última 
jornada es produeixi un empat 
a punts entre tots dos, per “gol 

average” favorable. Si la penúl-
tima jornada no serà apta per a 
cardíacs, l’última, també podria 
dictar sentència, amb un apas-
sionant partit Pobla-Garcia 
Montbui...
Per la seva banda, el Carme 
acabarà la competició com a 
local, enfrontant-se al Rebrot. 
Els de Vilanoveta baixaran el 
teló de la lliga, enfrontant-se 
al CF. Montbui. La UD. Calaf, 
també té un partit assequible 
per tancar el campionat, juga-
rà com a local, davant la UE. 
Jorba. 
Pel que fa al grup 10, les dues 
primeres posicions ja estan 
adjudicades, amb l’Hostalets 
de Pierola en segon lloc, però 
encara pot tenir opcions de 
proclamar-se Campió, però per 
això, depenen del resultat de 
l’Espirall, en les últimes dues 
jornades. Perquè el Hostalets 
sigui Campió, l’Espirall, s’ha de 
deixar quatre punts en les dues 
últimes jornades, i l’Hostalets, 
ha de guanyar els sis punts en 
joc. 

FUTBOL / PACO DÍAZ

Tal i com ja va publicar La Veu 
fa algunes setmanes, final-
ment ja és una realitat la fusió 
entre el Centre Esportiu Anoia i 
el Club Futbol Vilanova.
La setmana passada, el presi-
dent del Centre Esportiu Anoia, 
Marcel•lí Nieto i el president 
del Club Futbol Vilanova, Félix 
Palomo, van signar el docu-
ment d’acord que compromet 
la fusió i la integració de les 
dues juntes en una de sola que 
dirigirà el nou “Centre Esportiu 
Anoia Club de Futbol Vilano-
va”.
La nova junta del club queda 
formada per: Marcel•lí Nie-
to, Fèlix Palomo, Constantino 

Fernández, Jaime Barea, José 
Antonio Arbiol, Epifanio Mate-
os, Ernesto Vásquez, Antonio 
Menor, Sebastián Martínez, 
José Javier Díaz, Raul Martos, 
Guillermo Sánchez, Domingo 
Martínez i Francesc Esplugas.
Segons ha explicat el portaveu 
de la nova Junta, Francesc 
Esplugas, a nivell federatiu es 
mantindran dues juntes i dues 
presidències. 
L’objectiu és mantenir un equip 
amateur del Club Futbol Vila-
nova per tal de fer possible la 
continuïtat del nom de l’entitat, 
si més no, fins l’any 2015 que 
es compleix el 50è aniversari 
del club. També es manté un 
amateur del Centre Esportiu 

Anoia. Es dóna el cas que, a 
menys que hi hagi una gran 
sorpresa, ambdós primers 
equips hauran de jugar a 4a 
Catalana la propera tempora-
da.
Treball en conjunt i unió d’es-
forços. Aquesta la idea davant 
una constatació: era inviable 
mantenir econòmicament dos 
clubs de futbol base a Vila-
nova del Camí. Amb la fusió, 
el futbol base del Club Futbol 
Vilanova del Camí desapareix 
totalment i només hi haurà fut-
bol base amb el nom del Cen-
tre Esportiu Anoia. En aquest 
sentit, s’ampliarà el nombre 
d’equips de cara a la tempora-
da 2013-2014.
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La UD San Roque, classificada pel Campionat 
d’Espanya de gimnàstica a Valladolid
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

La U.D. San Roque quedà 
campiona del Campionat de 
Catalunya per equips del nivell 
VIII en categoria infantil i de la 
Copa Catalana del nivell VI a la 
categoria infantil.
El passat dissabte es va ce-
lebrar a Tarragona el Campi-
onat de Catalunya individual 
de gimnàstica rítmica, que era 
classificatori per anar al Cam-
pionat d’Espanya. San Roque 
va participar en les categories 
infantil, junior i sènior. Elisa-
beth Valiente en mans lliures, 
Maria Cosano en cèrcol, Ra-
quel Cañizares en pilota i Mar 
Remon en maces, formen 
l’equip infantil que va quedar 
campió de Catalunya; l’equip 
júnior amb Andrea Roures en 
maces, Gisela Muñoz en cin-
ta, Judit Sabria en cèrcol i Eva 
Jiménez en pilota van quedar 
quartes, i a la categoria Sèni-
or Gemma Castillo en pilota, 
Elsa Montes en cèrcol van 
quedar terceres, i Ivet Playa en 
maces i amb categoria infantil 
va quedar amb el seu equip 
tercera. Totes elles passen al 
Campionat d’Espanya que es 
celebrarà a finals de juny a la 
ciutat de Valladolid. S’ha de 
tenir en compte que participen 
en aquesta mateixa competició 
gimnastes del nivell IX amb les 
del nivell VIII i la competició és 
molt més dura.
El mateix dissabte a la final 
de Copa Catalana del nivell 
VI Carlota Miramunt va ser la 
guanyadora de la categoria in-
fantil i Carla Bosch va guanyar 
la tercera plaça, Berta Pons 
també de la mateixa categoria. 
Del nivell IV van competir a la 
categoria benjamí Irina Gar-
cia, en categoria infantil Ainoa 
Crespo en maces i assolint la 
tercera posició i Alba Bosch en 
categoria aleví va aconseguir 
la tercera posició amb aparell 

Gimnastes del San Roque. 

Auto Sport Igualada 
i el Ral.li Ciutat 
d’Igualada 

cèrcol. Al nivell V van competir 
Paula Mensa en aparell cèrcol, 
i Mar Casals en aparell pilota.
Pel que fa al CE Montbui, Jú-
lia Rubio de categoría Alevi en 
Cèrcol nivell IV va sortir a pis-
ta amb el seu millor somriure i 
les ganes de fer un gran ball, 
aconseguint la 6a. posició. Ma-
riona Juvé Torres, nivell VI, sé-
nior en pilota no sols tenia els 
nervis de ser la final sinó que 
tenia l’afegit que amb aquesta 
competició donava per finalit-
zada la seva carrera de gim-
nàstica rítmica des del seu inici 
fa ja 14 anys. De Mariona  com 
a  gimnasta destaquem la seva 
perfecció, constància, emoció i 
sentiment que transmet a l’ho-
ra de ballar aconseguint dis-
sabte la vuitena posició.
El mateix dissabte a la ciutat 
de Barcelona es va celebrar 
al pavelló de la Mar Bella la 

Children International Com-
petition. Va participar prèvia 
classificació a Osca l’equip 
infantil 12-14 del San Roque. 
Les components són Marta Vi-
llar, Mar Casals, Itziar Mensa, 
Raquel Munuera, Laia Guerra, 
Mar Solsona, i Ona Bosch. Van 
competir amb equips de Rús-
sia, Finlàndia, Dinamarca, Es-
tònia... molt satisfetes totes les 
components i les entrenadores 
Sara Jiménez, Sonia Gutiérrez 
i Monica Esteve.
La propera competició és el dia 

Gimnastes del San Roque -esquerra- i del CE Montbui -dreta i abaix-.

11 de maig a Tarragona, amb la 
fase final de Combo en el que 
hi participaran Estela Sánchez, 
Natasha Iglesias, Sofia Iglesi-
as, Julia Farré, Irune Munuera, 
Rut Vives, Alba Blanco i Nerea 
Camacho i el conjunt preben-
jamí de Carlota Zamora, Paula 
Mula, Julia Ainsua, Anna Alon-
so i Tania Gabarri.

El CE Montbui, a Saragossa
Les gimnastes del CE Montbui 
Sara Alomar i Martina Thing 
Gras Rica junt amb les seves 
entrenadores Marta Rodriguez 
i Laura Rodriguez, van gaudir i 
competir a Saragossa. 
Sara Alomar va competir en-
tre mes de 220 gimnastes i va 
aconseguir la 40a. posició, tot 
i els nervis  la Sara va emoci-
onar a tothom que en aquell 
moment  era en aquell pavellò.
Debut agredolç d’aquesta 
petita gimnasta Martina Ting 
Gras Rica amb un gran futur 
per davant, va aconseguir un 
3,767 punts entre més de 200 
gimnastes, amb l’afegit de ser 
el primer any de competir amb 
aquest nivell, ser la primera 
gimnasta a sortir a pista. Marti-
na Ting Gras Rica malgrat tots 
aquests inconvenients va fer 
que tot el públic assistent gau-
dís amb el seu ball.   

MOTOR / REDACCIÓ

En l’especial dedicat al Raŀli 
Ciutat d’Igualada de la setma-
na passada publicat a La Veu, 
hi havia una frase extreta del 
dossier proporcionat per l’or-
ganització, que pot induir a er-
ror. En un escrit sobre l’entitat 
organitzadora, Moto Club Igua-
lada, s’explicava que “catorze 
edicions d’aquesta cursa entre 
els anys 1968 i 2012, i 54 anys 
organitzant proves d’alt nivell, 
avalen la capacitat organitza-
tiva del Club”, quan la majoria 
de les edicions del raŀli igualadí 
van ser organitzades per Auto 
Sport Igualada. 

Joan A. Quadrat va 
parlar del seu “llibre 
d’estil” a Òdena

BÀSQUET / XAVIER FANEGA

El  passat dia 1 de maig el 
poliesportiu “Mestre Vila Vell” 
va acollir a les seves instal-
lacions el clínic El creixement 
del joc col·lectiu d’infantil a 
sènior. Buscar i crear un llibre 
d’estil propi a càrrec del selec-
cionador català de la categoria 
cadet masculí, en Joan Albert 
Cuadrat.
El clínic, que estava organitzat 
pel Comitè Tècnic de la Fede-
ració Catalana de Basquetbol 
(FCBQ) juntament amb l’Òde-
na Club de Bàsquet, i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
va rebre una trentena d’as-
sistents, que durant un parell 
d’hores, van poder escoltar 
consells tant en l’aspecte ofen-
siu com defensiu per crear 
una línia de treball en tots els 
equips d’un club.
Un total de 8 jugadors del club 
(2 jugadors de l’equip infantil, 5 
de l’equip júnior i 1 de l’equip 
sots 21), hi van col·laborar.
Aquest clínic, juntament amb 
l’exposició de fotografies que 
encara es pot veure al mateix 
poliesportiu, i el sorteig d’una 
samarreta de la Bruixa d’Or 
Manresa, amb la signatura de 
tots els jugadors, engloben els 
actes amb motiu dels 25 anys 
des de que es va celebrar la 
primera activitat a Òdena rela-
cionat amb el bàsquet.
Com a únic aspecte negatiu 
caldria mencionar els pocs tèc-
nics anoiencs presents al clí-
nic, quan entre els assistents 
n’hi havia de Barcelona i de 
Torredembarra.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Jordi Gaig (Porsche), guanyador d’un 
magnífic 15è Ral·li Ciutat d’Igualada
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Ja el divendres a la tarda 
pels voltants del patrocinador 
principal del 15è. Raŀli Ciutat 
d’Igualada, Garatge Montser-
rat, prestigiós concessionari 
Opel i Chevrolet,  hi havia força 
expectació amb motiu de les 
verificacions administratives i 
tècniques dels cotxes que l’en-
demà havien de participar a la 
més important prova de l’auto-
mobilisme esportiu anoienc de 
la temporada, amb una exceŀ-
lent organització de Moto Club 
Igualada.
Una vegada fetes les esmen-
tades verificacions al final van 
ser 62 els equips participants i 
que partir de les deu del matí 
del dissabte van començar a 
sortir des de la Rambla igua-
ladina per enfrontar-se als cinc 
trams cronometrats que es re-
petien dues vegades: Carme-
Orpí, Querol, Serra d’Ancosa, 
Rubió i Rauric-Conesa, en 
aquest raŀli amb puntuació mà-
xima pel Campionat de Catalu-
nya i Open de raŀlis d’asfalt.
Trams tots ells amb una gran 
quantitat d’espectadors la qual 
cosa agraeixen els pilots pel 
seu suport i també els organit-
zadors ja que aporta imatge i 
escalfor al raŀli.
Ja començat el raŀli, ben aviat 
es va comprovar el que tot feia 
preveure pel que fa a la lluita 
per la victòria absoluta entre el 
Porsche 911 GT3 de Jordi Gaig 
i el Mitsubishi EVO X de Josep 
Maria Membrado, finalment el 
guanyador va ser Gaig, seguit 
de Membrado i el tercer lloc del 
podi fou per a David Sayós a 
tan sols 1” del segon lloc.
Vuit van ser els equips de Moto 
Club Igualada participants amb 
sort diversa. Així a la classifica-
ció general, molt brillant el raŀli 
de Joan Morros/Carles Planell, 
quinzens amb el VW Golf GTI i 
tercers al grup H i classe 9. Di-
novena posició per a Raimon 
Morató/Marc Cendra amb Ci-
troën Saxo 1.6 VTS. 22è Victor 
Vico/Oriol Cordoba i guanya-
dors del grup 1 i classe 1 amb 
Peugeot 107. A la categoria de 
Regularitat, el cinquè lloc ab-
solut i tercers de la classe a per 
Joan Salinas/Joan Codinachs 

Varis membres de MCI celebrant l’èxit al final del ral.li.
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amb Seat 1430 FU.
Quatre foren els equips de 
MCI classificats i quatre els no 
aconseguiren acabar el raŀli per 
avaries mecàniques: Miquel 
Prat/Daniel Montaner-Renault 
Clio 16S-, Marc Cañellas/Marc 
Sauleda-Renault Clio Sport-, 
David Abad/David Usón-BMW 

M3 E30- i Lluis Basurte/Jaume 
Poch-Renault 5 GT Turbo-.
Una molt bona 15a. edició del 
Raŀli Ciutat d’Igualada amb 
magnífica organització de tot 
l’equip de Moto Club Igualada 
encapçalats pel seu president 
Jordi Boira i de l’ànima i home 
clau del raŀli, Enric Ruiz.

Els guanyadors Jordi Gaig i Àlex Astudillo amb Rosa Plassa, regidora d’Esports.

Jordi Bòria amb els tres equips primers classificats de MCI.

A l’esquerra, Joan Morros i Carles Planell primers classificats de MCI. A la dreta. el Porsche de Gaig-Astudillo guanyador del ral.li.

Triviño i Haro, quarts a 
Producció al Ral·li Argentina
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Després de la seva participa-
ció als raŀlis de Monte-Carlo, 
Suècia i Mèxic, l’equip de Moto 
Club Igualada format per Ri-
cardo Triviño i l’odenenc Àlex 
Haro van participar al raŀli Ar-
gentina puntuable pel campi-
onat del món amb Mitsubishi 
EVO X.
Molt bo l’inici de Triviño i Haro 
en els sempre complicats 
trams cronometrats de terra del 
raŀli argentí, doncs van acon-
seguir liderar la classificació 
de la Copa de Producció dins 
el WRC2 fins que es va trencar 

la transmissió del Mitsubishi al 
principi de la segona etapa.
Amb un bon treball de la seva 
assistència, a l’endemà van 
tornar a reprendre el raŀli i clas-
sificar-se quarts a Producció 
amb el que conserven la se-
gona posició en aquesta Copa 
darrera del peruà Fuchs i per 
davant del alemany Kremer.
El raŀli fou guanyat pel francès 
Loeb amb Citroën DS3 WRC, 
seguit de Ogier-VW Polo R 
WRC- completant el podi el fin-
landès Latvala també amb VW 
Polo R WRC.

Victòria molt important 
de l’HC Montbui a Sitges
HOQUEI / YLLA

L’Hoquei Club Montbui va su-
mar tres punts molt importants 
a Sitges (4-6) davant d’un rival 
directe en la lluita per l’ascens.
L’HC Montbui va viure una 
autèntica final aquest passat 
dissabte al Pavelló de Pins 
Bens de Sitges en un partit on 
només li valia la victòria per se-
guir viu en la lluita per l’ascens.
Amb aquesta gran victòria els 
montbuiencs continuen segons 
a la classificació a només dues 
jornades per la finalització de 
la lliga i continuen depenent 
d’ells mateixos per pujar a 1ra 
Catalana.
HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Oriol Mata (3), Edu 
Casadó (1), Bernat Perelló 
(1), Daniel Gual (1) -inicial- 
Pol Domènech, Pere Vallès, 
Ricard Pérez i Pep Ferrer. 
Entrenador:Gabri Ramírez.
Gols: 0-1 Edu Casadó, 0-2 Da-
niel Gual, 1-2, 2-2 (Descans) 
2-3 Oriol Mata, 2-4 Oriol Mata, 
2-5 Bernat Perelló, 3-5, 3-6 
Oriol Mata i 4-6.
Proper Partit: HC Montbui – CP 
Monjos (Divendres, 10 de Maig 
21.30h.)

