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Cap de setmana 
de Festes 
del Roser 
a Vallbona 
d'Anoia P26 P11

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

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

Estelada 
Humana a 
Igualada

2.014 persones de totes les edats participaran 
demà en una jornada de festa independentista

La Comissió 
de la 
Cavalcada 
de Reis 
d'Igualada 
rep la Creu 
de Sant Jordi
El president de la Generalitat, 
Artur Mas, va lliurar dimecres al 
vespre la Creu de Sant Jordi a 
la Fundació Comissió de la Ca-
valcada de Reis d’Igualada, en 
un acte solemne al Palau de la 
Generalitat.

Preocupació 
a l'Alta Anoia 
per la possible 
recerca d'urani 
al subsòl
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Demà, 2.014 persones i un centenar llarg de 
voluntaris participaran en una iniciativa sen-
se precedents a Igualada. L’Estelada Huma-
na, original i festiva sense perdre el caràcter 
reivindicatiu, convertirà la capital de l’Ano-
ia en una ciutat compromesa amb el pro-
cés endegat sobre el dret a decidir i la 
possible independència de Catalunya, tal-
ment com ho han aconseguit altres ciu-
tats catalanes anteriorment amb activitats  
prou mediàtiques, com Vic, amb un im-
pressionant  lipdub  que  no va  pa-
rar de córrer per les xarxes socials durant 
mesos, o Arenys de Munt, la primera po-
blació on va organitzar-se una consul-
ta popular. 

Igualada posarà, doncs, el seu granet  
de sorra en un procés que no té camí en-
rere. L’Ajuntament -com d’altres de la co-
marca i del país- ja va posar-se al costat 
dels qui creuen que no hi ha millor camí 
que la constitució d’un estat propi per a Ca-
talunya, a través de l’Associació de Munici-
pis per la Independència. 
Estem immersos en una etapa històrica, i 
no hi falten, gairebé diàriament, pals a la 
roda, però afortunadament hi ha iniciatives, 
com aquesta, que ens mostren un camí 
on prima el treball altruista de la societat 
civil i la voluntat popular, per damunt dels 
designis interessats d’un sector polític que 
recorda temps passats i que utilitza tots els 
verbs possibles per acabar amb el procés, 
menystenint fins i tot la capacitat de decidir 
el nostre futur com a poble a través del su-
fragi universal. 
Que 2.014 persones, la majoria d’Igualada 
i comarca, participin en aquest esdeveni-
ment, és una demostració clara, palpable, 
que aquesta és una ciutat on l’Estelada no 
fa nosa. La de demà no és la primera, ni 
serà l’única mostra d’aquest procés. “No 
ens rendirem, som tossuts”, deia un dels 
organitzadors aquesta setmana. Certa-
ment, aquesta és la millor reacció possible 
davant el ferotge tsunami, devorador, que 
guaitem cada dia a través dels mitjans de 
comunicació espanyols. És una demos-
tració més que no hi ha camí enrere, que 
alguna cosa hi ha que ha remogut la cons-
ciència de bona part dels catalans des del 
passat Onze de Setembre. Certament, 
cada vegada que ens arriben esputs des 
de Madrid, hi ha un català més aixecant, 
ben amunt, una nova estelada. 
Demà, tindrem la independència més a la 
vora. Ja queda menys per a la llibertat.

Ja queda menys 
per a la llibertat

Tots els participants a l’Estelada Humana
Un centenar de voluntaris, sorgits de les xarxes socials i del mo-
viment independentista d’Igualada, cuidaran demà dissabte de 
l’organització de l’Estelada Humana, una iniciativa sense prece-
dents en el nostre país. Ells i els 2.014 participants que protago-
nitzaran l’stop-motion a la plaça de l’Ajuntament de la capital de 
l’Anoia són, sense cap dubte, els personatges d’aquesta setma-
na. Enhorabona per endavant a tots els que ho han fet possible.

Carme Chacón, cap de llista del PSC al Congrés de 
Diputats per Barcelona, ha dirigit una carta al primer 
secretari del PSC, Pere Navarro, filtrada al ‘Mundo’ i 
‘El Periòdico’ on recordava el seu rebuig absolut a pre-
guntar als catalans sobre el seu futur. A més remarcava  
que “el projecte d’Artur Mas enfronta els aturats cata-
lans amb aturats gallecs, extremenys i andalusos”. No 
sé si veu el que diu, però ho explica i segurament algú 
la creu.

Maurici Lucena, portaveu dels socialistes catalans al 
Parlament, ha qualificat la carta de Chacón contra la 
cimera pel dret a decidir de “completament fora de lloc 
i molt insatisfactòria”. Ha assegurat que la direcció del 
PSC s’ha pres la missiva “amb sorpresa”. Sembla men-
tida que no la coneguin.

Artur Mas, president de la Generalitat, va ser esbron-
cat durant l’acte de clausura de la Fira d’Abril que or-
ganitza a Barcelona la Federació d’Entitats Culturals 
Andaluses a Catalunya (FECAC) i que lidera el veterà 
Francisco García Prieto. No guanya per xiulades. Fa 
poc també el van escridassar a la final del torneig de 
tennis del Comte de Godó. Concert de xiulet...

George Orwell, escriptor,  va dir «Periodisme és publi-
car el que algú no vol que publiquis. Tota la resta són 
relacions públiques». A Espanya també ser l’òrgan pro-
pagandista de determinats partits. Ser imparcial costa 
molt. I a més de ser criticats igualment no es creuen 
que ho siguis.

Jordi Évole, sobre el cas de l’accident del metro de 
València ha dit que la part més important del reportatge 
que va emetre en el programa ‘Salvados’ l’havien fet 
diversos periodistes valencians que van anar publicant 
tot allò que descobrien. Per desgràcia, la portada d’un 
diari local no té l’abast mediàtic que tenen 50 minuts 
d’un ‘prime time’ televisiu. Però com a periodistes, feina 
de molta categoria.

Per cert, Pablo Ruz, jutge de l’Audiència que instrueix 
el cas Bárcenas, va decidir imputar Miguel Ángel Villar 
Mir, Luis de Rivero, Alfonso García Pozuelo i Manuel 
Contreras, entre d’altres representant de les grans em-
preses constructores espanyoles. Tot és silenci i calma 
tensa en els diaris “estatals”. Estan enfeinats amb Ca-
talunya. 

Artur Mas, president de la Generalitat, ha defensat da-

vant Mariano Rajoy, cap del Govern central, que Ca-
talunya “necessita com el pa” el Corredor Mediterrani 
Ferroviari. I és que potser així en facin cas perquè ens 
tenen a pa i aigua.

I si no que li preguntin com es fan les coses a Gina 
González, parella d’Alfredo Di Stéfano, 50 anys menor 
que ell, que ha decidit anar per la via ràpida. Veient que 
els fills havien aïllat a la “Saeta Rubia” en el seu petit 
apartament a la Ciutat Esportiva del Real Madrid, en 
espera que algun jutge l’incapaciti, va pensar s’havia 
d’espavilar. Segons la revista Vanitis, “es va presentar 
en una entitat bancària de Madrid per treure una ingent 
suma de diners en efectiu i anar-se’n de viatge a Paris”. 

Núria de Gispert, presidenta del Parlament, ha qüesti-
onat la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre 
la declaració de sobirania que va aprovar el Parlament 
el passat mes de gener. “Hi ha hagut deu declaracions 
de sobirania al Parlament, i cap d’elles ha estat recor-
reguda, i hi ha sentències del TC que diuen que aquest 
tipus de declaracions té caràcter polític, no jurídic”. No 
es pot anar amb el lliri a la mà. Ara tot es mira amb lupa 
perquè va de debò. O no?

Adolf Todó, i la seva mà dreta, Jaume Masana, han 
estat obligats a lliurar la direcció de la penúltima caixa 
d’estalvis catalana. Si va existir alguna vegada un su-
posat sistema financer català, aquest acaba de lliurar el 
control del 13% del mercat a Madrid. L’u de juny, l’agafa 
Carlos Pla, un home de la màxima confiança del pre-
sident del fons públic, Fernando Restoy, i del president 
de Bankia, Ignacio Goirigolzarri. Així el milió de clients a 
Catalunya i un balanç de 65.000 milions ja estan “con-
trolats”. Ja no es guarden ni les formes. L’escenari de 
l’anunci oficial  ha estat la Delegació del govern espa-
nyol en el marc d’una reunió prevista per abordar qües-
tions econòmiques pendents entre tots dos Executius. 

Andreu Mas-Colell conseller d’Economia, ja no sap 
quina cara posar. El fan anar a “parlar de tot” amb  Cris-
tóbal Montoro a la delegació del Govern central a Bar-
celona per no aclarir res. Després Luis de Guindos 
li comunica que el Fons de Reestructuració Ordena-
da Bancària (FROB) ha decidit canviar la cúpula de 
Catalunya Banc. Segurament és una de les receptes 
econòmiques contra la crisi. Perquè de com s’ha de fer 
els pressupostos a Catalunya sembla que no es posen 
d’acord.

Estem immersos en una etapa 
històrica, i no hi falten pals a la roda, 
però afortunadament hi ha iniciatives, 
com aquesta, que ens mostren el camí  
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Catalunya està vivint un procés transcendental. 
Mai en els darrers 300 anys de la història, havíem 
tingut una oportunitat com la d’ara. Cada vegada 
sembla més aprop el moment en què els catalans 
recuperarem la llibertat. La Constitución Españo-
la del 79 no contempla, com no la contempla cap 
constitució del món, la segregació d’una part de 
l’Estat i per això no podem trobar una sortida naci-
onal a una constitució de l’Estat Espanyol. No n’hi 
ha.
Un  filosof castellà Ortega y Gaset ja va dir l’any 
1936 “Castilla ha creado España y Castilla rom-
perá España”. Si mirem la història del Imperio Es-
pañol veurem que cap altre estat com aquest ha 
perdut més territoris... i no sols d’ultramar. Només 
cal llegir una miqueta per comprovar-ho. Mentre 
Ejpaña encara està ancorada en el seu Siglo de 
Oro -com ho demostra el patrioterisme al voltant 
dels èxits esportius- i aspira a ser un Imperio, els 
estats europeus han entrat de llarg en el segle XXI 
on ja no compta la grandària sinó l’eficiència. Ja no 
es tracta de tenir ambaixades per tot el món, sinó 
de tenir obertes finestres exteriors perquè entri la 
llum del desenvolupament. En un món global, no 
es necessiten agregats militars a l’ambaixada -per 
exemple- d’Indonèsia, el que ens cal és tenir-hi 
interlocutors -que parlin indonesi- per facilitar els 
contactes econòmics, culturals, socials...
Tot això el regne d’Ejpaña no ho ha sabut veure 
mai i s’ha arribat a la bestiesa de tenir un ambaixa-
dor a Londres.... que no parla anglès. I es queixen 
de les despeses de traduir al català!.
A Ejpaña agredir Catalunya sempre els ha donat 
vots i la mediocritat dels seus polítics ho fa servir 
cada vegada amb més mala entranya. Ho acabem 
de veure al parlament aragonès on el PP i el PAR 
han canviat el nom al català de la Franja per ano-
menar-lo Lapao. 
Aquest estat de coses és el que estem veient els 
catalans accelerant les nostres ànsies de llibertat. 
Unes ànsies que no són compartides per tothom, 
especialment pels dirigents polítics d’alguns partits 
amb presència a Catalunya. Un militant del PP té 
tot el dret a pensar com vol que sigui Catalunya, 
però quan el seu partit fa el que fa contra el nostre 
idioma, haurien d’aixecar la veu, haurien de de-
fensar la cultura del seu país. Si no aixequen la 
seva veu, és que estan d’acord amb les continues 
agressions que patim els catalans.   
El pitjor problema que té Catalunya en aquest 
moment és que hi ha massa botiflers -de diversos 
partits- al Parlament, a les diputacions, als ajunta-
ments, als consells comarcals. No és que siguin el 
Cavall de Troia, és que són els demolidors de la 
nostra cultura, de la nostra llibertat i dels nostres 
drets. 
Ser botifler no és gratuït, Ejpaña els ho paga molt 
bé... i amb els nostres diners.

Botiflers

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Quelcom més que la llengua
Ja fa anys, vaig escoltar el míting d’un polític alesho-
res emergent. Explicava la manera de ser dels ciuta-
dans de Catalunya i les diferències amb els d’Espa-
nya. Es deia Josep Lluís Carod-Rovira. El discurs em 
va captivar per l’enginy amb les paraules, que vaig 
atribuir a la seva condició de filòleg. Després vaig 
veure que el repetia allà on anava. No era frescor 
intel·lectual, sinó efectisme dialèctic. Però, l’anàlisi 
continuava sent vàlid. Certament el llenguatge ens 
mostra perspectives diferents de la mateixa realitat. 
En castellà es diu ‘perro viejo’ i ‘mosquita muerta’ i 
en català ‘gat vell’ i ‘gata maula’. La sort màxima de 
la rifa el masculí ‘el gordo’  i un femení, ‘la grossa’. 
De la dona de Sant Josep, els espanyols destaquen 
que sigui ‘Virgen’ i els catalans que sigui ‘Mare de 
Déu’. Allà paguen ‘impuestos’ (que ve d’imposar) 
i ací ‘contribucions’ (que ve de contribuir). Ací ens 
vestim ‘de cap a peus’, mentre que allà ho fan ‘de 
pies a cabeza’. A les Castelles cada any celebren 
les ‘Navidades’ i ací sols el  ‘Nadal’, perquè sabem el 
que val cada cosa. Així es veu la mesura en el ‘bon 
dia’ i ‘bona nit’ a cada jornada, enfront de l’abundor 
dels ‘buenos días’ i ‘buenas noches’ d’aquesta Es-
panya on sembla que tot va a dojo.  Donen ‘besos, 
abrazos, pena, paseos ... ‘ perquè no els costen res. 
Els catalans donem més aviat poc i com tot ho hem 
de treballar, som individualistes i ‘fem petons, abra-
çades, pena, tombs...’. Allà diuen imperativament 
‘¡oiga!’ . Ací filem prim i diem ‘escolti!’. Dels ous de 
gallina que no són blancs, ells en diuen ‘morenos’ i 
nosaltres ‘rossos’. I això no és baladí, perquè amb-
dós  colors són totalment oposats quan es parla dels 
cabells de la gent.
I de les persones també en tenim un concepte ben 
diferent. Els espanyols desvergonyits ho són del tot. 
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No tenen gens ni mica de vergonya. No hi ha matís, 
sinó aparença. Els diuen ‘sinvergüenzas’, mentre 
que els equivalents catalans, només són uns ‘poca-
vergonyes’ que vol dir que potser, per algunes coses 
en tinguin i per altres no. Vulgarment, dels genitals 
femenins en diuen ‘almeja’ - un mol·lusc salat, aspre, 
dur, grisenc i difícil d’obrir-  mentre ací se’n diu ‘figa’ 
-un fruit dolç, sucós, tou, rogenc i de tacte agrada-
ble- com també ells ‘hablan’ perquè se’ls escoltin i en 
canvi ací ‘enraonem’, és a dir, fem anar la raó, en-
cara que sigui sense èxit, per intentar que el diàleg 
sigui constructiu. Allà per ensenyar a fer alguna cosa 
a algú en diuen  ‘adiestrar’ i aquí ‘ensinistrem’. Més 
enllà dels conceptes polítics actuals, els uns basen 
l’ensenyament sobre la ‘destra’ (dreta) i els altres so-
bre la sinistra’(esquerra)...
Probablement també per això, Francesc Homs, con-
seller de la Presidència i portaveu del govern, deia fa 
poc que els catalans sempre hem anat a Madrid a fer 
propostes i allà ens deien el que acceptaven i el que 
no. Una relació entre l’amo que dóna i l’obrer que 
reivindica. Però ara volen que les coses siguin dife-
rents. Si s’ha de fer una negociació equitable és l’es-
tat qui ha de fer una proposta pels catalans, perquè 
ells fan les lleis, però han de fer que tothom s’hi senti 
com a casa. Sabem qui demana ser tractat amb res-
pecte i que diu que només hi ha el que hi ha. Sem-
bla la història d’aquell germà que viu a la casa i ha 
treballat per fer-la gran, però que cansat del tracte, 
vol anar-se’n pel seu compte. Per això rere de cada 
mot s’hi pot trobar l’expressió d’un comportament i 
d’una psicologia  diferenciada. No cal discutir quina 
és millor. Ni barallar-se. Ni tampoc és un problema 
de traducció, sinó d’entendre’s. És de convivència i 
veïnatge. De respecte i de llibertat.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

ANGEL ESCURA
60 Anys al seu servei
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LOTTO 6/49
· Dissabte 11/05/2013

13-15-25-26-35-46
Complementari: 6
Reintegrament: 0

· Dimecres 15/05/2013
11-37-45-46-47-49
Complementari: 30
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 9                  259  
· Divendres 10          429
· Dissabte 11     300
· Diumenge 12          087
· Dilluns 13               783
· Dimarts 14       384
· Dimecres 15      678

ONCE
· Dijous 9              54252
· Divendres 10       57059
· Dissabte 11    40114
· Diumenge 12       28582
· Dilluns 13             72721
· Dimarts 14    05049
· Dimecres 15    95392

· Dijous 9   12-15-16-44-45-46   C: 7  R: 5
· Dissabte 11   9-14-21-25-26-42  C: 29   R: 0

· Diumenge 12   5-12-14-23-41  Núm. clau: 7 

· Dimarts 14   7-8-24-27-36  Estrellas: 5/11

MAIG
17: Pasqual Bailon; Restituta. 
18: Joan I, papa; Pròsper; Fèlix de Cantalici.
19: Pere Celestí; Ciríaca.
20: Bernardí de Siena; Baldiri; Hilari i Silvi..  
21: Secundí; Torqua; Virgínia
22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia. 
23: Desideri; Joan Bta. de Rossi.

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.

Catalunya independent
•• M. MERCÈ SERRA DUOCASTELLA

Senyors del PP i de Ciutadans, quina 
por tenen que surti el SÍ!
Vostès volen que Catalunya no pugui 
fer una consulta i acaten el que ens 
mana Madrid.
Vostès són els quarts i els sisens en 
les eleccions i em penso que són vos-
tès el que han d’acatar les decisions 
sobre el que vol el nostre país, o sia 
Catalunya.
Vostès són d’aquestes persones que 

només val el que pensen vostès. I no-
saltres què? La nostra veu a les urnes 
no val?
Diguin el que diguin, nosaltres lluita-
rem per una Catalunya Lliure i diem al 
nostre President: endavant!.
Mas, sigues valent. Catalunya Inde-
pendent!

Per una escola pública de 
qualitat
•• ASSEMBLEA DE PROFESSORAT DE L’ANOIA

El professorat reunit en assemblea de 

zona de la comarca de l’Anoia el dia 
de la vaga general a l’Educació, acor-
dem fer pública la petició al Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya per revertir als centres 
les retribucions descomptades als do-
cents que han fet vaga.
Aquests diners haurien de repercutir 
als centres educatius per minorar  la 
disminució del finançament que s’ha 
anat agreujant al llarg d’aquests dar-
rers anys, i poder frenar les desigual-
tats d’oportunitats del alumnes i garan-
tir un model educatiu equitatiu, sense 

deixar cap alumne privat de les acti-
vitats plantejades a les escoles i ins-
tituts, de poder disposar del material 
necessari, de tenir oportunitat d’anar a 
les sortides etc.
Aprofitem aquest comunicat per cele-
brar que la mobilització del dia 9 de 
maig a nivell estatal hagi fet ajornar 
sine die la tramitació de la LOMCE.
L’Escola Pública és l’escola de tots i 
totes i garanteix una educació gratuïta 
i de qualitat.

Dia 17: PILAR/ Av. Mestre Muntaner, 26
Dia 18: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 19: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 20: LA CREU./ P. de la Creu, 7
Dia 21: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 22: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 23: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

cartes al director

Us convido a passejar pel polígon de les Comes 
qualsevol dia d’entre setmana, matí o tarda. Tan és. 
I veureu que fa pena. Podria dir-ho perquè hi ha 
moltes indústries que ho estan passant malament 
degut a la situació econòmica o per aquelles que 
han hagut de tancar els darrers anys. També podria 
dir-ho perquè és un polígon que qui el va projec-
tar ho va fer amb poca visió de futur, ja que no va 
saber o no va voler veure que les zones residenci-
als l’acabarien ofegant (error històric que es podria 
repetir amb la zona industrial que es vol fer ara al 
barri de Fàtima).
Qui el va idear tampoc va pensar en les necessi-
tats reals de la indústria del segle XXI que demana 
grans parcel·les on ubicar-se i créixer horitzontal-
ment, enlloc de polígons ultracompartimentats com 
el d’Igualada que enlloc d’acollir gran indústria s’ha 
hagut de conformar en tenir petites fàbriques i ta-
llers o, fins i tot, magatzems que no han servit per 
acollir una gran factoria i donar un veritable revulsiu 
econòmic a la ciutat. Tot això, dit amb el major reco-
neixement pels qui han invertit en tirar endavant el 
seu negoci allà i que hi aixequen la persiana cada 
dia. El problema no és el contingut, és el continent.
De motius n’hi ha uns quants però passejant-hi, 
el més explícit, és que el polígon de les Comes fa 
pena perquè és una selva de cotxes mal aparcats; 

El polígon de les Comes...
el màxim exponent de l’incivisme dels conductors 
igualadins i de la forta dependència del cotxe que 
té gran part de la gent d’aquesta ciutat. És autènti-
cament surrealista fer l’exercici d’anar comptant la 
quantitat de cotxes que aparquen, impunentment, 
damunt de la vorera, ja sigui al costat de les faça-
nes de les fàbriques, a la zona de la renglera d’ar-
bres o al mig, on hi ha la zona de vianants. És igual.
La pregunta és: al polígon hi falta aparcament? I 
és clar que no hi falta aparcament. L’únic que pas-
sa és que qui aparca damunt de la vorera té una 
mandra absoluta de caminar, ni que sigui 5 o 10 
metres, des de l’aparcament lliure que trobaria fins 
a l’entrada de l’empresa on treballa o on hi va de 
visita. El més fotut del cas és que els conductors 
practiquen aquest exercici encara que tinguin lloc 
lliure a la calçada. De veritat que no entenc per què 
veuen com una cosa absolutament normal aparcar 
damunt la vorera. Ho farien a la rambla, al passeig 
o en qualsevol altre carrer de la ciutat? La policia 
no passa mai pel polígon? Si hi passa, fa cas omís 
de tot això?
Segurament, molts d’aquests conductors després 
seran els primers en queixar-se de que moltes vo-
reres del polígon estiguin escaramussades (que ho 
estan) però és que si el cuidem d’aquesta manera, 
no m’estranya! També cal dir que, tot i que són mi-

noria, hi ha empreses que han arreglat la zona de 
jardí que delimita a les seves façanes, i es nota la 
diferència. El carril bici construït en alguns carrers 
també va permetre oferir una millor imatge perquè 
evita aquest aparcament incontrolat dels cotxes, a 
més de facilitar una mobilitat alternativa.
Es tractaria, només, de fer servir les zones d’apar-
caments degudament senyalitzades a la calçada 
encara que això vulgui dir caminar uns metres i 
no aparcar a la vorera mentre hi ha llocs lliures on 
toca. I és que entre això i les herbes que hi creixen 
sense que ningú les talli, la imatge que oferim de la 
suposada major zona d’activitat econòmica d’Igua-
lada és ben penosa. Potser serveix de metàfora del 
moment que estem vivint com a ciutat.

JORDI CUADRAS ·    
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més diners 
per les 
seves joies
Amb més de 40 anys 
d’experiència en el   sector,
                                desta-
ca com a líder indiscutible 
en un mercat en el qual la 
majoria dels establiments 
dedicats a la compravenda 
s’han creat en els darrers 
anys. 
Però si volem obtenir un 
benefici econòmic a través 
de la venda de les nostres 
joies, i no volem malven-
dre, és fonamental que ens 
dirigim a un establiment 
especialitzat i que ofereixi 
totes les garanties en el 
procés de compravenda, 
com                                  . 
Tot això ho comenta el 
Jordi, director comercial de la  
Cadena                                 
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És curiós com passa el temps: fa poc més de 6 
mesos de les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya. Aquestes eleccions van avalar la con-
vocatòria d’una “consulta” abans de la fi de 2014, 
prioritàriament.
Sabem que Escòcia no farà cap consulta, farà un 
referèndum. En els últims mesos abans de marxar 
d’Igualada direcció Innsbruck vaig mantenir dife-
rents discrepàncies amb alguns amics i companys 
per la diferència de significat entre consulta i refe-
rèndum. Perquè el significat si que importa, igual 
que no és el mateix un sí, que un no.
Segons l’Institut d’Estudis Catalans:
Consulta 
1 1 f. [LC] Acció de consultar; l’efecte. 
1 2 f. [LC] Reunió de dues o més persones per 
aconsellar-se entre elles entorn d’una determina-
ció a prendre.Abans d’emprendre l’afer, he de fer 

encara algunes consultes. 
2 1 f. [LC] [MD] Entrevista entre un pacient i el 
metge que l’interroga, l’examina i li prescriu un 
tractament.Aquesta nit han tingut consulta de tres 
metges. Han cridat una doctora especialista a con-
sulta. 
2 2 f. [LC] [DR] Entrevista entre un advocat i el 
client que li ve a sotmetre un afer. 
3 1 f. [PO] Petició d’assentiment feta per un grup 
polític als seus components o, si és al poder, a la 
comunitat nacional. 
3 2 f. [LC] Dictamen sobre un afer consultat.
referèndum 
m. [LC] [DR] [PO] Votació de tots els ciutadans per 
a pronunciar-se sobre una qüestió o per a donar 
suport a una persona o a una mesura política. La 
Constitució va ser aprovada per referèndum. El 
canvi de sistema electoral hauria de ser sotmès a 
referèndum.

Poden ser similars, però és evident que no és el 
mateix consultar que referendar. De fet la diferèn-
cia és tal, que mentre una consulta no és vincu-
lant, un referèndum si que ho és. Si el que bus-
quem és “legitimitat i carregar-nos de raons”, per 
què parlem de consulta i no de referèndum? Fum. 
Per què sinó el Parlament ha proclamat la seva 
sobirania fins un total de 10 vegades? Per a què 
dir-ho tants cops sinó en fas exercici?
Deixant de banda les qüestions anteriors, ens tro-
bem que Escòcia està preparant el referèndum. 
Exposant, discutint i analitzant pros i contres amb 

Dret a decidir o dret a ser?
FRANCESC MARIMON ·    Solidaritat Catalana per la Independència

1 any i 8 mesos de temps. Un exemple de demo-
cràcia doncs, els partidaris del ‘Sí’ i el ‘No’ dispo-
sen de temps suficient per expressar-se lliurement 
a favor i en contra davant el poble.
Catalunya, en canvi, de voler-ho fer al 2014 ja no 
disposaria de tant temps. De convocar-se avui per 
al 31 de desembre de 2014 disposariem d’1 any i 
poc més de 6 mesos. Si a això li afegim que les 
dates que s’insinuen són el 23 d’abril de 2014 i 
l’11 de setembre de 2014, el temps de prepara-
ció queda dràsticament retallat. Estem retallant en 
tants àmbits de la societat catalana que fins i tot 
retallem en el que ha de ser, per a mi, l’avenç més 
important del nostre país!
Això, sense oblidar-nos que Espanya, a diferència 
del Regne Unit (no Anglaterra), no permet la con-
sulta/referèndum/costellada independentista. Fent 
que, si volem realment donar a conèixer el conflic-

te català al món i legitimar-nos, la solució passa 
per una Declaració Unilateral d’Independència des 
del Parlament i acollir-nos al Dret Internacional per 
a convocar un referèndum de ratificació. És tant 
senzill que a alguns sembla que els hi fa por reco-
nèixer-ho!
S’ha de tenir en compte que un cop els jugadors 
han mostrat les seves cartes, la partida no pot sinó 
acabar. Buscar canviar les regles quan els juga-
dors ja han jugat les seves cartes no és de rebut. 
Només porta a confusió i a retardar el que ja resul-
ta evident i/o ja està fet.
Els catalans hem de donar un pas endavant i ser 
valents. Després de les repetides negatives de 
Madrid, si volem ser independents, hem de ser 
conscients que no ho podem ser dins (o sota) 
d’Espanya. Hem de fer valer el nostre dret a ser 
(no a decidir) i portar Catalunya a jugar una nova 
partida on les cartes no estiguin marcades ni ma-
nipulades. Una partida on la tantes vegades ano-
menada actualment Comunitat Internacional, dei-
xarà de dir que no es pronuncia sobre “problemes 
interns d’Estats”, perquè serem un Estat.
Si volem ser realment independents, tenint en 
compte que Espanya ens considera de la seva 
propietat, hem de demostar que som sobirans i 
decidim per nosaltres mateixos. 
Demanar permís a qui t’escanya per respirar s’ha 
d’acabar. 
Escampem la boira i el fum que ens ennuvola i 
siguem decidits, per ser.

Ara ha estat el president de les Illes, José Ra-
món Bauzá, qui ha sortit en defensa del mo-
del lingüístic que ha imposat el seu govern. Els 
seus arguments no s’allunyen gaire dels de la 
Junta d’Aragó per evitar que s’anomeni català 
la llengua que es parla en altres territoris que 
no siguin la Catalunya estrictament administra-
tiva. La resta, segons diuen, és una “imposició 
intolerable” i per tant, cal combatre-la. Sembla 
mentida que la passió anticatalana pugui arri-
bar a nivells tan baixos d’ofuscació!
Bauzá argüeix que els mallorquins, menorquins 
i eivissencs tenen tot el dret a emprar aquelles 
frases, locucions i girs propis que usaven els 
seus avis i besavis i no pas les que vénen “im-
posades” des de Catalunya.
Té tota la raó en reivindicar aquest dret, com 
el tenen els tortosins, lleidatans, gironins i bar-
celonins. Un idioma ha de respectar totes les 
variants dialectals, però qualsevol lingüista sap 
que que una llengua no és la suma de dialec-
tes, sinó que, per damunt de les varietats dia-
lectals hi ha una llengua estàndard, comuna a 
tots els territoris, mitjançant la qual ens ente-
nem tots els que la parlem. És com el tronc d’un 
arbre amb diverses branques.
En canvi, és aquest aspecte de pertinença a 
una llengua comuna allò que no volen admetre 
les autoritats polítiques (les científiques ho te-
nen clar) del País Valencià, les Illes o la Franja 
de Ponent. Només per raons polítiques es pot 
entendre aquesta obsessió en rebutjar la reali-
tat lingüística dels Països Catalans. Cal evitar 
el terme “català”, i per això, si cal, usen circum-
loquis tan ridículs com anomenar LAPAO el ca-
talà de la Franja.
No hi ha cap inconvenient en anomenar valen-
cià la llengua que es parla en aquell territori, 
però sempre que es tingui present que és un 
dels tres troncs en què es divideix el català: 
el del Principat, el de València i el de les Illes, 
que són els tres territoris principals on històri-
cament ha prevalgut aquesta llengua. Segons 
el criteri polític  --i acientífic- que proclamen els 
governants del País Valencià i les Illes, tampoc 
s’hauria d’anomenar espanyol l’idioma que es 
parla al Perú, o a Mèxic i que té molts girs pro-
pis diferents de l’espanyol de la península. Allò 
que es pretén en realitat és treure profit polític 
d’unes “senyes d’identitat” elevades al nivell de 
categoria excloent i única i no com a parts d’un 
tot.
És evident que les variants dialectals s’han de 
mantenir i no es pot imposar una manera de 
parlar a qui no la té com a pròpia, però sempre 
tenint en compte que es tracta de localismes 
–sens dubte, enriquidors- però que no formen 
l’essència d’una llengua. 
Negant l’existència d’una llengua estàndard –
és a dir, pròpia de tot el territori- en el fons, hi 
ha la voluntat –manifesta o no, però real- de 
reduir la llengua materna a l’àmbit estrictament 
familiar i la millor manera de fer-ho és fragmen-
tant-la, inventant-se llengües inexistents i ne-
gant la seva realitat històrica. Sota la capa d’un 
fals patriotisme identitari i localista, allò que 
s’afavoreix és la implantació d’una altra llengua 
–la majoritària a l’Estat-. Perquè en definitiva 
és l’Estat qui paga i és a l’Estat a qui es deuen 
els polítics. La resta no compta, encara que 
posi en perill la pervivència d’una identitat que 
precisament diu defensar.

Llengua i política

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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Al mateix temps que tota la premsa recollia en ti-
tulars les xifres RECORD D’ATUR (cada dia 3581 
persones passen a l’atur), el govern del PP diu  que 
s’alenteix la pèrdua d’ocupació (aviat no hi haurà 
llocs de treball per perdre, així ho entenc jo), i de-
mana paciència. Això és ser poca vergonya!. La crisi 
ens està portant inevitablement a la desaparició de 
la classe mitja, a l’augment de la pobresa i al risc 
d’exclusió social de molta gent. Quina paciència es 
pot tenir davant d’aquest panorama tan desolador? 
Senzillament cap. Cal exigir als poder públics, a tots: 
Brussel·les, Madrid i Barcelona, i també als poders 
Locals (Diputacions i Ajuntaments), que aturin la 
greu situació de desigualtat que la crisi ha creat.
El foment de l’activitat econòmica, la formació de jo-
ves i aturats, entre d’altres, són eines bàsiques per 
aturar el que sembla no tenir aturador: la destrucció 
de la classe mitjana que en aquest país és el verita-
ble motor de l’economia, doncs és on es troben els 
consumidors i també els emprenedors.
La durada de la crisi genera que els drets de presta-
ció o subsidi i els recursos de l’entorn familiar s’es-
gotin. Cada dia hi ha més gent que no té ni tindrà  
cabuda en una hipotètica reactivació del mercat de 
treball, aquesta situació comporta la pèrdua dels va-
lors morals, destrueix la convivència social i familiar 
i fomenta la desaparició de l’autoestima. Cada dia hi 
ha més gent pobre en risc d’exclusió social.
El que s’ha dit fins ara serveixi a manera de pròleg 
de la situació paradoxal que es dona a Els Hostalets 
de Pierola, municipi que per comptar amb un aboca-
dor i un Ecoparc, l’Ajuntament disposa d’uns ingres-
sos extraordinaris que venen a resultar un 50% del 
seu pressupost , prop de 2.500.000€ pel 2013.
El mes de maig 2012 l’Ajuntament per unanimitat 
aprova la creació d’unes beques de formació als 
aturats del municipi que estan inscrits en demanda 
d’ocupació, que no rebin cap prestació d’atur, bé 
perquè se’ls hagi esgotat o perquè no tenen dret, 
com els joves que no han treballat mai o els soferts 
autònoms. La consignació pressupostària fou de 
40.000€ que s’abonarien en cinc pacs formatius. Un 

Yes we caen
CARLES RIUS VAQUERO ·    Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

aturat sense prestació que assistís a tots els pacs 
formatius del 2012 li significaven el cobrament de 
2.000€ de juny a desembre.
La sortida del govern municipal de CiU i l’entrada del 
regidor de MCH, va significar la supressió de tres de 
les cinc unitats formatives i el canvi de destinació 
dels diners pressupostats, conseqüentment la de-
saparició de les beques pels aturats sense presta-
ció. La justificació que es va fer, enganyosa i fal·laç,  
però amb la promesa que per el 2013 es tornarien a 
reprendre.
El passat 25 d’abril, en ple extraordinari (convocat 
a les 9 del matí) el govern municipal PSC-MCH pre-
senta l’aprovació de les bases per a la participació 
en uns cursos de formació per als aturats, que si be 
són correctes, signifiquen la total desaparició dels 
ajuts -ja retallats el 2012- als aturats sense presta-
ció. La justificació pressupostària va ser tan enga-
nyosa que el regidor d’hisenda es va veure obligat a 
emplaçar a l’oposició a fer propostes per encabir en 
el pressupost les ajudes als aturats sense prestació. 
Que no pateixi que des de CiU li direm d’on s’han de 
treure els diners!.

Uns antecedents per situar el tema:
Bona part dels ingressos extraordinaris que te l’ajun-
tament, provinents de l’abocador i de l’Ecoparc, 
s’han destinat a mantenir uns impostos i unes taxes 
molt baixes, que no es corresponen amb els serveis 
que es presten i per tant generen dèficit. En defi-
nitiva, els ingressos ordinaris de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola no són els que haurien d’ésser 
per un criteri equivocat que està beneficiant a qui 
més té, en lloc de al més feble.
Per exemple, al mateix temps que el govern mu-
nicipal suprimeix les ajudes per als aturats sense 
prestació, aprova unes tarifes per a la piscina muni-
cipal, que segons manifesta l’Alcalde només signifi-
caran un dèficit de 10.000€ per l’any  2013, en front 
del 15.000€ del 2012, del 23.000€ del 2011 i dels 
15.000 del 2010, ... a més, que no és diu i cal afegir, 
l’amortització de la inversió de més de 350.000€ de 

La mediació familiar té, entre altres finalitats, ajudar 
a determinar el règim de visites, la guarda i custòdia 
dels menors, la pensió alimentària o compensatò-
ria o l’ús de l’habitatge familiar; i en aquests casos, 
l’existència d’un acte de violència de gènere ja té 
unes conseqüències fixades en el nostre ordena-
ment jurídic. 
La Llei Orgànica 1/2004, sobre violència de gènere, 
en el seu article 66 recull que el jutge pot suspendre 
per a l’inculpat per violència de gènere l’exercici de 
la pàtria potestat o de la guarda i custòdia respecte 
dels menors a què es refereix. 
L’article 57.2 del Codi Penal  estableix que en els de-
lictes relacionats amb la violència de gènere, el jutge 
està obligat en tot cas a imposar la pena prevista en 
l’article 48.2 referent a la prohibició d’aproximar-se a 
la víctima, i la de quedar en suspens el règim de vi-
sites, comunicació i estades respecte dels fills. Això 
significa que la mesura prèviament acordada per un 
jutge civil en el procediment de divorci es deixa sen-

se efecte per la decisió del jutge penal en cas que 
aquest dicti una sentència condemnatòria. 
L’article 577 ter. 7 de la Llei d’Enjudiciament Crimi-
nal fixa l’estatut integral per a la víctima de violència 
de gènere i faculta al jutge d’instrucció per fixar me-
sures de naturalesa civil entre les quals trobem les 
relatives al règim de visites, comunicació i estades 
dels fills, règim de prestació d’aliments, etcètera. 
La mediació en casos de violència de gènere és re-
butjada i així ho determina l’article 87.ter de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial.
Són moltes les dones que després de presentar la 
denúncia per maltractament, la retiren per múltiples 
factors. No obstant això, la renúncia no extingeix la 
responsabilitat penal ja que és un fet perseguible 
d’ofici i serà el Ministeri Fiscal qui exercitarà l’acció 
penal i la dona serà citada per declarar com a tes-
timoni tot i que pot acollir-se al dret a no declarar 
contra la persona que havia estat o és el seu cònju-
ge. En conseqüència hi ha autors que pensen que 

SEGURA ADVOCATS

El vet de la mediació familiar en els casos 
de violència de gènere

les obres d’adequació que cal fer per tal que la pisci-
na municipal compleixi amb la normativa i pugui gau-
dir de la preceptiva llicencia d’activitat que encara 
no té. Important dèficit acumulatiu per un servei no 
essencial del que la majoria dels veïns/es del muni-
cipi no són usuaris.
D’on han de sortir els diners per ajudar als aturats 
que no cobren prestació?, Principalment de la bona 
administració i molt especialment de la voluntat de 
servei a les persones més febles, les que es troben 
en risc d’exclusió social i de pobresa.
A manera  de suggeriment, algunes de les partides 
pressupostàries que en tot o en part podrien servir 
per ajudar als aturats sense prestació:
Retribucions de regidors i Alcalde, desplaçaments 
des de casa seva a l’Ajuntament, indemnitzacions 
als grups polítics i gratificacions i hores extres del 
personal :  140.000€
Subvencions a entitats i festes populars : 380.000€
Supressió en part del dèficit que generen algunes 
taxes : 50.000€
Tot això sense aprofundir, sense entrar en el debat 
de model de poble o de exemple de bona adminis-
tració a la que tenen drets els ciutadans. Però go-
vernar és prioritzar i prioritzar és prendre decisions i 
escollir, escola de música o aturats sense prestació? 
Festes populars o aturats sense prestació? Sous ,di-
etes i desplaçaments des del domicili o aturats sen-
se prestació?. 
Piscina barata pels que ho passen bé, o ajuts als qui 
ho passen malament?.Yes we caen.
La manca d’activitat econòmica situa al país al límit 
de la cohesió social, s’ha exhaurit la capacitat dels 
Ajuntaments de suportar dèficits per serveis no es-
sencials, això és un malbaratament que oblida la re-
alitat de la gent que ho està passant malament i que 
afavoreix als que ho passen bé .
Les beques per a la formació dels aturats sense 
prestació són quelcom més que una ajuda, és una 
forma d’integració i de foment de l’autoestima per 
aquelles persones que, sense dubte, injustament ho 
estan passant malament.

la mediació podria ajudar a la retirada de denúncies 
sense que aquesta sigui la finalitat de la mediació.
Per la seva part, tant el Codi Civil Comú com el Codi 
Civil de Catalunya recullen la possibilitat, i de fet, el 
Codi Civil de Catalunya, ho fa de forma preferent, 
de determinar la guarda i custòdia compartida dels 
progenitors en els casos de separacions i divorcis; el 
Codi Civil diu que no es procedent la guarda i cus-
tòdia conjunta en el cas que algun dels progenitors 
estigui incurs en un procés penal iniciat per atemptar 
contra la vida, integritat física, la llibertat, la integritat 
moral o la llibertat i indemnitat sexual de l’altre còn-
juge o dels fills que convisquin amb els dos. Tam-
poc serà procedent quan el jutge adverteixi de les 
al·legacions de les parts i les proves practicades, 
l’existència d’indicis fundats de violència de gènere. 
Amb tot això, si la mediació familiar tingués per fina-
litat resoldre els extrems derivats de la guarda i cus-
tòdia compartida, l’existència d’un acte de violència 
de gènere rebutja aquesta possibilitat. 



Tot a punt per a l’Estelada Humana d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS.-
Ha arribat el dia. Demà, 2.014 
persones participaran a la pla-
ça de l’Ajuntament d’Igualada 
en la formació d’una Estelada 
Humana que promet ser tota 
una festa independentista. Un 
grup d’un centenar de volunta-
ris ja ho té tot a punt perquè tot 
surti com està previst. La ini-
ciativa consisteix en la grava-
ció d’un stop-motion, un vídeo 
realitzat a base de fotografies 
contínues que es podrà veure 
d’aquí unes setmanes. 

Màxima puntualitat 
i concentració
Representants de l’organitza-
ció han explicat en roda de 
premsa els detalls de l’acte. 
Fa alguns dies, ja es va fer un 
petit assaig general a la matei-
xa plaça, i, dos dies d’aques-
ta setmana, s’ha fet un lliura-
ment anticipat de samarretes 
i material als participants, tot i 
que demà al matí -a 2/4 de 9- 
també es donaran als inscrits. 
Toni Palmès, portaveu de l’or-
ganització, ha explicat que “el 
que més ens preocupa hores 
d’ara és que la gent sigui el 
màxim de puntual possible, i 
que segueixi en tot moment 
les indicacions dels voluntaris. 
Tothom ha de tenir molt clar 
que està fent d’actor”. 
Per assolir el repte, s’han 
concretat els moviments que 
haurà de fer cada participant 
en una imatge, tot i que la 
gravació estarà guiada per 
dos presentadors. La gravació 
de l’stop-motion comportarà 
la restricció del pas (tant a la 
plaça de l’Ajuntament com a 
l’entorn) a totes les persones 
que no estiguin inscrites a 

L’organització 
insisteix molt en 
què els participants 
han de ser molt 
puntuals, que 
estiguin concentrats 
i entenguin que 
són actors d’un 
espectacle
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05.00 El despertar d’Igualada
07.30 Globus de l’Estelada
08.30 Entrega de samarretes
09.30 Esmorzar a la plaça.
10.00 Benvinguda/S. Cardús
10.05 Tothom ubicat
10.15 Inici muntatge Estelada
11.00 ESTELADA HUMANA
11.30 Coreografia/Q. Masferrer
12.00 Fotografia 360 graus.
12.05 Cant dels Segadors.
12.15 Muntatge de terrasses.
13.00 Fi de festa i vermut.

Horaris

Assaig de l’Estelada Humana, dilluns a la plaça de l’Ajuntament.

2.014 persones, el 
93% de les quals són 
d’Igualada i comarca, 
participaran en una 
iniciativa mai vista 
a la ciutat

Dos dies d’aquesta setmana l’organització ha fet el lliurament antcipat de samarretes, però també se’n donaran als inscrits el mateix dia. Tot el nucli antic de la ciutat estarà tancat a la circulació.

Els participants han rebut instruccions dels 
moviments que hauran de fer.

l’esdeveniment. “És igual que 
quan es grava una peŀlícula. 
La gent no pot circular com si 
no passés res, hi ha un con-
trol”, explica el dissenyador 
Pep Valls, un dels organitza-
dors. Una vintena de fotògrafs 
professionals captarà tots els 
moviments. 
Als participants se’ls ha do-
nat una samarreta i una gorra 
de color vermell, groc, blau o 
blanc, i hauran d’entrar i si-
tuar-se a la plaça segons el 
plànol final de construcció de 
l’Estelada. 
La festa, de fet, començarà 
a les 5 del matí. El dissenya-
dor Albert Burzón, director de 
l’stop-motion, ha explicat que 
“volem fer un seguit d’imatges 
per veure com es desperta 
la ciutat”. A 2/4 de 8 s’inflarà 
el globus de l’Estelada. A 2/4 
de 10 es donarà coca i aigua 
en un esmorzar. Després de 
tots els preparatius, és previst 
que l’Estelada pròpiament dita 
sigui una realitat a les 11 del 
matí. “A partir d’aquí és molt 
important seguir les instrucci-
ons, perquè sinó, s’allargarà 
massa i no sortirà bé”, explica 
Burzón. Cal que els partici-
pants, sobretot els que hi se-
ran amb nens petits, tinguin en 
compte aquest punt.

L’organització de l’Estelada 
Humana ha tingut un cost de 
10.000 euros, que han estat 
finançats pels propis partici-
pants, que han abonat cinc 
euros. “S’han cobert despe-
ses, però també ens ha ajudat 
un empresari que no vol que 
es digui el seu nom”, ha expli-
cat Xavi Miserachs, de qui va 
sorgir la idea de l’Estelada Hu-
mana gràcies a un “tuit”.

Tot plegat, amb un clar ca-
ràcter reivindicatiu. “Desgra-
ciadament, hem de fer una 
Estelada Humana. Estem en 
un procés, cada vegada més 
a prop de la llibertat del nostre 
país. A Catalunya la gent està 
molt activa des de l’Onze de 
Setembre. No ens rendirem, 
som tossuts. A Igualada hi vo-
lem contribuir d’aquesta ma-
nera”, diu Toni Palmès.
Artistes catalans com Toni 
Albà, Joel Joan, Cesk Freixas, 

Terratombats, Joan Valentí i 
molts d’altres han donat su-
port a la iniciativa, però demà 
dissabte es comptarà amb 
la presència del periodista, 
escriptor i sociòleg Salvador 
Cardús i de l’actor Quim Mas-
ferrer. Ells s’encarregaran de 
la benvinguda i la presentació 
de l’acte.

Ampli suport d’entitats
Entitats com Òmnium Cultu-
ral, Igualada per la Indepen-
dència, Disseny=Igualada o 
La Teixidora s’han sumat a la 
iniciativa a través de la seva 
implicació i col·laboració ac-
tiva. També hi donen suport 
els Grallers d’Igualada, el Ball 
de Sant Miquel i els Diables 
d’Igualada, els Moixiganguers
i els Amics de la Ratafia.



La fira independentista Estelània es farà demà a 
Igualada amb diverses activitats

La fira ja s’ha fet 
anteriorment, amb 
molt èxit, a Arenys 
de Munt i Tàrrega, 
i acull diverses 
entitats i empreses 
relacionades amb 
l’independentisme

Quim Masferrer i Quim Vila seran demà dissabte a Igualada.

Demà dissabte Igualada aco-
llirà la tercera edició d’Este-
lània, la fira independentista 
itinerant que suma projectes 
i productes de la nostra terra, 
coincidint amb l’Estelada Hu-
mana. Serà la tercera vegada 
que aquesta fira es faci a Ca-
talunya. 
Estelània va crear-se aquest 
any amb la intenció de “conso-
lidar-se com la primera fira iti-
nerant i continuada que recor-
rerà els principals municipis 
del territori català”, comptant 
amb el suport de l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI), de la que en for-
men diferents poblacions de 
l’Anoia, entre elles Igualada. 
La primera edició es va cele-
brar el 6 d’abril a Arenys de 
Munt -població que va fer la 
primera consulta popular so-
bre la independència- amb 
molt d’èxit, i la segona a Tàr-
rega coincidint amb l’Encén 
la Flama més gran feta mai, 
organitzada per Tàrrega per 
la Independència. Ara arriba a 
Igualada.

Festa i reivindicació
Segons els organitzadors, 
la mostra té un clar caràcter 
“participatiu, festiu i reivindica-
tiu, vol unir en un sol espai to-
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Dos igualadins creen el joc de cartes “la Puta 
i la Ramoneta”, sobre la política catalana

Dos joves igualadins, Marc Mi-
quel i Ribé i Ricard Muntané i 
Puig, de l’empresa Catalan 
Games, han creat “La Puta i 
la Ramoneta”, un nou i divertit 
joc de cartes sobre la política 
catalana i el procés nacional 
que viu Catalunya. 
El joc es presentarà demà a la 
tarda, a l’Ateneu Igualadí, en 
un acte organitzat per l’asso-
ciació cultural de jocs El Pati.
Durant tot el dia (de 2/4 d’11 

del matí a les 8 del vespre) hi 
haurà jocs disponibles per po-
der fer partides. L’autor i editor 
ensenyaran com s’hi juga i ex-
plicaran el procés en marxa de 
micromecenatge Verkami. 
Segons que han explicat els 
autors, aquesta iniciativa “va 
començar en un sopar d’amics 
i algú va dir la bestiesa: per-
què no fem un joc de taula 
per riure de la situació política 
actual? Després van venir els 

prototips i les partides amb fa-
miliars”. 
Miquel i Muntané havien es-
tat treballant en empreses de 
jocs i van decidir prendre’s 
seriosament fer un joc de riu-
re. Així va néixer “La Puta i la 
Ramoneta, un joc políticament 
incorrecte”. 

Desfer l’empat entre 
Catalunya i Espanya
La Puta i la Ramoneta és un 
joc de cartes d’acció política 
per desfer l’empat entre Cata-
lunya i Espanya.
Independentistes, espanyo-
listes, autonomistes i altres 
personatges tindran els seus 
objectius. Jugaran les cartes 
per sumar punts i restar-ne a 
l’adversari. Cada personat-
ge podrà negociar i així fer la 
Puta o fer la Ramoneta, enga-
nyar o prevenir l’engany.
“No és un joc realista però 
qualsevol semblança amb la 
realitat no és casual. Perquè 
la política sovint es comporta 
com un joc, les meves cartes, 
les teves i l’atzar. A la vegada, 
quan hi jugues acceptes la 

visió política que hi ha implí-
cita. És sabut que objectivar 
aquelles actituds, problemes 
o conflictes és el primer pas 
per superar-los”, expliquen 
els creadors, que són consci-
ents del rerefons que hi ha en 
aquesta iniciativa. “És un joc 
de sàtira però amb un missat-

ge de crítica social. L’humor 
ens permet tocar un tema de 
la realitat de la política cata-
lana i fer-ho divertit i provoca-
dor”. 
Com que volen fer un “toc 
d’atenció” als polítics, els dos 
joves faran arribar el joc als 
135 diputats del Parlament.

El joc es presenta públicament demà a la tarda a Igualada.

tes les entitats i associacions, 
projectes, artesans i empreses 
involucrats en el moviment in-
dependentista, fer ressò i cel-
lebrar el camí que hem iniciat i 
que ens porta irrevocablement
a la llibertat del nostre país”.
El nom Estelània prové de 
la composició de les parau-
les “estelada” i “miscel·lània” 
(d’entitats, projectes i produc-
tes catalans). A més el sufix 
“-ania” significa “terra de” en 
llatí.  “Volem aconseguir que 
Estelània sigui un espai on 
participin persones compro-
meses, amb una clara voluntat 
cultural i pedagògica, esdeve-
nir un referent que faci costat i 
animi a tots els catalans a se-
guir endavant amb decisió per 
l’assoliment de l’Estat propi”, 
expliquen. “Volem donar a co-
nèixer les nostres idees, cultu-
ra, gastronomia i productes de 

proximitat i sumar forces per 
donar més suport a la xarxa 
local catalana i celebrar amb 
una festa l’orgull de la nostra 
identitat”.
En la seva tercera edició, Es-
telània acollirà diverses activi-
tats per nens i adults i més de
60 expositors de gastronomia, 
llibres, artesania i tota mena 

de productes independen-
tistes, així com entitats com 
ANC, Escola en català, Fun-
dació d’Estudis Històrics de 
Catalunya...