Jornada intensa en les fases 
finals de la Copa Federació
Prebenjamins Iniciació
VILAFRANCA, 3
HC MONTBUI, 1

Pol Izquierdo, Alejandro Luque, 
Andreu Saurí, Daniel Iglesias, 
Luca Xaus, Pau Fernàndez, 
David Ruiz sota les ordres de 
Daniel Baraldés.
Alevins 
HC MONTBUI, 1
CP MANLLEU “B”,  12
CP MANLLEU “B”, 8
HC MONTBUI, 4
Sergi Ribas (porter), Víctor 
López, Dimitri Rosich, Arnau 
Puig, Jordi Galarza, Adrià Tor-
ras, Marc Bacardit, Gerard Ba-
cardit i Arnau Segura sota les 
ordres de Sergi Ripoll.
Juvenils 
HC MONTBUI, 3
CH CADÍ, 4
CH CADÍ, 5
HC MONTBUI, 4
Jugadors Juvenils HC Montbui: 
Roger Madrid i Adrián Muñoz 
(porters), Pol Bosch, Carlos 
Morales, Ivan Rica, Ricard Pe-
rez, Pau Torras, Víctor Bossa i 
Manel Román. A la banqueta 
Bernat Perelló. 
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L’equip Benjamí A de la UD 
San Mauro ha aconseguit gua-
nyar la lliga de tercera divisió, 
en el grup 22. Sota la direcció 
tècnica del jugador del primer 
equip Jesús Milan, ajudat pel 
jugador juvenil Josep Aribau, 
els grocs han fet una tempora-
da espectacular.
L’equip està format per Fran-

Els campions del San Mauro.

L’equip benjamí A del San 
Mauro, campió de lliga

cisco Horcas Alias, Manuel 
Moreno Mena, Iker Gómez Ca-
bello, Jon Castaño Hernández, 
Aarón Rodríguez Martínez, 
Francisco Javier Díaz Reque-
na, Genis Codinach Balada, 
Edgar Rodríguez Solís, Alex 
Soriano Paulino, Izan Grado 
Delgado, Rubén Dueñas Mar-
tínez i Dereck Navarro Pedra-
gosa.

Més de 700 persones 
a la Tuga Trail de Castellolí
CURSES / REDACCIÓ

El passat dimecres dia 1 de 
maig es va celebrar la cinque-
na edició de la cursa de mun-
tanya i caminada popular de la 
Tuga Trail, celebrada per tercer 
any consecutiu a la localitat de 
Castellolí. La prova incloïa al-
guns petits canvis per millorar 
l’esdeveniment respecte l’any 
passat, i el resultat es va tra-
duir en el nombre d’inscrits, 
superant els 700 participants, 
dels quals 412 van prendre la 
sortida a la cursa de muntanya 
i la resta, gairebé 300, a la ca-
minada popular, superant amb 
escreix els inscrits de l’any 
anterior i havent de tancar ins-
cripcions tant de la cursa com 
de la caminada. L’Organització 
va reforçar amb un avitualla-
ment més per a què als parti-
cipants no els faltés res, tenint 
un total de 5 avituallaments en 
cursa més el de l’arribada, tots 
ells amb líquid, fruita i aliments 
energètics per a què els corre-
dors poguessin refrescar-se. 
La prova es consolida un any 
més com una més a tenir en 
compte en el calendari comar-
cal i dels corredors catalans i 
estatals. 
A les 9 del matí es donava el 
tret de sortida, i al cap de pocs 
quilòmetres les primeres po-
sicions ja estaven encapçala-
des pels favorits de la prova, 
en Roberto Sancho, de l’equip 
Matxacuca, perseguit pels 
membres de l’equip Spiridon. 
La lluita es va mantenir fins al 
final de la cursa, on finalment, 
en Roberto Sancho aconse-

guia un còmode avantatge de 
dos minuts respecte el seu per-
seguidor més immediat. 
Pel que fa a la classificació 
femenina, el podi va estar do-
minat des d’un bon principi per 
la Mònica Ardid, membre de 
l’equip UA Terrassa SE i que 
s’imposava amb un temps de 1 
hora 59 minuts i 18 segons, se-
guida per la Lola Brusau, vete-
rana corredora a nivell estatal.
Respecte a la classificació per 
equips, el guardó se’l va endur 
finalment l’equip ‘Hem sortit 
massa ràpid’, del qual també 
en formava part el guanyador 
d’anteriors edicions en Josep 
Barrufet, seguit del Club Excur-
sionista UECANOIA i del CNI 
Club Natació Igualada.
Paral·lelament, igual que en 
edicions anteriors, també es 
va organitzar una caminada 
popular amb un recorregut al-
ternatiu per la ruta de les bar-
raques de pedra seca per a 
aquells que preferien gaudir i 

descobrir els racons dels vol-
tants del municipi més tranquil-
lament i en família.
En resum, es va aconseguir 
desenvolupar una prova amb 
corredors de molta qualitat, 
un magnífic ambient, obse-
quis per a tots i, pel que van 
poder constatar els membres 
de l’organització parlant amb 
els participants i per la mul-
titud de felicitacions rebudes 
per correu electrònic i per les 
xarxes socials, es va obtenir 
un molt alt nivell de satisfacció, 
motiu que, tant a Tuga Active 
Wear, a la Secció de Curses 
de Muntanya UECANOIA i a 
l’Ajuntament de Castellolí, tots 
ells organitzadors principals de 
la prova, els impulsa a seguir 
millorant de cara a properes 
edicions.
Evidentment, tot això va ser 
possible també gràcies a la 
col·laboració de les aportaci-
ons d’empreses locals i de 80 
voluntaris.

Sortida de la Tuga Trail.

Albert Moreno, campió 
d’Espanya Sots-23 de duatló
DUATLÓ / REDACCIÓ

A la població de Pontevedra 
es va dur a terme el campionat 
estatal de duatló de totes les 
categories.
Fins allà es van desplaçar 5 in-
tegrants del CERRR Igualada, 
a participar-hi, i a obtenir uns 
bons resultats principalment a 
la categoria Elit i Sots23, amb  
Jaume Consola, Roger Roca i 
Albert Moreno.
Amb un centenar de partici-
pants ben aviat es va veure 
qui tenia opcions de fer-ho 
be, doncs el ritme de sortida 
era molt alt i va servir per anar 
col·locant cada duatleta, al seu 
lloc.
Els nostres molt bé des de l’ini-
ci, amb el Roger Roca i l’Albert, 
entre els 10 primers de cursa 
i el Jaume, en un segon molt 
atent pel que podia passar. La 
cursa la va dominar de principi 
a fi, el guanyador del any pas-
sat i l’actual campió del món 
Emilio Martin, que des de la 
sortida va anar per feina, i va 
anar aconseguint metres amb 
la resta. Només el va poder se-
guir el Sergio Lorenzo, al final 
tercer classificat i per darre-
re amb un parcial de ciclisme 
molt bo, el Gustavo Rodríguez, 
que va poder remuntar fins al 
segon lloc.
Seguidament dels esmentats 
venien Roca i Moreno, molt 
combatius durant tota la cursa, 
i que fent una molt bona cur-
sa, aconseguien entrar l’Albert 
al quart lloc absolut a la cate-

goria elit, a tan sols 10 segons 
del tercer classificat, sent el 
primer i per tant campió nova-
ment, revalidant el títol del any 
passat, a la categoria Sots-23. 
El Roger Roca, entrava imme-
diatament darrere de l’Albert, i 
era cinquè absolut a la cursa, 
i el Jaume Consola entrava al 
lloc setzè. El CERRR Igualada, 
tornava a aconseguir la sego-
na plaça i per tant sotscampió 
d’Espanya, per equips, nomes 
per darrera del potent equip 
gallec del Lugo Fluvial.
Per el que fa a les altres cate-
gories, cal destacar en el seu 
debut el Xavier Jover, a la ca-
tegoria junior, que amb una no-
table progressió i sent la seva 
primera cursa a nivell nacional, 
no va tenir cap por a la prova 
i aconseguia un novè lloc molt 
meritori, davant del gran nivell 
que hi ha havia a la sortida.
Finalment a les categories de 
Grups d’edat, va participar Jor-
di Moreno, que va ocupar el 
quart lloc a la seva categoria.

També hi van participar tres 
duatletes del CAI Triatló Pe-
tromiralles. Sònia Julià i Daniel 
Baraldés en categoria elit, van 
obtenir el 12è i 54è lloc i Oriol 
Duran van assolir el 3è lloc en 
grups d’edat de 20 a 24, però 
un problema amb el xip de cur-
sa no li va permetre puntuar, 
tot i la gran actuació.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i



El Parc Valldaura va acollir la primera edició de l’Ensorra’t.

Marta Bossa, 
millor esportista de 
patinatge artístic de 
l’Igualada HC
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Àmplia participació en el 1r.  
torneig Ensorra’t d’Igualada

ACTES / REDACCIÓ

El passat dissabte 4 de maig 
es va celebrar la 1a. edició del 
Torneig Ensorra’t al Parc Va-
lldaura, organitzat pel Consell 
Esportiu de l’Anoia i el Patro-
nat Municipal d’Esports d’Igua-
lada. 
De 9h a 14h va ser el torn dels 
més menuts, benjamins i ale-
vins. Aquests esportistes van 
jugar a futbol, handbol i vòlei 
sorra. Un total de 16 equips 
que es van enfrontar a tots tres 
esports. Els equips guanya-
dors van ser: Benjamí Mascu-
lí: Els 4ts d’Òdena; Benjamí 
Femení: Les Llunes; Benjamí 
Mixt: Catalans de Pura Raça; 
Aleví Masculí: Els Millors Ode-
nencs; Aleví Femení: Nenuco 
Style, Aleví Mixt: Espartakus.
A la tarda, de 16h a 21h va 
ser el torn per als més grans, 

cadets, juvenils i sèniors. En 
aquestes categories podien 
triar els esports a practicar (fut-
bol, handbol, vòlei), un, dos o 
tres esports. 
Els guanyadors del Vòlei Sor-
ra van ser: Categoria Cadet-
Juvenil Femení: Pit i Collons; 
Cadet-Juvenil Mixt: Amics de 
Cal Llacuna; Sènior Femení-
Mixt: Pim Pam Fuera.
Els guanyadors de l’Handbol 
Sorra: Cadet-Juvenil Femení: 
Les Paelleres; Juvenil-Sènior 
Mixt: Lelelele.
Els guanyadors del Futbol 
Sorra: Juvenil Femení-Mixte: 
Amics de Cal Llacuna; Sènior 
Masculí-Mixt: Siete 7/8.
En total van ser 36 equips par-
ticipants, 216 esportistes que 
van poder gaudir de l’esport i 
del bon ambient amb màxima 
esportivitat entre tots ells.

Atletes del CAI al 
Trofeu Pratenc de Promoció
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dimecres 1 de maig, 
es van dur a terme a l’Esta-
di Moisès Llopart del Prat de 
Llobregat, les proves corres-
ponents al 33è. Trofeu Pratenc 
Associació Atl. de Promoció, 
27è. Trofeu Memorial Mònica 
Gregorio en categoria Infantil 
fem.,  amb una gran participa-
ció d’atletes de tot Catalunya. 
Hi participaren entre els atletes 
capdavanters de l’atletisme ca-
talà de promoció, un grup de 
10 atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles.
Sobresortiren les victòries as-
solides per Paula Blasco en els 
1.000 m.ll. Infantil fem., d’Hec-
tor Ramos en l’alçada Infantil 
masc., i de Nuria Rey en el 
llançament del pes Cadet.
Paula Blasco s’imposava en els 
1.000 m.ll. Infantil fem., amb un 
gran registre de 3’03”29, que 
li va significar una magnífica 
2a. posició amb 748 punts per 
Taula Internac. en el 27è. Tro-
feu Memorial Mònica Gregorio, 
darrera de Maria Vicente (ISS 
Hospitalet) que amb 1,62 m. 

(779 punts) va establir un nou 
Rècord d’Espanya Infantil de 
salt d’alçada.  
Hector Ramos era també el 
guanyador en el salt d’alçada 
Infantil masc., amb 1,56 m., i 
Nuria Rey guanyava el llan-
çam. del pes Cadet fem. amb 
9,88 m., en magnífiques actua-
cions d’aquests atletes.
Sobresortiren també les actu-
acions de Pol Roca, 3r. en el 
salt de llargada Aleví m., amb 
4,04 m., i de Júlia Solé, 4a. en 
els 600 m.ll. Aleví fem. amb 
1’59”16, seguida de Marcel.la 
Solé, 5a. en la mateixa prova 
amb 2’00”06.
Cal ressaltar igualment l’actua-
ció de les Cadets Gemma Or-
tega 5a. en els 100 m.ll. amb 
13”38, i Judit Bascompte, 7a. 
amb 13”53 a la final de la pro-
va, de Marta Llagostera, 7a. 
en els 1.000 m.ll. Cadet fem. 
amb 3’39”67, i d’Oriol Bertran, 
7è. en salt de llargada Cadet 
masc. amb 4,92 m., comple-
tant la brillant actuació dels 
atletes del CAI Petromiralles al 
Prat de Llobregat. 

PATINATGE / REDACCIÓ

Marta Bossa, patinadora de la 
secció de Patinatge Artístic de 
l’Igualada Hoquei Club va ser 
homenatjada i va rebre diu-
menge a la mitja part del partit 
entre l’Igualada i el Vendrell el 
guardó de millor esportista de 
l’entitat a l’any 2012. 
Aquest guardó l’havia de re-
bre Marta Bossa, el passat 1 
de maig en la celebració de la 
Gala dels Premis Neptú cele-
brada al Teatre Municipal de 
l’Ateneu Igualadí, però una 
errada de comunicació va im-
pedir que la brillant patinadora 
Marta Bossa estigués present 
en aquesta gala on es van pre-
miar la resta dels esportistes 
més destacats de casa nostra 
al 2012. 
Per aquest motiu cal agrair a la 
regidora d’esports de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Rosa Plassa 
la seva presència en el decurs 
del partit d’hoquei per fer entre-
ga del guardó a la Marta Bossa 
i rebre aquesta brillant patina-
dora els aplaudiments del pú-
blic assistent al pavelló de les 
Comes. Moltes felicitats!

Diumenge, cursa de 
les Festes del Roser 
de l’Espelt
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’Associació Cultural Cen-
tre de l’Espelt i el Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Òde-
na, i amb la col·laboració de 
Gessamí Teràpies Naturals, 
organitzen aquest proper diu-
menge, a partir de les 11 h. 
del matí, una nova edició de 
la Cursa Festes del Roser de 
l’Espelt, que es durà a terme 
amb 3 recorreguts, el primer  
sobre el circuit de 300 m., des-
tinat als participants mes joves, 
fins als 6 anys.  El segon sobre 
els 1.500 m. per als atletes en-
tre 7 i 17 anys, i el tercer, sobre 
10.500 m. destinat als atletes 
de 18 anys en amunt.  En tots 
ells el recorregut serà per ca-
mins forestals.
Els drets d’inscripció seran al 
preu de 7 €. pels atletes de 18 
anys en amunt.

El CAI, setè al Campionat de 
Catalunya de clubs

ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A.Igualada Petromiralles 
va assolir una molt destacada 
7a. posició global al Campionat 
Català de Clubs Absolut, Final 
A, diumenge passat al vespre, 
a l’estadi Joan Serrahima bar-
celoní, en una exceŀlent ac-
tuació global dels nois i noies 
anoiencs, assolint tres nous 
rècords d’Igualada i posicions i 
registres molt destacats en les 
proves corresponents.
Ambdós conjunts s’enfrontaren 
als millors equips de l’atletisme 
Català, enguany amb puntua-
ció global conjunta masc. i fem. 
imposant-se el F.C. Barcelona 
amb 278 punts, seguits de 
l’A.A. Catalunya, 2ns. amb 244 
punts, essent 3ers. els atletes 
de l’ISS Hospitalet amb 193,5 
punts, i 4ts. els atletes de la  
J.A. Sabadell amb 173 punts.  
Eren 5ens. els atletes del C.A. 
Laietània de Mataró amb 155 
punts, i 6ens. l’Avinent C.A. 
Manresa amb 143,5 punts.  Els 
igualadins foren 7ens. amb 140 
punts, a només 3,5 punts dels 
manresans, i superant al Cor-
nellà Atl., 8ens. amb 96  punts. 

Equip masculí
Sobresortiren en masculins, 
dintre de la pletòrica actuació 
general, les victòries de Victor 
Montaner en els 1.500 m.ll., 
amb 3’58”73, i de Jordi Yoshi-
nori Matsuoka en salt de llarga-
da amb 7,12 m., (vent de +3,1 
m/s.), i el gran 2n. lloc d’Ivàn 
Zarco en els 3.000 m. obsta-
cles, amb 9’21”38, nou Rè-
cord d’Igualada, superant els 
9’26”18 de Josep A. Ropero 
de 1987 al mateix Serrahima, 
en magnífiques actuacions 
d’aquests atletes.  
Cal ressaltar també els 3ers. 
llocs del reaparegut Eduard 
Viles en 100 m. ll. amb 10”86, 
i de Marc Sànchez en salt d’al-
çada amb 1,96 m., i el 4t. lloc 
de Josep A. Camats en llança-
ment del pes, amb 12,14 m.
Eren 5ens. Jan Roca en els 
200 m.ll., amb marca personal 
de 22”86, Pau del Pozo en els 
5.000 m. marxa, amb marca 
personal de 24’28”87, Albert 
Hernàndez en 400 m. tanques 
amb 56”83, Santi Ramos en 
110 m. tanques amb 15”83, 
Marc Moreno en els 5.000 m.ll. 
amb 16’07”52, i els rellevistes 
Juvenils del 4 x 100 m., amb 
Albert Rovira - Jordi Yoshinori 
Matsuoka - Eduard Fàbregas i 
Adrià Foix, amb un “crono” de 
44”90.        
Eren 6ens. Roger Vila en 800 
m.llisos, amb 1’54”23, David 
Tarragó en el triple salt, amb 
12,96 m., Josep M.ª Lagunas 
en llanç. de disc amb 36,18 m., 
Marcel.lí Quintana en martell, 

amb 30,23 m., i els rellevis-
tes de 4 x 400 m., amb Albert 
Hernàndez - Jan Roca - Roger 
Castells i Roger Vila, amb un 
“crono” de 3’28”62.        
Era 7è. Albert Rovira en 400 m. 
llisos, amb 52”73, i 8ens. Juan 
Sànchez García en javelina 
amb 37,12 m., i Jordi Fernàn-
dez en salt de perxa amb 3,20 
m., aportant també valuosos 
punts per aquesta 7a. posició 
final global dels anoiencs.  

Equip femení
Les femenines del CAI Petro-
miralles, tingueren igualment 
una magnífica actuació. Les 
joves atletes anoienques s’en-
frontaren als millors conjunts 
de l’atletisme català, superant  
diverses baixes de l’equip per 
diferents motius. La montbui-
enca Sheila Avilés va sofrir una 
dolorosa caiguda en el pas de 
la ría dels 3.000 m obstacles 
fem. havent-se de retirar lesio-
nada en aquesta prova.
Individualment, sobresortiren 
dintre de la gran actuació ge-
neral de les representants del 
CAI,  el  triomf de la llançadora 
Níria Pascual en javelina, amb 
46,01 m., i els grans 2ns. llocs 
de la velocista Anna Asensi en 
els 100 m. llisos, establint amb 
12”32 un nou Rècord d’Igua-
lada, millorant els 12”1 de M.ª 
Àngels Solà de 1988 a Tarra-
gona, d’Ariadna Ramos en el 
triple salt, amb 12,22 m., i de 
la marxadora pierenca Ester 
Montaner en els 5.000 m. mar-
xa, amb 26’28”37, en brillants 
actuacions en les proves res-
pectives.
Altres destacades actuacions 
de les joves anoienques, foren 
les de Sheila García, 3a. en 
200 m. llisos amb marca per-
sonal de 25”73, d’Èlia Pascual, 
3a. en llançament del pes, amb 
12,17 m., i de Cristina Fernàn-
dez, 4a. en disc amb 33,39 m..
Cal ressaltar igualment els 5è. 
lloc de les rellevistes de  4 x 
100 m. del CAI, formant l’equip  
Anna Asensi - Ariadna Ramos 
- Gemma Ortega i Sheila Gar-
cía , amb un gran registre de 
49”31, nou Rècord d’Igualada, 
superant els 49”8 de Regina 
Gabarró - Josefa Quintana - 
Mercé Alonso i M.ª Àngels Solà 
de 1988 a Tarragona, en una 
magnífica actuació.
Era 7a. Paquita Pérez en 1.500 
m.llisos, amb 5’04”31, i 8enes. 
Judit Bascompte en salt de llar-
gada, amb 4,55 m., Mireia Fer-
nàndez en martell amb 24,30 
m., Judith Guzmán en els 100 
m. tanques amb 16”82, Mar 
Rodríguez en el salt d’alçada 
amb 1,30 m., i Marina Agut en 
400 m. llisos amb 1’11”27. 
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Triple enfrontament dels Subaru 
IGD de pàdel amb el Manresa

PÀDEL / REDACCIÓ

L’equip A Subaru de pàdel va 
perdre a casa davant el Tenis 
Manresa per 1-2. Aquest pun-
tet sumat per això, és d’or ja 
que pot ser decisiu de cara a la 
salvació per no baixar a sego-
na l’any vinent.
Mito Campins/Josep Llorach 
va caure davant Vicenç Na-
varro/Marc Vargas 3-6, 2-6, 
però Isidre Marimon/Carlos Ji-
ménez van donar aquest punt 
tant important al guanyar 6-3, 
6-2 la parella Joan Prat/Felix 
Rodríguez. Finalment Ramon 
Gabarró/Joan Llorca van cau-
re 2-6, 1-6 amb Josep Cortina/
Marc Fàbregas.
L’equip B masculí per altre 
banda, va aconseguir una im-
portant victòria 1-2 a Manresa 
davant el Tenis.
Toni Valldaura/Josep Llorach 
van dominar 6-0, 3-6, 6-3 a la 
parella Marc Santaeulària/Dani 
Garcia. Lluís Fernàndez/Quin 

Equip femení de pàdel de l’Igualada Esquaix Club.

Òdena estrena una 
nova entitat 
de futbol sala

Aribau van caure 3-6, 5-7 da-
vant Sergi Puigdomenech/Jor-
di Ferrer i finalment Edgar Bis-
bal/Per Farré van donar el punt 
igualadí guanyant 6-2, 6-2 a la 
parella Oriol Pallas/Jordi Grau.
Aquest dos punts acosten al B 
als llocs que donaran accés a 
jugar a 1a la propera tempo-
rada. Podem començar a so-
miar en tenir derbi intern l’any 
vinent.
Les noies Subaru per altra 
banda, també van jugar amb 
les del Bages i com el A, van 
caure per un ajustat 2-1.
Anna Claramunt/Pili Pineda 
van sumar el punt 1-6, 1-6 
davant Anna Gómez/Montse 
Marin, però Magda Ribé/Mireia 
Homs van cedir 3-6, 2-6 da-
vant Elisabet Hernández/Carla 
Bonet i Anna Solernau/Lluïsa 
Terrida van donar el punt man-
resà davant les nostres Rosa 
Sanuy/Margot Gumà al gua-
nyar 1-6, 1-6.
 

Triatletes del CAI, a Sitges
TRIATLÓ / REDACCIÓ

El diumenge 5 maig es va cele-
brar la VII triatló de sitges. Tot i 
la baixa temperatura de l’aigua 
que estava entre 13 i 14 graus, 
el dia solejat i la mar en un es-
tat molt tranquil·la van fer que 
el dia fos excel·lent per la pràc-
tica del triatló.
La prova consistia en un primer 
tram de 750 metres de natació, 
seguits de 20 km de ciclisme 
amb un circuit on els partici-
pants feien 3 voltes. I per aca-
bar 5 km corrent pel passeig 
marítim de sitges. Els guanya-
dors absoluts de la prova van 
ser Joan Ruvireta del CN Vic 
i Sara Loehr del Fasttriatlon. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles molt bons resultats de 
tots els components, destacant 
l’exceŀlent primera posició de 
José Rios en categoria de ve-
terans i la brillant quarta posició 

d’en Marc Codina en sub23.
Dos dels components del CAI 
triatló Petromiralles, en Victor 
Gutierrez i Jordi Vidal no van 
poder finalitzar la prova al veu-
re’s involucrat amb una caigu-
da en el tram de ciclisme, per 
sort tot va quedar amb un en-
surt i els dos triatletes podran 
competir el proper cap de set-
mana. Resultats: 
28è Marc Codina (4º categoria 
sub23)
64è David Sevilla
70è Jose Roque Rios (1º en 
categoria veterans)
76è Daniel Segura
184è Oriol Castells
211è Isidre Roca
227è Oleguer Suñé
236è Victor Rios
375è Santi Sanz
En categoria femenina la Mar 
Campos va finalitzar en una 
molt bona 53a. posició.

Triatletes del CAI en la prova de Sitges, el passat cap de setmana.

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Aquest mes d’abril s’ha creat 
una nova entitat esportiva al 
municipi, el Club Futbol Sala 
Òdena (CFSÒdena).
La nova entitat es marca com 
a objectius prioritaris fer créixer 
el futbol sala, encara no prou 
conegut al poble i a la comar-
ca, i donar-se a conèixer com a 
club formant jugadors en dife-
rents categories, aconseguint 
així tenir un futbol sala base 
organitzat i unificat.
A més, per fer més promoció 
del club i de l’esport, el club 
organitzarà un torneig de 12 
hores de futbol sala per a ca-
dets i juvenils el pròxim 21 de 
juny a la pista de futbol sala 
del Barri St. Pere. I, amb motiu 
de la Setmana de l’Esport i la 
Joventut d’Òdena, els dies 26 i 
27 de juliol, el Club Futbol Sala 
Òdena organitzarà el I Torneig 
24 hores de futbol sala d’Òde-
na, torneig que acollirà joves 
esportistes de tota la comarca. 
Per a més informació sobre 
els tornejos i/o el club, podeu 
adreçar-vos al correu electrò-
nic  cfsodena@gmail.com i/o a 
través del facebook CFS Òde-
na.

Igualada va acollir la final 
catalana del “Cruyff Court”
FUTBOL / REDACCIÓ

El diumenge 5 de maig es va 
celebrar la Final Catalana del 
Torneig Cruyff Court organitzat 
per la Fundació Cruyff junta-
ment amb el Patronat Muni-
cipal d’Esports d’Igualada i el 
Consell Esportiu de l’Anoia. Es 
van reunir equips de Vilanova i 
la Geltrú, Mollerussa, Barcelo-
na, Igualada, El Vendrell, Reus 
i Sant Boi. Els equips eren de 
6è de primària, equips alevins 
masculins i femenins.
La Final es va disputar al Parc 
del Xipreret d’Igualada de 
9:30h del matí fins a les 17:30h 
de la tarda. Paral·lelament als 
partits hi havia una zona lúdica 
amb inflables i una zona per a 
poder fer diverses activitats de 
bàsquet.
Els classificats de l’Anoia per a 
la Fase Final van ser: en cate-
goria femenina, les Escolàpies 
d’Igualada i l’Apiària de Piera. 
En categoria masculina, les 
Escolàpies. Els equips feme-
nins van arribar tots dos a les 
semifinals amb partits molt dis-
putats. L’Apiària va perdre per 
3 a 1 contra l’equip de Vilanova 
i la Geltrú i les Escolàpies van 

perdre per 2 a 1 contra l’equip 
de El Vendrell.
La Final Masculina la va gua-
nyar l’equip de Reus (St.Josep) 
contra l’equip de Barcelona a 
la tanda de penals, després 
de quedar empatats a 1 al final 
del partit. En categoria feme-
nina, l’equip del Vendrell (Àn-
gels Garriga) es va emportar el 
Campionat després de derrotar 
a l’equip de Vilanova i la Geltrú 
per 2 a 0. També es va donar 
premi a la millor afecció que va 
ser per la de Sant Boi. Premi al 
respecte pels equips de Molle-
russa i Barcelona. 
El proper 16 de juny se cele-
brarà la Final Internacional del 
Torneig Cruyff Court Campions 
a Igualada. Catalunya hi par-
ticiparà amb la seva selecció 
tant masculina com femenina, 
i Dinamarca, Anglaterra i Ho-
landa. L’Anoia tindrà represen-
tació en les seleccions. A la 
masculina amb el porter Joan 
Corbella de les Escolàpies i en 
categoria femenina, Chaima El 
Habchi de les Escolàpies com 
a defensa i Carla Carbó de 
l’Apiària com a davantera. 

Paula Blasco guanya 
la Milla Urbana de la 
Sagrada Família de 
Barcelona (infantil)
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat 28 d’abril es va dur a 
terme a Barcelona la 28a. edi-
ció de la Milla Urbana Sagra-
da Familia,  sobre la distància 
habitual de la Milla -1.609 m.-, 
disputant-se també el Trofeu 
Internacional Ciutat de Barce-
lona, Gran Premi Gaudí Sport, 
amb organització de la Funda-
ció Claror.  Hi  participaren 2 
atletes del C.A.Igualada Petro-
miralles.
Cal ressaltar la magnífica vic-
tòria assolida per la calafina 
Paula Blasco en Infantil, amb 
un gran registre de 5’32”, en 
aquesta cursa amb 48 atletes 
classificades. 
En Junior era 12è. Jaume Ma-
rín, amb 5’14”, en una destaca-
da actuació de l’atleta de Sta. 
Coloma de Queralt.
El guanyador absolut de la pro-
va internacional va ser Abdela-
ziz Merzougui (F.C. Barcelona) 
amb 4’20”, seguit d’Alberto 
Sábado (Stadium Casablanca) 
2n. amb 4’21”, mateix registre 
que el 3r. classificat, l’interna-
cional Luis Alberto Marco (Nike 
A.C). En la prova internacional 
femenina, es va imposar So-
lange Pereira (A. Bikila) amb 
4’51”, seguida d’Isabel Macías 
(Valencia Terra i Mar) 2a. amb 
4’52”.

 ENTRADES
 PER A VEURE   PER A VEURE  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2

VS

noia freixenet
per al dissabte 26 de maig de  2013

a les 12:30 del migdia 
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El mes de juliol de l’any 1833 
es va fer el projecte d’una via 
que avui, cent vuitanta anys 
més tard, ha esdevingut cab-
dal en les comunicacions, els 
transports i la vida de la ciutat 
d’Igualada: el passeig Verda-
guer. En aquell moment, en un 
context de crisi a la capital de 
l’Anoia pels acomiadaments 
a les fàbriques, la construcció 
del Passeig va suposar un im-
puls econòmic i un important 
generador d’ocupació. Amb la 
voluntat de recordar el que ha 
simbolitzat al llarg de les dèca-
des i projectar-lo també cap al 
futur, l’Ajuntament d’Igualada 
ha preparat vint activitats par-
ticipatives per aquest 2013, 
sota el nom de L’Any del Pas-
seig.
Dimarts se’n va fer la pre-
sentació al Museu de la Pell, 
a càrrec del tinent d’alcalde 
d’Entorn, Josep Miserachs, 
el regidor d’Ubanisme i Mobi-
litat, Jordi Pont, i el professor 
de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), Jordi Romeu. Mi-
serachs destacava que “amb 
aquesta iniciativa volem do-
nar la importància que mereix 

el nostre Passeig, un element 
viu de la nostra ciutat, que ha 
tingut, té i ha de tenir una gran 
rellevància en la nostra vida 
econòmica, social i ciutadana”.
Des de dimarts, 7 de maig, 
i fins el 9 de juny, el Museu 
acull la primera d’aquestes 
propostes. Una exposició de 
maquetes, “De l’antic Quiosc 
Busquets al quiosc del futur”, 
on els alumnes de l’ETSAB 
exposen les seves propostes 
per als quioscos que en el fu-
tur es preveu tornar a instal·lar 
per tal d’acollir diferents nego-
cis que dinamitzin el Passeig, 
com ara restauració, floristeri-
es o papereries.

L’Any del Passeig: Igualada dedica una vintena de 
propostes culturals i didàctiques a aquesta via

L’Any del Passeig recollirà 
també un seguit d’activitats 
obertes a la ciutadania, com el 
concurs de fotografies “Passe-
jant”, el concurs de microcon-
tes “El Passeig” o les “Verda-
guellades”, lectures de textos 
de Verdaguer a càrrec d’inte-
grants de les ordres religioses 
de la ciutat, amb acompanya-
ment musical.
El gruix d’activitats, però, tindrà 
lloc amb l’arribada de l’estiu, 
amb tres jornades de cinema 
clàssic a la fresca a l’Esta-
ció Vella -projectant To be or 
not to be, Vidas rebeldes i El 
planeta de los simios- que re-
cordaran els cinemes Astòria, 

Rex i Mundial, amb una jorna-
da de jocs tradicionals per a 
tota la família per Festa Major, 
amb visites guiades per des-
cobrir els secrets històrics de 
“La Alameda” i amb un concert 
de jazz dins del festival Anòlia. 
Enguany, a més, la conferèn-
cia institucional de Festa Ma-
jor, a càrrec de l’escriptor Enric 
Vila Delclòs, girarà al voltant 
del Passeig Verdaguer, fent-ne 
un paral·lelisme amb La Ram-
bla de Barcelona.
També tindran especial prota-
gonisme en aquesta iniciativa 
diferents institucions que han 
format i formen part del paisat-
ge i la vida diària del Passeig. 

Els alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música oferiran un 
concert a l’aire lliure al mes de 
juny; al setembre s’inaugurarà 
el nou Casal de la Gent Gran 
que actualment encara la recta 
final de les obres i, al novem-
bre, dins d’un cicle de confe-
rències i taules rodones, se’n 
dedicaran dues també al casal 
i a l’antic hospital. Seran con-
cretament “Taula rodona: el 
Casal d’Igualada” i “Dels Ca-
putxins al 4D Health”, que es 
completaran amb les xerrades 
“El Passeig: el primer polígon 
industrial d’Igualada” i “Fires i 
festes al Passeig”.
A més, aquest 2013 la Fira 
de Setembre es tornarà a de-
senvolupar al Passeig el dar-
rer cap de setmana del mes. 
També a la tardor hi haurà 
Música al Cementiri Vell coin-
cidint amb Tots Sants i, durant 
l’octubre, es duran a terme les 
jornades tècniques de debat 
i reflexió “Les rambles i pas-
seigs, grans espais urbans de 
la ciutat”. 
Els actes al voltant del tren, 
que durant moltes dècades va 
transitar pel mateix Passeig, 
també jugaran un paper im-
portant.