Presència de Quim 
Masferrer i Quim Vila
Demà es comptarà amb la 
presència de mestres de ceri-

mònies fantàstics: l’actor Quim 
Masferrer i el cantautor Quim 
Vila. Així mateix, també parti-
ciparan Jaume Clotet i David 
de Montserrat, autors de Lliu-
res o morts, que presentaran 
el seu llibre i el signaran.
Igualment, Antonio Baños pre-
sentarà i signarà La rebel·lió 
catalana, Santi Baró farà el 
mateix amb el seu llibre Tres 
en ratlla. Avui és el dia de la 
Independència de Catalunya i
els autors Carles Camp, Joan 
Cavaller i Armand Sanmamed 
amb “Introducció a la història
de Catalunya: una nova pers-
pectiva”.
Estelània també serà un es-
pectacle visual, amb el mun-
tantge de “la Coronela de Bar-
celona” -força armada, amb 
finalitats defensives i formada 
en bona part per artistes i me-
nestrals, que va participar en 
la defensa de Barcelona el 
1714-, i podrem veure un Seat 
600 estelat per poder-s’hi fer 
fotos. 
Expositors confirmats: Mer-
català, IndisFolls, Oniricat, 
Ulldecat, XB Estudi, Vamcats, 
Catcreacions, Productes de 
la Terra, A New State, Polse-
ra Catalana, Samaterra, Quin 
cacau, Els Tons, Estelades.
cat, entre d’altres.
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La Fira Multisectorial de Se-
tembre d’Igualada tornarà a 
fer-se al passeig Verdaguer i 
a altres carrers del centre de 
la ciutat. Aquest és un dels pri-
mers fruits de la nova junta de 
Fira d’Igualada que encapçala 
Joan Domènech, i que dijous 
passat va agafar de forma 
oficial, en una assemblea de 
traspàs, la nova responsabi-
litat. La Fira per exceŀlència 
d’Igualada, doncs, torna en 
certa manera als orígens, si 
bé des de la nova direcció 
s’apunta a que hi haurà molts 
canvis. Això sí, el recinte firal 
de Cal Carner es deixarà per 
a certàmens més de caràcter 
professional.

Més d’àmbit comarcal
Domènech va explicar en roda 
de premsa, al costat del ja ex-
president Pere Carles, que “la 
idea és portar la Fira a tot el 
nucli d’Igualada i convertir-la 
en una fira d’àmbit comarcal”.  
El que està barallant la nova 
junta és que els municipis que 
hi participin tinguin un carrer o 
una determinada àrea del cen-
tre de la ciutat a la seva dispo-
sició. De moment, ja s’ha par-
lat amb alguns ajuntaments i 
“la idea es veu bé”, va expli-
car Domènech. En cap cas, 
però, l’exposició de la Fira de 

La propera Fira de Setembre tornarà a fer-se 
al passeig Verdaguer i als carrers del centre 

Pere Carles, i el nou president de Fira d’Igualada, Joan Domènech, dilluns en roda de premsa.

Setembre se circumscriurà al 
passeig Verdaguer, sinó que 
hi haurà més carrers i places 
de l’entorn, on s’hi faran actes 
d’animació i concerts. “Una 
fira així, en un recinte tancat, 
tenia el seu sentit fa uns anys, 
però creiem que ara ja no és 
així. La Fira s’ha de fer per a 
la comarca, i cal donar més 
vida als carrers i places de la 
ciutat. Fer coses perquè es 
parli d’Igualada més enllà”. De 
moment, en només uns dies, 
la notícia ja ha circulat per les 
xarxes socials i, en general, és 
molt benvinguda, en especial 
pel comerç i l’hostaleria, que 
hi veu més oportunitat de fer 

negoci.
La Fira Multisectorial es va 
traslladar del passeig Verda-
guer cap al recinte tancat de 
l’antiga fàbrica Amèlior l’any 
1991, i, anys després, al Re-
cinte Firal Carner, llogat per 
l’Ajuntament als propietaris. 

Durant molts anys es va parlar 
també de construir un Palau 
Firal al costat del que havia de 
ser el World Trade Center, a 
l’avinguda Catalunya.  

Microfires
Pel que fa a les fires profes-
sionals, aquestes es continu-
aran fent a l’Espai Firal Car-
ner. “Aquestes fires s’han de 
mantenir, però hi ha un grup 
de persones de la junta que 
ja està treballant en altres pro-
postes, algunes d’elles micro-
fires”, va dir Domènech, sense 
entrar en detalls.

“He donat tot el que 
he pogut”, diu Carles
El relleu presidencial a Fira 
d’Igualada ha estat “tranquil”, 
segons que ha explicat l’ex-
president Pere Carles, qui va 
tenir paraules d’agraïment 
per a totes les persones que, 
d’una forma o altra, han tingut 
relació amb Fira d’Igualada 
durant l’etapa de més de vint 
anys en què ha estat al capda-
vant de l’antic Foment de Fi-
res i Mercats i, posteriorment, 
Fira d’Igualada. “Calen noves 
maneres de fer, aquest és un 
canvi que s’havia de fer. No 
estic cansat, però sí saturat, 
he donat tot el que ha pogut”, 
deia amb sinceritat i amb emo-
ció continguda Carles, que 
continuarà a la junta durant 
uns mesos. 
“Una tercera part dels mem-
bres de l’anterior junta conti-
nuen, però tot i això la mitjana 
d’edat ha baixat 20 anys. Ce-
deixo la presidència amb mol-
ta iŀlusió”, explicava. “Ha estat 
més fàcil del què em pensava, 
i cal agrair el treball, i l’ajuda, 
que he tingut de la regidora 
de Promoció Econòmica Àn-
gels Chacón”. Fira d’Igualada 
comença, doncs, una nova 
pàgina, en un moment difícil, 
on les iŀlusions moltes vega-
des topen amb la crua realitat. 
Però per iŀlusió i ganes, que 
no quedi. 

Igualada

La nova direcció de 
la Fira d’Igualada vol 
que sigui un 
certamen més obert 
a la comarca, amb 
molta animació 
i concerts als 
carrers i places
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La setmana que ve, més de 300 avions a l’Aerosport
La setmana vinent, els dies 
25 i 26 de maig, l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena tornarà a 
convertir-se en el punt de tro-
bada de tots els afeccionats 
a l’aviació esportiva, corpo-
rativa i de serveis de Cata-
lunya i el sud-oest d’Europa.
El certamen d’aeronàutica 
Aerosport celebra enguany 
la seva 21a edició amb la 
voluntat de superar les 6.000 
visites de públic de l’any pas-
sat. Enguany es preveu tam-
bé la participació d’uns 300 
aparells entre avionetes, ve-
lers, ultralleugers, paramo-
tors i autogirs provinents de 
totes les comunitats autòno-
mes de l’Estat espanyol i de 
Portugal que es van registrar 
l’any passat. D’altra banda, 
si les prediccions es complei-
xen, l’aeròdrom anoienc ge-
nerà també, com en l’edició 

anterior, pics d’utilització de la 
pista i de l’espai aeri circum-
dant de fins a 70 moviments/
hora. De fet, l’aeròdrom ano-
ienc va ser la pista de l’Estat 
amb més moviments durant 
aquell cap de setmana. 

Àlvaro Bultó, l’home ocell 
El mediàtic i esportista Álva-
ro Bultó, conegut per la seva 
habilitat en emular als ocells, 
participarà diumenge al mig-
dia a Aerosport realitzant un 
vol humà. Bultó delectarà als 
visitants amb la seva habilitat, 
una acció que ja ha repetit en 
altres ocasions com a la Festa 
del Cel de Barcelona i en pai-
satges tan extraordinaris com 
els fiords noruecs o l’Antàrti-
da.
Els assistents que acudeixin 
a Aerosport 2013 podran veu-
re en directe el salt  des d’un 

helicòpter d’Àlvaro Bultó, qui 
fa poc va aconseguir el rècord 
del món de temps en caiguda 
lliure (6’ 47”) en Gran Canària. 

8a. Trikerada
Per segon any consecutiu Ae-
rosport acull la trobada de Tri-

kes, que enguany celebra la 
seva vuitena edició i que està 
organitzada per La Federació 
Aèria Catalana i l’Aeri Club 
Deltatrike d’Igualada. El certa-
men aplegarà a tots els afici-
onats del sector, en un espai 
on podran compartir coneixe-
ments, volar, comprar i vendre 
material i relacionar-se amb 
el sector. Aerosport habilitarà 
un espai per a la acampada 
d’aquests participants.
Aerosport és més que una tro-
bada del sector, és un espai 
de relacions i amb una gran 

programació d’activitats. Els 
afeccionats tindran la possibi-
litat d’assistir a conferències 
tècniques, un espai de forma-
ció per a compartir i millorar 
els seus coneixements.
Per als més atrevits, hi hau-
rà la possibilitat de contrac-
tar vols de demostració en 
alguna de les escoles de vol 
presents, i poder així experi-
mentar en primera persona 
què se sent a 800-1.000 me-
tres d’altura, veient la Conca 
d’Òdena i la muntanya de 
Montserrat sota els peus. 
Com a novetat, enguany Ae-
rosport amplia la seva agen-
da amb un espai de compra-
venda de naus i material 
aeronàutic, i una pantalla ge-
gant projectarà les imatges 
amb els anuncis. 

El mediàtic 
Alvaro Bultó farà 
una demostració 
“d’home ocell” 
durant la fira
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El president de la Generali-
tat, Artur Mas va lliurar dime-
cres la Creu de Sant Jordi a 
la Fundació Comissió Caval-
cada dels Reis d’Igualada, en 
un acte solemne que va tenir 
lloc al Palau de la Generalitat, 
al costat de 25 personalitats i 
altres 14 entitats que han des-
tacat pels serveis prestats a 
Catalunya en la defensa de la 
seva identitat o, més general-
ment, en el pla cívic i cultural.
El president de la Fundació, 
Joan Prats, va ser l’encarregat 
de recollir la prestigiosa dis-
tinció, de mans del president 
Mas i el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell.
La Creu de Sant Jordi és un 
dels màxims reconeixements 
que pot rebre una persona per 
part de la Generalitat de Ca-
talunya. El guardó es va crear 
el 1981 (si bé les primeres dis-
tincions no es van donar fins 
l’any següent) per reconèixer 
les persones naturals o jurí-
diques que, pels seus mèrits, 
hagin prestat serveis desta-
cats a Catalunya.
En el decret oficial del govern, 

El president de la Fundació Comissió de Reis, Joan Prats, en el moment de rebre la Creu de St. Jordi de mans d’Artur Mas. Foto: Ruben Moreno.

sssss
sssss

El president Artur Mas va lliurar dimecres la Creu de Sant 
Jordi a la Comissió de la Cavalcada de Reis d’Igualada

es destaca que la Comissió 
és una “entitat que impulsa la 
Festa dels Reis considerada 
més antiga de Catalunya, amb 
origen documentat a finals del 
segle XIX”, i decideix atorgar-li 
la Creu de Sant Jordi “per la 
implicació de la societat civil 
en l’organització d’un esdeve-
niment que ha sabut evolucio-
nar amb els anys i per l’àmplia 
participació ciutadana en una 
de les manifestacions més ar-
relades del calendari festiu”. 
Fa pocs dies, en un comuni-
cat, la Comissió va expressar 
públicament el seu agraïment 
per aquest  fet.
Durant l’acte, el president Artur 
Mas va demanar a tota la soci-
etat catalana “més unitat cívi-
ca i política” entorn dels grans 
temes de país i aconseguir 
que “allò que fem bé individu-
alment siguem també capaços 
de fer-ho col·lectivament”.
“Això vol dir aprendre a apar-
car diferències, a treballar ple-
gats entorn dels grans reptes 
col·lectius que té el nostre país 
i a sumar esforços per intentar 
donar oportunitats a la gent”, 
va assegurar el president, que 
va destacar que si tots tenim 

aquesta voluntat i la demos-
trem “aleshores podrem fer 
aquest camí col·lectiu”.
El cap de l’Executiu català 
va subratllar que distincions 
com les Creus de Sant Jordi 
són, en aquest moment, “una 
injecció de moral col·lectiva, 
que necessitem, i també una 

injecció de moral de victòria”. 
Una moral, va dir, que vol dir 
que, “quan fas una cosa, pen-
ses i actues perquè surti bé, i 
així ha d’actuar el nostre país”, 
però, al mateix temps, “sabent 
que, si alguna cosa no surt bé, 
t’has de refer, aixecar-te i tirar 
endavant”. Mas va afegir que 
el que també ens cal és que 
tinguem “la sensació que per-
tanyem a un país en el qual hi 
ha coses que tenen prestigi i 
valen la pena”. Entre aquests 
grans exemples, el president 
va destacar la llengua catala-
na, “que té prestigi, obre camí i 
crea espai més enllà de moltes 

La campanya de captació d’empreses 
tèxtils es presenta a Barcelona

REDACCIÓ  / LA VEU

La campanya de captació 
d’empreses tèxtils que es va 
presentar fa dues setmanes 
a Igualada -i de la que ja se’n 
va parlar a les pàgines de La 
Veu- es va deixar estimar la 
setmana passada a Barcelo-
na, davant els mitjans de co-
municació nacionals.  
A l’Anoia hi ha actualment 
145 empreses de gènere de 
punt, moltes de les quals són 
marques de moda de prestigi 
implantades a una quarante-
na de països d’arreu del món 
com Punto Blanco, Sita Murt, 
Buff o Escorpion. Un clúster 
empresarial que actualment 
representa un dels grups de 
fabricants de gènere de punt 

més importants d’Europa.
El projecte de captació d’em-
preses tèxtils, que porta per 
títol “Igualada Fashion Backs-
tage” es va presentar a Bar-
celona davant del sector em-
presarial. Es tracta d’una gran 
campanya comercial que que 
inclou, entre d’altres iniciati-
ves, l’edició d’un Dossier de 
l’Inversor en tres idiomes i una 
pàgina web (www.textilanoia.
cat) on es destaca el potencial 
del territori.
En el transcurs de l’acte, el 
director general de Punto 
Blanco i president del Clús-
ter català de la Moda Josep 
Ignasi Reixach va reclamar 
més compromís amb el país 
a les empreses de moda ca-
talanes; “només que el 10% 

de la producció que fan fer a 
Àsia la fessin aquí, s’acabaria 
l’atur del sector tèxtil català. 
La Xina s’està posant cada ve-
gada més difícil perquè cada 
vegada es demanen fabricar 
sèries més curtes i amb més 
freqüència per la nova dinàmi-
ca forçada per la caiguda del 
consum a Europa”, va assegu-
rar Josep Ignasi Reixach. 
Reixach va lamentar la falta 
de presència de les marques 
espanyoles en certs mercats 
internacionals: “A finals de 
març, vam participar en una 
fira a Pequín, en què érem 
l’única empresa espanyola 
mentre països com Alemanya, 
Itàlia, França o Turquia tenien 
pavellons enormes subvencio-
nats al 50% o al 100%”.

La presentació de la campanya es va fer a Barcelona pocs dies després de fer-se a Igualada.

altres èpoques”, i altres punts 
forts de Catalunya com el seu 
sistema sanitari, el banc de 
sang i teixits o el gran nivell de 
la nostra cuina. Catalunya és 
un país que “l’aguanten unes 
columnes que són la gent. És 
important que un país com el 
nostre sàpiga distingir, que vol 
dir conèixer i reconèixer a la 
seva gent, als fills i filles més 
il·lustres de la nostra societat”.
El Cor Vivaldi-Petits Cantors 
de Catalunya, guardonats en-
guany, van cantar una peça 
del compositor Gustav Holst 
i l’himne nacional, per acabar 
l’acte.

“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 Pla de Millora del Barri de 
Sant Agustí d’Igualada afronta 
aquest any 2013 la seva recta 
final amb la posada en marxa 
de la tercera fase. Ja sense 
pràcticament obres urbanísti-
ques, les millores en aquesta 
zona abans molt degradada 
de la ciutat es basaran en la 
dinamització social, cultural i 
econòmica. 
Inicialment, hi havia l’intenció 
de crear un centre cívic a l’es-
pai de la Igualadina Cotonera, 
però la reforma d’aquest edifi-
ci, multimilionària, “és inabas-
table avui per l’Ajuntament”, 
segons que ha explicat el titu-
lar d’Urbanisme i Mobilitat del 
consistori, Jordi Pont (CiU). 
“D’aquí que s’hagués optat 
per traslladar les activitats de 
formació, i d’altres, a l’Esco-
la Pia, però només de forma 
temporada. El que farem ara 
és ampliar l’espai del Pla de 
Millora a la zona del Museu 
Comarcal i el seu entorn”, va 
dir Pont.
Les millores es van iniciar l’any 
2006 com un dels programes 
impulsats arreu del país per 
la Generalitat de Catalunya, 
conseqüència de la Llei de mi-
llora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen atenció 
especial.
Si bé hi haurà una tercera 
fase, “no es gastaran més 
diners dels previstos inicial-
ment”, ha explicat Jordi Pont. 
“El pressupost que hi havia 
simplement s’ha anat lami-
nant en períodes, perque la 
situació és la que és, però no 
es gastarà ni un euro més del 
previst. A més, la meitat dels 
diners els ha de posar l’Ajun-
tament”.

2,3 milions d’euros 
La tercera fase contempla in-
vertir en quatre anys 2,3 mili-

Reunió de la comissió de seguiment del Pla de Millora, fa uns dies a l’Ajuntament.

Les millores a St. Agustí gràcies 
a la Llei de Barris, en la recta final

ons d’euros –la meitat aportats 
per la Generalitat i la meitat 
per l’Ajuntament– per dife-
rents conceptes i programes. 
Concretament, 500.000 euros 
es destinaran a la reurbanitza-
ció de la plaça Castells, la tra-
vessia de Sant Domènech i els 
carrers al voltant de la plaça 
dels Traginers; 600.000 euros 
a millores del Museu de la Pell 
en els edificis de Cal Boyer i 
l’adoberia J. Bella, 200.000 
euros a noves mesures de su-
port per a l’obertura, reforma 
i rehabilitació de comerços i, 
finalment, un milió d’euros a 
la consolidació de programes 
culturals i al manteniment de 
les polítiques de millora social 
i econòmica que ja es duien a 
terme fins ara. 
L’ampliació de l’àmbit d’actua-
ció del programa inclou, doncs, 
el Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia i la pla-
ça dels Traginers, incloent-hi 
el Museu dels Traginers, dos 
espais que es volen convertir 
en equipaments molt vincu-
lats a Sant Agustí. Les obres a 
l’Adoberia Bella començaran i 
s’acabaran, en principi, durant 
l’any 2014.
Anteriorment, en la primera 

fase entre 2006 i 2010, es van 
invertir 3 milions d’euros en 
la reurbanització de carrers i 
places, 625.000 euros en la 
rehabilitació d’edificis d’ús re-
sidencial i 550.000 euros en 
accions de formació, inserció 
laboral i mediació, entre altres. 
En la segona fase, entre 2011 
i 2012, s’han invertit 310.000 
euros en programes de dina-
mització cultural i 45.000 eu-
ros més en ajuts per l’obertura 
i reforma de comerços.  
Pont valora positivament les 
tasques dutes a terme fins ara 
pel que fa a la reurbanització 
dels espais públics “amb un 
arranjament de places i car-
rers que era molt necessari”, 
i també les accions d’estímul 
comercial i els programes de 
dinamització social i cultural. 
El fet d’haver-hi portat activi-
tats de la Festa Major, La Mos-
tra o el festival Anòlia “ajuden 
a crear progressivament un 
clima d’activitat i de dinamis-
me del qual Sant Agustí es-
tava cada cop més mancat”. 
Lamenta, però, l’arribada de 
la crisi, que ha alentit l’activitat 
econòmica, no només a Sant 
Agustí sinó al conjunt de la 
ciutat i el país. 

REDACCIÓ / LA VEU

La vuitena edició del Rec.0 
presenta un circuit més ampli 
i, seguint l’objectiu de l’expe-
riment del retail, es descobri-
rà nous racons del barri del 
Rec. S’obriran noves adoberi-
es i espais verds al barri. En 
aquests nous espais s’ubica-
ran pop up stores, zones de 
bar i activitats culturals, que 
acolliran els visitants d’un es-
deveniment que porta el 80% 
de persones provinents de 
fora de la comarca. 
Tal i com va avançar La Veu 
la setmana passada, una de 
les novetats d’aquesta edició 
és la col·laboració de l’arqui-
tecta Benedetta Tagliabue que 
transformarà una vella ado-
beria en la pop up store dels 
dissenyadors catalans inde-
pendents. 

Les marques presents
El Rec.0 és l’equilibri entre 
grans marques i dissenyadors 
independents, que no tenen 
punt de venda d’estocs habi-
tual i que troben al Rec.0 un 
bon aparador per donar-se 
a conèixer mentre venen els 
seus estocs, connectant amb 
el comprador final. Algunes 
de les novetats del Rec.07 
són els dissenyadors iguala-
dins Querol&Pereira i Jordi 
Rafart, així com Gorni Kra-
mer, Who, Veneno en la Piel o 
Meyba com a dissenyadors o 
marques emergents. Tots ells 
conviuran amb grans marques 
com Mango, Farrutx, Javier 
Simorra, New Zealand Auc-
kland, Dockers, LTB Jeans o 
Miss me. En aquesta edició 
també hi ha una aposta per la 
roba amb accent més sporty 
amb marques com DC, Roxy, 
Quiksilver o Reef. De moda 
infantil destaquen les novetats 
de Piu et Nau, Al agua patos i 
Mamadu.
A més, continuen les marques 
que ja són referents com De-
sigual, Levi’s, TCN, Custo 
Barcelona, Kickers, Ash, Miri-
am Ponsa, Txell Miras, Josep 
Abril, Nice Things o Superdry. 
I també les marques igualadi-
nes Sita Murt, Punto Blanco, 
David Valls, Buff, Micu Micu, 
Messcalino i Dütch Delight. 
Al Rec.07 continuen Anaid 
Kupuri, Lacoste, Pepe Jeans, 
Vialis, Skunkfunk, Textura, 

Toni Francesc, Kookaï, Visu-
al Poetry Barcelona, Antonio 
Miró, Marithé François Gir-
baud, Catherine Parra, Naf-
Naf i Chevignon. Una edició 
més, l’aposta per les marques 
infantils es fa vigent: Naf-Naf 
Enfants, CKS, Custo Growing, 
Chinche, Bean’s Barcelona, 
Mon Marcel, Desigual Kids, 
Lacoste o Chevignon Kids. 

L’opening day: la novetat
Rec.0 Experimental Stores 
aposta per allargar la festa del 
shopping, la cultura i el patri-
moni. Per aquest motiu, les 
pop up stores obriran el dime-
cres 5 de juny, de les 12h del 
migdia fins les 22h. Els altres 
tres dies, l’horari de les pop 
up serà de 10h a 22h. Durant 
l’opening day, Rec.0 té previst 
oferir accions i performances 
vinculades amb les marques 
participants.
Una altra de les novetats de 
la vuitena edició del Rec.0 
és el concurs de customit-
zació d’una ampolla d’Estre-
lla Damm. Una convocatòria 
oberta a tothom i vehiculada 
a través de Facebook. El gua-
nyador es farà públic en la 
festa de presentació del Rec.0 
que es farà, per primera vega-
da, a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm el dimarts 28 de maig. 
El premi consistirà en un abo-
nament per Sónar 2013 i un 
val de 300 euros per gastar-se 
al Rec.07.
A més de música en directe, 
Rec.07 oferirà diverses acti-
vitats culturals com  sessions 
de DJ, tallers per nens, per-
formances a les pop up sto-
res, recitals de poesia o pre-
sentacions de llibres, com la 
presentació del llibre Adoles-
cents.cat, el dissabte 8.
S’ampliaran també les zones 
de gastronomia, ubicades en 
espais molt singulars i gesti-
onades per restauradors lo-
cals. També en dos d’aquests 
patis s’instal·laran els bars i 
l’escenari d’Estrella Damm, 
patrocinador oficial. Igual que 
en altres edicions, per cada 
compra, Estrella Damm ofe-
reix una Estrella gratis. 
En aquesta edició també hi 
haurà un servei d’autocars, 
RECBUS, amb sortida des de 
les principals ciutats catalanes 
per venir al REC.07. 

El Rec.07 durarà un dia més 
i tindrà més marques

CURSOS  
MAIG, JUNY i JULIOL 
QUIROMASSATGE Nou curs 
 BECA 50% Dte.  
(Beca per a les primeres inscripcions)  
Inici: 29/05/13 
 
ESCOLA D’ESTIU DE BELLESA 
La teva escola d’estiu de Perruqueria i Estètica 
35€ 1 torn la setmana 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ctra. Manresa 24 
08700 Igualada 
www.cepeq.net    info@cepeq.net 
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Avui divendres comencen els 
actes de la Primavera Gran 
d’Igualada. Les activitats pre-
vistes des d’avui i fins dijous, 
són les següents:

Divendres 17 de maig
A les 17.30 h. Inauguració 
de la Primavera Gran 2013. 
A càrrec d’un representant del 
Departament de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat 
de Calalunya, Marc Castells i 
Berzosa, alcalde de la ciutat, 
Joan Torras i Compte, regidor 
d’Acció Social i Promoció Per-
sonal, i Lluís Mas i Busqué, 
president de l’Associació de 
Gent Gran d’ Igualada. Actua-
ció “tast de sarsuela i òpera”, 
a càrrec dels Amics de l’Òpera 
d’Igualada. En acabar hi haurà 
un petit refrigeri per a les per-
sones assistents. A l’Equipa-
ment Cívic Polivalent.
Dissabte 18 de maig
A les 11.30 h. Exposició iti-
nerant Voluntariat sènior a 
l’Anoia. Inauguració a càrrec 
de Josep Oliva Santiveri, di-
putat delegat d’Igualtat, Ciu-
tadania i Benestar Social de 
Diputació de Barcelona;  Àn-
gel Soteras i Largo, vicepresi-
dent de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones del Consell Comar-
cal de l’Anoia, i Jordi Batalla i 
Preixens, conseller de Benes-
tar Social i Atenció a
la Ciutadania del Consell Co-
marcal de l’Anoia. Es convida-
rà a les entitats participants en 
el projecte, com també serà 
un acte obert a les persones 
grans interessades. En acabar 
hi haurà un petit refrigeri per 
a les persones assistents. Al 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Diumenge 19 de maig
A les 17 h. Ball amb el músic 
Ramon. A l’Equipament Cívic 
Polivalent. 
A les 18 h. Espectacle de 
dansa: “Tradició i creació”. 
L’esbart Dansaire Vilanova del 
Camí amb la participació de 
CiaRT-Dansa presenta dan-
ses tradicionals catalanes, 
que ens endinsen en el món 
dels balls tradicionals dels 
nostres avantpassats. Unes 
peces que conviuen amb la 
creativitat de les danses con-
temporànies dels nous coreò-
grafs de casa nostra. Al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Preu: 5 €.
Dilluns 20 de maig
A les 9 h. Caminada popular. 
Sortirem des de la plaça de 
l’Ajuntament fins a arribar a la 
muntanya del Pi, on contem-
plarem les vistes de la ciutat. 
Després anirem a fer un tomb 
pel Rec i acabarem al Museu 
Comarcal, on hi haurà un pe-
tit refrigeri per a les persones 
participants. Lloc de la sortida: 

Espai a la plaça Pius XII, a la Nit de Shopping de l’any passat.