DANSA / LA VEU

Al Teatre Municipal l’Ateneu 
continuen els actes dedicats 
al Dia Mundial de la Dansa. 
El proper diumenge, 12 de 
maig a les 19h, acollirà l’es-
pectacle Transicions, de l’Es-
bart Maragall. Les entrades 
tenen un preu de 12 euros, 
amb un descompte de 2 eu-
ros per a diferents col·lectius. 
Es poden comprar de dimarts 
a dissabte de 19 a 21h, i dis-
sabte i diumenge de 11 a 14h 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística (carrer Garcia Fos-
sa, 2).
L’Esbart Maragall es va fun-
dar l’any 1932 a l’ombra del 
Casal Catòlic de Sant Andreu 
del Palomar, antic munici-
pi independent, que actual-
ment pertany a la ciutat de 
Barcelona. Personatges im-
portants han passat o s’han 
iniciat dins la dansa catalana 

a l’Esbart Maragall, com ara 
l’important polític i opositor 
franquista Josep Benet, i els 
Mestres Manuel Cubeles i 
Salvador Mel·lo. L’any 1990, 
Enric Martínez, dansaire de 
l’Esbart de Rubí, assumeix la 
direcció artística de l’Esbart 
Maragall i inicia un nou camí, 
seguint una manera de fer 
dels grans ballets folklòrics 
europeus.
L’Esbart ha actuat als princi-
pals teatres del país –al Pa-
lau de la Música Catalana, al 
Teatre Nacional de Catalu-
nya, al Fòrum de les Cultu-
res– i ha estrenat els darrers 
espectacles al Mercat de les 
Flors de Barcelona, duent a 
terme a més nombroses gi-
res artístiques per Espanya 
i Europa. Actualment l’Es-
bart Maragall continua amb 
la direcció d’Enric Martínez, i 
Núria Català i Jordi Ginestet 

són els mestres de dansa ad-
junts a la direcció de l’Esbart.
Transicions és un especta-
cle estrenat el 21 d’abril del 
2012 a la Sala Ovidi Montllor 
del Mercat de les Flors de 
Barcelona, una proposta que 
mostra com ha evolucionat 
la dansa catalana des de les 
seves arrels fins el que co-
neixem avui en dia, incloent 
peces com La Balanguera, 
el Bolero d’Alcúdia, L’Espol-
sada, els Cascavells, la Vi-
lanesca o L’Espunyolet del 
Berguedà, entre altres.
Entre les novetats absolu-
tes que presenta Transici-
ons, destaquen Balls a Plaça 
d’Enric Martínez o Esplais de 
Concepció Bachs. Cal des-
tacar que la coreografia Vi-
lanesca de Salvador Mel·lo 
amb música d’Enric Grana-
dos que serà interpretada al 
piano per Sandra García.

L’Esbart Maragall porta diumenge a l’Ateneu les danses 
tradicionals catalanes amb l’espectacle “Transicions”

El passeig Verdaguer d’Igualada, una de les vies cabdals de la ciutat
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El Teatre de l’Aurora acollirà, 
el proper dijous 16 de maig, la 
prèvia del Festival En Veu Alta 
(EVA) amb l’espectacle Sí, 
PERò NO EXACTAMENTe de 
la narradora catalano-argenti-
na, Sandra Rossi. Un espec-
tacle de narració oral en clau 
d’humor, emoció i sinceritat, 
on la Sandra Rossi ens convi-
da a un viatge entre les dues 
ribes del seu cor: l’Argentina i 
Catalunya. L’EVA és el festival 
de referència en l’àmbit de la 
narrativa i l’oralitat al nostre 
país.
A Sí, PERò NO EXACTAMEN-
Te la Sandra Rossi ens propo-
sa un recorregut on ens pre-
senta la seva peculiar família, 
ens porta de nou a l’escola, 
vivim amb ella el seu primer 
amor i ens explica els nombro-
sos entrenaments a què l’ha 
sotmès la vida a Buenos Ai-
res; aprenentatges que afron-
tarà amb desconcert quan 
arribi a Catalunya, on compro-
varà que l’aventura del desig 
mai és fàcil i que les coses 
no acostumen a ser com ens 
les imaginem. La narradora 
es mou entre dos mons, entre 
dues llengües, entre el passat 
i el present, i és la mateixa 
perplexitat de saber-se anco-
rada entre les dues ribes de 
la seva vida la que dóna llum 
a aquest espectacle. El tema 
principal és, segons Sandra 
Rossi “el viatge del desig, 
d’un desig que va creixent, el 
desig d’una nena que sempre 
ha somiat en viatjar a un país 

estranger. Veurem com farem 
aquest viatge, anirem passant 
per molt moments de la seva 
vida –que és la meva vida- de 
nena a dona. Un altre tema de 
l’espectacle és el de la perple-
xitat, perquè sovint les coses 
no són com les imaginem”.
Rialles i emocions garantides. 
La Sandra Rossi ens convida 
a gaudir d’aquest espectacle 
al Teatre de l’Aurora “perquè 
només deixes de riure per a 
emocionar-te. Però no espe-
reu “el club de la comèdia”. 
La paraula “monòleg” ha estat 

segrestada per aquest tipus 
d’espectacles d’acudits. A Sí, 
però no exactament, hi ha 
somriures i emoció. No podem 
fer art sense emoció”.

Funcions 
La representació de Sí, PERò 
NO EXACTAMENTe es faran 
el dijosu 16 de maig a les 21 
h. Les entrades (7 € i 5’50 € 
amb els descomptes habitu-
als, i amb consumició inclosa) 
es poden adquirir per internet i 
a la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 
00 75 exclusivament els dime-
cres i els dijous de 18 a 20 h. 
Més informació a www.teatre-
aurora.cat.   

El festival EVA torna a l’Aurora amb el monòleg “Sí, PERò NO 
EXACTAMENTe” de Sandra Rossi

Què veurem a Sí, però no 
exactament?
És un monòleg teatral, narra-
tiu i interpretatiu. El tema és 
el viatge del desig, d’un de-
sig que va creixent, el desig 
d’una nena que sempre ha 
somiat en viatjar a un país 
estranger. Veurem com fa-
rem aquest viatge, anirem 
passant per molt moments 
de la seva vida –que és la 
meva vida- de nena a dona. 
Un altre tema de l’espectacle 
és el de la perplexitat, perquè 
sovint les coses no són com 
les imaginem.

En un moment de l’espec-
tacle et preguntes “I jo, 
d’on vinc?” Per què?
Sí, em qüestiona coses sobre 
la identitat, sobre quina és la 
meva pàtria. Una reflexió de 
rabiosa actualitat…

En aquesta obra hi ha un 
rerefons autobiogràfic. 
Compartit per molta gent?
Sí, sobretot perquè és en les 

dues direccions. La història 
comença quan un avantpas-
sat meu, anarquista català, 
va emigrar a l’Argentina a 
principis del segle passat. I jo 
he emigrat a Catalunya. És 
un tema que ens toca a tots. 
En una i altra direcció. Fins 
i tot els que no s’han mogut 
mai del seu lloc d’origen. A 
ells també els toca. Tots , en 
algun moment o altre, ens 
hem sentit estrangers. Té 
certa universalitat.

És un espectacle amb molt 
d’humor, però també amb 
tendresa, emoció i sinceri-
tat. Arriba a l’espectador?
Sí, ho he vist amb la respos-
ta, amb el retorn del públic. 
Només deixes de riure per a 
emocionar-te. Però no espe-
reu “el club de la comèdia”. 
La paraula “monòleg” ha es-
tat segrestada per aquest ti-
pus d’espectacles d’acudits. 
A Sí, però no exactament, 
hi ha somriures i emoció. No 
podem fer art sense emoció.

Sandra Rossi, narradora

El Festival En Veu Alta EVA 
2013
L’obra forma part de l‘àmplia  
programació que es podrà 
gaudir a la comarca del l’Alt 
Penedès del 31 de maig i fins 
al 9 de Juny, quan Vilafranca 
serà l’epicentre de la 9ª edició 
del Festival EVA En Veu Alta, 
la major mostra d’activitats ba-
sades en la narració oral orga-
nitzat a terres catalanes. Més 
de 30 activitats de tota mena 
i per a tots els públics es po-
dran gaudir també a nou mu-
nicipis de la comarca de l’Alt 
Penedès. 
La inauguració del Festival  
tindrà lloc el dia 31 amb una 
proposta de nou format, la So-
bretaula de l’Eva, que tindrà 
com a protagonista de la xer-
rada l’actor vilanoví Sergi Ló-
pez. D’altres noms destacats 
del programa són David Mon-
teagudo, del qual es represen-
taran simultàniament 10 con-
tes del seu llibre El Edificio en 
diferents formats (performan-
ce, plàstics, narratius, audio-
visual, líric i d’instal·lacions)  
en l’emplaçament d’un carrer 
sencer; o Pep Bruno, que ens 
oferirà una espectacle al vol-
tant de la cultura vinícola on 
cada copa i cada conte esta-
ran plens d’aromes, humor i 
emocions. 
La peculiaritat de l’EVA rau en 
esdevenir una aparador d’es-

- Què és el festival EVA, 
quins són els seus objec-
tius?
L’objectiu essencial del 
festival és el d’apropar els 
espectadors al narrador, 
l’actor, l’intèrpret, el glos-
sador… sense cap element 
tècnic que influeixi en la pa-
raula pròpiament dita. Vo-
lem difondre i potenciar la 
narració, la tradició oral i la 
força de la paraula. 

- Al festival hi conviuen 
la tradició antiga amb les 
propostes contemporàni-
es?
Sí, la tradició i  paraula es 
mesclen amb  tota mena de 
variants avantguardistes a 
l’ordre del  dia. La tradició 
d’ahir (pregoners, glosa-
dors, rondallaires...) convi-

uen amb  la tradició d’avui: la 
literatura 2.0, literatura i es-
criptors contemporanis, rap, 
hip-hop... Tots tenen la parau-
la com a protagonista.

Amb nou anys de bagatge, 
el festival s’ha consolidat al 
territori?
Sí, és el festival de referèn-
cia, per la seva versatilitat i 
repercussió, a casa nostra. 
El festival va néixer el 2005 a 
l’Alt Penedès i, amb els anys, 
s’ha anat estenent: som pre-
sents a la Fira Mediterrània 
de Manresa de, a la Tambo-
rinada de Barcelona, al Prio-
rat i, des de fa quatre anys, al 
Teatre de l’Aurora d’Igualada, 
on fem una prèvia del festival.

La proximitat és un dels va-
lors del festival?

Jordina Biosca, directora del festival En 
Veu Alta (EVA)

pectacles de narració actual, 
de present, com poden ser 
concursos i combats de glo-
sadors, projecció i cinefòrum 
de pel·lícules sobre la tradició 
oral o la narrativa, exposicions 
de narrativa i projectes realit-
zats amb noves tècniques de 
narració i tecnologia 2.0; tots 
ells amb un únic fil conductor 
i pal de paller del festival: la 
narrativa i l’oralitat.

Principals novetats del fes-
tival EVA
Una de les principals nove-
tats del Festival EVA serà 
la incorporació al programa 
d’unes jornades professio-
nals que tindran lloc al Museu 
Vinseum de Vilafranca amb 
diferents ponències al voltant 
de la narració oral.  Una altra 
de les novetats del programa 
és la incorporació del format 
de Xerrades de sobretaula, 
converses informals amb di-
ferents personatges rellevants 
del nostre país. Per últim, cal 
destacar també les Maratons 
de contes que en dos horaris 
diferents estaran dirigides tant 
a públic infantil com públic 
adult i seran protagonitzades 
per narradors de l’ANP, l’As-
sociació de Narradors Profes-
sionals de Catalunya. 
Més informació del festival En 
Veu Alta a www.enveualta.
com 

Sí, la proximitat tan territo-
rial com social, volem que 
la gent pugui accedir a la 
cultura. Nosaltres els hi por-
tem a ben a prop i en petit 
format.

El festival, a part de ser un 
aparador, té un to reivindi-
catiu?
I tant! Volem dignificar i 
prestigiar la professió. Tot i 
que ara potser tenim un xic 
més de reconeixement, per-
què degut a les retallades, 
no hi ha diners per contrac-
tar espectacles grans i els 
programadors van a bus-
car coses “petites”. Però 
les coses “petites” hi hem 
estat sempre. Volem donar 
a l’ofici narratiu l’espai soci-
al, cultural i escènic que es 
mereix.

L’En Veu Alta (EVA) 
és el festival de na-
rrativa i oralitat de 
referència al nostre 
país.
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TEATRE / LA VEU

Demà dissabte, 11 de maig, 
a les 10 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu, es presen-
ta Una jornada particular, una 
coproducció de la companyia 
de teatre La Pavana i Teatres 
de la Generalitat. El muntatge 
és una versió del clàssic ita-
lià Una giornatta particolare, 
d’Ettore Scola, que ha estat 
adaptat per Rodolf Sirera, di-
rigida per Rafael Calatayud 
i protagonitzada per Victoria 
Salvador, Laura Useleti, i el 
propi director. L’espectacle és 
en castellà.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultural 
i Turística (carrer Garcia Fos-
sas, 2) de dimarts a divendres 
de 19 a 21h i el dissabte d’11 
a 14h, i a la taquilla del Teatre 
dues hores abans de la funció. 
El preu és de 18 euros i 15 eu-
ros amb descomptes del 20% 
per a diversos col·lectius.

Una colpidora història
No és la primera vegada que 
es porta al teatre aquesta 
commovedora història de la 
trobada de dos éssers víc-
times de la societat feixista. 
Josep Maria Flotats i la re-
centment desapareguda Anna 
Lizaran van encarnar fa prop 
de vint anys els rols que a la 
cinta van recrear Sofia Loren 
i Marcello Mastroianni. Ara, 
amb menys repercussió me-
diàtica però molta dosi de bon 
teatre, ho fan aquests excel·
lents intèrprets valencians, re-

colzats per la magnífica versió 
de Sirera, coautor de la sèrie 
televisiva Amar en tiempos 
revueltos amb Josep Maria 
Benet i Jornet i Antonio Onetti. 
Un text i un muntatge que són 
una valuosa contribució a la 
llarga lluita en favor de la visi-
bilitat i la convivència en igual-
tat de les persones diferents, 
sempre amenaçades pels in-
tegrismes i els totalitarismes.
La Pavana ha volgut oferir una 
mirada íntima a l’entorn social 
de la postguerra espanyola. 
Una jornada particular narra 
la commovedora trobada de 
Gabriel, un locutor de ràdio 
a punt de ser deportat per la 
seva homosexualitat, i Antoni-
eta, la seva veïna fins llavors 
desconeguda, una mare de 
família exemplar que és rebai-
xada a servent de la família i 
engendradora de fills que el 
deliri feixista requereix i pre-
mia.
Durant la visita d’un dels més 
alts jerarques del règim nazi, 
Heinrich Himmler, a Espanya, 
el 20 d’octubre de 1940, Anto-
nieta es queda sola i dedica-
da a les tasques domèstiques 
mentre la seva família es dis-
posa a assistir a la recepció 
multitudinària. És llavors quan 
s’estableix aquesta fugaç, i 
per a ella desconcertant, rela-
ció amb el veí, una relació que 
li mostrarà el veritable rostre 
del món en què viu i que, sens 
dubte, deixarà una profunda 
empremta en la seva ànima.
Una jornada particular narra 

l’instant fugaç de la trobada 
d’aquests dos éssers tan di-
ferents com profundament 
humans. La història d’aquests 
personatges commou i remou 
per dins, la sensibilitat i em-
patia de tots dos els acosta 
i deixa a flor de pell la seva 
emotivitat.