El músic i actor 
Andreu Rifé, de 
Polseres Vermelles, 
actuarà a la nit a la 
Plaça de Cal Font

Avui comença la setmana de 
la Primavera Gran d’Igualada

plaça de l’Ajuntament. Arriba-
da: a les 12 h del migdia, al 
Museu Comarcal de l’Anoia.
A les 18 h. Concert de la co-
ral Cors Units. Des de l’Aula 
d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran (AUGA), concert 
de la coral Cors Units, de l’As-
sociació de Gent Gran d’Igua-
lada, sota la direcció de Coni 
Torrents i al piano l’Isidre Solé. 
I com a convidada la Coral 
Santa Maria. Al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.
Dimarts 21 de maig
A les 7 h. Excursió a Núria. 
Sortirem d’Igualada i pararem 
a esmorzar a mig camí. A 3/4 
de 10 agafarem el cremallera 
que ens portarà a la vall de 
Núria. En arribar ens dividirem 
en grups. Cada grup realitza-
rà una visita a les següents 
instal·lacions: santuari, Centre 
d’Interpretació i les exposici-
ons “cremallera” i “Els pastors 
i els seus camins”.
El dinar es farà al restaurant 
de Núria a les 2 del migdia. 
Tornarem amb el cremallera 
de 2/4 de 6 de la tarda. Lloc 
sortida: Estació d’autobusos. 
El viatge inclou: autobús, visi-
tes i dinar. Arribada: a les 6 de 
la tarda. Preu: 25 €
A les 9 h. Excursió a Mont-
serrat. Sortida al santuari de 
Montserrat, missa conventual, 
recepció d’un monjo de l’Aba-
dia de Montserrat i dinar. Lloc 
de sortida: Equipament Cívic 
Polivalent. Arribada: cap a les 
6 del vespre. Preu: 25 €
Dimecres 22 de maig
A les 11 h. Conferència : 
“Viure sol, per què no?”. Els 
tècnics de Televida ens dona-
ran a conèixer el servei local 
de teleassistència i els dife-
rents recursos tècnics de què 
disposa. La teleassistència és 
un servei que permet a la per-
sona usuària comunicar-se les 
24 hores del dia amb un cen-
tre d’atenció, perquè en cas 
de necessitat pugui ser atesa 
immediatament. A l’Espai Cí-
vic Centre.
A les 17 h. Recital de poesia 
humorística i actuació de la 
rondalla Novaunió. A l’Equi-
pament Cívic Polivalent.
A les 20 h. Sopar de cele-
bració dels avis que fan 80 
anys. A l’Escorxador. Inscrip-
cions: a l’Espai Cívic Centre, 
telèfon 93 806 81 01.
Dijous 23 de maig
A les 7 h. Excursió a Núria.   
Llegir explicació del dimarts.
A les 11 h. Les persones 
grans de les residències de 
la ciutat visiten la Tossa de 
Montbui. Després d’ una vi-
sita guiada hi haurà refrigeri 
per a les persones assistents. 
Hora: a les 11 del matí. A La 
Tossa de Montbui.

Igualada Comerç ja prepara la “Nit de 
Shopping” per l’1 de juny
REDACCIÓ / LA VEU

El dissabte, dia 1 de juny, 
Igualada tornarà a viure la Nit 
de Shopping i la cursa noctur-
na urbana. Igualada Comerç 
està treballant des de fa set-
manes en l’organització de les 
compres nocturnes, i recorda 
principals característiques 
d’aquesta activitat: l’obertura 
dels establiments de mane-
ra ininterrompuda des de les 
cinc hores de la tarda fins 
a les 12 de la nit, implicació 
dels comerços amb ofertes, 
descomptes i preus especials 
només pel dia 1 de juny, rea-
lització d’accions d’animació i 
activitats promocionals davant 
dels establiments comercials 
a càrrec dels mateixos comer-
ços, promocions, activitats i 
zones d’esbarjo a l’aire lliure 
al càrrec d’Igualada Comerç, 
gran comunicació i difusió de 
la promoció al càrrec d’Igua-
lada Comerç i al final, col-
laboració en xarxa amb altres 
institucions, entitats i empre-
ses i les seves promocions
Tot això donarà resultats i 
s’oferiran espectacles a càr-

rec dels comerciants iguala-
dins, com p.e. música de DJ’s 
als carrers i a dins de les bo-
tigues, vi i cava a la fresca, 
pica-pica, màgia, concerts, 
demostracions, desfilades de 

moda i moltes més sorpreses. 
Evidentment amb places i car-
rers plens a gom a gom, com 
botigues també. 
A més de la cursa esportiva, 
de la que n’informarem en 
properes edicions, es recor-
da que a la plaça de Cal Font 
-com va avançar La Veu ja fa 
algunes setmanes- hi actuarà, 
amb entrada gratuïta, el músic 
i actor Andreu Rifé, de la sèrie 
de TV3 Polseres Vermelles.

L’IES Milà oferirà un nou cicle superior 
en Activitats Físiques i Esportives
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada ampliarà la seva 
oferta formativa superior el 
proper curs 2013/2014 amb 
un nou cicle superior en Ac-
tivitats Físiques i Esportives, 
que s’impartirà a l’Institut Milà 
i Fontanals. La regidora d’En-
senyament i Universitats de 
l’Ajuntament, Anna Bacardit, 
n’ha explicat els detalls aquest 
dimecres, acompanyada del 
director de l’institut igualadí, 
Joan Manuel Linares. Bacar-
dit recorda “l’aposta que està 
fent aquesta ciutat per tenir 
una oferta formativa de quali-
tat que permeti els seus joves 
disposar de la millor prepara-
ció i el màxim nombre de sor-
tides professionals directes un 
cop enllestits els seus estudis, 
i això inclou tant l’àmbit uni-
versitari com el de la Forma-
ció Professional”. Ha destacat, 
a més, “la bona predisposició 
de la Generalitat a l’hora de 
dotar-nos d’un nou grau en el 
camp dels esports, una parcel-
la que fins ara no teníem co-
berta a Igualada” 
El nou cicle constarà de dos 
cursos acadèmics, amb un 
total de dues mil hores lecti-
ves. Els estudiants que l’en-
llesteixin obtindran el títol de 
tècnic superior en Animació 
d’Activitats Físicoesportives 

i podran treballar prestant 
serveis de programació, ani-
mació i direcció de grups o 
usuaris en la realització d’ac-
tivitats físiques i esportives de 
caràcter recreatiu. Podran tre-
ballar, doncs, en empreses de 
serveis esportius, patronats 
d’esports o entitats esportives 
municipals, clubs o associaci-
ons esportives o de caràcter 
social, empreses turístiques 
com càmpings o hotels, grans 
empreses amb serveis espor-
tius per als seus treballadors, 
centres geriàtrics i de caràcter 
social o federacions esporti-
ves. 
El curs inclourà, per exemple, 
assignatures com ara jocs i 
activitats físiques individuals 
i d’equip, fonaments biològics 
i bases del condicionament 

físic, metodologia didàctica 
de la pràctica esportiva, or-
ganització i gestió de la petita 
empresa, salvament aquàtic, 
higiene i primers auxilis o acti-
vitats per a persones discapa-
citades. Joan Manuel Linares, 
director del Milà i Fontanals, 
afegeix que “amb aquest nou 
cicle, la ciutat reforça una ofer-
ta formativa molt completa, 
que ofereix als joves títols que 
van des del comerç a la infor-
màtica, passant per l’electròni-
ca, el màrqueting, l’obra civil, 
l’administració o el transport i 
manteniment de vehicles, en-
tre molts altres”. 
La informació es pot consul-
tar al web www.iesmila.net. 
El període de presentació de 
sol·licituds de preinscripció co-
mença el 27 de maig. 
 

La regidora Anna Bacardit, amb el director de l’IES Milà i Fontanals, Joan M. Linares.
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La setmana passada, La Veu 
publicava un extens reportat-
ge sobre la situació de pobre-
sa que viu l’Anoia, arran de 
la publicació de la memòria 
de Càritas durant l’any 2012. 
Avui, ho completem amb 
una entrevista amb el tinent 
d’alcalde d’Acció Social de 
l’Ajuntament d’Igualada, Joan 
Torras (ERC), qui explica les 
accions que s’estan desenvo-
lupant en el camp dels serveis 
socials a la ciutat, i les que es 
preparen pel futur.

Fa uns anys, qui tenia més 
feina en un ajuntament era 
el regidor d’Urbanisme. Avui 
és el de Serveis Socials. I, 
malgrat la feina que es fa, 
les xifres continuen essent 
desesperants.
Sí. Els ajuntaments i mol-
tes entitats socials assumim 
responsabilitats que no ens 
pertoquen i que costen molts 
diners. Veiem un procés di-
ametralment oposat per part 
de les altres administracions, 
especialment la de l’Estat. Per 
exemple, en temes com la de-
pendència, amb reduccions 
draconianes de les aportaci-
ons econòmiques. Això farà 
que cada vegada més gent 
vagi al Banc de Queviures. 
Veig un cert “enfotisme” de les 
altres administracions, i qui 
acaba rebent, són els ajunta-
ments, que ja estan prou ma-
lament.
A més de fer de regidor, ha 
de fer miracles.
De les pedres, treure pans. 
Hi ha entitats com Càritas o 
Creu Roja, que han de posar 
diners dels seus propis recur-
sos. Miri, l’any passat el Banc 
de Queviures va tenir una xifra 
estable d’usuaris. Des de que 
ha començat el 2013, no és 
així. Hi ha un increment, certa-
ment important. També veiem 
que la gent gran, d’edat avan-
çada, que no venia al Banc 
de Queviures, ara sí que ve. 
Això vol dir que les pensions 
ja no són suficients per arribar 
a final de mes. També hi ha 
gent que, amb problemes de 
mobilitat o d’incapacitat, tam-

Joan Torras, tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament.

“Hi ha casos de rodes 
punxades, o de 
ratllades als cotxes 
particulars, o 
amenaces als 
treballadors socials. 
Ens hi hem trobat, 
amb això. Nosaltres 
podem arribar on 
podem arribar, però 
darrere de tot això hi 
ha un responsable, 
que és el govern”

“La gran vergonya d’aquest país és que el govern 
salva els bancs enlloc de salvar les persones”

Entrevista al tinent d’alcalde d’Acció Social, Joan Torras

bé s’està adreçant al Banc de 
Queviures. És paradoxal, però 
ve gent que no es pot endur 
per ella mateixa el kit d’ali-
ments que els donem, perquè 
no poden, perquè potser van 
en cadira de rodes, o amb 
crosses... Els l’hem de dur a 
casa seva.
Hi haurà horts urbans, tam-
bé a Igualada?
Sí, serviran en part per dotar 
d’aliments frescos al Banc de 
Queviures. Però no ens con-
formem només amb això, tam-
bé hi ha l’ajuda del comerç, 
que és solidari amb el Banc, 
i que ofereix aliments a preu 
de cost. Ara estem valorant 
la possibilitat de crear, en un 
espai municipal buit de dins 
del mercat de la Masuca, un 
lloc on poder guardar el pro-
ducte fresc que ofereixen les 
empreses igualadines. Volem 
incrementar aquesta classe 
de menjar, en el Banc de Que-
viures.
Aquest és un servei que 
s’està fent molt gran. S’am-
pliarà l’horari?
Fa algunes setmanes, ens 
vam trobar amb una important 
saturació de gent. 90 famílies 
que anaven a recollir aliments, 
en un sol dia. Pensem que 
hi ha moltes persones a qui, 
anar a demanar, els genera 
vergonya, i entenc que hi ha 
una qüestió de dignitat perso-
nal que no podem obviar. Per 
això el Banc s’obre el doble 
d’hores, i intentarem reduir el 
temps d’espera. De tota ma-
nera, si detectem algú que ne-
cessita el menjar, no s’espera 
al dia que obre el Banc, se li 
dóna el mateix dia.
Sort dels voluntaris.
Són el millor d’aquesta crisi. 
Ha augmentat la capacitat 
d’ajudar als altres, de forma 
altruista. El nivell de solidaritat 
és altíssim. Pensi que la situa-
ció que viu molta gent ens po-
dria tocar a nosaltres. Escena-
ris que no els desitjaríem ni al 
pitjor dels nostres enemics... 
Per això t’emociona quan veus 
que entitats de la ciutat coŀla-
boren i hi posen el que poden, 
organitzant recollides d’ali-
ments, o d’altres iniciatives. El 

pitjor, però, és que no arribem 
a tothom que voldríem. La in-
sensibilitat del govern espa-
nyol condemna cada vegada 
més persones a convertir-se 
en usuaris d’aquests espais. 
És com el tema de l’atur. Ens 
diuen que hem de crear llocs 
de treball, però també és im-
portant evitar que se’n des-
trueixin. A Madrid no els de-
manem més recursos, sinó 
que no es retallin més els que 
hi ha. Em sap greu, sobretot, 
pels treballadors socials. Són 
molt necessaris, avui.
Avui es qüestionen moltes 
coses.
I molts no saben què diuen. Hi 
ha treballadors que han posat 
en risc la seva integritat, sim-
plement perquè han hagut de 
donar un “no” per resposta. Hi 

ha casos de rodes punxades, 
o de ratllades als cotxes par-
ticulars, o amenaces... Ens hi 
hem trobat, amb això. Nosal-
tres podem arribar on podem 
arribar, però darrere de tot 
això hi ha un responsable, que 
és el govern, que s’ha de mar-
car unes prioritats. Enlloc de 
salvar els bancs, podria salvar 
les persones. Aquesta és la 
gran vergonya d’aquest país. 
El problema de l’habitat-
ge també és un problema. 
Greu.
Molt, i a Igualada també. 
Ara la gent de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca ens 
deriva persones afectades per 
tal de poder ajudar-les, si és 
possible. Hem arribat també a 
un acord amb Catalunya Cai-
xa per poder oferir lloguers de 
preu baix, però estem parlant 
només de 9 habitatges... Els 
ajuntaments podem fer poca 
cosa. Ara intentarem que, el 
qui ha perdut el pis, no hagi de 
pagar la plusvàlua que marca 
la llei.
Hi ha un Pacte Social que 
s’ha fet a Igualada, molt 
benvingut.
Hem fet entre tots un esforç 
important, perquè hi ha molts 
camins oberts. Per exemple, 
beques menjador, per mirar de 
que la canalla de les famílies 
que més malament ho passen 
tinguin almenys garantit un 
àpat al dia. I  no vull dir pasta i 

amanida, sinó carn o peix.
Hi ha ciutats que han optat 
per fer menjadors socials. 
Aquí es farà, això?
Entre les empreses que ens 
ajuden, hi ha Gustauria, vin-
culada al Taller Àuria, que 
fa menjar preparat. Aquests 
aliments tenen un llarg pro-
cés fins que no són útils pel 
consum. L’empresa, abans 
que això passi, ens els ofe-
reix a nosaltres i en dos dies 
els repartim. També hi ha qui, 
pràcticament a preu de cost, 
ens ofereix menjar preparat 
per repartir el mateix dia, però 
això significa més voluntaris. 
Creiem que és millor que fer 
un menjador social, perquè 
genera incògnites. 
Quines?
Els serveis socials que s’ofe-
reixen a Igualada, tots ells, 
tenen una qualitat que és co-
neguda. Si a això afegim que 
els lloguers a l’àrea metropoli-
tana  són més alts... Hi ha gent 
que deixa aquells lloguers, ve 
aquí, on són més baixos, i acu-
deix als serveis socials d’aquí. 
Hem detectat casos així. Un 
menjador social podria tenir 
un efecte crida. No és un acte 
de covardia, sinó de seny.
Hi ha qui diu que aquest 
menjar s’hauria de donar a 
canvi d’algun esforç, per pe-
tit que sigui.
Se’ns diu que el que res costa, 
res val, i és cert, però això que 
diu s’ha de fer bé. També cal 
que, entre tots, vencem una 
mica certa imatge que hi ha, 
que els usuaris d’aquests ser-
veis socials són immigrants. 
No és així. 
Vol dir que això ja no ho té 
tothom bastant clar, ja?
Hi ha encara molta gent que li 
costa admetre-ho, i per això, 
en té reticència de venir. Pot-
ser si el menú diari costés un 
euro, seria diferent. La per-
sona potser, en pagar, no tin-
dria tant la sensació de ser un 
usuari de l’assistència social. 
En trobar-se en una situa-
ció complicada, la societat fa 
una aportació, i l’usuari en fa 
una altra. Estem treballant-ho, 
això. A veure.

www.carretilles.com
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Aquest diumenge 19 de maig, 
a partir de les 7 del matí i du·
rant tot el dia, a la Plaça Pius 
XII se celebrarà la segona edi·
ció de la Festa de l’Arbre de 
Maig, després de l’èxit de la 
recuperació de l’any passat. 
Un altre pi tornarà a lluir plan·
tat al bell mig de la Plaça Pius 
XII.
Els orígens d’aquesta festa es 
remunten a l’època medieval 
amb gran arrelament arreu de 
Catalunya. Era un ritual per a 
la veneració dels esperits de 
la naturalesa amb l’objectiu 
d’aconseguir, a partir del sa·
crifici d’un arbre, que fos un 
any de prosperitat i abundàn·
cia. A Igualada va mantenir-se 
viva fins a finals del segle XIX 
i no va ser fins el maig de l’any 
2012, que organitzada per l’Al-
pi-nisme Club Esportiu, es va 
tornar a dur a terme.

A les 7 del matí tot el conjunt 
de gent aplegada a la Plaça 
Pius XII es dirigirà a buscar 
l’arbre al bosc, es realitzarà 
la tala i es repartirà esmor·
zar gratuït per a tots els as·
sistents. Seguidament es 
transportarà l’arbre a força de 
braços fins a la plaça, seguint 
el recorregut següent: Avin·
guda Europa, C/ de França, 
C/ Lleida, C/ Santa Joaquima 
de Vedruna, Soledat, Plaça 
del Rei, C/ del Roser i Plaça 
Pius XII. Allà mateix es durà 
a terme l’escorxament de l’ar·
bre (11.30h), retirant l’escorça 

L’arbre de Maig es tornarà a plantar, com l’any passat, al bell mig de la plaça Pius XII.

Anoia Jove organitza 
un seminari 
sobre Mobilitat 
Internacional

Diumenge, torna la Festa de l’Arbre 
de Maig a la plaça Pius XII

El departament de Joven·
tut del Consell Comarcal de 
l’Anoia organitza un seminari 
d’introducció a la Mobilitat In·
ternacional de Joves, que tin·
drà lloc el dia 24 de maig de 
10h a 13h a la seu del Consell 
Comarcal. L’objectiu d’aques·
ta activitat és donar a conèixer 
les principals característiques 
i oportunitats de la mobilitat in·
ternacional; reflexionar i inter·
canviar sobre els recursos a 
l’abast i les necessitats en te·
mes de mobilitat internacional.
La sessió va adreçada a tèc·
nics/es de joventut i ocupació, 
informadors juvenils, dina·
mitzadors, orientadors, líders 
associacions juvenils, entitats 
públiques i privades interessa·
des pel tema de la mobilitat de 
joves. 
El programa inclou temàtiques 
com: treball a l’estranger, vo·
luntariat i estades, aspectes 
transversals, projectes euro·
peus de joventut, educació i 
formació, etc. 
L’ inscripció, que és gratuïta, 
cal fer-la adreçant la sol•licitud 
al correu electrònic joventut@
anoia.cat, especificant el nom, 
càrrec i ens local/ administra·
ció/ entitat a la que pertany. 

Detingut un 
per atracar un 
supermercat del 
carrer de la Virtut
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat 6 de maig, 
un home de 45 anys, de naci·
onalitat espanyola i veí d’Igua·
lada, com a presumpte autor 
d’un robatori amb intimidació.
Els fets es remunten al pas·
sat 15 de març quan ens van 
denunciar un robatori en un 
supermercat del carrer Virtut 
d’Igualada. A primera hora de 
la tarda un individu, que ama·
gava la seva identitat amb una 
màscara i una caputxa, va in·
timidar les treballadores amb 
unes tisores i va sostreure la 
recaptació de la màquina en·
registradora. Arran aquests 
fets es va obrir una investiga·
ció que va concloure amb la 
detenció a Igualada del pre·
sumpte autor dels fets.
El mateix dia de la seva deten·
ció es va realitzar una entrada 
en el domicili del detingut on 
es va intervenir una jaqueta 
amb caputxa, una màscara i 
unes tisores, d’idèntiques ca·
racterístiques amb les que es 
va cometre el robatori.
El detingut va passar a dis·
posició judicial el 8 de maig 
davant del jutjat d’Igualada, el 
qual va ordenar el seu ingrés 
a la presó.
 

per tal que quedi el tronc ben 
llis. I així arribarà el moment 
més esperat i emocionant de 
la festa: la plantada de l’arbre 
(12.30), on tota la plaça col-
labora per alçar verticalment 
l’arbre.
Un cop aconseguit l’objectiu, 

es recuperaran les forces amb 
un bon dinar popular (14.00h) 
i un sobretaula. Els tiquets es 
venen anticipadament a un 
preu de 7 euros al Clot del 
Clos i a la Teixidora, o bé, du·
rant el mateix dia a la plaça 
per 8 euros.

A la tarda es realitzarà l’espec·
tacular concurs de grimpaires 
(17.00h), en què els més in·
trèpids podran aconseguir un 
fuet si s’enfilen fins a dalt de 
tot de l’arbre i un pernil per als 
grimpaires més ràpids. Les 
inscripcions del concurs de 
grimpaires es realitzaran al 
moment. Finalment, per clou·
re la festa es farà l’entrega de 
premis als grimpaires i també 
es repartirà berenar entre els 
assistents.
Perquè tot això sigui possi·
ble serà necessària la col·
laboració de tots i totes. Ani·
meu-vos a participar d’aquesta 
gran festa! El 19 de maig, el 
tornarem a plantar.
Col·laboren amb la Festa: 
Associació de botiguers del 
Mercat Municipal de la Masu·
ca, xarcuteria  Cal Passanals, 
Can Roca de la Pedrissa, Cre·
agia, xarcuteria Domènech, 
vins Domènech, Gremi de 
flequers, xarcuteria Ibañez, 
Ibericus, Igualavins, bodega 
Moscatell, xarcuteria Piqué, 
Jardins Roset i A.E. Torxa.

Xerrada sobre la Festa
Com a novetat d’aquest any, 
ahir dijous es va fer una xer·
rada per parlar de la història i 
la sostenibilitat ambiental de la 
Festa. La xerrada es va fer a 
la Teixidora, a càrrec de Dani·
el Vilarrubias i  Marc Talavera.
Per més informació podeu 
visitar la pàgina web www.ar·
bredemaig.cat

Alumnes de l’IES Pere Vives Vich estudiaran 
durant un trimestre a Finlàndia
REDACCIÓ / LA VEU

Cinc alumnes de l’institut Pere 
Vives Vich d’Igualada han 
estat seleccionats per partici·
par en el projecte de Mobilitat 
d’Alumnat Comenius (MAC) 
per cursar un trimestre aca·
dèmic a la ciutat finlandesa de 
Loimaa.  
Els alumnes  seleccionats són 
dos alumnes de 4t d’ESO, 
Enric Prat i Mar Vidal, i tres 
alumnes de 1r de batxillerat: 
Saül Abad, Blai Bosser i Carla 
Verrière. El seu perfil àmplia·
ment científic i aquesta beca 
els permetrà ampliar els seus 
coneixements científicotec·
nològics  en un dels sistemes 
educatius capdavanters al 
món, a banda d’iniciar el curs 
vinent  a Finlàndia i gaudir de 
l’experiència de la immersió 
lingüística i cultural  que ofe·

reix  un entorn nou. 
Donat que el curs acadèmic 
finlandès comença a mitjan 
agost, els nostres alumnes vi·
atjaran allà a l’agost i hi estudi·
aran fins a finals de novembre. 
Tindran una tutora finlandesa, 
que també és la professora 

d’espanyol, que coordinarà, 
orientarà i farà el seguiment 
dels alumnes participants en 
la mobilitat  i de les famílies 
acollidores. 
Aquest projecte suposa l’ini·
ci d’un vincle de treball i col-
laboració entre l’INS Pere Vi·

ves Vich i l’Institut de Loimaa 
de Finlàndia, experiència 
que, a nivell general i tenint 
en compte els resultats PISA 
del país, serà molt enriquidora 
no només per als alumnes en 
particular, sinó també per a tot 
l’institut. 
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Dissabte va tenir lloc, a la pla-
ça de l’Ajuntament d’Igualada, 
el mercat de cooperatives es-
colars, creades pels alumnes 
del curs 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.  
Les cooperatives participants, 
Coopelàpies i Coonine de les 
Escolàpies i Tot per reciclar i 
True Work dels Maristes van 
oferir els seus productes ela-
borats durant el curs present. 
Així, es van poder comprar 
portallapis, punts de llibre, lli-
bretes, articles de bijuteria, 
peluixos i joguines, elements 
de decoració o carteres, la 
majoria d’ells fets amb mate-
rials reciclats. Una de les coo-
peratives fins i tot va instal·lar 
un espai de guarderia per als 
més menuts. 
Durant el mercat, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va 
visitar les parades i va poder 
comprar alguns articles. Tam-
bé hi van assistir tècnics de 

Alumnes “cooperativistes”, en el mercat de la plaça de l’Ajuntament, dissabte passat.

Les cooperatives escolars de Maristes 
i Escolàpies venen els seus productes

la Diputació que coordinen el 
projecte a nivell de tota l’àrea 
de Barcelona.  
El mercat està inclòs en el 
projecte Cultura emprenedo-
ra 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. Durant aquest curs, 
els alumnes han constituït una 

cooperativa, han elegit l’equip 
directiu, han redactat els es-
tatuts i han fet l’aportació 
de capital inicial. Igualment, 
han passat per l’Ajuntament 
d’Igualada per tal de regis-
trar la cooperativa i participar 
d’una sessió d’assessora-
ment, i van sol·licitar el permís 
d’instal·lació a la via pública 
del mercat directament a l’al-
calde de la ciutat. Una part 
dels beneficis que han obtin-
gut amb la venda dels produc-
tes del mercat els destinaran a 
diferents ONGs locals.  

L’INS Mercader participa a 
Munich en un seminari de 
formació intercultural
REDACCIÓ / LA VEU

Durant la setmana del 23 al 
27 d’abril, Marta Mercadé i 
Isant, de l’INS Joan Mercader, 
juntament amb 19 professors 
més  de diferents països, qua-
tre d’ells catalans, ha tingut 
l’oportunitat d’assistir al  semi-
nari “Going Ahead with Euro-
Med”. Els candidats van haver 
de presentar un projecte, que 
va ser valorat  per la  fundació 
Anna Lindh per al diàleg euro-
mediterrani juntament amb el 
Departament d’Educació de 
Munich, els dos organismes 
que han  coordinat i subvenci-
onat aquesta iniciativa. 

Cada participant va fer una 
petita ponència explicant els 
projectes internacionals en 
que participa el seu institut 
(Comenius, Grundvig, inter-
canvis…). En el programa de 
treball hi va haver també unes 
conferències fetes per experts 
en temes d’educació, comuni-
cació, d’aprenentatge intercul-
tural, diversitat cultural... “Ha 
estat una trobada molt interes-
sant i també una bona oportu-
nitat per a establir vincles amb 
altres països per a possibles 
intercanvis o projectes multila-
terals en el futur”, explica Mar-
ta Mercadé. 

Professors catalans en el seminari de Munich, entre ells Marta Mercadé.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge 12 de 
Maig es va celebrar la diada 
familiar de Mestral i de Mont-
clar. Moltes famílies van po-
der gaudir d’algunes activitats 
organitzades per les AMPES 
dels col·legis.
Una de les activitats a desta-
car va ser el primer passeig de 
la ciència que es va celebrar 
a les instal·lacions de Mestral. 
Allà, els visitants van poder 
visitar diferents seccions en 
les que es tractaven les dife-

Molt ambient al Mestral en una exposició de ciència i emprenedoria
rents disciplines científiques 
(astronomia, aerodinàmica, 
ecologia i medi ambient, bio-
logia i química, entre d’altres). 
El material, cedit per instituci-
ons com Fundació La Caixa, 
Generalitat de Catalunya o 
familiars d’alguns alumnes, va 
captar l’atenció del públic as-
sistent.
A més d’aquest passeig, es va 
fer l’exposició d’un dels projec-
tes d’emprenedoria que s’han 
creat a Mestral. En aquest es-
pai, els alumnes van projectar 

un anunci que havíen fet, van 
exposar el seu producte, el 
packaging, unes fotografies i a 
més van instal·lar una parade-
ta on van vendre el producte 
final. Els diners recaptats ani-
ran a parar a una ONG.

Conferència sobre ciència 
i màgia matemàtica
Ja per acabar l’activitat de 
Mestral, un dels professors 
(Sr.Arbó), va fer una confe-
rència anomenada Ciència i 
màgia matemàtica. En ella, es 

va reivindicar la necessitat de 
qüestionar-se tot allò que ens 
envolta, de fer ciència amb el 
nostre entorn. També es van 
plantejar preguntes com el 
perquè del blau dels oceans o 
si neix abans l’ou o la gallina. 
Ja en els últims minuts de la 
conferència, el ponent va treu-
re un nen del públic i van fer 
màgia amb paper i material 
manipulable.
L’activitat va tenir una gran 
acollida, ja que van visitar-la 
gairebé 200 persones. 

Informa als seus clients i amics: 

NOU HORARI D’ESTIU 
Obert de dilluns a dissabte.

Cuina OBERTA divendres i dissabtes 
 �ns a les 23h.

Els DIUMENGES TANCAT

ANOIA CONSULTING, S.L.
CORREDORIA D’ASSEGURANCES

ASSEGURANCES

IGUALADA: c/ Pujades, 58. 08700 Igualada
Tel. 93 805 26 31. Fax. 93 803 75 30
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Grup Carles va organitzar el 
passat 8 de maig, a la Bibli-
oteca Central d’Igualada, la 
presentació del llibre “Què fan 
els bons directius” de Jaume 
Llopis, professor de l’IESE, 
reconegut per la seva àmplia 
experiència professional en la 
direcció d’empreses. 
L’acte, presentat per Xavier 
Carles, director general de 
Grup Carles, va començar 
amb la intervenció de l’empre-
sari de La Pobla de Claramunt, 
Josep Payola, director Gene-
ral d’MB Papeles Especiales, 
S.A. (Grupo Miquel y Costas), 
que explicà la seva experièn-
cia com a directiu, davant la 
transformació en què es tro-
ba la societat i  la necessitat 
de canvi de les funcions dels 
directius per tal d’afrontar-los. 
Payola explicà que el seu Grup 
“creu en l’Anoia i inverteix en 
la comarca gràcies a la gent 
que hi treballa.” I, alhora, posà 
èmfasi en què la seva organit-
zació creu en idees i persones 
i aquest és el tret que els dife-
rencia. Les nostres empreses 
no poden competir, per preu, 
amb el xinesos i, per tant, cal 
buscar aquests elements dife-
renciadors que regeixin el fu-
tur de les organitzacions i en 
permetin el creixement.
L’empresari anoienc va donar 
pas al professor Jaume Llopis, 
que inicià la seva intervenció 
explicant que en un escenari 
de retallades de la despesa 
pública, de caiguda del con-
sum privat i de depressió de 
les inversions, l’únic motor que 
no s’ha parat i que pot tirar de 
l’economia és el sector exteri-
or. Llopis afegí que, lamenta-
blement, encara són poques 

Llopis, durant la seva exposició.

Lliçó magistral de Jaume Llopis en la presentació 
del llibre “Què fan els bons directius”

Hi ha col·lectius que conside-
ren que la dignitat humana ha 
de tenir una contraprestació 
dinerària. Defensen que pel 
sol fet de néixer ja es tenen 
uns drets econòmics. En di-
uen solidaritat i justícia social. 
Potser per això l’Assemblea 
de Treballadors de Barcelona 
impulsa una iniciativa legisla-
tiva popular per demanar una 
renda mínima de 664 euros al 
mes, tant si es treballa com 
si s’està sense poder fer res. 
Però mentre uns en diuen que 
és necessitat i la justícia, al-
tres ho consideren una absur-
ditat que esdevé bogeria. Amb 
aquesta quantitat, es pot por-
tar una vida digna? Per què 
no 1.000, o millor 3.000? Però 
si estem parlant de drets, en 
el món hi ha molts milions de 
persones que viuen amb un 
euro al dia i somnien en gua-
nyar-ne 400 al mes i la quanti-
tat de diners no hauria d’estar 
vinculada ni a la idoneïtat, ni a 
la geografia, sinó a la mateixa 
condició humana. 
Però ací amb un euro no n’hi 
ha ni per un cafè. Viure digna-
ment és fer-ho pel damunt del 
llindar de la pobresa? Quin és 
aquest? Ací FOESSA el va fi-
xar el 2011 (per a una persona 
que viu sola) en 7.800 euros 
anuals. Així a Catalunya un 
21,9% de la població viu sota 
el llindar pobresa. La població 
major de 65 anys és el col-
lectiu més vulnerable amb una 
taxa de risc a la pobresa del 
25,1%, seguida dels menors 
de 16 anys (23,4%). Una de 
cada cinc llars té uns ingres-
sos anuals inferiors a 14.000 
euros. Més de nou-centes 
mil persones estan a l’atur. Hi 
ha prop de deu mil persones 
sense sostre. I a Espanya mig 
milió de famílies viuen dels 
ingressos dels avis. Gairebé 
11,6 milions de persones en 
risc d’exclusió social i el 9,1% 
de les famílies té tots els seus 
membres a l’atur. I a la UE 115 
milions de persones estan en 
situació de pobresa. (23,1% ).
El primer problema radica 
doncs en el mateix concepte 
de l’ajut i les conseqüències 
de la dependència, la pèrdua 
de llibertat i els abusos de 
l’aprofitament de les necessi-
tats. Ja veiem que hi ha molta 
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gent que pateix. Però tampoc 
es poden tancar els ulls a qui 
se n’aprofita. Alguns ajunta-
ments ja han detectat casos 
de gent que s’empadrona amb 
algun familiar per obtenir ajuts 
i després, la mateixa persona, 
una volta ja els té, fa la matei-
xa operació en altres poblaci-
ons i així obté quantitats que 
molts que treballen no gua-
nyen. El mateix que fan alguns  
immigrants obtenint-los en di-
ferents estats comunitaris. I no 
és només un problema dels 
desvalguts que vénen de l’Àfri-
ca. També hi ha europeus que 
vénen a tractar-se en els hos-
pitals catalans perquè les llis-
tes d’espera i els serveis són, 
malgrat tot, més favorables 
que en els seus països.  
Però tot i aquests desajustos, 
el més negatiu d’aquest con-
cepte de pagament fix és que 
desincentiva treballar. Tenir 
assegurada la vida sense fer 
res, ho acaba paralitzant tot. 
Avui hi ha a Espanya un col-
lectiu de catorze milions que 
ha de pagar la resta (trenta mi-
lions). És a dir un que genera 
riquesa en porta dos carregats 
a l’esquena, siguin assalariats 
o subvencionats. I és pregun-
ta fins on ha de ser solidari. 
El mateix que pensen els que 
han estalviat, mentre molts 
s’ho gastaven tot per “viure” i 
ara demanen que l’estat pugi 
impostos per rebre així els 
ajuts que necessiten. 
Es pot fer demagògia i parlar 
de repartir millor. Però la lli-
bertat es té quan tothom pot 
valer-se per un mateix i no 
depèn dels altres. Per això, el 
ciutadà demana que es pren-
gui seriosament la creació de 
llocs de treball. És conscient 
que, quan n’hi ha amb escreix, 
es pot parlar de tot. Del jornal 
mínim i d’atendre els que, per 
una circumstància o un altra, 
no es poden valdre. 
La societat ho demana als 
seus representants polítics 
(que massa sovint ja no sap 
a qui representen). La majoria 
de ciutadans volen viure amb 
dignitat i no tenir que esperar 
almoines ni ajuts. I tenir les 
oportunitats suficients per no 
necessitar utopies que difícil-
ment es podran pagar.

Viure

les empreses espanyoles ex-
portadores i insistí que és cab-
dal, perquè l’aventura exterior 
no estigui condemnada al fra-
càs, la necessitat d’oferir més 
valor que els nostres competi-
dors, reflexió que va estar to-
talment alineada amb la inter-
venció de Josep Payola.
Llopis intentà aclarir quin ha 
de ser el rol de l’alt directiu 
d’avui: les seves habilitats i 
característiques personals, 
que porten a l’èxit de l’empre-
sa, iŀlustrant les seves idees 
amb experiències explicades 
per directius exceŀlents so-
bre com entenen ells l’alta di-
recció i quines són les seves 
prioritats a l’hora de dirigir en 
el segle XXI. Així mateix, va 
insistir que comptar amb les 
persones i estructures organit-
zatives adequades és un as-
pecte determinant per a l’èxit 
de qualsevol organització.
Llopis va concloure la seva 
intervenció llençant una reco-
manació a tots els empresaris: 
“la necessitat de regeneració 
constant del propi model de 
negoci, per seguir sent com-
petitiu, adaptant els actius tan-
gibles i intangibles a la conjun-
tura del moment, encara que 

el negoci vagi bé.”
Els dos conferenciants van 
insistir que el motor que ens 
ha de treure de la crisi és la 
internacionalització i que, mal-
grat el fet negatiu que siguin 
poques les empreses que ex-
porten, això demostra que hi 
ha un gran potencial de crei-
xement: “el mercat és el món 
i ens hem de creure capaços 
de vendre a tot el món.”
L’acte, adreçat al món empre-
sarial, va comptar amb una 
gran participació de dirigents 
empresarials d’arreu de la 
comarca que no van voler re-
nunciar a poder escoltar dues 
persones expertes en mana-
gement que tenien molt a ex-
plicar en temes de direcció i 
economia d’empresa. 
A la finalització de l’acte, el 
professor de l’IESE va signar 
a tots els assistents que van 
desitjar-ho el seu llibre “Què 
fan els bons directius.”
Per part de Grup Carles, es va 
fer palès el compromís de la 
consultora amb la millora del 
teixit empresarial de l’Anoia, 
en aquesta ocasió amb l’orga-
nització d’una jornada sobre 
un tema de màxima actualitat 
per als empresaris.

Dijous vinent, Apinas i Àuria organitzen una 
xerrada sobre l’educació emocional
Apinas, Taller Àuria SCCL, 
Fundació Privada Àuria i 
Gustauria amb el suport de 
DINCAT (Discapacitat Intel-
lectual Catalunya)  organitzen 
una nova xerrada amb el títol “ 
Aspectes Educatius. Els límits 
, l’educació emocional i les ru-
tines “ a càrrec de la Sra. Mò-
nica Vázquez Selma, Treba-
lladora Social de la Fundació 

Catalana Síndrome de Down. 
L’objectiu és donar a conèixer 
quins són els  aspectes per 
tenir en compte a l’hora d’edu-
car els nostres fills  i familiars 
amb una discapacitat intel-
lectual ,  i acompanyar-los cap 
el repte de fer-se adults ,així 
com saber quins són el límits, 
les rutines, com ajudar-los a 
créixer en autonomia, segure-

tat i confiança.
La xerrada adreçada a les fa-
mílies de les diferents entitats,  
també està oberta a la ciuta-
dania interessada en aquesta 
temàtica. Es realitzarà el pro-
per dia 23 de maig a les 15:30 
a la Sala d’Actes Josep Orgué 
de la Fundació Privada Àuria, 
a l’Avinguda Andorra, 28, dar-
rera la caserna dels Mossos.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Continuen els actes del 60è 
aniversari de l’Agrupament 
escolta i guia Jaume Cares-
mar i MªAntònia Salvà, el co-
negut “Cau”. El diumenge 26 
de maig, antics i actuals mem-
bres de l’Agrupament Escolta i 
Guia Jaume Caresmar i Maria 
Antònia Salvà realitzaran l’as-
censió al Cogulló (877 metres) 
a Castellfollit del Boix, acom-
panyats de les seves famílies, 
amics i tothom que s’hi vulgui 
apuntar.
El Cogulló de Can Torra cons-
titueix un mirador excepcional 
de la unitat orogràfica que for-
men la Serra de Can Torra i 
les valls de Grevalosa i Ca-
nyelles a l’extrem sud-oest 
de la comarca; als termes de 
Castellfollit del Boix i Rajadell 
bàsicament. La caminada és 
apta per a totes les edats.
La sortida serà el diumenge a 

Noves xerrades de 
Cuidadors Anoia

El CAU continua celebrant el 60è 
aniversari amb una ascensió al Cogulló

Cuidadors Anoia organitza no-
ves xerrades aquest mes de 
maig. El dijous 23, a les 15.30 
a l’Hospital de Dia Sant Jordi, 
es parlarà sobre la introducció 
a les teràpies assitides amb 
animals. Aquesta està oberta 
a tothom, dirigida a professi-
onals i particulars interessats 
en el com i el perquè es rea-
litzen les teràpies assistides 
amb animals. Història, estruc-
tura i equip.
El dia 30 de maig, a les 18 
hores a la seu de l’AFAB, al 
Centre Cívic Montserrat, xer-
rada sobre transferències, 
com moure al malalt sense 
riscos. L’objectiu de la xerrada 
és donar eeïnes pràctiques al 
cuidador per tal de minimitzar 
els riscos de lesions, tant en 
nosaltres com en la persona 
que movilitzem. Està oberta a 
tothom.  

Diumenge, sortida 
d’AENA als “cinc 
salts” de Cabrera

AENA (Associació per a l’Es-
tudi de la Natura de l’Anoia) 
organitza una sortida matinal 
als 5 Salts de Cabrera d’Ano-
ia, el proper diumenge 19 de 
maig. La sortida comença al 
poble de Canaletes, després 
començarà la caminada i ens 
endinsarem pel Torrent de la 
Bleda i fins al Salt dels Cups, 
desprès passarem al espec-
tacular Salt del Cargol, farem 
una mica de rappel i sortirem 
gairebé davant dels Salts dels 
Capellans,  ja només ens que-
den per visitar el Salt de la 
Mala Dona i finalment  el salt 
menys conegut i amb alguna 
petita dificultat el de l’Aigua 
Fresca, des d’on tornarem a 
agafar el camí que ens porta-
rà al inici d’aquesta fotogènica 
i bonica caminada.
Punt de trobada a les 8:00 h al 
Bar Marsal, al final del Passeig 
Verdaguer. Desplaçament 
en cotxes particulars. Dura-
da aproximada: 4 h. Hi ha un 
tram que s’ha de grimpar una 
mica amb l’ajut de cordes. Cal 
portar aigua, esmorzar, crema 
solar  i càmera.

Quasi 3.000 kilos 
d’aliments solidaris 

Amb la col·laboració del Car-
refour Market del Passeig Ver-
daguer i la colla de voluntaris, 
es va recollir 2.300 quilos d’ali-
ments per el Banc de Queviu-
res d’Igualada i l’Asil. La Fun-
dació Carrefour va fer donació 
de 650 quilos addicionals que 
també s’entregaren al Banc de 
Queviures. 

Una exposició 
itinerant dóna el tret 
de sortida al projecte 
Voluntariat Sènior

Demà dissabte 18 de maig a 
2/4 de 12 del matí, a la seu del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
se celebrarà la inauguració 
d’una exposició que vol ser 
itinerant a tots els municipis 
de la comarca i on es mostren 
els 28 projectes de 7 entitats 
comarcals diferents; Creu 
Roja, Càritas, Fundació Àuria 
Privada, Consorci Sociosani-
tari d’Igualada, Fundació Sant 
Josep, AMPA Mare de Déu 
del Portal i Xarxa d’entitats de 
Gent Gran de Capellades. 
Aquests projectes cerquen 
voluntaris/àries sèniors amb 
diferents perfils. L’exposició 
pretén sensibilitzar i animar a 
les persones grans a fer tas-
ques de voluntariat per tal de 
millorar el benestar de la soci-
etat actual.
En l’acte de celebració hi serà 
present diferents representa-
cions polítiques. També s’hi 
ha convidat a regidors/es de 
l’àrea de Benestar Social dels 
ens locals, així com les enti-
tats participants i els membres 
del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia. Alhora, es vol convi-
dar a totes les persones grans 
interessades en el projecte.

dos quarts de nou del matí de 
l’estació d’autobusos d’Igua-
lada i la tornada aproximada-
ment a les 2 del migdia. El des-
plaçament serà amb autocar i, 
per un preu de 2€, s’inclourà 
autocar i esmorzar. Us podeu 
inscriure a través del correu 
electrònic (agrupament@ca-
uigualada.org), abans del diu-
menge 19 de maig.

Cerimònia de record
Aprofitant aquesta trobada, 

realitzaran un acte per recor-
dar tots els amics i companys 
que, al llarg d’aquests 60 anys 
d’escoltisme i guiatge a Igua-
lada, ens han deixat. En la 
seva memòria, plantaran un 
roure al cim del Cogulló.
La caminada al Cogulló forma 
part del projecte 60 anys, 60 
cims. L’eix transversal de l’ani-
versari de l’agrupament és el 
projecte anomenat “60 anys, 
60 cims”.  
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El passat diumenge 5 de maig 
va tenir lloc a les instal·lacions 
del Club Amics del Gos el 
41è Concurs Ciutat d’Iguala-
da; concurs ja tradicional de 
bellesa canina puntuable pel 
Campionat de Catalunya que 
enguany va tenir 235 parti-
cipants provinents de tot ar-
reu de Catalunya i que es va 
caracteritzar per un ambient 
tranquil, festiu i professional 
sota un sol esplèndid.
Els assistents van poder veu-
re multitud de races molt dife-
rents, des de crestats xinesos 
fins molossos impressionants 
o elegants galgos afganos, 
passant pels nòrdics, pastors, 
gossos de caça... 
Les races guanyadores abso-

Amics del Gos va celebrar 
el Concurs Caní Ciutat d’Igualada

lutes van ser un preciós alas-
kan malamute en primer lloc, 
un pressa canari en segon lloc 
i un petit fox-terrier en tercer 
lloc.
Des de la directiva del Club 

Amics del Gos agraïeixen la 
participació de tots els assis-
tents així com la tasca dels 
jutges, que esperen veure el 
proper any.

Dues alumnes de l’Acadèmia Igualada, 
campiones a la final nacional de cros
REDACCIÓ / LA VEU

Des de novembre fins al febrer  
s’han celebrat tot un seguit 
de curses de cros escolars a 
l’Anoia. Aquest circuit acaba 
amb la Final Nacional de Cros 
dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya, que es va ce-
lebrar el passat diumenge, 28 
d’abril, a Olvan (Berguedà). 
La Marcel·la i la Júlia Solé, de 
4rt de primària de l’Acadèmia 
Igualada, aconseguiren la pri-
mera i la segona posició. Es 
mereixen una gran felicitació 

pel seu esforç ja que les con-
dicions meteorològiques no 

van acompanyar gaire el dia.

Xerrada a Apinas 
sobre la manca 
d’atenció d’infants i 
adolescents

El proper 30 de maig, a les 
19.30 hores, Apinas us con-
vida a una xerrada sobre un 
tema de molta actualitat a 
nivell sanitari i educatiu: la 
manca d’atenció i l’excés de 
moviment d’alguns infants i 
adolescents. 
Professionals clínics que 
atenen les consultes sobre 
aquests símptomes faran una 
xerrada oberta a tothom, a 
l’auditori Apinas, al passeig 
Verdaguer 45. 
Hi participaran la psiquia-
tra Dra. Constança Gairal 
Sánchez-Oro, i el psicòleg clí-
nic Joan Beumala i Solé.
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REDACCIÓ / LA VEU

L’any passat més de 1.000 
persones de la comarca van 
participar en algun projecte o 
acció coordinat pel Pla de Ciu-
tadania i Immigració del Con-
sell Comarcal de l’Anoia.
En el marc de la Llei d’aco-
llida, l’any 2012 el Consell 
Comarcal va organitzar 12 
cursos de coneixement de la 
societat catalana amb gairebé 
200 participants, 11 cursos de 
català (amb la col·laboració 
del servei comarcal de català 
del Consorci per  a la Norma-
lització Lingüística) amb gaire-
bé 170 inscripcions i 6 cursos 
d’alfabetització amb més d’un 
centenar d’alumnes.  El servei 
d’acollida itinerant va atendre 
360 persones i el programa 
d’acompanyament al reagru-
pament familiar una trentena. 
Les diverses accions que 
s’emmarquen en el Programa 
Integral d’Acollida de l’Anoia 
s’adrecen no només a perso-
nes nouvingudes sinó a per-
sones d’origen estranger que 
resideixen a la comarca fa 
més de dos anys i que, en el 
moment de la seva arribada, 

Una de les sessions del Pla de Ciutadanis i Immigració. 

Un miler de nouvinguts participa del 
pla del Consell sobre immigració

no van poder participar en un 
procés d’acollida formal.
D’altra banda, el servei de 
mediació ciutadana orientat a 
fomentar la convivència a tra-
vés de prevenció i la resolució 
de conflictes a nivell veïnal, 
familiar i escolar va atendre 
més d’una setantena de casos 
i la mediadora va impartir 25 
tallers per a promoure la me-
diació i la millora de la comu-
nicació a diversos IES de la 
comarca en els que van parti-

cipar 200 alumnes. 
Amb l’objectiu de promoure la 
formació continuada dels pro-
fessionals de la comarca en la 
gestió de la diversitat, el Pla 
de Ciutadania i Immigració va 
organitzar 6 cursos de forma-
ció en els que van participar 
més de 100 professionals en 
els que es van tractar aspec-
tes d’estrangeria, gestió de ru-
mors i convivència, mediació 
ciutadana i homologació de 
títols, entre d’altres. 

JCI lliura al Parlament material 
de l’experiència Cal Font Corner
REDACCIÓ / LA VEU

El programa que la Jove Cam-
bra d’Igualada va realitzar per 
la Diada de Sant Jordi, Cal 
Font Corner, acabà finalment 
ahir dilluns a la tarda amb la 
visita dels participants junta-
ment amb membres de l’enti-
tat al Parlament de Catalunya.
 La visita, tal i com estava pre-
vist, tenia el clar objectiu d’en-
tregar personalment els víde-
os enregistrats per alguns dels 
joves de la comarca durant la 
festa de Sant Jordi a l’estand 
de JCI Igualada i dirigits als 
governants del país.
Cal Font Corner és un progra-
ma ideat i realitzat per la Jove 
Cambra d’Igualada que pretén 
donar l’oportunitat als més jo-
ves de dirigir-se directament a 
tots els partits polítics del país, 
seguint el model de l’Spea-
ker’s Corner de Londres.
Així doncs ahir,  alguns dels 
participants al programa con-
juntament amb el director del 
mateix, Albert Albareda, la 
resta d’organitzadors i la pre-

Estudiants de Cornellà visiten el servei 
de Farmàcia de l’Hospital d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Amb l’objectiu de complemen-
tar la formació als alumnes 
de primer curs del mòdul de 
Farmàcia de l’Institut Miquel 
Martí i Pol de Cornellà, el pas-
sat 7 de maig, es van traslla-
dar un grup de 22 estudiants 
per aprendre el funcionament 
de la Farmàcia de l’Hospital 
d’Igualada. 
Val a dir que el Servei de 
Farmàcia ja ho va fent peri-
òdicament amb els alumnes 
de l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada i justament, aquest 
institut de Cornellà era la ter-
cera vegada que porta els 
alumnes. 
La visita va constar de dues 
parts:  una primera de forma-
ció teòrica a la sala d’actes de 
l’hospital, on el cap de Servei 
de Farmàcia va fer una intro-
ducció a la farmàcia hospita-

sidenta de l’entitat, Xenia Cas-
telltort, van  realitzar la visita al 
Parlament i es van entrevistar 
directament amb la Molt Ho-
norable Presidenta del Parla-
ment, la sra. Nuria de Gispert 
i Català.
Durant l’entrevista Castelltort li 
ha transmès la voluntat de que 
els vídeos enregistrats puguin 
arribar a tots els grups polítics 
del Parlament amb el clar ob-
jectiu de que la veu dels més 
joves sigui escoltada.
La visita dels membres de JCI 
ha estat rebuda per les dipu-
tades Maria Senserrich i Alba 
Vergés de CIU i ERC respecti-
vament, ambdues de la ciutat 
d’Igualada, les quals han ma-
nifestat gran satisfacció per 
la iniciativa de dirigir les veus 
dels joves anoiencs als diri-
gents del país.
La valoració global de la visita 
per part de tots els membres 
de JCI Igualada és de molt po-
sitiva i  destaca la bona acolli-
da de Cal Font Corner i l’alta 
participació aconseguida.