Una versió enriquida amb 
projeccions audiovisuals
Sota la direcció de Rafael Ca-
latayud, Victòria Salvador és 
Antonieta; Laura Useleti, fa 
el paper de la portera, Jaume 
Pérez ha tingut cura de l’esce-
nografia, Sergio Méndez de la 
il·luminació i Alejandro Sáez 

de la Torre del vestuari. Una 
de les característiques que 
aporta a aquesta versió rique-
sa i originalitat és la utilització 
de projeccions audiovisuals 
combinades amb l’acció te-
atral. D’aquesta manera de-
senvolupen, en clau cinema-
togràfica, les accions externes 
a la trobada entre els dos pro-
tagonistes que, despullades 
del que és superflu, guanyen, 
sens dubte, en intensitat dra-
màtica.
La Pavana ha abordat des de 
1983, data de la seva funda-
ció, i sota la direcció artística 
de Rafael Calatayud, més de 
25 projectes teatrals, entre els 

El Teatre Municipal l’Ateneu rep “Una jornada particular”, una 
història commovedora ambientada en la postguerra espanyola

CULTURA / LA VEU

Diumenge a les 12h, el Museu 
de la Pell proposa fer arqueo-
logia experimental i descobrir 
com treballaven la pedra els 
homes del Neolític: els par-
ticipants coneixeran com es 
tallava i polia i faran de joiers 
prehistòrics aprenent a fabri-
car el seu propi penjoll de la 
mateixa manera com es feia 
fa milers d’anys a les Mines 
Prehistòriques de Gavà. L’ac-
tivitat “Fabricant eines i joies 
prehistòriques”, totalment gra-
tuïta, forma part del programa 
Cultura en Família, impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura.
És conegut que a l’època ne-
olítica, els homes prehistòrics 
s’havien fet sedentaris, con-
reaven la terra i treien profit 
d’animals domèstics. S’orga-

nitzaven en poblats en zones 
riques en un o més recursos 
naturals a explotar. Teixien i 
feien cistelleria i són novetat 
d’aquesta etapa les eines de 
pedra polida, els molins de 
mà, les falç de sílex tallat i la 
ceràmica, que va revolucionar 
el transport i l’emmagatze-
matge. El domini dels metalls 
encara estava per descobrir 
i, per tant, la matèria principal 
de les eines i de diversos es-
tris i objectes era la pedra.
A Catalunya, un dels centres 
imprescindibles per conèi-
xer l’ús de la pedra és, sens 
dubte, el de les Mines Prehis-
tòriques de Gavà, el conjunt 
miner amb galeries més antic 
d’Europa. Aquestes mines es 
van començar a excavar fa 
aproximadament 6000 anys 
i s’hi va treballar durant més 

de 1000. L’objectiu d’aquesta 
enorme explotació era l’ex-
tracció d’un mineral de color 
verd, la variscita, que s’utilitza-
va per fer joies. Per saber com 
s’explotava i treballava aquest 
recurs cal recórrer a l’arqueo-
logia experimental, que inves-
tiga posant a prova diversos 
procediments de talla, poli-
ment i perforació tal i com es 
podia haver fet al Neolític. El 
proper diumenge, al Museu, 
es farà una demostració de les 
principals tècniques prehistòri-
ques del treball de la pedra i, a 
més, el públic podrà fer·se un 
penjoll amb els mateixos pro-
cediments com es creu que 
es feia a Gavà fa uns quants 
milers d’anys. Es pot demanar 
més informació al telèfon 93 
804 67 52.

Cultura en Família proposa diumenge un taller per descobrir 
com es fabricaven les eines i joies de l’època prehistòrica

quals cal destacar pel seu èxit 
Nadó, Hedda Gabler, El mira-
cle d’Anna Sullivan, Teràpies, 
La dona de negre i El mussol i 
la Gata, entre altres
El 2011 Victòria Salvador va 
rebre el Premi de l’Associa-
ció d’Actors i Actrius Profes-
sionals Valencians (AAPV) a 
la millor actriu protagonista 
de teatre. També fou nominat 
Rafa Calatayud com a millor 
actor protagonista. L’especta-
cle va rebre el Premi Cartelle-
ra Túria a la millor contribució 
teatral de 2011 i també el Pre-
mi WakeUp Festival Tirant de 
Mòbil pel tràiler d’Una Jornada 
Particular.



52
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 de maig de 2013 Cultura

EXPOSICIONS / C.R.

La biblioteca de la residencial 
VIU B2 ha estat el marc d’una 
exposició de punts de llibre, or·
ganitzada amb motiu de la festa 
de sant Jordi i el dia del llibre i 
la rosa. El fil argumental de l’ex·
posició ha estat la relació “cada 
punt el seu llibre”. Així, punts 
del Quixot amb Cervantes, però 
destacant també Shakespeare 
i Juan Ramón Jiménez amb el 
Blanquet, traduït al català per 
Miquel Solà i Dalmau. Altres 
autors locals també hi eren pre·
sents. 
Punts amb la figura de sant Jor·
di de diversos autors. La rosa 
i el seu llibre. Catalans genials 
com Gaudí amb el punt del drac 
vidriat del Parc Güell, enllaçat 
amb el llibre que recull la seva 
singular arquitectura, o Verda·
guer amb el seu poema dedicat 
a la rosa. Altres temàtiques amb 
punts de llibre ben expressius 

han estat els dedicats a actes 
solidaris, com els de la UBIC en 
les campanyes per al Sàhara, o 
els punts amb missatge de Te·
resa de Calcuta i molts d’altres.   
Un altre bloc, els punts artístics, 
alguns d’ells peces úniques, 
destacant els realitzats sobre 
paper fet a mà, marques a l’ai·
gua, flors premsades o amb pell 
de l’Escola d’Adoberia d’Iguala·
da, sanefes decoratives d’A. 
Mucha i una filigrana amb l’al·
fabet egipci pintat sobre paper 
vegetal.
Els personatges infantils hi són 
representats amb Mortadelo, 
Mafalda o La lluna d’en Joan, 
amb llibres de contes com Ah, 
noia! de Salvador Oliva i Elisa·
bet Farrés, i Els Músics de Bre-
men dels germans Grimm. En 
Ecologia i vida, punts sobre Ter·
minologia mediambiental per 
escriure i parlar correctament 
en català en temes d’educació 
i qualitat ambiental i patrimoni 

“Cada punt el seu llibre”, a l’exposició de 
punts de llibre a VIU B2

natural. Li feien costat una se·
lecció de punts de llibre amb 
materials reciclats com cintes, 
llanes, feltres, fil metàl·lic, etc., 
realitzats d’una manera innova·
dora tan pels materials com pel 
disseny. 
La mostra ha estat possible grà·
cies a la participació de les col·
leccions dels veïns següents: 
Família Fernández, Rosa M. Ji·
ménez, Josep Morales, Josefa 
Ortigosa, Carolina Riba i Llum 
López, la qual ha estat l’artista 
dels punts de llibre creats es·
pecialment per a l’exposició, i 
la col·laboració de la direcció i 
personal de la casa.
L’alcalde d’Igualada i presi·
dent del CSSI, Marc Castells i 
els membres del Consorci que 
l’acompanyaven, van visitar 
VIU B2 per obsequiar a tots els 
residents amb roses i abraça·
des, al mateix temps que visita·
ven l’exposició.

LLENGUA / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala·
da va acollir dilluns al vespre 
una interessant xerrada-col··
loqui organitzada pels ser·
veis local i comarcal de cata·
là d’Igualada i l’Anoia. L’acte, 
que forma part de la comme·
moració dels deu anys del pro·
grama del Voluntariat per la 
Llengua, va ser presentat per 
la directora del Centre de Nor·
malització Lingüística Mont·
serrat, Núria Brugarolas. A la 
xerrada, l’actor Toni Albà va  
convidar totes les persones 
catalanoparlants a no canviar 
de llengua quan s’adrecen a 
una persona que ja entén el 
català. L’acte, en què també 
van intervenir tres persones 
de diversa procedència que 
estan aprenent català, va ge·
nerar un interessant intercan·
vi d’experiències i d’opinions 
sobre les dificultats que les 
persones nouvingudes tenen 
a l’hora de posar en pràctica 
al carrer els coneixements de 
llengua catalana que adquirei·
xen a les aules.
Toni Albà va usar el seu habi·
tual sentit de l’humor per de·

fensar la idea que tots som 
immigrants perquè portem 
gens que poden provenir de 
qualsevol part del món i hem 
de preservar el català perquè 
caracteritza la nostra identitat. 
L’actor va valorar l’esforç que 
fan les persones que vénen 
de països diferents i aprenen 
català i va fer autocrítica d’al·
gunes actituds dels catalano·
parlants que no contribueixen 
a la integració lingüística de la 
gent que arriba al nostre país.
En el capítol dels testimonis, 
els alumnes que van participar 
a la xerrada van destacar que 
el fet d’aprendre la llengua 
pròpia de Catalunya era un 
pas essencial, ja que conside·
raven que era la millor manera 
de conèixer i de formar part 
d’una societat amb uns trets 
culturals tan marcats com la 
nostra. En aquest sentit, van 
coincidir que la millor manera 
d’ajudar-los a aprendre català 
i a integrar·se era precisament 
no canviar de llengua i actuar 
amb ells amb la mateixa na·
turalitat amb què parlem amb 
qualsevol persona que entén 
el nostre idioma.

Toni Albà convida a no canviar 
de llengua  quan ens adrecem a 
persones que ja entenen el català

MÚSICA / LA VEU

El passat cap de setmana va 
tenir lloc la XXIV edició del 
Concurs Internacional paper 
de Música. En aquesta edició 
s’hi van apuntar un total de 
42 músics repartits en 3 quar·
tets, 2 trios, 8 duos, 3 solistes 
amb acompanyant i un solis·
ta, de diverses nacionalitats i 
procedència.
A la fase final del diumenge, 
que va tenir lloc a la Sala 
paper de Música van quedar 
finalistes les 6 actuacions se·
güents: 
- Duo Gaudí: Bernat Prat 
Sabater, violí i Paulina Du·
manaite, piano. Barcelona i 
Lituània.
- Aurelius Duo: Deniz Tahbe·

rer, violí i Ammiel Bushake·
vitz, piano. Turquia i Israel.
- Trio Pedrell: Christian Tor·
res González, violí, Ferran 
Bardolet Rifà, violoncel i Jordi 
Humet Alsius, piano. Barcelo·
na i Girona.
- Ensemble Clásica: Ana Pa·
lacios Castellano, flauta, Ma·
ría Francés Peña, viola i Lara 
Klun, piano. Saragossa i Es·
lovènia.
- Quartet Arte: Rositsa Cho·
peva, violí, Desislava Karam·
filova, violí, Petia Kavalova, 
viola  i Stamen Nikolo, violon·
cel. Bulgària.
- Duo Saraband: María Ba·
zal Chacón, soprano i Rubén 
Sánchez Vieco, piano. Estats 
Units i València.

I el jurat qualificador, format 
per Antoni Ros-Marbà, pre·
sident, Benet Casablancas, 
sotspresident, i els vocals, 
David Alegret, Ieva Graubi·
na, Oriol Romaní i Josep M. 
Colom va declara vencedor 
d’questa edició del Concurs 
al Trio Predell que, com a 
guanyador tindrà la partici·
pació 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, guanyador del concurs, 
va ser convidat a 13 concerts 
arran de la promoció de Pa·
per de Música.

El Trio Pedrell, guanyador del XXIV Concurs 
Internacional Paper de Música de Capellades

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

Toni Albà durant la xerrada-col.loqui a la Biblioteca



Aquesta dona francesa que va viure en el con-
text generacional de La Il.lustració del segle 
XVIII, en tant que dona culta i de moltes llums, 
va destinar la seva saviesa en pro de les reivin-
dicacions per a la igualtat  de drets entre homes 
i dones tant des de l’àmbit estrictament domès-
tic-familiar com en la categoria de ciutadana i 
davant la llei. Aquella afirmació tan famosa, en 
temps del triomf de la Revolució Francesa, de: 
“Si la dona té el dret a morir -com a un ciutadà 
més- a la guillotina, també té drets i vot davant 
la llei”, va ser el seu gran llegat.

Olimpia de Gouges va néixer a la ciutat francesa 
de Montauban el 7 de maig de 1748 i va ser ba-
tejada amb el nom vertader de Marie Gouze. Des 
de ben jove ja va tenir clar que la seva conducta 
desenfadada i els seus principis llibertaris xocarien 
de ple amb l’esperit conservador i moralista d’aque-
lla població provinciana que,  només nomenar-la, 
sempre s’escandalitzava. 
Un trasllat convingut cap a ciutat, que havia d’obrir-
li les portes a les seves expectatives de lliberar-se 
-com a dona- de les pressions familiars i socials, 
va ser la raó per la qual va accedir a un casament 
pactat amb un home trenta-cinc més gran que ella. 
D’aquesta relació amb un espòs a qui -malgrat tot- 
va ser capaç d’estimar,  en va néixer un fill que va 
acompanyar-la a tothora tant a nivell d’estimació 

CARMEL·LA PLANELL

Olimpia de Gouges. Una heroïna de la Revolució.  
com des del respecte a les seves novedoses i “es-
candaloses” idees. 
Al cap d’uns quants anys de matrimoni va enviudar i, 
des d’aquesta condició, va decidir-se a donar un pas 
de gegant en la seva vida: fixar definitivament a la 
capital francesa la seva residència, tot canviant-se el 
nom de Marie pel de “Olímpia”. Amb aquest majúscul 
gir en el destí d’una dona, des d’ara, molt a pesar 
de ser menyspreada per alguns membres de la seva 
família haurà de plantar cara a una nova vida; i bo i 
servint-se dels seus distingits orígens, especialment 
de la mà del seu pare, anirà introduint-se en els am-
bients cultes i d’elit d’aquell París de “Les Llums”.
De gran, doncs, va accedir a una àmplia formació i 
educació, que van apropar-la  ben aviat a vincular-
se i treballar en el món dels escenaris i dels autors 
teatrals fins a convertir-se en poc temps en una efici-
ent i ben considerada autora d’obres teatrals. Paral.
lelament, la seva activitat literària es va veure nota-
blement ampliada per una vasta producció de relats, 
opuscles de caràcter polític i social i d’altres articles 
publicats en la premsa parisenca; uns escrits que 
amb motiu dels seus “posicionaments feministes” la 
van identificar de ple com a una autèntica precursora 
de la causa reivindicativa de les dones. 
En aquest sentit va fundar “La société populaire des 
femmes”, el 1789; i, des d’una activa militància en 
defensa d’uns drets igualitaris entre homes i dones 
va publicar una obra d’un èxit insospitat, la “Declara-
tion des droits de la femme et de la citoyenne”. Amb 

una popularitat com 
poques i un notable 
reconeixement, a 
partir de l’esclat i tri-
omf de la Revolució 
Francesa, va col.la-
borar decididament 
amb els revolucio-
naris, sector que, a 
l’any 1792, va tenir 
a bé d’aprovar-li -en 
una de les moltes 
sessions assemble-
àries- aquella seva Declaració de drets. El triomf 
d’aquests plantejaments va ser l’origen de la imme-
diata constitució d’un col.lectiu que amb el nom de 
“Société des Femmes Republicaines” va endegar 
una activíssima campanya reivindicativa.
Des d’una perspectiva de la lluita revolucionària mai 
no va dubtar a manifestar la seva més radical oposi-
ció a les maneres i els mètodes de Robespierre, un 
antagonista a qui va denunciar en una contundent 
acusació a través d’una carta pública. Tanmateix, 
però, aparentment res no feia pensar que aquella 
adversitat havia de condemnar-la irremeiablement a 
mort, tal i com va succeir a la matinada del 3 de no-
vembre del 1793, en un episodi en què si bé res no 
va impedir la brutal acció de la guillotina, ella no va 
cessar d’encoratjar les dones en la lluita pels seus 
drets.

Entre nosaltres
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TEATRE / LA VEU

La companyia Teatre Mòbil 
ha guanyat el Premi Funda-
ció Catalunya – La Pedrera 
al millor Espectacle de la 24a 
edició de La Mostra d’Iguala-
da - Fira de Teatre infantil i ju-
venil, celebrada a la capital de 
l’Anoia entre l’11 i el 14 d’abril, 
amb l’espectacle Sense solta, 
estrenat a la fira, obtenint una 
puntuació de 9,48 sobre 10 
per part del públic. Aquesta és 
la segona ocasió que Teatre 
Mòbil ha merescut el premi, ja 
que el 2011 va guanyar amb 
l’espectacle Les Trifulgues 
dels Germans Garapinyada.
El guardó està dotat amb 
1.500 euros i suposa un im-
portant reconeixement a la 
companyia que el rep, ja que 
són els mateixos espectadors 
els qui decideixen el veredicte. 
El vot (quantificat de l’1 al 10) 
s’emet a través d’unes butlle-
tes situades a la sortida dels 
diferents espais d’actuació de 
La Mostra d’Igualada amb les 
urnes corresponents. El públic 
podia escollir entre els 48 es-
pectacles de tota la programa-
ció.
La puntuació s’obté després 
de calcular la mitjana aritmèti-
ca per tal de garantir la igualtat 
de condicions entre les com-

panyies que actuen en espais 
de més i menys aforament, ja 
siguin tancats o de carrer.
Sense solta és un espectacle 
de clown creat per la compa-
nyia i el pallasso Marcel Gros, 
que també en signa la direc-
ció, que porta l’espectador a 
un món on tot és possible, un 
espai propi on res és el que 
sembla i on tot el que passa 
finalment es transforma en 
joc. Només amb una escala, 
un faristol, un escenari i tres 
comediants la sorpresa va i 
torna en un espectacle diver-
tidament surrealista.
La segona posició, després de 
Sense solta, i amb una puntu-

ació de 9,45 ha estat per a la 
companyia granadina La Rous 
que va estrenar durant La 
Mostra l’espectacle Una niña. 
El  tercer lloc ha estat per al 
el Cor Infantil Amics de la Unió 
amb 9,40 punts per al seu es-
pectacle musical V-E-U-S!.
 