Xènia Castelltort, amb la presidenta del Parlament Núria de Gispert.

lària.
Posteriorment, dos tècnics del 
mateix servei, van explicar les 
diferents tasques que es rea-
litzen a la farmàcia de l’Hospi-
tal, així com també com s’es-
tructura el Servei.

En una segona part, els alum-
nes van poder visitar algunes 
unitats com la d’Urgències, 
l’Àrea Sociosanitària i final-
ment, el propi Servei de far-
màcia. 

22 estudiants de Cornellà van visitar el nostre Hospital.

AJUNTAMENT D'ARGENÇOLA      

ANUNCI

Segons l’establert en l’article 48/1 de decret legisla-
tiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme,  es sotmet  a informa-
ció pública  a la secretaria d’aquest Ajuntament, per 
un termini d’un mes, l’expedient endegat a petició 
del Sr. Ramon Torner Roig per reconstrucció masia 
Cal Felix  d’aquest terme municipal d’Argençola.

Argençola a  16 de maig de 2013.

Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola
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Els ajuntaments de l’Alta Anoia preocupats 
pels possibles sondejos d’urani a la zona

L’Alta Anoia compta amb un extens paisatge natural, com aquest proper a Pujalt.

ICV-EUiA pregunta al Govern sobre 
els permisos de les prospeccions
REDACCIÓ / LA VEU

Arran del coneixement 
d’aquesta petició per part 
de la filial de l’empre-
sa australiana Berkeley 
Resources Limited, el 
grup parlamentari d’Ini-
ciativa Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA) ha 
registrat al Parlament de 
Catalunya tot un seguit 
de preguntes adreçades 
al Govern sobre el per-
mís de prospecció d’urani 
a l’Alta Anoia. L’autorit-
zació, sol·licitada per la 
filial espanyola de l’em-
presa australiana Berke-
ley Resources Limited, 
afectaria, tal i com hem 

remarcat, a vuit municipis 
de la comarca de l’Anoia 
i un del Solsonès. A data 
d’avui, només han estat 
informats oficialment els 
alcaldes i alcaldesses 
dels municipis afectats a 
través d’una carta.  
Així, el grup parlamentari 
ecosocialista ha sol·licitat 
més informació en rela-
ció al permís, com ara, 
des de quan el govern 
era coneixedor d’aquesta 
petició i quina és la seva 
postura al respecte.
La petició de prospecció 
d’urani se suma a d’altres 
conflictes mediambien-
tals latents a la Catalunya 
Central, com els permisos 

de prospecció d’extracció 
d’hidrocarburs mitjançant 
la tècnica del fracking o 
el dipósit de gas projectat 
per Gas Natural al muni-
cipi de Balsareny.  
Per al govern, aquestes 
prospeccions d’urani a 
l’Alta Anoia podrien sig-
nificar una possible font 
d’ingressos, com les que 
va suposar al juny del 
2011, quan el govern va 
donar permisos a l’em-
presa ENAGAS SA per 
a fer prospeccions de 
petroli i gas a la matei-
xa Catalunya Central, en 
aquest cas cap a l’Anoia, 
a més de les comarques 
de Lleida i Tarragona.

El mapa de l’Anoia, amb la zona ataronjada on es troben els municipis afectats.

MARIA SAYAVERA / LA VEU

Després que la Plataforma 
Aturem el Fracking (PAF) ce-
lebrés, en les darreres set-
manes, diversos actes a la 
comarca en contra d’aques-
tes prospeccions al territori, 
ara és l’urani el protagonis-
ta del subsòl de l’Alta Anoia. 
I és que, l’empresa Minera 
del Río Alagón SL, una filial 
de l’australiana Berkeley Re-
sources Limited, ha sol·licitat 
al departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya, realitzar 
prospeccions per buscar ura-
ni al subsòl de nou municipis 
catalans, vuit dels quals ano-
iencs, i un del Solsonès. Així, 
el grup Minera del Río Alagón 
SL voldria fer sondejos al terri-
tori de l’Alta Anoia, pertanyent 
als municipis de Castellfollit 
de Riubregós, Pujalt, Veciana, 
Sant Martí Sesgueioles, Prats 
de Rei, Calaf, Calonge de Se-
garra i Sant Pere Sallavinera. 
El municipi de la comarca de 
Solsona que estaria afectat, 
és la Molsosa, a tocar de Cas-
tellfollit. 
L’empresa interessada en la 
recerca d’urani té seu a Sa-
lamanca i es dedica a la in-
vestigació, desenvolupament 
i explotació de qualsevol tipus 
de jaciments minerals ener-
gètics, tant a l’estat espanyol 
com a l’estranger. Mineras del 
Río Alagón és una filial però, 
de l’empresa australiana Ber-
keley Resources Limited, una 
companyia d’explotació i de-
senvolupament d’urani, amb 
seu a Perth, Austràlia, tot i que 
la seva base de projectes es 

troba a Salamanca, on l’em-
presa espanyola hi fa l’explo-
tació. Segons Berkeley Re-
sources Ltd, estan treballant 
per convertir-se en el proper 
productor d’urani d’Europa, 
focalitzant la seva activitat a 
l’estat espanyol, amb el què 
anomenen “Salamanca Pro-
ject”. D’altra banda, en els 
seus projectes regionals de fu-
tur, hi inclouen Calaf, indicant 
la seva situació geogràfica, el 
tipus de carbó i urani que se 
n’obtindria, i fins on es farien 
les extraccions, a 150 metres 
sota de la superfície. Segons 
Berkeley, “l’avaluació d’aquest 
projecte es troba en les seves 
primeres etapes i encara no 
s’han fet els sondejos”. 

Oposició conjunta
Els vuit ajuntaments anoiencs 
afectats van rebre el passat 
mes d’abril, una carta de la 
Direcció General de Qualitat 
Ambiental, pertanyent al de-
partament de Territori i Soste-
nibilitat, en què se’ls notificava 
la intenció d’aquesta empresa 
de fer prospeccions d’ura-
ni i carbó a la zona, d’entre 
50 i 100 metres de profundi-
tat, donant-los deu dies per 
fer qualsevol al·legació. En 
aquest sentit, tots els ajunta-
ments afectats s’hi van mos-
trar contraris i van presentar 
al·legacions o escrits al res-
pecte. En aquest cas, segons 

l’alcalde de Calonge de Se-
garra, Xavier Nadal, “la prime-
ra de les al·legacions que vam 
fer va ser demanar més temps 
per a analitzar bé el projecte 
que se’ns va donar a conèi-
xer, ja que deu dies són molt 
pocs per a poder presentar 
al·legacions”; d’altra banda, 
l’ajuntament de Calonge va 
presentar dues al·legacions 
més, fent referència a les 
conseqüències negatives que 
podrien tenir les prospeccions 
per a l’aigua que el municipi 
extreu del subsòl, a més de 

l’impacte mediambiental i les 
repercussions en la salut que 
podria provocar l’extracció 
d’aquest mineral. Per la seva 
banda, Jesús Torrens, alcalde 
de Sant Martí Sesgueioles, ex-
plica que “vam enviar un escrit 
assegurant que no donaríem 
cap permís per a fer les pros-
peccions”. Segons Torrens, 
les prospeccions suposen 
moviments de terra pels quals 
l’ajuntament ha de donar per-
mís d’obra, i van encoratjar a 
la resta de consistoris a no do-
nar els permisos. L’alcalde de 

Sant Martí va participar, junta-
ment amb d’altres alcaldes de 
la zona, en una reunió amb la 
Direcció General de Qualitat 
Ambiental, on van mostrar la 
seva oposició rotunda. Sant 
Martí de Sesgueioles seria el 
terme municipal menys afec-
tat pels sondejos, però sí que 
afectaria termes veïns, colin-
dants amb Sant Martí. 
L’alcalde de Veciana, Jordi 
Servitge, qüestiona el procedi-
ment que ha seguit la Gene-
ralitat per donar-los a conèixer 
el projecte, ja que “vam rebre 
la notificació abans de Set-
mana Santa i amb molt pocs 
dies de marge per a presentar 
aŀlegacions”. En aquest sentit, 
Servitge va presentar un escrit 
al departament demanant un 
pròrroga per poder analitzar 
amb calma la informació rebu-
da. Paral·lelament, els ajunta-
ments de l’Alta Anoia es varen 
reunir, acordant mostrar una 
imatge d’oposició conjunta 
davant les intencions de l’em-
presa de Salamanca. Per a 
l’alcalde de Veciana, “la infor-
mació rebuda per part del De-
partament va ser molt bàsica 
i de moment no sabem quina 
és la seva posició davant el 
projecte”. Veciana portarà al 
Ple municipal de la setmana 
vinent un manifest declarant-
se “territori lliure d’extraccions 
de combustible”.

L’empresa australiana 
Berkeley Resources 
es troba al darrere 
d’aquests sondejos
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Conca d’Òdena

Més de 300 persones participen   
a la Marató de Donació de Sang

Can Papasseit va acollir la Marató d’enguany en un dia laborable.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El Banc de Sang i Teixits, l’As-
sociació de Donants de Sang 
de l’Anoia i l’ajuntament de Vi-
lanova del Camí han agraït la 
solidaritat a la població i han 
valorat amb satisfacció els 
resultats de la 7a Marató de 
Sang que aquest any s’estre-
nava en dia laborable. 
Més de tres-centes persones 
es van acostar a Can Papas-
seit per donar sang durant la 
Marató del passat divendres. 
De les 351 donacions, 336 es 
van fer efectives i la resta, 25 
en total, varen ser oferiments 
de persones que en aquell 
moment no van poder donar 
sang per preinscripció mèdi-
ca. El responsable del Banc 
de Sang i Teixits a la Catalu-
nya Central, Kalhed Katib va 
ressaltar la xifra de 51 perso-
nes que van donar sang per 
primera vegada i es van iniciar 
en la donació en aquesta 7a 
Marató de Sang a Vilanova 
del Camí. També va destacar 
l’augment de participació de 
joves, “la qual cosa sempre és 
una molt bona notícia”.
El canvi de data de l’esdeveni-

ment, que sempre s’havia fet 
en dissabte, ha estat valorat 
de manera molt positiva, tant 
pel que fa a la distribució dels 
donants, que es van repartir 
més al llarg de tot el dia, com 
per la xifra final. La regidora 
de Serveis Personals de Vila-
nova del Camí, Pepita Còdol, 
també presidenta de l’Associ-
ació de Donants de Sang de 
l’Anoia va subratllar la parti-
cipació dels infants en la pro-
moció d’aquesta 7a Marató de 
Sang de Vilanova del Camí i 
va remarcar la importància de 

tenir-los presents en aquesta 
activitat també en el futur, no 
només per treballar la seva so-
lidaritat en aquest tema des de 
petits sinó també pel reclam 
que han fet entre les famílies. 
L’alumnat de 5è i 6è van tre-
ballar el tema de la donació de 
sang a l’escola i també van fer 
aportacions a l’esdeveniment, 
amb eslògans i exposicions. 
Un any més, l’organització ha 
agraït la implicació de les en-
titats i establiments que van 
ajudar a fer més amena la jor-
nada i atraure la participació.

Vilanova fa un homenatge a 
l’empresa centenària Verdés

Joan Vich i Felip Verdés, davant la rotonda de la fàbrica vilanovina.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’alcalde Joan Vich i Felip Ver-
dés,  president de Tallers Felip 
Verdés, van presidir divendres 
passat la inauguració de la ro-
tonda que hi ha just davant la 
factoria vilanovina i a l’entrada 
del polígon Riera de Caste-
llolí. Joan Vich va assegurar 
que en moments tant compli-
cats com els actuals, és una 
satisfacció poder parlar d’una 
empresa centenària i encara 
és més satisfactori que esti-
gui a Vilanova del Camí. Ta-
llers Felip Verdés fa 42 anys 
que es va instal·lar a Vilanova 
del Camí, abans havia estat a 
Igualada.
La rotonda de la carretera de 
La Pobla presenta, des de fa 
unes setmanes, un aspecte 
diferent, més industrial, gràci-
es a l’aportació de Tallers Fe-
lip Verdés. Una empresa cen-

tenària amb seu a Vilanova 
del Camí que es dedica, des 
de 1908, a la fabricació de ma-
quinària industrial per a la pre-
paració i modelatge de l’argila.  
Una màquina, va dir Vich, que 
ens recorda “que el nostre és 
un territori industrial; un muni-
cipi, una comarca, amb un im-
portant passat i amb un gran 
potencial industrial futur”.
Màquines com la que han 
cedit i que s’ha instal·lat a la 
rotonda, una extrusora mo-
nobloc 058S, altrament dita, 
una fabricadora de totxanes. 
Aquesta màquina, que va ser 
fabricada l’any 1969, va ser 
substituïda l’any 86 per una 
nova gamma d’extrusores Mo-
nobloc 068. En total es van 
vendre setanta-nou unitats 
una de les quals, està a l’es-
tret de Magallanes, com bé 
recordava Felip Verdés.

La gent gran viu una lluïda 
setmana plena d’activitats 
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Més de 350 persones van 
compartir diumenge el dinar 
de germanor, l’acte amb el que 
es va posar fi a la catorzena 
Setmana de la Gent Gran de 
Vilanova del Camí. La matinal, 
però va començar amb el con-
curs d’arròs a la cassola que 
arribava a la seva 34a edició. 
Enrique Teruel i Florenci Mar-
tín van ser els guanyadors 
del concurs en la categoria 
de Confraria mentre que Ma-
ria Pérez i David Carrión van 
proclamar-se campions en la 
categoria local i comarcal. 
La Junta del Casal de la Gent 
Gran va obsequiar tots els 
participants amb  productes 
locals, i també va fer un pe-
tit homenatge a dos veterans 
d’aquest concurs, Florenci 
Martín i María Pérez, que han 
participat des de la seva pri-
mera edició. La jornada es va 
acabar amb el dinar de ger-
manor a Can Papasseit i un 
ball a càrrec del duet Sergi i 

Betty. 
Un altre dels actes destacats 
de la Setmana de la Gent 
Gran va ser l’homenatge a 
les persones nascudes l’any 
1926. Aquest any van ser ca-
torze les persones que van 
rebre aquest reconeixement. 
Durant l’acte, Isidre Solé, 
president de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats, va fer 
esment a la difícil situació ac-
tual que obliga la gent gran “a 
tornar a treballar”, va dir en 
sentit figurat, ocupant-se de 
nou de la família, moltes ve-
gades sense recursos sufici-
ents. L’alcalde Joan Vich, va 
agrair-los la seva contribució 
a la nostra societat i va asse-
gurar que, arribats a aquest 
punt, no es poden fer passes 
enrere pel que fa a la societat 
del benestar. L’alcalde, es va 
refermar en el compromís del 
govern de la ciutat que treba-
llarà, va dir, per continuar ofe-
rint serveis de qualitat, també 
a la gent gran.

L’Agrupació Cultural 
i Recreativa busca 
patrocinadors
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Des de l’Agrupació Cultural 
i Recreativa de Vilanova del 
Camí volen realitzar un acte 
que serà molt sonat al mu-
nicipi i arreu de la comarca. 
Per fer-ho possible busquen 
patrocinadors que puguin aju-
dar-los. L’Agrupació convida 
a qui consideri que pot aju-
dar, patrocinar i col·laborar en 
l’esdeveniment a posar-se en 
contacte amb l’entitat a través 
d’un un missatge privat de Fa-
cebook a www.facebook.com/
reisvilanova, o bé enviant un 
correu electrònic a patgesvila-
nova@hotmail.com.

Xarxa Vilanova 
premiarà als usuaris 
que han emplenat la 
Targeta Fidelitat
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Xarxa Vilanova del Camí pre-
miarà amb diversos obsequis, 
aquest divendres de cinc a set 
de la tarda i dissabte d’onze a 
una del migdia, a Can Papas-
seit, a les persones que han 
fet servir la Targeta Fidelitat 
al llarg de la temporada i l’han 
emplenat amb cinc o sis es-
pectacles.

ICV porta al ple la Iniciativa 
Popular per la Renda Mínima
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí s’ha sumat a la Iniciativa 
Legislativa Popular per regu-
lar la Renda Garantida Ciuta-
dana. La proposta és del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que 
continua amb la seva campa-
nya d’aportar el màxim d’ad-
hesions per a aquesta causa 
que uneix sindicats, partits po-
lítics i entitats sense ànim de 
lucre amb l’objectiu d’assegu-
rar que les persones i famílies 
que es troben en situació de 
pobresa rebin l’ajut mínim ne-
cessari per a portar una vida 
digna. 
La moció d’ICV-EUiA va ser 
aprovada al darrer ple de 
maig, amb els vots a favor de 
PSC, ERC, IPV, VA i Marta 
Trullols (regidora no adscrita). 
CiU i PxC es van abstenir i el 
PP va votar en contra, men-
tre que per la mateixa moció 
a Igualada, el passat mes de 
febrer, CiU també va votar a 
favor, el PP es va abstenir i qui 
va votar en contra va ser PxC.
La portaveu del grup munici-
pal d’ICV-EUiA, Francina Ga-
barró, confirma que la moció 
es presenta “com una deman-
da per la defensa dels drets 
mínims per una vida digna per 

les persones que es troben en 
situació de pobresa, ja que és 
una il·legalitat que un infant si-
gui pobre i passi gana”.
Gabarró constata que “la po-
bresa està augmentant i acon-
segueix que cada vegada 
tinguem un gruix de població 
amb un risc a ser pobre degut 
a una crisi que els treballadors 
i treballadores no han provo-
cat”. En aquest sentit denun-
cia que “l’estructura econòmi-
ca els ha portat a l’atur, a no 
tenir accés a l’educació no 
obligatòria o a la sanitat, i fins i 
tot a la pèrdua de l’habitatge”.

Recollida de signatures
La regidora retreu que “els go-
vernants europeus s’omplen 
la boca amb l’objectiu de fre-
nar la pobresa, i en un article 
de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya així es manifesta” 
sense que es duguin a terme 
polítiques reals per afrontar el 
problema. 
En els propers dies es durà 
a terme una recollida de sig-
natures a favor de la Renda 
Mínima Garantida. La porta-
veu d’ICV-EUiA de Vilanova 
anima tothom a participar-hi 
per aconseguir “un canvi en 
aquesta política”.
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L’Escola Castell d’Òdena rep el premi 
Conviure del Parlament de Catalunya

Alumnes i mestres de 6è, amb l’alcalde odenenc, la presidenta del Parlament i els exdiputats.

ÒDENA / REDACCIÓ

El centre educatiu Escola Cas-
tell d’Òdena va rebre aquest 
dilluns un reconeixement per 
part de l’Associació d’Antics 
Diputats al Parlament de Ca-
talunya pel projecte “La par-
ticipació democràtica de les 
famílies i els alumnes: des del 
projecte educatiu fins a l’elec-
ció de l’alcalde de l’escola”. 
L’equip de govern d’Òdena, 
la directora de l’escola Castell 
d’Òdena, Montserrat Lladó, la 
tutora, Anna Rodríguez, i els 
alumnes de sisè, van recollir 
el premi “Conviure a Catalu-
nya” al Parlament en un acte 
presidit per Núria de Gispert i 
Joan Rigol.
El premi Conviure a Catalu-
nya, que enguany arriba a la 
setena edició, reconeix el mi-
llor projecte pedagògic fet per 
les escoles amb l’objectiu de 
formar les noves generacions 
en els valors de la democrà-
cia, l’autogovern, la participa-
ció política, la convivència, el 
diàleg i la solidaritat. Conviure 
a Catalunya està promogut 
pels antics diputats i diputades 
del Parlament, que pretenen 
seguir contribuint amb la nació 
catalana.

El projecte educatiu premiat 
parteix d’unes normes d’or-
ganització i funcionament del 
centre, de la carta de compro-
mís i del pla d’acció tutorial, 
dels que es desprenen, entre 
altres, unes accions partici-
patives, democràtiques i de 
diàleg. Així, el centre realitza 
enquestes a les famílies per 
conèixer com veuen i senten 
el centre i anualment fan re-
unions amb els delegats de 
pares per compartir els dife-
rents aspectes. D’altra banda, 
amb els alumnes, també es 
realitzen reunions de delegats 
i fan un simulacre d’eleccions 
democràtiques per l’elecció de 

l’alcalde de l’escola. 
L’ajuntament d’Òdena va fer 
pública la seva felicitació a 
l’Escola Castell d’Òdena i a 
les professores i tutores del 
projecte guanyador, Anna Ro-
dríguez i Montserrat Lladó. 
El premi representa un “reco-
neixement a la feina i l’esforç 
constant i, alhora, un incentiu 
i un al·licient per continuar tre-
ballant amb aquesta passió 
per l’ensenyament”, segons 
va expressar l’alcalde Carles 
Casanova. 
El premi Conviure és el 25è 
premi que obté l’escola Cas-
tell d’Òdena des de la seva 
creació.

Una carpa informativa on es van repartits els embuts i explicar el seu funcionament.

Òdena fomenta la recollida i el 
reciclatge d’oli domèstic usat
ÒDENA / REDACCIÓ

Des d’aquest mes de maig 
tots els veïns i veïnes d’Òdena 
poden passar per l’ajuntament 
a recollir un embut de plàstic 
per facilitar la recollida d’oli 
domèstic. D’aquesta manera 
l’ajuntament inicia una cam-
panya de sensibilització sobre 
la necessitat d’evitar que l’oli, 
sigui el de cuinar com el de 
conserves, marxi per l’aigüe-
ra fet que encareix i dificulta 
la depuració de l’aigua abans 
d’anar a parar al riu i pot mal-
metre les canonades i la xarxa 
pública de clavegueram. Es 
calcula que un litre d’oli pot 
contaminar 10.000 litres d’ai-
gua. Si es recull correctament, 
l’oli es pot reciclar per obtenir 
Biodiesel i productes cosmè-
tics i sabons. 
Tots els odenencs que vul-

guin disposar d’aquest embut 
han de passar a recollir-lo per 
l’ajuntament d’Òdena. Aquest 
embut té un filtre per separar 
l’oli de les restes del menjar i 
s’adapta perfectament a una 
ampolla de plàstic de 1,5l – 2l 
evitant així que en vessi cap 
gota. Una vegada l’oli és dins 
l’ampolla només cal que dipo-
sitar-lo a uns dels contenidors 
que més endavant s’instal·-
laran al municipi o es segueixi 
portant a la deixalleria.
El regidor de medi ambient, 
Joan Xavier Gabarró, ha su-
bratllat que l’objectiu d’aques-
ta iniciativa és fomentar la 
recollida d’oli domèstic i cons-
cienciar i sensibilitzar els ciu-
tadans envers el reciclatge 
d’aquest residu i sobretot per-
què no llencin l’oli de cuina per 
l’aigüera.

Maians celebra 
aquest cap de 
setmana la Festa 
Major de Primavera
MAIANS / REDACCIÓ

Des de demà dissabte 18 de 
maig i fins l’endemà diumen-
ge, Maians celebrarà la seva 
Festa Major de Primavera. La 
festa, organitzada pel Centre 
Agrícola Recreatiu de Ma-
ians, amb la col·laboració de 
l’ajuntament de Castellfollit del 
Boix, començarà demà a les 
cinc de la tarda amb un partit 
de futbol a la pista i un castell 
inflable per als més petits. Tot 
seguit hi haurà berenar. A 2/4 
de deu de la nit, tindrà lloc el 
sopar de Festa Major, amb 
amanida, pa amb tomàquet, 
cigrons i cansalada. El preu 
del sopar és de deu euros per 
als adults i cinc per als infants 
de fins a cinc anys. Després 
del sopar hi haurà ball amb el 
duet Joan i Josep. Diumenge 
seguiran els actes amb la mis-
sa a les dotze del migdia, que 
estarà amenitzada amb la Co-
ral Flor de Boix, a les sis de la 
tarda hi haurà l’exposició, “125 
anys de Maians nou, imatges i 
records”. I la festa acabarà al 
vespre amb pantalla gran per 
a veure el partit del Barça.  

Castellolí tanca amb èxit una 
nova edició de la Festa Major
CASTELLOLÍ / REDACCIÓ

Enguany la Festa Major de 
Castellolí va començar l’1 de 
maig, aprofitant la 5a edició de 
la Tuga-Trail Castellolí. Dijous 
van continuar els actes, però 
els plats forts van arribar al 
cap de setmana, amb la xo-
colada de dissabte al matí al 
Parc de la Font, preparada un 
any més per la veïna Martina 
Hernández. A més, l’Ampa de 
l’Escola de Castellolí va aple-
gar nombrosos infants que 
van decorar el mur de l’escola.
Al migdia, a la balconada de 
l’ajuntament, Jesús Brugués, 
alcalde durant 31 anys, va ser 
el pregoner d’enguany acom-
panyat per l’alcalde Joan Ser-
ra, el regidor Sergi Vila i l’He-
reu i la Pubilla de Castellolí, en 
Roc Cervera i la Laia Folqué.  
Un any més, l’arrossada omplí 
la plaça de les escoles de gom 
a gom, on l’ajuntament home-
natjà a Martina Hernández per 
la seva entrega, any rere any, 
a fer la xocolatada popular du-
rant les Festes Majors.
D’altra banda, la Secció Moto-
ciclista de Castellolí organitzà 
el 2n Trial social “Memorial 
Miquel Mabras”. A la zona 

esportiva també es disputà 
el tradicional partit de futbol 
sala, casats contra solters, la 
3a Copa Penya Blaugrana. 
Mentrestant, els més petits 
van gaudir de tallers de manu-
alitats organitzats per l’entitat 
El6quet. Al vespre, concert a 
la Brillante amb el grup Mapps 
i a la mitjanit es va animar el 
ball amb l’orquestra Glacé.
Diumenge, de bon matí, el 
grup de tabals i grallers Alzi-
na Gran va despertar el poble 
anunciant l’inici dels actes, en-
tre ells el Campionat d’Inèrcia, 
que aplegà una quarantena 
de participants.
La missa de Festa Major, ofici-
ada per Mossèn Bausili i can-
tada per la Coral d’Aulí, donà 
pas a la ballada de sardanes 
amb el quintet de cobla “Terres 
de Marca”. L’acte més esperat 
de la Festa Major però fou la 
representació de l’obra de te-
atre “Pel davant i pel darrera” 
representada per la Compa-
nyia de Teatre La Brillante de 
Castellolí. Ressopó amb coca 
i cava i correfoc amb el grup 
de diables Mal Llamp d’Igua-
lada van tancar la Festa Major 
d’enguany.