Lliurament del Premi
El lliurament del Premi Funda-
ció Catalunya–La Pedrera al 
millor espectacle de La Mos-
tra d’Igualada 2013 es farà el 
divendres 17 de maig, a les 
12.30 hores, al Saló de Ses-
sions de l’Ajuntament d’Igua-
lada.

“Sense solta” de Teatre Mòbil, millor 
espectacle de La Mostra d’Igualada 2013

LLIBRES / LA VEU

El proper dissabte, dia 25 de 
maig, se celebrarà la tercera 
edició del Corraló del llibres 
oblidats que tindrà el focus,  
com sempre, al passatge Ca-
pità Galí  d’Igualada i irradiarà 
vers la plaça de l’ajuntament 
i el passatge del Forn. Recor-
dem que es tracta d’una jor-
nada d’intercanvi de llibres 
vells: qualsevol de vosaltres 
pot deixar els llibres que ja 
no llegireu més i pot agafar-
ne d’altres. Tots els carrers 
s’omplen de llibres per a to-
tes bandes: penjats, estinto-

lats, exposats, mig amagats, 
del dret, del revés, i tothom 
se’n serveix a gust i deixa 
els que vol. La jornada, com 
cada any estarà amenitzada 
per diverses activitats queja 
s’anunciaran en els propers 
dies. Si voleu començar a 
deixar els vostres llibres vells 
i bescanviar-los per un val de 
lliure disposició per prendre 
els que us vinguin de gust 
d’entre els llibres vells el dia 
25, podeu fer-ho a partir del 
dia 13 de maig a Llegim...? 
Llibreria. Animeu-vos a parti-
cipar-hi!

Tercera edició del Corraló dels 
Llibres oblidats

Llegim...? Llibreria organitzarà la tercera edició del Corraló dels llibres oblidats
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LLIBRES / JOSEP ELIAS FARRÉ

Pràcticament ja està enllestit 
el nou llibre del P. Bernabé 
Dalmau, monjo igualadí de 
la comunitat benedictina de 
Montserrat.
Es tracta d’un recull de dits 
i fets del nou Pontífex, sota 
el títol de Floretes del Papa 
Francesc, donat que el jesuïta 
argentí, ara Cap de l’Església,  
té un estil  humil i dinàmic com 
un antecessor seu, Joan XXI-
II. Així doncs, si voleu, és una 
evocació, d’un anterior llibre 
seu dedicat al Papa bo, que 
aplegà, també, en edició de 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat.

Una fotografia del nou bisbe 
de Roma, procedent del Va-
ticà, iŀlustrarà la portada del 
nou volum que és ja a punt de 
sortir.
Malauradament, però, quan el 
P.Bernabé va saber que l’igua-
ladí Mn. Vicenç Búrria (a.c.s.) 
havia acompanyat al llavors 
només P. Jorge, en les seves 
actuacions apostòliques i so-
cials dutes a terme les humils 
i necessitades barriades ar-
gentines denominades Villas 
Misèria, el llibre ja era imprès 
i, per tant, no podrà incloure’s 
en aquesta nova publicació, 
que esperem poder llegir ben 
aviat.

Nou llibre sobre el Sant Pare 
del P. Bernabé Dalmau

MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge 12 de 
maig es realitzarà el segon 
concert del Cicle de Concerts 
a Esglésies i Castells. En 
aquesta ocasió l’orquestra de 
cambra Ad Libitum ens oferirà 
un concert a l’ermita de la Tos-
sa de Montbui.
Interpretaran obres de Vival-

di, Telemann, Txaikowsky, 
Prokofiev i Beethoven, entre 
d’altres.
L’orquestra de cambra Ad Libi-
tum està formada per alumnes 
de l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada, sota la direcció 
d’en Pep Massana.
El concert és a les 12.30 del 
migdia i l’entrada és lliure.

Concert de l’orquestra Ad 
Libitum a la Tossa de Montbui

POESIA / LA VEU

Avui divendres 10 de maig, el 
poeta Marc Freixas participa-
rà al Festival de Poesia a les 
Caves amb els poetes Carles 
Rebassa i Aurora Garrido. El 
poeta aprofitarà per llegir en 
públic poemes inèdits l alguns 
dels poemes inclosos en el 
seu darrer poemari Amor i Si-
lenci.
Enguany el Festival arriba a la 

seva sisena edició i està im-
pulsat pel poeta sadurninenc 
Santi Borrell i l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia amb la 
col·laboració de la Institució 
de les Lletres Catalanes, la 
qual cosa fa que es convertei-
xi en un referent de la poesia 
catalana actual i esdevingui 
un dels festivals poètics més 
importants dels Països Cata-
lans.

El poeta Marc Freixas 
participarà al festival de 
Poesia a les Caves

MÚSICA / LA VEU

Amb el concert que dissabte 
van oferir els Bridges Trio i 
el saxofonista nord-americà 
Chris Cheek al bar Hot Blues, 
l’associació “Tocats de Jazz” 
va encetar i presentar l’Esti-
val de Jazz d’Igualada que se 
celebrarà a finals de juny a la 
ciutat.
Els vallesans Bridges Trio 
són una formació amb un 
estil pausat a cavall del jazz 
contemporani i de l’indie-pop 
trist, o slowcore, en el que 
donen més importància al 
resultat final del conjunt que 
no pas a la demostració de 
virtuosismes tècnics, dels 
quals no en són exempts. I, 
de la mateixa manera que en 
els seu treball anterior Mans 
(Quadrant, 2011) van comp-
tar amb la participació del gui-
tarrista David Soler, aquest 
mes de maig entren a l’estudi 
per gravar un nou treball amb 
el prestigiós músic americà 
Chris Cheek, un dels millors 
saxofonistes de jazz de la ge-
neració que va arribar al New 
York dels anys 90. El repertori 
que varen interpretar dissabte 
al Hot Blues serà el material 
que enregistraran la setmana 
següent en les sessions de 
gravació i treball als Pirineus 
catalans.
La proposta agosarada de 
col·laboració que el trio català 
va llançar a Chris Cheek va 
ser recollida de forma afirma-
tiva per el saxofonista ameri-
cà, que, tal i com es va poder 
escoltar al concert, no només 
posa les notes de les tranquiŀ-
les i boniques melodies com-

postes pels catalans sinó que 
s’integra a la perfecció a les 
sinergies musicals del jazz 
fresc i jove que proposen. 
Cheek es dedica a l’encomi-
able tasca de potenciar les 
melodies de marcades línies 
clares i respectar els arranja-
ments delicats i minimalistes 
del grup com si fos un mem-
bre més de la formació amb 
anys de treball conjunt, i no 
pas a l’estil del guest star que 
només participa per brillar du-
rant les seves intervencions.
Un concert per assaborir amb 
calma que, segurament, va 
decepcionar als que busca-
ven una vetllada nocturna 
amb altes dosis de groove 
poc temperamental però que 
no va impedir que el local pre-
sentés una bona entrada per 
ser un dissabte al vespre. 

Una aventura musical
L’Estival de Jazz és una 
aventura que vol sacsejar la 
ciutat els dies 27, 28, 29 i 30 
de juny a través d’una músi-
ca per descobrir: el jazz. I es 
preveu fer-ho amb uns con-
certs de qualitat.
Tot això, però, cal que rebi el 
suport dels amants d’aquesta 
música i dels igualadins i ano-
iencs que valorin en positiu 
que a Igualada s’organitzi un 
festival de música d’aquest 
registre. Per aquest motiu ja 
s’ha activat una campanya de 

Bridges Trio i Chris Cheek presenten 
l’Estival de Jazz d’Igualada

micromecenatge a través de 
la Plataforma Verkami http://
bit.ly/123vwMT on es poden 
comprar les entrades pels 
concerts, així com també do-
nar suport a l’organització de 
l’Estival amb l’obtenció d’al-
tres recompenses.
Moltes entitats igualadines ja 
s’han sumat aquest projecte. 
Algunes coorganitzen activi-
tats, d’altres col·laboraran a 
diferents actes i d’altres aju-
daran a la recerca del finan-
çament necessari per poder 
portar a terme l’Estival. Du-
rant quatre dies hi haurà ac-
tivitats que giraran al voltant 
d’aquest
corrent musical: concerts, 
xerrades, audicions comenta-
des, cinema. Però no només 
això, ja que l’Estival de Jazz 
va més enllà i impulsa dues 
produccions pròpies de les 
quals en naixerà un disc que 
recollirà aquest esperit d’in-
novació i de risc.
El projecte l’organitza l’asso-
ciació sense ànim de lucre 
“Tocats de Jazz”, formada 
amb l’únic objectiu d’organit-
zar aquest festival. L’asso-
ciació està formada per set 
persones vinculades al món 
de la música i la cultura: Al-
bert Cirera, Roger Tarragó, Il-
defons Alonso, Estefania Mo-
reno, Francina Cirera i Gès i 
Marien.

Un pont fresc i jove 
per assaborir amb 
calma entre el trio 
català i el saxofonista 
americà 

Av. Barcelona, 105 / 08700 Igualada
T. 93 805 52 62 /  gasparcamps@gmail.com

www.escolagasparcamps.org

Infantil i primària
Del 25 al 28 de juny: colors i formes en moviment: Sol Lewitt
De l'1 al 5 de juliol: viu l'espai amb Arata Isozaki
Del 8 al 12 de juliol: dins i fora: les instal.lacions de Joseph Beuys
Del 15 al 19 de juliol: l'art abstracte xinès: l'Escola Yi

Inscripcions del 13 al 17 de maig

Secundària
Del 25 al 28 de juny: introducció a Adobe Photoshop
De l' 1al 5 de juliol: dissenyar amb Adobe Illustrator
Del 8 al 12 de juliol: creació d'un curt amb Stop Motion 
Del 15 al 19 de juliol: maquetar amb Adobe Indesign

L’ART!
ALLIBEREM

Estiuet‘13

Més informació a www.escolagasparcamps.org
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Encara amb el bon record que 
va deixar el Concurs de Cas-
tells de l’any passat, els Moixi-
ganguers es van dirigir per se-
gona vegada a la seva història 
a Tarragona per actuar en un 
espai diferent, just a costat del 
mar. Amb la finalitat  de pro-
mocionar la seva activitat, es 
va organitzar la primera diada 
del port de Tarragona. La colla 
igualadina va ser convidada 
per actuar conjuntament amb 
la colla local dels Xiquets, els 
coneguts matalassers.
Els Moixiganguers van rea-
litzar una actuació bàsica de 
castells de 7, rebaixant una 
mica les seves intencions ini-
cials degut a diverses baixes 
a tots nivells, tronc, pinya i ca-
nalla. 
L’actuació es va iniciar amb el 
4d7 que amb canalla ja pujant 
al castell, va ser desmuntat 
al no estar l’estructura ben 
quadrada. Posteriorment, el 
castell va ser descarregat en 
ronda de repetició.  

En segona ronda es va des-
carregar un solvent 3d7, el 
tercer de la temporada.
L’últim castell morat va ser el 
4d7 amb agulla, el segon de la 
temporada, un castell que tot i 
ser un pèl treballat va arribar a 
bon port sense més dificultats. 
L’actuació es va tancar amb el 
pilar de cinc.
Els Moixis van tenir la sort 
d’actuar amb una gran colla 
com són Xiquets de Tarrago-
na. Els matalassers van des-
carregar molt bons castells 
pensant amb objectius futurs 
amb molta seguretat. A més, 
van donar una bona ajuda a 
les pinyes igualadines. 
Els castells que es van viure 
arran de mar en una diada que 
va donar imatges diferents a 
les habituals, van ser els se-
güents. Xiquets 2d7 4d8 5d7 
p5 3p4 Moixiganguers id4d7 
4d7 3d7 4d7a p5.

Intens mes de maig
Els Moixiganguers estan im-
mersos en un intens mes de 

maig amb actuacions cada 
cap de setmana. Diumenge 
vinent seran al Poble Sec de 
Barcelona i la propera actua-
ció a Igualada serà el proper 

26 de maig.
Els castells de la gamma de 7 
i mig estan consolidats i ara ja 
es pensa en castells millors. 
Es per això que s’haurà de tre-

Els Moixiganguers actuen a la primera diada del Port 
de Tarragona

El 4d7 realitzat al port de Tarragona

A quatre passes de les ruïnes de l’antic recinte em-
murallat de Santa Creu de Rodes i emplaçat sobre 
l’elevació muntanyenca de la Vereda -que s’emmira-
lla majestuosa sobre les animades  aigües dels en-
contorns del Cap de Creus- aquest edifici monàstic 
va veure un perfecte assentament en unes terrasses 
irregulars que només un enginyós domini de la tèc-
nica constructiva podia salvar. I del tot ajustat als pa-
ràmetres propis de les estructures monàstiques, Sant 
Pere  de Rodes, amb el seu particular emplaçament 
representa una manera molt personal d’entendre les 
disciplines del romànic fins a  mostrar-se com a una 
expressió autòctona diferent d’altres manifestacions 
del seu temps. 

Les primeres notícies fiables de Sant Pere de Rodes 
daten del segle IX, temps en què va passar de ser un 
insignificant recinte monàstic a conformar-se com a 
un dels majors conjunts espirituals de la  jerarquia 
eclesiàstica gironina. Un segle després, la comunitat 
religiosa de l’orde dels benedictins va aconseguir la 
independència del monestir i va elevar-lo a la cate-
goria d’Abadia independent governada des de la Seu 
del Papat. Aquesta excepcional conjuntura va afavorir 
una gloriosa etapa d’expansió de les possessions mo-
nacals fins a reunir dominis més enllà de l’Empordà.
Amb una copiosa fortuna aviat va veure ampliades les  
dependències més importants, com ho eren la seva 
església i el seu claustre. Això no obstant, l’esplendor 
i la riquesa també van propiciar unes inevitables ad-
versitats; i, a pesar de freqüents daltabaixos, a mitjan 
segle XII, Sant Pere de Rodes va poder definir  la seva 
total superació tot conquerint la màxima atracció de 
pelegrinatge a finals de l’Edat Mitjana, mentre que es 
magnificava un fantàstic intercanvi cultural i espiritu-
al.  

Més endavant, un desafortunat segle XVII va condu-

ir a una llarga decadència per al monestir, que va anar 
acompanyada d’un gradual deterior arquitectònic i 
d’un progressiu abandó per part dels guies espirituals 
que s’anaven instal.lant en cases particulars properes. I,  
finalment, en dates posteriors a la Guerra del Francès, 
l’orde monàstic va ser dissolt a propòsit d’una perllon-
gada exclaustració; i no va ser fins als pròspers dies de 
la República que tot el Monestir va veure’s recuperat 
per a convertir-se en Monument Nacional. 

En aquest sentit, va endegar-se un ambiciós projecte 

de restauració que va veure’s amputat amb l’esclat de 
la Guerra Civil. I, al capdavall, no va ser fins a la passa-
da dècada dels setanta  que la propietat recuperés la 
titularitat pública dels temps de la República, a més 
de la proposta de rehabilitació. Als nostres dies, doncs, 
des del vastíssim domini geogràfic del Port de la Selva 
o del litoral de Llançà, no t’és difícil d’endevinar una 
recuperada restauració de tot el complex arquitectò-
nic, que -en alguns  aspectes- li ha robat aquell regust 
d’antiguitat. 

Amb tot, des de les seves interioritats, descobriràs 
l’equilibrada harmonia entre les distintes edificacions 
i les irregularitats del terreny, amb  una distribució 
dels espais que té per referent la localització del claus-
tre, les seves galeries i aquells corredors que s’obren 
a totes les dependències, d’entre les quals gaudeixen 
d’una bona conservació les properes al refectori. Des 
d’aquí, una estupenda façana de ponent et desco-
breix la impressionat  presència de la torre del campa-
nar, una atrevida elevació que no desmereix l’interès 
de la veïna torre de defensa. 

Després, des de l’ala nord del claustre, l’Església s’im-
posa per a definir-se com a peça clau de tot el mones-
tir. A l’interior, et sorprendrà la sobrietat constructiva 
d’una planta de tres naus, que desdibuixen discreta-
ment unes naus laterals a la recerca del deambulatori 
i de la cripta. El cos singular d’aquesta planta se’t pre-
senta sòlidament aixecat sobre una disposició orde-
nada de pilars que suporten unes reforçades arcades 
i voltes fins a emparentar-se amb els contraforts de 
l’absis, en un itinerari d’una cohesionada i bellíssima 
unitat escultòrica. I per últim, Sant Pere de Rodes, tot 
el seu embolcall paisatgístic i la seva eterna mirada a 
una mar aparentment tranquil-la tenen la força miste-
riosa de convidar-te a un intimíssim recolliment, espe-
cialment en dies de severes boirines matinals. 

CARMEL·LA PLANELL  fotos i text 

Sant Pere de Rodes, tot un exponent del romànic català. Arquitectures i veïnatges 

St. Pere de Rodes Les entranyes del campanar

ballar fort en els assajos de di-
mecres i divendres al local de 
Cal Tabola. Com sempre, els 
morats recorden que tothom hi 
és benvingut. 
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CLUB DE LECTURA JUVENIL
- Igualada 
Tertúlia per a joves a partir de 
14 anys que han llegit tots el 
mateix llibre: “La meva germa-
na viu sobre la llar de foc” d’An-
nabel Pitcher.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

CINECLUB
- Igualada 
Nova sessió de cineclub amb la 
projecció de la pel.lícula “Holy 
Motors” de Leos Carax.
Divendres, a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
- Vilanova del Camí 
El Club de Lectura d’adults al 
voltant del llibre “Paulina Bu-
xareu” de Josep Maria de Se-
garra. Publicada a principis del 
segle XX, és la primera de les 
tres novel·les de Josep Maria 
de Sagarra.
Divendres, a 2/4 de 8 del ves-
pre a la Biblioteca de Vilanova.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura per a nens i 
nenes que han llegit totes el 
mateix llibre: “Operació rescat” 
d’Antoni Dalmau.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Montbui.

DISSABTE 11

TALLER MONOGRÀFIC SO-
BRE EL DIEC
- Igualada 
Taller per endinsar-se en el dic-
cionari normatiu de la llengua 
catalana des dels punt de vista 
lingüístic, lexicogràfic i sobretot 
lúdic.
Dissabte, a les 10 del matí a 

l’Espai Cívic Centre.

TALLER. PINTAR PAPERS 
JASPIATS
- Igualada 
Taller adreçat especialment als 
alumnes del taller d’enquader-
nació sobre aquesta tècnica de 
pintar paper.
Dissabte a partir de 2/4 de 10 
del matí a la sala tallers de 
l’Ateneu Igualadí.

TEATRE. “UNA JORNADA 
PARTICULAR”
- Igualada 
La Pavana presenta aquesta 
versió de Rodolf Sirera que 
ofereix una mirada íntima i 
emotiva a l’entorn social de la 
postguerra espanyola.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ DE L’ONG DE 
MUJER A MUJER
- Igualada 
La Fundació Vicenç Ferrer pre-
senta la Societat Cooperacti-
va Solidària De Mujer a Mujer. 
L’acte, obert a tothom, compta-
rà amb la participació de Mar 
Aguilera, observadora interna-
cional..
Dissabte, a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

DIUMENGE 12

CULTURA EN FAMÍLIA. FABRI-
CANT EINES I JOIES PREHIS-
TÒRIQUES
- Igualada 
Treballarem i confeccionarem 
una joia tal i com ho feien fa mi-
lers d’anys.
Diumenge a les 11 del matí i a 
2/4 d’1 del migdia al Museu de 
la Pell d’Igualada i comarcal de 
l’Anoia.

DANSA. “TRANSICIONS”

- Igualada 
Transicions és la resposta de 
com ha evolucionat la dansa 
catalana des de les seves ar-
rels fins avui en dia.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

EL NACIONALISME DE LA MÚ-
SICA
- Igualada
Concert a càrrec del Quartet 
Altimira.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CICLE DE CONCERTS A ES-
GLÉSIES I CASTELLS
- Igualada
Segon concert del cicle a càr-
rec d’alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
a l’ermita de la Mare de Déu de 
Gràcia de la Tossa de Montbui.

VISITA GUIADA AL CAMPA-
NAR DE CALAF
- Calaf
Després de la missa es farà 
una visita guiada al campanar 
calafí.
Diumenge al matí a l’església 
de Calaf.

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

DILLUNS 13

CONFERÈNCIA. “PASSEJADA 
VIRTUAL PER LA JARDINERIA 
URBANA D’IGUALADA”
- Igualada
Conferència iŀlustrada amb 
imatges a càrrec Carolina Riba.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-

ACTIVITATS CULTURALS
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atre Municipal l’Ateneu.

MINI.RUSQUI: PAPALLONES 
DE PAPER
- Piera
Els participants al tallers, in-
fants de P3 a P5, s’enduran pa-
pallones amb papers de colors.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 14
XERRADA
- Calaf 
Xerrada a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra sobre el maltracta-
ment a la gent gran.
Dimarts a les 5 de la tarda a 
l’Esplai de la gent gran.

DIMECRES 15

BARRUFACINEMA. 
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Blan-
caneus (mirallet, mirallet)”.
Dimecres a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TALLER PER A ADULTS: 
SCRAPBOOKING
- Piera
L’scrapboking és una tècnica 
de decoració. Amb aques-
ta tècnica podem decorar els 
poms de les portes, les fines-
tres o parets, a més d’aprendre 
com fer regals ben originals i 
personalitzats.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

XERRADA. “EDUCACIÓ COM-
PARTIDA”
- Vilanova del Camí
A càrrec de Glòria Codina, 
psicòloga infantil del Centre 
de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç, CDIAP d’Igua-
lada, titulada “Pas a pas... cada 
cosa al seu temps”.

Dimecres a les 5 de la tarda al 
centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DIJOUS 16

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

CONCERT. PIANO I POESIA
- Igualada
Concert a càrrec de Josep M. 
Ponte al piano i Isabel Casas 
complementarà el concert amb 
la lectura de poemes.
Dijous, a les 7 de la tarda a la 
BIblioteca Central d’Igualada.

FESTIVAL EVA. CONTES PER 
A ADULTS
- Igualada
El Festival de Contes per a 
Adults (EVA) torna per quart 
any consecutiu a la ciutat.
Dijous, a les 9 de la nit al Teatre 
de l’Aurora.

XERRADA. L’OBESITAT IN-
FANTIL. EVITEM-LA
- Piera
La Marta Figueras dóna a co-
nèixer quines són les necessi-
tats nutricionals dels nostres 
fills i quins són els aliments que 
els ajudaran a cobrir-les.
Dijous, a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Nova sessió del Pantalla Ober-
ta amb la projecció del film “Me-
dia Luna” de Bahman Ghobadi.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.
 

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.

ESCULTURES
Ramon Sala Muset
“Nest Gallery”, nius de repro-
ducció del barrenillo de l’olive-
ra.  
Del 12 al 26 de maig a la sala 
municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

FIGURA I PAISATGE
Art contemporani en què els 
autors copsen la bellesa de la 
natura en les seves obres, prin-
cipalment 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.

DE L’ANTIC “QUIOSC 
BUSQUETS” AL QUI-
OSC DEL FUTUR
Propostes de quiosc per al 
passeig Verdaguer, realitza-
des per alumnes de projectes 
I/III de l’Escola Tècnica d’Ar-
quitectura de Barcelona ET-
SAB.  
Del 7 de maig al 9 de juny a 
l’Espai Vapor del Museu de la 
Pell.



Estrena a Igualada •  Objectivo la Casa Blanca

RAMON ROBERT.-

Els atacs terroristes contra 
Estats Units dels darrers anys 
i l’amenaça que aquests atacs 
es puguin tornar a repetir ha 
fet que els guionistes omplin 
els despatxos de Hollywood 
amb guions en què el princi-
pal protagonista és el terror 
vingut de fora. De fet, només 
ha calgut que els extraterres-
tres destructors fossin subs-
tituïts per radicals islàmics o 
txetxens. Més o menys el que 
trobem en aquesta peŀlícu-
la, en què hi ha un gran atac 
terrorista, i a més un agent 
especial destinat a protegir 
la vida del president d’Estats 
Units. Un agent no massa di-
ferent al que van interpretar 
Kevin Costner o Clint Eastwo-
od temps enrere. Ara, l’agent 
del Servei Secret es diu Mike 
Banning, i és interpretat per 
Gerard Butler, el qual sem-

bla voler imitar a Bruce Willis. 
Després d’un accident en què 
només aconsegueix salvar 
la vida del President Asher, 
l’agent Banning decideix dei-
xar el seu lloc per treballar al 
Departament del Tresor. Però, 
quan un comando nord-coreà 
liderat per Kang ataca la Casa 
Blanca i pren com a ostatges 
el President i el seu equip, 
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Salvant al President

Banning es veurà obligat a en-
trar de nou en acció. 
A mig camí entre El guarda-
espaldas, Independence Day 
i La jungla de Cristal, aquesta 
peŀlícula combina intriga, ac-
ció i espectacularitat. A Estats 
Units, només en cinc setma-
nes d’exhibició, ja ha recaptat 
més de 95 milions de dòlars.
   

R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la pel·lícula de 
Léos Carax Holy Motors, pro-
ducció francesa de 2012 pre-
miada el mateix any al Festi-
val de Sitges.
Tot i que la seva producció 
és escassa, Carax és un vell 
conegut del públic del Cine-
club, que va poder gaudir 
dels seus films Boy Meets 
Girl (1984) i Les amants du 
Pont-Neuf (1991). Després 
del fracàs de Pola X (1999), 
va estar un temps retirat de la 
circulació; el seu retorn triom-
fal amb Holy Motors no impli-
ca cap claudicació: el film és 
tan genial com arriscat, tan 
fascinant com irrepetible.
Amb la col·laboració del seu 
actor fetitxe Denis Lavant -i la 
concurrència de Kylie Mino-
gue i Eva Mendes-, proposa 
una peripècia que podríem 
resumir com la història d’un 
senyor que adopta papers di-
versos al llarg d’un dia en què 
recorre París en una limusina 
blanca que li serveix també 

de camerino on s’emprova 
les màscares que el con-
vertiran successivament en 
banquer, pidolaire, actor de 
motion capture,  assassí i víc-
tima, acordionista, moribund 
o pare de família. Una trama 
que permet lectures diverses 
com poden ser una metàfora 
sobre la crisi d’identitat, una 
aclucada d’ull als situacionis-
tes o  bé una petita història 
dels gèneres cinematogràfics 
que inclouria homenatges al 
musical de Jacques Démy  i 
al cinema de Georges Franju 
(la conductora de la limusina 
és Edith Scob, la protagonis-
ta de la mítica Les yeux sans 
visage).
I el millor de tot plegat és que 
són moltes pel·lícules en una, 
que un sentit de l’humor molt 
peculiar recorre tota la nar-
ració i que alguns fragments 
són memorables: l’escena 
amb Kylie Minogue en una 
Samaritaine deserta o la fu-
gida del Senyor Merda amb 
una top model amb qui com-
pondrà una Pietà molt espe-
cial. 

Màscares i limusines
El racó del Cineclub •  Holy Motors

Estrena a Tous •  Bestias del sur salvaje

RAMON ROBERT.-

Pocs dies després que Steven 
Spielberg anés convidat a la 
Casa Blanca, per projectar-li a 
l’actual  president d’Estats Units 
la seva peŀlícula sobre el presi-
dent Lincoln, uns periodistes li 
van preguntar a Obama quina 
era la peŀlícula que més li havia 
agradat en els darrers temps. 
Obama va dir-los que li agrada-
ven molt La vida de Pi i Argo, 
però que la que més li havia 
agradat a ell i a tota la seva fa-
mília era Bestias del sur salvaje. 

La favorita de Barak Obama
Aquesta intensa i inclassificable 
peŀlícula americana, que va ser 
nominada a quatre Oscar, però 
que finalment no en va guanyar 
cap, s’estrena aquest cap de 
setmana en el cinema de Sant 
Martí de Tous.
Realitzada per Benh Zeitlin, 
Bestias del sur salvaje és una 
peŀlícula sorprenent i molt di-
ferent a la resta. És la història 
d’una nena de sis anys que viu 
amb el seu pare en un lloc aïllat 
del món. Es relata un concepte 
que confronta civilització i bar-

bàrie, i alhora s’hi fa una evoca-
ció poètica d’una forma de vida 
en perill. De profuns continguts 
lírics i poètics, però alhora abra-
çant el realisme més ferotge, 
la peŀlícula ofereix imatges po-
deroses i passatges commo-
vedors. Per a uns, gairebé una 
obra mestra del cinema, plena 
de sentit i imatges fascinants, 
Per a altres, un producte enllu-
ernador, pretensiós i superficial. 
Cal anar a veure la peŀlícula per 
posicionar-se.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3D

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

BESTIAS DEL SUR SALVAJE
Estats Units. Inclassificable. De Benh Zeitlin. Amb Quvenzhané Wallis, 
Dwight Henry i Lowell Landes.
Al sud del planeta, el nivell de les aigües està pujant vertiginosament i 
tots els dics s´enfonsen. Alhora, els animals salvatges es comporten 
estranyament. Aquesta és la història d´una nena de sis anys que viu amb 
el seu pare en un lloc aïllat del món. Un lloc en el que la natura és a tocar. 
ESTRENA

OBJETIVO: LA CASA BLANCA
Estats Units. Terrorisme i acció. D´Antoine Fuqua. Amb Gerard Butler, 
Aaron Eckhart i Morgan Freeman. Després d´un accident en què només 
aconsegueix salvar la vida del President Asher, l’agent del Servei Secret 
Mike Banning decideix deixar el seu lloc per treballar al Departament del 
Tresor. Però, quan un comando nord-coreà liderat per Kang ataca la Casa 
Blanca i pren com a ostatges al President i al seu equip, Banning es veurà 
obligat a entrar de nou en acció. ESTRENA

UN LUGAR PARA REFUGIARSE
Estats Units. Drama romàntic. De Lasse Hallström. Amb Julianne Hough, 
Josh Duhamel i Cobie Smulders. Katie, una bonica noia amb un passat 
fosc, arriba al petit poble costaner de Southport, a Carolina del Nord. Allà 
coneix el ben plantat Alex, un jove vidu de bon cor, i a una vídua que li 
ensenyarà a enfrontar als malsons que la assetgen. Adaptació d´una nova 
novel.la de Nicholas Sparks.
ESTRENA

HOLY MOTORS
França. Inclassificable. De Leos Carax. Amb Denis Lavant, Edith Scob, 
Kylie Minogue, Michel Piccoli i Eva Mendes. Un dia a la vida d´un home 
amb múltiples personalitats: assassí, captaire, executiu, monstre i pare de 
família. El protagonista encarna personatges diversos com si es tractés 
d´una pel.lícula dins d´una pel.lícula. ESTRENA

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. **

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.  **

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. Setena setmana en cartell !. ****

KURSAL 1 
OBJETIVO: LA CASA BLANCA (16 
anys)
Dies 10-11-12-14-15-16
                     5:30/8:00/10:30

KURSAL 2
LOS CROODS (apta)
Dies 11-12              4:00/6:00

KURSAL 2
LA GRAN BODA (12 anys)
Dies 10-14-15-16     6:00/8:00/10:30
Dies 11-12             8:00/10:30

KURSAL 3
UN LUGAR PARA REFUGIARSE (12 
anys)
Dies 10-14-15-16                          6:00
Dies 11-12                 4:00/6:00

KURSAL 3
IRON MAN 3 (12 anys)
Dies 10-11-12-14-15-16          8:00/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
HOLY MOTORS 
Divendres 22:30

CASAL 
EL CAPITAL  (7 anys)
Diumenge: 18:00
BESTIAS DEL SUR SALVAJE 
(apta) (Nominada amb 4 Oscar) 
(Estrena a la comarca)
Diumenge: 19:45

1/ IRON MAN 3 (12 anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:15/22:45
Dg.:11:30/17:30/20:15/22:45
Dll a Dj.: 17:30/20:15

2/BUSCANDO A NEMO (apta) 
Ds.: 15:30
Dg.: 11:40/15:30
2/ BUSCANDO A NEMO 3D (apta)
Dv. a Dj.: 17:30
2/ IRON MAN 3  3D(12 anys)
Dv. a Dg: 19:30/22:00
Dll a Dj.: 19:30/21:50

3/OBLIVION 
Dv.: 18:00/20:30/22:20
Ds.: 15:35/ 18:00/20:30/22:20
Dg.:11:50/15:35/ 18:00/20:30/22:20
Dll a Dj.: 18:00/20:45

4/SCARY MOVIE (16 anys)  
Dv.: 18:30/20:20/22.20
Ds.: 16:20/18:30/20:20/22.20
Dg.: 11:40/16:20/18:30/20:20/22.20
Dll. a Dj.: 17:40/19:40/21:50

5/OBJETIVO LA CASA BLANCA 
(16 anys)
Dv.: 17:45/20:10/22:35
Ds.: 15.30/17:45/20:10/22:35
Dg.: 12:00/15.30/17:45/20:10/22:35
Dll. a Dj: 17:45/20:10

6/LA GRAN BODA (12 anys)
Dv. Dll. a Dj: 18:00/20:00/22:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dg.: 12:10/16:00/18:00/20:00/22:00

7/LOS CROODS (apta)
Dv.: 17:50
Ds.: 15:40/17:50
Dg.: 12:00/15:40/17:50
7/UN LUGAR DONDE REFUGIARSE  
Dv. a Dg.: 19:50
Dll. a Dj.: 18:00
7/TIERRA PROMETIDA (7 anys)
Dv. a Dg.: 22:20
Dll. a Dj.: 21:00

8/ EL ORIGEN GUARDIANES 
(apta)
Ds.: 17:30
Dg.: 11:45/17:30
8/ MEMORIAS DE UN ZOMBIE (12 
anys)
Dv.: 17:40
Dll. a Dj.: 17:30
8/ COMBUSTION (7 anys)
Dv a Dg.: 19:40/22:10
Dll. a Dj.: 19:30/21:50

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

Cursos intensius 
d’anglès
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En record d’en

Igualada, abril  de 2013

TONI PALLARÈS

A ningú de nosaltres no ens caldrà esforçar-nos gaire per recordar el company, el 
mestre, l’amic... i el teu goig de saber viure, gaudint i il·lusionant-te amb les petites 
coses del dia a dia.