El ple municipal s’adhereix a la 
Xarxa de Pobles Sostenibles
ÒDENA / REDACCIÓ

Òdena s’ha adherit a la Xar-
xa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat. El ple muni-
cipal d’aquest passat dimarts 
dia 14, va votar sumar-se a 
aquesta iniciativa que promou 
l’educació ambiental, i que es 
formalitza a Catalunya amb la 
Declaració de Lleida, que ja 
ha estat signada per diversos 
ajuntaments del nostre país. 
Aquesta Declaració va sorgir 
de la 13a Assemblea General 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibitat, que es 
va celebrar al Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida, on hi van participatr 
més d’un centenar de regi-
dors i tècnics de l’àmbit de la 
sostenibilitat i el medi ambi-
ent, a més de les diputacions 
de Girona, Tarragona i Lleida, 
el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Govern d’An-
dorra. El municipi incorporarà 
a les seves polítiques actives 

l’educació per la sostenibilitat, 
i també impulsarà models de 
participació per aconseguir 
aquests objectius. En primer 
lloc, amb la sensibilització de 
la ciutadania i el personal de 
l’ajuntament per a fer efectius 
els principis de la Declaració. I 
la voluntat dels governs muni-
cipals d’invertir recursos per a 
donar conèixer a la ciutadania 
la importància d’avançar cap  
a un model més respectuós 
amb el medi natural.
Una de les vessants de l’acord 
que ha pres el ple del consis-
tori és que l’educació per la 
sostenibilitat estigui també a 
l’espai educatiu del municipi, 
on els alumnes i el profes-
sorat treballin i comparteixin 
la necessitat de potenciar la 
sostenibilitat. També hi ha la 
voluntat que des de les esco-
les es consolidi una xarxa in-
termunicipal i que hi hagi una 
campanya de sensibilització a 
les empreses. 
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L’igualadí Ramon Sala exposa 
a la Sala Municipal de la Pobla
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’igualadí, amb arrels poblata-
nes, Ramon Sala, ha portat a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons de la Pobla de Claramunt 
una mostra d’escultures molt 
originals. Es tracta de troncs 
d’oliveres, que amb el treball 
d’un insecte anomenat “barre-
nillo”, Sala ha convertit en es-
cultures. La mostra es podrà 
visitar fins al 26 de maig.
La inauguració de la col·lecció 
escultòrica es va fer el passat 
diumenge 12 de maig al mig-
dia. L’acte inaugural va anar 
a càrrec de l’alcalde, San-
ti Broch, que va destacar la 
originalitat de la mostra i va 
recordar que Ramon Sala ja 
havia exposat a l’espai cul-
tural poblatà fa uns anys, en 
concret, el 2004. 
El visitant es pot passar una 
estona contemplant una dot-
zena d’escultures, repartides 
per la sala, sortides de la na-
tura i realitzades pel “barreni-
llo”. Aquest art es coneix amb 
el nom de “Nest Gallery”, que 
significa galeria de nius. La 
veritat és que és ben curiós 

veure com un insecte pot fer 
aquestes meravelles que Ra-
mon Sala ha tingut la idea de 
convertir en escultures. 

La natura, protagonista
A més d’aquestes figures, a 
les parets es poden veure 
unes herbes, clavades en uns 
plafons, que es diuen cugula 
que es troben al costat dels 
camps i que, amb la humitat, 
van canviant de postura. El 
dia de la inauguració Ramon 
Sala va ruixar les herbes amb 
aigua i van anar modificant la 
posició. La demostració va en-
curiosir tots els presents a la 
inauguració. 
Aquesta és una mostra que 
costa de definir, que té la na-
tura com a protagonista, i que 
el millor és buscar una estona 
per anar a veure-la. L’horari de 
visita és de dilluns a dissabte, 
de les sis de la tarda a les vuit 
del vespre, i els diumenges, 
de les dotze a les dues del 
migdia. 
Aquesta mostra l’organitza la 
regidoria de Cultura de l’ajun-
tament de la Pobla.

En alguns carrers del barri del Xaró s’està arranjant l’asfalt malmès.

L’ajuntament realitza obres de 
millora en l’asfalt de carrers
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Des de fa uns mesos, l’ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt 
està realitzant diverses obres 
d’arranjament als carrers dels 
barris del Xaró, can Galan i 
l’Estació. En concret, aques-
tes intervencions afecten els 
vials i les voreres i s’inclouen 
en el projecte de l’equip de 
govern poblatà d’anar fent mi-
llores en les diverses zones 
del poble. A la zona del Xaró 
l’obra consisteix en repicar els 
llocs on l’asfalt està malmès, 
bé sigui perquè s’ha enfonsat 
el paviment o perquè aquest 
s’ha aixecat a causa de les 

arrels dels arbres. Després es 
col·loca una capa de graves i 
s’acaba amb una de formigó 
amb fibres, que és un material 
més resistent al formigó con-
vencional. Les millores s’estan 
realitzant a l’avinguda del Cor-
ral de la Farga i als carrers del 
Castell, Avets, Font del Vinçó, 
Pla de la Torre, Moreres, No-
guers, Xiprers, Rosers i Pins. 
Als barris de can Galan i de 
l’Estació també s’han fet una 
sèrie de millores a les voreres, 
que han consistit en arranjar el 
paviment de panot en mal es-
tat i en treure arbres que pro-
vocaven molèsties als veïns.

Avui és el darrer dia 
per a fer la inscripció 
al Casal d’Estiu de la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Avui divendres, 17 de maig, és 
el darrer dia per fer les inscrip-
cions per al Casal d’Estiu de la 
Pobla de Claramunt, destinat 
als nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys, i que organitza la regido-
ria d’Infància de l’ajuntament. 
Per inscriure’s cal adreçar-se 
a les oficines municipals, de 
les vuit del matí a les tres del 
migdia, omplir el full d’inscrip-
ció i fer el pagament, que és de 
30 euros per una setmana i de 
120 euros per cinc setmanes. 
El Casal d’Estiu d’enguany, es 
farà del 25 de juny al 26 de ju-
liol, a l’escola Maria Borés, de 
les nou del matí a 2/4 de dues 
del migdia. Del 15 al 26 de juli-
ol el Casal d’Estiu també esta-
rà obert als infants de 2 anys. 
També es faran activitats del 2 
al 10 de setembre i per aquest 
període les inscripcions també 
es podran fer del 2 al 19 de ju-
liol i el preu serà de 30 euros. 
La reunió amb els pares i ma-
res es farà el 12 de juny, a 2/4 
de vuit del vespre.

El Club del Subscriptor

Entra a la nostra web 
www.veuanoia.cat 

i descobreix quins 
avantatges té ser 

subscriptor de 



25
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de maig de 2013Comarca

Conca d’Òdena

Montbui celebra diumenge 
l’Aplec del Roser a la Tossa

L’Aplec del Roser és ja una tradició per a tots els montbuiencs.

MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest diumenge, com és 
costum el tercer diumenge de 
maig, tindrà lloc una nova edi-
ció de l’Aplec del Roser a La 
Tossa de Montbui, la festa ma-
jor d’aquest emblemàtic espai 
montbuienc. Aquest any, a 
més de les activitats habituals, 
s’organitzarà la segona pu-
jada a peu des dels diferents 
nuclis de Montbui i també una 
exposició dels cartells dels 
Aplecs celebrats a La Tossa 
de Montbui.
Els actes de l’Aplec del Ro-
ser començaran a 2/4 de nou 
del matí, amb la segona pu-
jada a peu a La Tossa (amb 
sortides des de l’església de 
Santa Anna del Saió, des de 
davant del CCC La Vinícola 
i des de davant l’Ateneu del 
Nucli Antic). A 2/4 de deu del 
matí s’organitzarà una aren-
garada popular a l’esplanada 
del castell, organitzada per 
l’Associació de Veïns La Mar-
garida. A 1/4 d’onze del matí, 
ballada de sardanes amb la 
Cobla Ressò. En acabar, sor-
teig d’un pernil, coques i cava. 
A les dotze del migdia Missa 
solemne oficiada per mossèn 
Josep M. Pujol, amb la partici-
pació de la Coral Si Fa Sol. En 
sortir, repartiment de roses. 
A la una de la tarda es farà la 

cloenda de l’Aplec del Roser 
amb els gegants de La Tossa, 
els grallers i els timbalers de 
Montbui. Durant tot el matí, a 
l’interior del castell, es podrà 
veure una mostra de cartells 
de diferents Aplecs del Roser, 
i conèixer així l’evolució gràfi-
ca de la festa.
Hi haurà autobús llençadora 
gratuït entre 3/4 de nou del 
matí i les dues del migdia, per 
tal d’accedir al cim de La Tos-
sa. L’autobús sortirà cada mit-
ja hora des de davant del Maxi/
Dia del Nucli Urbà, al Passeig 
Espanya, i des de la Plaça de 
la Sort del Nucli Antic. L’accés 
amb cotxe particular només 
estarà permès pels cotxes 
amb viatgers que tinguin pro-
blemes de mobilitat, persones 
discapacitades o persones 
amb nens molt petits. 

Una festa del segle XVII
La tradicional Festa del Roser 
és una festa popular vincula-
da 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 precristiana d’acció 
de gràcies per l’arribada de 
les primeres collites i el bon 
temps. És una festa que ce-
lebra el pas de les estacions, 
enmig d’un ambient festiu. 

L’entitat “Artesanas 
de corazón” aprèn 
com fer pa en un 
taller molt participat

Oferta variada i lúdica de 
casals d’estiu per als infants
MONTBUI / REDACCIÓ

Per segon any consecutiu, 
les Ampes, entitats i diferents 
esplais són les encarregades 
d’organitzar directament les 
activitats d’estiu per als infants 
a Montbui. D’aquesta manera 
els pares i mares dels infants 
tenen diferents possibilitats 
per inscriure els infants a les 
activitats. Un any més, una de 
les propostes és l’Esport Es-
plai, que va a càrrec del Club 
Tennis Montbui, a través de 
l’escola Top Tennis, i que es 
realitzarà en cinc setmanes, 
entre 25 de juny i el 26 de juli-
ol. L’Esport Esplai proposa po-
tenciar la pràctica del tennis, 
així com d’altres activitats es-
portives per als infants, sem-

pre en horari de matí, de nou 
a una. Una altra de les propos-
tes és organitzada per l’AMPA 
de l’Escola Antoni Gaudí. El 
Casal d’Estiu 2013 es realitza-
rà entre els dies 25 de juny al 
26 de juliol, entre les nou del 
matí i les dues de la tarda, de 
dilluns a divendres. L’AMPA 
de l’escola García Lorca tam-
bé té a punt l“Esports & Estiu”. 
En aquesta activitat els nens 
i nenes podran triar entre re-
alitzar gimnàstica rítmica o 
poliesportiu, i els participants 
podran fer diferents activitats 
com gimcanes, piscina, jocs, 
maquillatges, repàs, etc. Tant 
les Ampes com el Club Tennis 
Montbui seran els encarregats 
de formalitzar les inscripcions.

La Colla Excursionista de 
Vilanova viatja fins a Osca
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat diumenge, la Colla 
Excursionista de Vilanova del 
Camí va anar fins a Osca. Uns 
55 caminaires van participar 
en aquesta caminada que va 
esdevenir molt interessant i 
que els va permetre conèixer 
Alquézar, un municipi arago-
nès situat a la província d’Os-
ca i enquadrat a la comarca 
del Somontano de Barbastre.
La colla va fer el recorregut 
pel marge del riu, arribant al 
pont Villacantal on es van fer 
la foto de grup. Admirats pel 
paisatge i acompanyats dels 
voltors que no els van treure 
els ulls de sobre, una estona 
més enllà van visitar el Puente 
del Diablo. La caminada con-
tinua fins arribar a la ruta de 
les Passarel·les, que permet 
recórrer amb comoditat l’últim 
tram del canó del riu Vero, en-
torn al conjunt  monumental 
d’Alquézar. Les espectacu-

lars passarel·les no ofereixen 
cap perill i els permeten un 
apropament a aquest singu-
lar paratge natural de la Sier-
ra de Guara. Van dinar a un 
lloc impressionant, la balma 
del Picamartillo, on l’aigua fa 
un giravolt i els caminants es 
remullen els peus. Acaben 
la sortida al magnífic poble 
d’Alquézar on visiten els seus 
carrers i en moments tenen la 
sensació d’haver fet un salt en 
el temps. 

Propera sortida al coll de Lli
La propera cita és el dia 26 
de maig als Camins de l’exili: 
coll de Lli. Sortiran a 2/4 de sis 
del matí i tornaran a les nou 
del vespre. També s’han obert 
ja les inscripcions a la sortida 
dels dies 22 i 23 de juny al Llac 
d’Ayous i Pic des Moines. Per 
més informació sobre aquest 
sortida cal adreçar-se a la seu 
de la Colla.

MONTBUI / REDACCIÓ

El passat divendres, l’Associ-
ació “Artesanas de corazón”  
va celebrar als locals parro-
quials de Santa Margarita de 
Montbui el primer curset taller 
dedicat a “Com fer-se el pa 
a casa”, impartit per la sòcia 
Rachida, que voluntàriament 
es va posar “mans a la massa” 
i va oferir als presents la seva 
experiència i saviesa sobre 
com fer pa.
La reunió va comptar amb una 
trentena de persones que, du-
rant més d’una hora i mitja van 
amassar i donar forma al pa, 
van aprendre com fermentar 
el llevat i quins ingredients es 
necessiten. A més, totes les 
participants es van emportar 
el pa acabat de fer. 
Amb aquet curset, els partici-
pants van poder veure el tre-
ball de les dones provinents 
de països del tercer món que 
cada dia han de fer algunes 
tasques poc habituals en d’al-
tres països, com una feina 
diària. Entre rialles  van com-
provar el cansament i l’esforç 
que es necessita per fer pa, 
encara que els va servir d’ex-
periència a algunes d’elles 
afirmant que el provarien amb 
els seus fills per a fer una mica 
de caliu a casa i que els nens 
vegin com es fa el pa, una 
cosa molt comuna però que 
molta gent no sap com es fa. 
L’Associació “Artesanas de 
corazón” es una associació 
sense ànim de lucre que va 
fer la seva inauguració de for-
ma oficial fa unes setmanes. 
Aquesta associació intenta 
omplir un espai que no hi era 
fins ara a Montbui, un espai on 
la gent, preferentment dones, 
que estan a l’atur, han  trobat 
un lloc on poder sentir-se útils, 
i ja compta amb uns 70 socis.
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Vallbona preserva i divulga el llegat 
històric del seu mestre més admirat
VALLBONA D’ANOIA / REDACCIÓ

Vallbona d’Anoia no oblida Jo-
sep Masclans Pascual (1878-
1962). Tot al contrari, vol que 
la memòria d’aquest mestre 
amb qui va mantenir una en-
tranyable relació d’admiració 
i estima mútues perduri per 
sempre i que la seva rica he-
rència humana, pedagògica, 
cultural i social sigui coneguda 
per les generacions futures.
Del Mestre en majúscules i 
de la prolífica activitat que va 
dur a terme a Vallbona entre 
els anys 1921 i 1939 –quan va 
ser represaliat a Burgos- se’n 
conserven a dia d’avui docu-
mentació i escrits personals, 
correspondència particular, 
documents relacionats amb la 
docència i diverses fotografi-
es. Aquest material el va rebre 
de familiars del mestre un dels 
seus exalumnes, Francisco 
Vilarrubí Guitart, qui durant 
molts anys va dur a terme un 
acurada tasca de conservació, 
ordenació i classificació.
A partir de la donació, l’ajunta-
ment, amb la col·laboració de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona, 
s’encarregarà de la conserva-
ció del fons documental. El 19 
de maig vinent, Vilarrubí, de 
88 anys, farà donació a títol 
gratuït del fons documental 

Josep Masclans a l’Arxiu Mu-
nicipal de Vallbona d’Anoia 
per garantir-ne la seva pre-
servació i divulgació. Serà un 
acte solemne que tindrà lloc 
a les sis de la tarda a la Sala 
d’Exposicions de l’ajuntament, 
en el marc de les emblemà-
tiques Festes del Roser. La 
donació és una iniciativa del 
mateix Vilarrubí i uns altres 
dos particulars, Jaume Borràs 
Martí i Miquel Gutiérrez Poch. 

Un fons de gran valor
El fons Josep Masclans té un 
gran valor documental ja que 
permet elaborar una biografia 
del mestre, difondre la gran 
dimensió de la seva tasca, i 
donar a conèixer el seu arre-
lament a Vallbona. És també 
el testimoni gràfic de tota una 
generació de nois de Vallbo-
na. Està format per set volums 
que inclouen la documentació 
personal de Masclans -amb 
una cronologia que va de 
1878 a 1962-, quatre llibres 
que corresponen al Diari de 
les classes dels cursos 1931-
32, 1932-33, 1933-34 i 1934-
35, un volum que recull l’acte 
d’homenatge que Vallbona 
li va fer el 1979, set quadres 
amb fotografies i una medalla. 
A partir de la donació d’aquest 
diumenge 19, l’ajuntament, 

amb la col·laboració de l’Ofi-
cina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona, 
s’encarregarà de la conser-
vació del fons documental. El 
conjunt documental ja es po-
drà veure per les Festes del 
Roser doncs en una exposi-
ció amb el títol “La Vallbona 
del Sr. Masclans: el mestre i 
el poble”. S’inaugurarà demà 
dissabte, a les sis de la tarda, 
i romandrà oberta fins el di-
lluns. El dissabte es podrà vi-
sitar de les sis de la tarda a 2/4 
de nou, el diumenge d’una a 
dues del migdia i de set a vuit 
de la tarda, i el dilluns de 2/4 
de vuit a 2/4 de nou. 

Josep Masclans Pascual

“Sempre hem volgut que les entitats del 
municipi participin en les Festes del Roser”

Entrevista a la regidora de Festes de l’ajuntament de Vallbona d’Anoia, Anna Santos

La regidora Anna Santos, amb el programa de les Festes del Roser d’enguany.

MARIA SAYAVERA / VALLBONA

Vallbona d’Anoia encetarà 
avui divendres les tradicio-
nals Festes del Roser, que 
enguany s’allargaran fins el 
dimarts 21, amb una àmplia 
i variada agenda d’activitats 
per a totes les edats i gustos, 
sense que faltin la tradicional 
missa i processó, el correfoc, 
la cercavila, la ballada de sar-
danes i el concert i el ball de 
gala, i el popular Treure a Ball, 
amb el Ball de la Garlanda. 
Així, els vallbonencs tenen per 
endavant cinc intensos dies 
de festes i en aquest sentit, la 
regidora Anna Santos ha fet 
un repàs dels actes i del què 
signifiquen les Festes del Ro-
ser per a Vallbona d’Anoia.

Quin és l’acte que destaca-
ria del programa de festes 
d’enguany?
Aquest any, l’acte més des-
tacat és l’exposició sobre 

el mestre Josep Masclans. 
Tant l’obertura de l’exposició 
que tindrà lloc dissabte, com 
l’entrega dels arxius Josep 
Masclans a l’ajuntament, que 
es farà diumenge. Es podrà 
veure el fons documental del 
mestre, amb documentació 
diversa que durant anys va 
conservar i classificar un dels 
seus exalumnes, Francisco 
Vilarrubí. Josep Masclans va 
ser qui va fundar l’escola de 
Vallbona el 1921 i l’agrupa-
ment escolta. L’exposició ser-
virà per a donar a conèixer mi-
llor la figura d’aquest mestre. 
Cal dir que, en algunes famí-
lies del municipi, més de dues 
i tres generacions han passat 
per aquesta escola. 

Pel que fa a la resta d’actes, 
hi ha alguna novetat respec-
te anys anteriors?
Els actes són més o menys 
els de cada any, però sí que 

cal dir que durant el correfoc 
tindrem convidades dues en-
titats que hi participaran, jun-
tament amb els Tabalares de 
Vallbona i els Falcons. Una de 
les entitats prové de la Catalu-
nya Nord, del municipi de Baó, 
són la colla de Riberal, i vénen 
a raó d’un intercanvi amb els 

Falcons de Vallbona, mentre 
que l’altra és la colla de Fal-
cons de Sant Llorenç del Pe-
nedès, la més antiga de Ca-
talunya. Malauradament però, 
enguany no podran sortir els 
gegants del poble, ja que cada 
vegada costa més trobar per-
sones que els puguin portar, a 
causa del pes i la dificultat que 
comporta fer-los sortir.

Què signifiquen les Festes 
del Roser per al municipi?
Tot i que tenim la Festa Ma-
jor, que és una data impor-
tant al calendari de Vallbona, 
les Festes del Roser tenen 
un significat especial per als 
vallbonencs, sobretot pel que 
fa al Ball de la Garlanda. En 
aquest sentit, hem intentat 
que el dia del Roser, quan es 
balla el Ball, estigui dins del 
calendari de cultura de Dipu-
tació com un acte destacat. 
Dilluns és el dia que surt la 
processó amb la Verge, acom-
panyada de les Roseres, els 
Pabordes i les Administrado-
res, qui són les que trien les 
Roseres, que després escolli-
ran la seva parella per al Ball. 
El dilluns doncs, és el dia més 
concorregut de les festes, so-
bretot quan coincideix amb dia 

festiu a Barcelona, com passa 
enguany. 

Una activitat a destacar és 
també la Fira de Botiguers i 
Artesans...
Sí, en aquest cas, diferents 
entitats i botigues del municipi 
exposen els seus productes 
i activitats al carrer, a banda 
de les parades d’artesans que 
poden venir de fora i porten 
força varietat de productes. 
Enguany, el nombre de bo-
tiguers és el mateix d’altres 
edicions, tot i que han baixat 
una mica les parades d’arte-
sans. Aquell dia, també hi ha 
la mostra de puntaires. 

Ha afectat la contenció pres-
supostària a les festes d’en-
guany?
No en excés, ja que molts 
grups musicals han baixat ells 
mateixos els preus, mentre 
que també comptem amb un 
gran nombre d’activitats or-
ganitzades per les entitats del 
municipi, i això no suposa un 
cost tan elevat per a l’ajunta-
ment, ja que en alguns casos 
tan sols tenim despeses en el 
material. Sempre hem volgut 
que les entitats del municipi 
participin de la festa, tant els 
tabalers, com els falcons o els 
gegants, tot i que aquest any 
no hagi pogut ser pel que fa a 
aquests últims. 
Finalment, com a altres nove-
tats, cal destacar que a banda 
de l’exposició de “patchwork”, 
hi haurà una mostra de restau-
ració de mobles i la inaugura-
ció del nou camp de petanca, 
situat a la zona poliesportiva 
del municipi.
 
El programa sencer d’actes de 
les Festes del Roser 2013 es 
pot descarregar a través de la 
pàgina web de l’ajuntament, 
www.vallbonadanoia.cat.
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Carme acull un bon nombre de 
visitants en la 16a edició de Fira Verd

El dia asollelat va acompanyar als visitants pels carrers del nucli antic del municipi.

CARME / REDACCIÓ

Diumenge passat Carme va 
celebrar la setzena edició de 
Fira Verd, amb la 6a Mostra 
d’Herbes Aromàtiques i Medi-
cinals i la 6a Mostra d’Artesa-
nia  pels carrers del nucli antic 
del poble. De nou Carme es va 
omplir de visitants que pogue-
ren resseguir els diferents es-
tands de jardineria i comprar 
aquelles plantes i estris per 
a la seva balconada o el seu 
jardí. La passejada per l’inte-
rior del poble, on es concen-
traven els artesans, va tornar 
a fer que la gent de Carme, 
particulars i comerciants com-
partissin aquesta diada amb 
els visitants. Els més matiners 
pogueren aparcar els seus ve-
hicles al camp de futbol, cosa 
que els va facilitar l’accés a 
Fira Verd pel pas de vianants 
sobre la riera i pogueren ob-
servar les condicions òptimes 
en què es roba aquest indret 
tan privilegiat.
La quitxalla va conèixer com 
es cataloguen i s’anellen 
ocells per part de membres 
de la Societat Catalana d’Ane-
llament Científic. També van 

comprovar quin tipus d’orga-
nismes aquàtics es poden tro-
bar a la riera de Carme però 
que a primera vista no es ve-
uen; aquesta tasca la feren 
l’Associació de Voluntaris de 
Medi Ambient de Sant Boi de 
Llobregat, gràcies als quals 
s’estudia des de fa cinc anys 
per Fira Verd la qualitat de l’ai-
gua de la riera. Al punt de mig-
dia i amb la presència de les 
diputades del Parlament de 
Catalunya, Alba Vergés i Ma-
ria Senserrich, es va tallar la 
cinta, com a acte simbòlic d’in-
auguració de Fira Verd, la qual 

ja estava en funcionament des 
de les nou del matí. Es feu un 
recorregut per tot l’espai, visi-
tant i fent tertúlia amb els dife-
rents paradistes.
Des de l’ajuntament de Car-
me es valora molt positiva-
ment el transcurs de la jorna-
da, ja que la gent de Carme 
va col·laborar una vegada 
més participant de la festa. 
L’ajuntament vol agrair doncs 
aquesta participació de la gent 
del poble i la vinguda de totes 
aquelles persones de fora, a 
les quals ja les emplacen per 
la propera edició de Fira Verd.

Els participants van gaudir d’un entorn privilegiat en un recorregut de 28 quilòmetres.

La Pedalada de Riu de Gost va 
celebrar amb èxit la 3a edició
LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El passat diumenge es va ce-
lebrar a la Torre de Claramunt 
la 3a Pedalada Riu de Gost, 
organitzada per l’associació 
La Guineu i els Torrebikers, 
amb una gran participació.  
Els participants van poder 
gaudir d’un entorn natural pri-
vilegiat durant un recorregut 
de 28 quilòmetres plens de 
corriols, senders i trialeres. 
Els guanyadors de la 3a Pe-
dalada van ser, com a primer 
local, Carlos González Pérez. 
Pel que fa a la categoria mas-
culina, Albert Planas Márquez 
va ser el primer classificat, 
seguit de David Pallarés Gar-

cial i Àlex Caballero Julian. En 
categoria femenina, la prime-
ra va ser Meritxell Obradors 
Barons, en segona posició va 
acabar Virgínia Garcia Navar-
ro, seguida d’Ainhoa Aguilar 
Altet.  
Al finalitzar el recorregut es 
va fer entrega d’un obsequi 
als participants  i un bon es-
morzar, posteriorment es va 
sortejar un GPS de muntanya. 
L’organització vol agrair la col·
laboració de les empreses, 
de l’ajuntament de la Torre de 
Claramunt i de totes les per-
sones que han fet possible 
aquesta 3a edició de la Peda-
lada Riu de Gost.

Vallbona acollirà diumenge 
una gran diada falconera

Els Falcons de Vallbona actuaran a la plaça de l’Esglèsia per les festes del Roser.

VALLBONA D’ANOIA / REDACCIÓ

En el marc de les Festes del 
Roser que tindran lloc a Va-
llbona aquest cap de setma-
na, la Colla de Falcons local 
actuarà acompanyada d’unes 
altres dues importants forma-
cions. D’una banda, els Fal-
cons de Llorenç del Penedès 
-la colla més antiga de Cata-
lunya, amb 51 anys d’història 
i la què més fidelment segueix 
les arrels d’aquesta particular 
vessant de la cultura popular 
catalana, hereu dels “sòkols” 
txecoslovacs· i els Falcons del 
Riberal, procedents del mu-
nicipi de Baó, a la Catalunya 

Nord, i l’única colla que no té 
la seu a l’estat. 