AMPA, professorat, alumnat, personal i famílies de l’Escola-Conservatori Municipal de 
Música d'Igualada.

ENRIC VIVES VILA
vidu d’Isabel Homs Serra

En record de

Igualada, maig de 2013

Traspassà la seva ànima al Senyor el passat diumenge dia 5 de maig, a l’edat de 96 
anys.
Els seus: �lls, Enric i Xus, i Josep M. i Dolors; néts, Josep, Marta i Blanca; germans, 
Maria, Mª Glòria i Miquel (  ); cunyats; nebots i resta de família, ho fan saber a llurs 
amics i coneguts. La família volem expressar les més sinceres gràcies a tots els que 
ens acompanyàreu el passat dilluns dia 6 en l’acte de comiat que tingué lloc a la 
Basílica de Santa Maria.

 

Igualada, 11 de maig 2003 - 2013

Desè aniversari del traspàs de la 

Raquel i l’Elisabet
Demà 11 de maig

Tenim i tindrem el cor pensant sempre en vosaltres

i per molt que passin  els anys 

per nosaltres sempre estareu al nostre costat

 Herminia i Joan                  Anna i Eugeni

A ningú de nosaltres no ens caldrà esforçar-nos gaire per recordar el company, el mestre, 
l’amic... i el teu goig de saber viure, gaudint i il·lusionant-te amb les petites coses del dia 
a dia.

La comunitat educativa de l’Escola-Conservatori Municipal de Música d’Igualada.

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim.
que va anar marfonent-te, de les teves
coses, parlem i també dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estima-
ves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.
 
I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.

 M. Martí Pol – Llibre d’absències

En record d’en Toni Pallarès

ESGLÉSIA / Mn. JOSEP MASSANA

Arriba el temps de fer la de-
claració de renda. Recursos 
limitats, impostos creixents, in-
certesa de cara al futur. Però, 
com hem dit tantes vegades, 
els moments de crisi con tam-
bé oportunitats.
El sistema de declaració de 
renda a Espanya permet que 
cada contribuent pugui des-
tinar un 0’7 % del que li toca 
pagar a finalitats socials, i així 
moltes entitats no lucratives 
que fan serveis als més desval-
guts, tant d’aquí com del Tercer 
Món, poden mantenir aquests 
serveis, tot i les retallades en 
les subvencions oficials. És 
molt important, doncs, que po-
sem aquesta creu a la nostra 
declaració de renda. No ens 
incrementa el cost de la decla-
ració, i és una gran ajuda per 
tantes entitats humanitàries, 
que avui no saben com mante-
nir les iniciatives de suport.
I també podem posar una se-
gona creu a la nostra declara-
ció de renda, amb destinació 
al sosteniment econòmic de 
l’Església: un altre 0’7 € de la 
nostra aportació. Fa pocs dies 
la Conferència Episcopal espa-
nyola va destinar una bona part 
d’aquestes aportacions dels 
ciutadans per Càritas, per tal 
de poder fer front a les neces-
sitats cada vegada més grans i 
de més famílies, afectades per 
l’atur, l’increment del cost de la 
vida i els impostos creixents. 
Càritas no cedeix al desànim, 
i augmenta encara els diversos 
programes d’ajuda: en alimen-

tació, en despeses bàsiques 
que moltes famílies no poden 
assumir –llum, aigua, butà, llo-
guers, despeses mèdiques i 
escolars, etc.-, i en altres pro-
grames de promoció d’oficis i 
serveis, a través d’un volunta-
riat molt motivat i eficient. 
A més de Càritas, podem par-
lar de la multitud de serveis 
que la nostra Església ofereix 
a través dels diversos movi-
ments i parròquies. La pregun-
ta és: podrem mantenir-los? 
Aquest segon 0’7 %, que tam-
poc incrementa l’import final 
de la nostra aportació a Hisen-
da, no ens costa res i és una 
gran ajuda.Si no marquem les 
creus, per desconfiança o per 
deixadesa, aquest 1’4 % se’l 
queda l’Estat, i la societat perd 
uns recursos que beneficien 
especialment els més febles i 
necessitats. És a la nostra mà 
corregir aquests desequilibris. 
L’evangeli d’avui ens recorda 
que Jesús ens dóna la seva 
pau. I si la rebem de cor, vol dir 
que ens sentim animats a ser, 
també nosaltres, promotors de 
pau: una pau que només pot 
basar-se en la veritat i la jus-
tícia, que ens demana ajudar, 
dintre les nostres possibilitats, 
a que cada família pugui dispo-
sar dels recursos indispensa-
bles per tenir una vida digna. 
Com diem en la pregària inicial 
de la nostra Eucaristia domini-
cal d’avui, que “el misteri que 
anem recordant (la Pasqua de 
Jesús) es manifesti sempre en 
les nostres obres”.

Sí a la solidaritat, tot i les 
retallades
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 

Triticum, pans amb 
històries
El passat 29 d’abril, Catalunya es 
va convertir en la gran protago-
nista i en el centre de mirades 
exteriors gràcies al Celler de 
Can Roca, un restaurant que ha 
assolit l’excel·lència gastronòmi-
ca a partir de la fusió d’una cuina 
emocional, clarament avantguar-
dista, amb arrels tradicionals i 
un equip amb una gran passió i 
dedicació.
Des del 2009, presumeix de 3 es-
trelles Michelin i a partir d’aquesta 
setmana, lidera la llista dels 50 
millors restaurants del món.
Si més no, avui ens volem cen-
trar en un dels productes que ha 
permès acabar d’arrodonir l’expe-
riència gastronòmica en el Celler 
de Can Roca: el pa. Però, quan 
parlem de pa no parlem d’un pa 
qualsevol, sinó d’un pa de vi ela-
borat especialment per a ells, de 
la mà d’una empresa jove, dinà-
mica i emprenedora, anomenada 
Triticum. Sens dubte, es tracta 
d’un producte gourmet caracterit-
zat per l’astringència pròpia dels 
tanins d’un vi.
Diuen que la paraula blat prové 
del terme llatí triticum, que sig-
nifica trencat o triturat. És a dir, 
triticum significa el gra que ha de 
ser trencat per tal de poder ser 
consumit.
Qualitat, respecte, innovació i 
professionalitat són alguns valors 
de Triticum, que dia rere dia, l’em-
presa vetlla per tal d’arribar a les 
millors taules del nostre país. Do-
nant a aquest producte mil·lenari, 
la importància que representa en 
la nostra tradició gastronòmica.
Triticum ens ofereix un ampli re-
pertori de productes: línies dol-
ces, delux..., entre d’altres. Sense 
oblidar, els pans d’autor com el 
Triticum&Moritz, elaborat amb 
la col·laboració de la cerveseria 
Moritz. 
La creació d’una botiga a Vilassar 
de Mar amb el nom de la seva 
filla, Juliette, va molt més enllà 
del simple fet de fer o consumir 
pa. Estimar el producte i establir 
sinergies entre la cultura del pa i 
el món de l’art, la literatura, l’eno-
logia, la gastronomia, l’agricultura 
i la nutrició és clau.
   

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

N
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Trabajar Desde Casa  
www.trabajarya.com 

Tel. 931 000 110

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

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

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

annabielsa@telefonica.net – Tel.934365928 - 617984163 

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

MOLTS ANYS ...
I  BONS 
SÍLVIA!

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

VÀLID DURANT TOT EL 2013
AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ÀRIES:   Molta constància,  aconseguiràs els teus propòsits. TREBALL: Has d’aprendre molt per triomfar. 
 DINERS:  Més seguretat.  AMOR:  Estàs en un bon moment sentimental.  Sort,  2.

TAURE: Molt caràcter,  tindràs un gran domini quant el teu futur.  TREBALL: Moltes indecisions.  DINERS:  
Moderació en ell.  AMOR:    Certes inseguretats.  Sort,   2.

BESSONS: Tens molt per aprendre,  faràs un bon estudi de tot.  TREBALL: Problemes, dificultats.  DINERS:   
Excés de despeses.  AMOR:    Problemes, complicacions amoroses.  Sort,   5.

CRANC: Tens moltes indecisions, problemes personals.  TREBALL:    Estàs desconcertat.  DINERS:    Proble-
mes.  AMOR:   Has de prendre decisions amoroses.  Sort,   6.

LLEÓ: Sembla que els problemes creixen, necessitat de més control.  TREBALL:   Meditaràs, t’estabilitzaràs.  
DINERS:   Problemes.  AMOR:    Submergit en una gran soledat .  Sort,   1.  

VERGE: Estàs desconcertat/ada,  necessitat de resoldre moltes coses. TREBALL:   Complicacions.  DINERS:    
Més estabilitat econòmica.  AMOR:  Renaixement d’una nova il·lusió.  Sort,  7.

BALANÇA: Necessitat de viure amb la natura. TREBALL:    Complicacions, problemes.  DINERS:    Inestabili-
tat.  AMOR: Molta paciència per aconseguir resultats.  Sort,   2.

ESCORPÍ: Una vida un xic complicada.  TREBALL:  Reflexions per millorar.  DINERS:   Problemes.
AMOR:    Molt dominant amb les persones que estimes.  Sort,   6.

SAGITARI: Necessitat de revelar-te amb tot el que t’envolta .  TREBALL:    Complicacions, problemes.  DI-
NERS:    Inestable. AMOR:     Replantejaments en quant les persones que estimes.  Sort,    6.

CAPRICORN: Has de centrar-te molt més en tot el que vols.   TREBALL:     Nous projectes.  DINERS:    Inesta-
ble.  AMOR:    Moltes indecisions en quant la parella.   Sort,   7.

AQUARI...     T’envaeix una gran soledat.  TREBALL:  Molta constància en el treball.  DINERS:   Inestable. 
 AMOR:  Complicacions amb les persones que estimes.  Sort,   1.

PEIXOS...      Necessitat de fer coses noves, renéixer.   TREBALL:   Tindràs més autoritat en ell.   DINERS:   En 
tindràs. AMOR:     La persona que estimes et desconcertarà.  Sort,   8.
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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

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

P A R L E N



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.

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
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Maurizio Ferrari és un jove italià 
que ha fet dels cotxes la seva 
professió. En un enginyer inte-
gral. Va començar a la Fórmula 
1 al costat de Ross Brown a 
l’equip Ferrari però ha estat 
finalment el món de l’slot -Sca-
lextric- on Maurizio ha creat la 
seva pròpia empresa: Slot.it.
Es tracta de la marca líder en 
cotxes d’slot perquè amb el 
preu habitual d’un de joguina, 
Slot.it et ven un cotxe de com-
petició.
A Igualada tenim la sort de dis-
posar d’una de les tres proves 
del campionat d’Europa de 
resistència. Les altres dues són 
a Itàlia i a Bègica. 
Què és Slot.it?.
Una empresa italiana que 
dissenya i produeix cotxes i 
peces per a la competició d’slot 
(Scalextric com es coneix a 
Catalunya) excepte pistes i 
comptavoltes.
On es posiciona Slot.it?
En la gamma alta per a coŀ-
leccionistes i per a pilots de 
competició. Cuidem molt la 
reproducció fidel dels models 
reals i també al seu comporta-
ment dinàmic. 
I a nivell de preus?
Al voltant dels 50 euros. Estem 
al voltant dels preus habitu-
als dels cotxes que no són de 

competició. La diferència pot 
ser de quatre o cinc euros però 
els nostres cotxes tenen llantes 
d’alumini, eixos calibrats i altres 
accessoris de qualitat que no 
porten els cotxes de jugar.
Quants cotxes teniu al catà-
leg?
Fem al voltant de vint models 
nous cada any i el nostre catà-
leg arriba als vuitanta models 
diferents.
Quin és el darrer que heu 
fabricat?
L’Audi RS 18 guanyador de Le 
Mans. El nostre primer cotxe 
va ser un Audi RS 8 que va 
marcar un abans i un després 
en la fabricació de cotxes slot 
de competició perquè va ser 
el primer en equipar eixos cali-
brats i llantes d’alumini. 
On els fabriqueu?
El disseny i la majoria de peces 
els fem a Itàlia i els enviem a 
Xina per acoblar-los amb les 
peces que es fabriquen allà. És 
una qüestió de costos.
Per copiar models reals heu 
de pagar royalty?
Depèn de la marca, però en 
general cal pagar.
A vostè personalment quin 
és el cotxe de la seva marca 
que més li agrada?
El Chaparral  2E de la Can Am.
Slot.it fabrica cotxes des del 
2002. Ha evolucionat molt en 

aquests anys?
Ha canviat la tecnologia dels 
motlles que ens permet fabri-
cat cotxes més lleugers i més 
precisos.
La crisi empresarial d’Sca-
lextric els obre encara més 
les portes al mercat català?
No. Nosaltres tenim el nostre 
segment de mercat i els afecci-
onats ens coneixen. Un mercat 
gran i que funcioni bé és bo per 
a les marques com la nostra 
especialitzades en cotxes de 
qualitat. La crisi d’una marca 
mai és bona per a ningú.
Vostès distribueixen a través 
de l’empresa igualadina IBB 
Auto Racing.
Ho fem des del primer dia quan 
només fabricàvem eixos, llan-
tes i engranatges. Els Basas 
són especialistes i treballen 

Aquesta setmana, uns desa-
prensius van retirar de males 
maneres banderes estelades 
d’un carrer del barri de les Flors 
d’Igualada. Casualment, del 
mateix carrer on viu el tinent 
d’alcalde d’ERC de l’Ajuntament, 
Joan Torras... Els mateixos brè-
tols van encarregar-se “d’acabar 
la feina” tot fent malbé retrovi-
sors i llums de vehicles aparcats 
a l’avinguda Pau Casals, tal i com 
van poder observar alguns veïns 
de la zona...
Fa algunes setmanes, dos veïns 
del Xaró van amenaçar l’alcalde 
de la Pobla de Claramunt amb 
denunciar-lo a la Delegació del 
Govern d’Espanya per no obligar 
a retirar una bandera estelada 
de l’entrada del barri i autorit-
zada per l’Ajuntament. Símbol 
que, per altra banda, desaparei-
xia del màstil cada dos per tres. 
L’alcalde va acabar cedint.
La setmana passada, algú va 
penjar una estelada a la rotonda  
situada al final de la Ronda Sud, 
a Montbui. Va durar dos dies.
Aquesta situació molesta -i molt- 
als col.lectius independentistes. 
Tant que, farts d’aquesta actitud, 
que sembla augmentar dia a dia, 
alguns ja s’estan organitzant per 
combatre-la pacíficament, però 
sense embuts: allí on hi havia 
una estelada, penjar-n’hi deu.

molt bé.
De fet organitzen, entre 
altres proves, les 24 hores 
de resistència.
Hi ha tres proves: Igualada, 
Itàlia i Bèlgica. Es fa a Igua-
lada pel gran esforç de la 
família Basas que sempre ha 
organitzat exceŀlents campio-
nats.
Abans de ser fabricant, 
practicava slot?
De més jove vaig descobrir 
que hi havia molts practicants 
d’slot.
Per què es diu slot?
Del mot anglès que indica 
ranura, la guia per on llisca el 
cotxe.
On hi ha els millors pilots?
A Catalunya. Ho guanyen tot.
Vostè ha treballat a l’escu-
deria Ferrari de Fórmula 1
Com a enginyer electrònic a 
l’equip de Ross Brown. Quan 
li vaig dir que volia marxar 
per muntar la meva empresa 
d’slot, Ross Brown em va con-
fessar que havia estar propie-
tari d’una empresa, HB, que 
els anys 60 feina xassís per  a 
cotxes d’slot.
Acabeu de ser a Igualada 
per les 24 hores. Què li ha 
semblat?
Exceŀlent com sempre. Es 
una gran prova... i una gran 
ciutat. 

4 paraules amb... Maurizio Ferrari 

�P�e�r�	�a�	�m�é�s�	�i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�	�s�o�b�r�e�	�l�a�	�n�o�s�t�r�a�	�l�l�a�r�	�d�’�i�n�f�a�n�t�s
�u�s�	�p�o�d�e�u�	�a�d�r�e�ç�a�r�	�a�:

Capellades 2, Tel 93 803 15 77 • Igualada
�	�i�n�f�o�@�m�o�n�a�l�c�o�.�c�a�t�	�	�-�	�	�w�w�w�.�m�o�n�a�l�c�o�.�c�a�t�	

LLAR D’INFANTS
EDUCACIÓ INFANTIL
PRIMÀRIA SECUNDÀRIA