Manifestació cultural
Els Falcons de Vallbona d’Ano-
ia oferiran doncs, aquest diu-
menge 19 de maig, una gran 
actuació a la plaça de l’Esglé-
sia, acompanyats de les dues 
colles convidades. L’actua-
ció tindrà lloc a les dotze del 
migdia, després de la missa. 
Sens dubte, aquesta serà una 
diada singular, que tindrà de 
protagonista una manifestació 
cultural i popular molt arrelada 
a la identitat catalana, com la 
que representen els falconers.

Piera acull el tercer 
diumenge de cada 
mes el Mercat 
d’Antiguitats 

PIERA / REDACCIÓ

Aquest diumenge 19 de maig 
tindrà lloc el Mercat d’Antigui-
tats de Piera, de nou del matí 
a dues del migdia, al Parc del 
Gall Mullat. Al mercat s’hi pot 
trobar monedes antigues, dis-
cos, jocs, joguines, quadres, 
mobles i tot tipus d’articles de 
segona mà. 
El Mercat d’Antiguitats se ce-
lebra el tercer diumenge de 
cada mes i està organitzat 
pels Amics de les Antiguitats 
de l’Anoia amb el suport de 
l’Ajuntament de Vila de Piera.  

C. del Raval de Baix, 26
Tel. 93 808 00 18

08787 CARME (Barcelona)
gtressl@telefonica.net

La Mostra d’Oficis Artesans va ser també protagonista de la fira.



28
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de maig de 2013 Comarca

Anoia Sud  

L’ajuntament signa convenis amb les 
entitats per a potenciar la cultura

El Pubillatge pierenc va ser una de les entitats que signaren el conveni.

PIERA / REDACCIÓ

Durant els mesos de març i 
abril, l’ajuntament ha signat 
convenis de col·laboració amb 
diverses entitats del munici-
pi amb l’objectiu de potenciar 
les activitats culturals i que 
amb les seves propostes en-
riqueixen la programació dels 
actes que s’organitzen a Pi-
era des de fa dècades. Les 
col·laboracions, que es van 
renovar el passat mes març, 
van ser amb l’associació Art a 
l’Abast i amb el Pubillatge de 
Piera, mentre que just un mes 
després la signatura del nou 
document va ser amb els Fal-
cons de Piera. 
Art a l’Abast és responsable 
de l’activitat que s’imparteix a 
l’Escola de Teatre, presidida 
per Maria Castillo. Consten 
entre els seus objectius  so-
cials la promoció, formació i 
ensenyament de les arts es-
cèniques dins l’àmbit territorial 
de Piera i les seves rodalies. 
L’ajuntament de Piera hi dóna 
suport amb una subvenció 
anual i facilita a l’escola els 

espais del Teatre Foment i les 
instal·lacions de la Casa de 
Cultura “Ca la Mestra”. Per la 
seva banda, Art a l’Abast farà 
dues actuacions cada any 
a Piera, obertes al públic, la 
recaptació de les quals serà 
íntegrament per a l’Associa-
ció. Els Amics del Pubillatge 
de Piera, representats per 
Teresa Vaqué, és una asso-
ciació que té com a finalitat el 
foment de la tradició catalana 
de nomenar pubilles i hereus, 
tot recordant aquestes figures 
jurídiques pròpies de Catalu-
nya, alhora que representa un 
actiu a l’hora de fer país i d’im-

plicar el jovent del poble en el 
teixit associatiu. Els Falcons 
de Piera, entitat representada 
per Núria Albiol, és una asso-
ciació folkloricocultural que té 
com a finalitat el foment entre 
la joventut de la tradició de les 
colles falconeres de construir 
figures humanes, i de valors 
com la convivència, la solida-
ritat i les tradicions del nos-
tre país. Per fer els assajos, 
l’ajuntament els cedeix un es-
pai a la nau de Cal Sanahuja 
i una subvenció anual per al 
funcionament. Els Falcons ac-
tuen també en diferents festes 
i actes populars.

L’alcalde, Jaume Guixà, i el president de l’ADF, Antoni Cantí, signant el conveni. 

Piera i l’ADF treballen plegats 
per a la prevenció d’incendis
PIERA / REDACCIÓ

L’ajuntament de Piera ha 
subscrit un nou conveni amb 
l’Agrupació de Defensa Fo-
restal (ADF). La regidoria de 
Protecció Civil vetlla per les 
entitats que treballen activa-
ment per la defensa forestal 
del municipi i els voltants. La 
formalització d’aquest conve-
ni de col·laboració per al bon 
funcionament del Pla d’Infor-
mació i Vigilància contra In-
cendis Forestals per a l’any 
2013, se signa a tres bandes, 
entre l’ajuntament de Piera, 
l’entitat Agrupació de Defensa 
Forestal i la Diputació de Bar-
celona.
El contingut determina els 

compromisos necessaris que 
han de prendre totes les parts, 
representades pel Diputat de-
legat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de la Diputació, 
Joan Puigdollers, l’alcalde de 
Piera, Jaume Guixà, i el pre-
sident de l’ADF, Antoni Cantí, 
per aconseguir resultats posi-
tius davant l’imminent risc d’in-
cendi a les zones més bosco-
ses. Amb les responsabilitats 
i els compromisos que li per-
toquen a cadascuna de les 
parts, treballen sota un interès 
comú, la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals, 
apel·lant sempre a la consci-
ència i cura del nostre medi.

S’obren les inscripcions per al 
Casal d’Estiu de la piscina

El Casal serà entre el 25 de juny i el 26 de juliol. 

PIERA / REDACCIÓ

La Piscina de Piera organitza 
de nou un Casal d’Estiu obert 
a tots els infants i joves de Pie-
ra, amb una proposta pedagò-
gica molt interessant, perquè 
passin un estiu divertit, edu-
catiu i diferent. Per tercer any 
consecutiu doncs, la Piscina 
de Piera organitza el Casal 
d’Estiu. Les dates del Casal 
seran del 25 de juny al 26 de 
juliol i al llarg d’aquestes cinc 
setmanes, els participants tin-
dran l’oportunitat de divertir-se 
i aprendre amb un seguit d’ac-
tivitats esportives, lúdiques 
i recreatives molt completes 
i dissenyades especialment 
perquè tothom s’endugui un 
bon record del seu pas pel ca-

sal d’estiu.
Els jocs, els tallers, les ex-
cursions i les activitats ex-
traordinàries són algunes de 
les propostes que s’inclouen 
al Casal, que enguany tindrà 
com a centre d’interès la roda 
del temps, amb un viatge des 
de l’Antic Egipte fins al futur 
passant per èpoques com les 
dels cavallers i l’antiga Grècia.
Les inscripcions comencen 
el proper dilluns 20 de maig i 
es poden fer a la recepció de 
la Piscina de Piera. El proper 
dimecres 12 de juny hi haurà 
una sessió informativa. Per a 
més informació es pot contac-
tar amb la Piscina de Piera, 
tel. 93 776 26 68 o a www.pis-
cinadepiera.cat.

Torna l’activitat de 
l’EsmufaP a l’Aula 
Municipal de Música 
de Piera
PIERA / REDACCIÓ

L’Aula Municipal de Música, 
que el passat 7 d’abril va en-
gegar l’EsmufaP amb molt 
bona acceptació, torna amb 
una nova sessió aquest diu-
menge 19 de maig. 
Per als qui no van poder gaudir 
de la primera sessió d’aques-
ta activitat, es recorda que es 
tracta d’una activitat cultural 
de lleure adreçada a famílies 
amb fills que vulguin gaudir de 
la música d’una manera diste-
sa i participativa. La pròxima 
serà diumenge 19 de maig, en 
horari d’onze a 2/4 de dues. 
En l’activitat s’hi inclouen jocs, 
creació de contes i músiques, 
música i moviment, arts plàs-
tiques, experimentació sonora 
i amb instruments, relaxació i 
moltes coses més, amb el gui-
atge dels professors de l’Aula 
de Música.
En aquest ocasió, quan s’aca-
bi l’activitat, hi ha una passe-
jada i un pícnic opcional. El 
preu és de 8 euros per adult i 
5 euros els nens.
Per a informació i inscripci-
ons us podeu adreçar a Ca la 
Mestra, a l’Aula Municipal de 
Música, carrer de la plaça, 6 
o  bé al correu info@aulamu-
sicapiera.cat.

Un banc posa a la venda el 
poble abandonat d’Esblada

El poble d’esblada pertany al terme de Querol, a la comarca de l’Alt Camp.

QUEROL / REDACCIÓ

 El poble abandonat d’Esbla-
da, al terme de Querol, a l’Alt 
Camp, a tocar de l’Anoia, està 
a la venda. El banc propieta-
ri de les finques ha posat un 
preu de 280.000 euros per a 
les 14 cases i les 82 hectàrees 
de terreny de que es composa 
la població, a excepció de l’es-
glésia i el cementiri, així com 
la rectoria, que des de fa uns 
mesos està habitada després 
que uns joves la rehabilitessin 
i hi instal·lessin una vinateria. 
Segons han informat alguns 
mitjans nacionals, uns inver-
sors francesos ja han mostrat 
el seu interès per comprar el 
poble.  
Esblada s’ha posat a la venda 
a través del portal aldeasa-

bandonadas.com i l’anunci ha 
portat a diversos inversors es-
trangers a visitar el terreny per 
decidir si l’adquireixen. Al mar-
ge de les cases, les finques 
que s’hi acompanyen dispo-
sen de terrenys de secà, de 
regadiu, de pastura i de caça. 
Una altra part del terreny és 
de bosc frondós. Aquests ter-
renys estan qualificats com a 
sòl no urbanitzable i el portal 
que té la població posada en 
venda suggereix la possibilitat 
de rehabilitar part de les ca-
ses del nucli per destinar-les 
a habitatge rural, cases de tu-
risme rural, a la restauració o 
a l’educació en l’oci, més enllà 
de les activitats pròpies dels 
usos rurals com a magatzem, 
graner o altres.
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Una capelladina, 
guanyadora dels 
premis Recerca Jove 
CAPELLADES / REDACCIÓ

El passat mes d’abril se ce-
lebrà a l’Escola d’Adoberia 
d’Igualada l’entrega de la 9a 
edició dels premis Igualada 
Recerca Jove. Aquest és un 
certamen destinat a estimular 
la investigació entre l’alumnat 
dels instituts de Catalunya i 
que té per objecte premiar els 
millors Treballs de Recerca 
de Batxillerat i de CFGS. Així, 
una alumna de 2n de Batxille-
rat de l’INS Molí de la Vila de 
Capellades ha estat agraciada 
amb el màxim guardó. Es trac-
ta de la capelladina Maria Gu-
tiérrez Fonollosa i ha guanyat 
la present convocatòria amb el 
treball titulat “El meu mestre-
Josep Masclans (1878-1961)”. 
La seva recerca, tutoritzada 
pel Marcel·lí Valdés Garcia, 
mostra els aspectes més im-
portants de l’activitat docent 
de Josep Masclans, nom que 
porta l’escola de Vallbona.

Masquefa segueix amb els 
actes de la Festa de St. Isidre
MASQUEFA / REDACCIÓ

Després d’haver celebrat ja 
les primeres activitats, Mas-
quefa es disposa a viure el 
gruix d’actes d’una Festa Ma-
jor Petita més llarga de l’habi-
tual, amb sis intensos dies de 
propostes per a tots els gustos 
i totes les edats.
El programa de Sant Isidre, 
patró de la vila, combina els 
actes tradicionals amb al-
gunes 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 Gar-
landa, a més del Sopar de Fa-
ves i el lliurament de les Fa-
ves d’Argent. Aquest premis 
reconeixen cada any la tasca 
de dos masquefins que han 
dedicat voluntàriament temps i 
esforç a millorar la qualitat cul-

tural, social, esportiva i associ-
ativa de la vila. Pel que fa a les 
activitats noves, sobresurten 
l’actuació de la Coral l’Alzinar, 
una de les activitats que ja va 
encetar la festa diumenge, un 
correfoc infantil dels diables, 
un parc amb inflables i una ba-
llada de sardanes al Cementi-
ri Vell. Els més petits xalaran 
amb diversos espectacles i els 
joves aniran a dormir tard amb 
un concert i una disco-mòbil. 
També els esports seran pre-
sents a la cita amb Sant Isidre.
Totes les activitats són gratu-
ïtes, a excepció del Sopar de 
Faves. Davant la crisi, l’ajun-
tament ha trobat fórmules 
imaginatives per fer més amb 
menys, amb el suport del teixit 
associatiu. La Festa no seria 
possible sense la implicació 
de les entitats.

La Residència de Capellades 
amplia l’oferta de serveis
CAPELLADES / REDACCIÓ

De cara a l’estiu, la Fundació 
Consorts Guasch continua-
rà oferint el seu projecte a la 
Residència de Capellades, 
però l’ampliarà amb les esta-
des temporals, que fins ara no 
s’han fet mai. Tal i com expli-
ca la directora del centre, Eva 
Chaparro, “aquesta iniciativa 
va adreçada a persones grans 
que necessitin descansar fora 
de la llar perquè, per exem-
ple, la cuidadora habitual hagi 
d’absentar-se. El preu d’una 
setmana és de 365 euros per 
cada persona”.
Després de totes les obres i 
ampliacions, ara és una re-
sidència i centre de dia de 
gent gran, col·laboradora de 

la Generalitat de Catalunya, 
amb una capacitat per a 83 
places residencials i 36 per 
a centre de dia. La plantilla 
compta amb professionals 
qualificats com ara educado-
ra social, fisioterapeuta, tera-
peuta ocupacional, psicòloga, 
treballadores socials, metges 
o infermeres. A banda dels di-
ferents tallers que es realitzen 
setmanalment , que preserven 
les capacitats cognitives i fun-
cionals de les persones i pro-
mouen l’increment en la seva 
autonomia i qualitat de vida.  
Aquests dies es pot veure tota 
la informació resumida de les 
activitats en un vídeo de pre-
sentació que a la pàgina web, 
www.fundaciocg.com.

Aquesta és la Festa Major Petita més llarga dels darrers anys.

La Comissió de Festes del 
Carrer ultima els darrers actes 
CAPELLADES / REDACCIÓ

Després de molts dies de fei-
na i preparació, ara s’està en-
filant la recta final per tenir-ho 
tot a punt per les tradicionals 
Festes del Carrer de Capella-
des, que arribaran per la cap-
vuitada de Corpus.
El pregó, a càrrec del grup de 
Capgrossos de Capellades, 
es farà el proper divendres 31 
de maig, a les nou del vespre, 
després d’una cercavila que 
començarà a la plaça Àngel 
Guimerà, seguirà pel carrer 
Major i acabarà a la plaça Ver-

daguer.
Els actes continuran dissabte, 
amb el primer barri, les Ble-
des. Al matí hi haurà cercavi-
la de paneres fins a l’església 
i a la tarda el típic treure ball. 
Aquest esquema es repeteix 
dilluns, amb el barri del Ruc, 
dimarts el del Gegants, dime-
cres el Ninot i dijous les Pla-
ces. Acutalment, la Comissió 
de festes continua passant 
per les cases i preparant tots 
els detalls que es necessiten 
per tal que puguin sortir unes 
bones festes.

L’Associació AFANOC 
i l’ajuntament posa 
a la venda gorres 
solidàries 
CAPELLADES / REDACCIÓ

A les oficines de l’ajuntament 
de Capellades es pot com-
prar per 18 euros una gorra 
que serveix com a entrada a 
Port Aventura per al 9 de juny.
Aquesta proposta forma part 
de la campanya de sensibilit-
zació “Posa’t la Gorra!”, que té 
per objectiu donar a conèixer 
la realitat de totes aquestes fa-
mílies i a obtenir recursos per 
a mantenir La Casa dels Xu-
klis i garantir els serveis que 
fins ara ofereix l’AFANOC, que 
és l’Associació organitzadora 
de lluita contra el càncer, per a 
totes aquestes famílies.

Capellades acull unes 
jornades de formació 
i debat sobre el 
capitalisme
CAPELLADES / REDACCIÓ

Aquest dissabte 18 de maig, a 
les set de la tarda, la sala d’ac-
tes de la Biblioteca municipal 
“El Safareig” de Capellades, 
acollirà unes jornades de for-
mació i debat, dins del Maig 
Anticapitalista. Així, es durà a 
terme la xerrada “L’actual sis-
tema de pensions: entre la po-
bresa i la privatització”, a càr-
rec de Miguel Arenas, advocat 
i soci del Col·lectiu Ronda, es-
pecialista en Seguretat Social 
i professor de la UPF. 
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La consellera Irene Rigau, present al 
25è. aniversari de l’Institut de Calaf 

La consellera, durant l’acte institucional celebrat al centre Alexandre de Riquer.

CALAF / REDACCIÓ

L’Institut de Calaf va celebrar 
dissabte passat una jornada 
plena d’activitats, ja que va 
tenir lloc l’acte central del 25è 
aniversari del centre. Des de 
les onze del matí i al llarg de 
tot el dia, les instal·lacions 
de l’Institut van rebre la visi-
ta de centenars de persones, 
participants en les diverses 
activitats que la comissió de 
la festa havia preparat. Es 
va poder veure el “lipdub” de 
l’Institut, recordar vells temps 
gràcies a l’exposició retros-
pectiva, gaudir d’actuacions 
musicals, comprar el llibre del 
25è aniversari... Nombrosos 
professors i alumnes eren els 
encarregats de guiar i atendre 
els múltiples visitants.
Va ser a quarts d’una del mig-
dia quan va tenir lloc l’acte 
més institucional, que va estar 
presidit per la consellera d’En-
senyament de la Generalitat, 
Irene Rigau. L’actual direc-
tor del centre, Miquel Àngel 
Campos, va encetar el torn de 
paraules, agraint a tothom qui 
ha contribuït d’una manera o 

altra en la història del centre, i 
destacant el paper de l’Institut 
com a centre cultural per a Ca-
laf. A continuació l’alcaldessa, 
M. Antònia Trullàs, va felicitar 
l’Institut pel seu 25è aniversari 
i va refermar el compromís del 
consistori amb aquest centre 
educatiu. Després de la inter-
venció de l’alcaldessa, el cate-
dràtic Borja de Riquer va oferir 
una amena conferència sobre 
el seu avantpassat, l’artista 
modernista Alexandre de Ri-
quer —que dóna nom a l’Ins-
titut. L’historiador va remarcar 
l’estima de Riquer per la seva 
vila natal, i va explicar algunes 
anècdotes. La darrera inter-

venció va anar a càrrec de la 
consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau, qui va destacar 
el caràcter obert de l’Institut 
Alexandre de Riquer. Rigau 
també va reflexionar sobre la 
importància de transmetre va-
lors com el treball i l’esforç, i 
va apuntar la responsabilitat 
dels centres educatius com a 
transmissors de cultura i for-
jadors de caràcter, un rol que, 
va dir, la societat reclama al 
sistema. La consellera també 
va recordar el paper clau que 
han tingut i tenen les escoles 
i els instituts catalans en la 
normalització lingüística i, per 
tant, en la cohesió social.

VECIANA / REDACCIÓ

Aquest diumenge 19 de maig, 
els nuclis vecianencs de Sant 
Pere del Vim i Montfalcó el 
Gros celebraran les seves res-
pectives festes majors.
Al nucli de Sant Pere del Vim, 
com marca la tradició, es ce-
lebrarà una missa  en honor 
a Sant Isidre, patró dels pa-
gesos. L’acte, que comença-
rà a les dotze del migdia del 
diumenge, serà oficiat per 
mossèn Carles Riera, que es-
tarà acompanyat per les veus 
de la Coral de Sant Martí de 
Sesgueioles. A la sortida de 
l’església hi haurà aperitiu per 
a tots els assistents, gentilesa 
dels veïns de Sant Pere del 
Vim.
La missa de Festa Major de 
Montfalcó el Gros també serà 
a les dotze del migdia del diu-
menge i estarà oficiada per 
mossèn Enric Garcia, i estarà 
acompanyada per les veus de 
la Coral de Veciana. Ambdues 
festes majors compten amb la 
col·laboració de l’ajuntament 
de Veciana per a la seva ce-
lebració. Més endavant arri-
baran les festes majors de la 
resta de nuclis del municipi 
vecianenc.

El nou emplaçament es troba al costat del Parc de Bombers.

CALAF / REDACCIÓ

Més d’una trentena de famílies 
van participar diumenge en la 
8a Plantada d’alzines del pro-
jecte “Arrela’t a Calaf”. La no-
vetat d’enguany era l’estrena 
d’emplaçament, just al costat 
del nou Parc de Bombers. Tal 
com va explicar l’alcaldessa, 
M. Antònia Trullàs, com que 
es tracta d’un espai de lliure 
accés, les famílies podran ar-
ribar-s’hi sempre que vulguin, 
tot passejant, i visitar la seva 
alzina tot sovint. L’alcaldessa 
també va agrair a les famílies 
la seva participació en aques-
ta iniciativa, nascuda el 2006, 
amb el doble objectiu d’arrelar 
els calafins al municipi i fo-
mentar la cura pel medi ambi-
ent.  La plantada de diumenge 
va començar un any més amb 

l’acte de relleu del Consell 
Municipal d’Infants. Per això 
el regidor d’Educació, Josep 
Manel Navarro, va fer pujar a 
l’escenari els consellers actu-
als. Igualment van pujar a l’es-
cenari els consellers que dei-
xaven el càrrec. L’alcaldessa 
va agrair la tasca del Consell 
d’Infants, pel que fa a la redac-
ció de la carta que cada any 
es lliura als Reis d’Orient, en-
tre d’altres accions. Després 
d’una simpàtica actuació de 
cant coral per part d’alumnes 
de l’Escola de Música de Ca-
laf, acompanyats al piano pel 
seu director, Isaac Fonoll, les 
famílies van cercar el lloc que 
els pertocava i van plantar-hi 
l’alzina del seu infant. L’acte 
va finalitzar amb un aperitiu 
per a tots els assistents.

Les famílies calafines planten 
prop de 40 noves alzines

L’Escola de Música convida a 
celebrar la Setmana Cultural
CALAF / REDACCIÓ

El conte “Historietes de la 
veu” encetava aquest passat 
dilluns a la tarda les activitats 
de la 15a Setmana Cultural 
de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Calaf, una programa-
ció que va continuar dimecres 
amb els “Jocs musicals virtu-
als”. Els alumnes de 8 a 12 
anys van participar-hi, portant 
o compartint ordinador portà-
til, telèfon intel·ligent o Ipad. 
També dimecres, però a partir 
d’1/4 de vuit del vespre, va te-
nir lloc l’audició de música de 
cambra i dels alumnes que es 
presenten a la prova de pas 
de grau. El dijous, de set a vuit 
del vespre, tothom va estar 

convidat al tast d’instruments: 
una bona ocasió per prendre 
el primer contacte amb els di-
versos instruments tot seguint 
les indicacions dels professors 
de l’Escola. Una manera de 
descobrir quin instrument in-
teressa més i de provar noves 
sonoritats. Finalment, avui di-
vendres, a partir de 2/4 de vuit 
del vespre es repetirà el taller 
de “Jocs musicals virtuals”, 
però aquesta vegada dirigit 
a participants de 12 anys en 
amunt. De fet, totes les activi-
tats de la setmana cultural es-
tan obertes a tothom; per això 
des de l’Escola es convida 
tots els calafins, vinculats o no 
amb el centre, a participar-hi.

Arriben les primeres 
festes majors 
d’alguns nuclis de 
Veciana

St. Pere Sallavinera ofereix un 
concert solidari amb Càritas
SANT PERE SALLAVINERA / LA VEU

La Parròquia de Sant Pere 
Sallavinera combinarà aquest 
diumenge la música i la cultu-
ra amb la solidaritat, amb l’or-
ganització d’un concert en be-
nefici de Càritas. Hi actuaran 
Andreu Muxí al piano, i també 
la formació Amics d’Ucraïna i 
Calaf —que darrerament es 
va poder sentir al concert Ca-

laf Canta Sant Jordi. El reper-
tori inclourà diverses peces 
d’arrel popular, prometent una 
tarda entretinguda i entranya-
ble a tots els assistents. El 
concert, que tindrà lloc a les 
sis de la tarda al local social 
de Sant Pere, serà d’entrada 
gratuïta, i els donatius volun-
taris del públic els que es des-
tinaran a Càritas.

La trobada a la Manresana 
arriba a la seva 38a edició

La trobada de l’any anterior va ser un èxit de participació.

ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Els Prats de Rei viurà aquest 
diumenge una de les seves 
festes més entranyables, la 
trobada a la torre de la Manre-
sana, que enguany arriba ja a 
la 38a edició. Els actes, orga-
nitzats per l’Agrupació Cultural 
Recreativa Sigarra, comença-
ran a les deu del matí amb una 
missa a l’aire lliure i amb els 
cants de la coral Mare de Déu 
del Portal —seguida del tra-
dicional repartiment del panet 

beneït. Després de l’ofici serà 
el Grup de Joves de Prats l’en-
carregat d’organitzar jocs per 
a petits i grans, amb curses, 
jocs de punteria i habilitat... 
Cap al voltant de les dues del 
migdia es repartirà l’arròs en-
tre els assistents. Són nom-
broses les famílies i les colles 
que, si fa bon dia, aprofiten per 
a quedar-se a dinar en el mag-
nífic paratge de la Manresana, 
una ocasió ideal per gaudir del 
paisatge i de la natura.



L’Igualada HC va superar dimarts el Vic 
a casa (2-1) després de l’adéu a Europa
IGUALADA / IHC BLOCAT

Han hagut d’esperar fins a 
l’últim dimarts de la tempo-
rada (de fet imprevist perquè 
va venir d’un partit ajornat per 
les goteres) però els jugadors 
igualadins van demostrar per-
sistència i a la fi van acabar 
amb la maledicció dels dimarts. 
Després de 5 partits interset-
manals sense victòria (4 derro-
tes i 1 empat) l’IHC va aconse-
guir el triomf. Ho va fer davant 
d’un dels grans de la categoria, 
un Vic que venia de perdre la 
final de la Cers contra el Ven-
drell. Els arlequinats van haver 
de patir per sumar els 3 punts 
especialment en el tram final 
del partit, amb el Vic abocat 
al descans i l’IHC amb 9 faltes 
en el seu caseller. Però els de 
Monclús van saber aguantar i 
van tornar a tenir sota pals una 
assegurança a tot risc anome-
nada Elagi Deitg. La victòria 
arribava després de perdre, 
dissabte, per 3-0 a la pista del 
Valdagno, posant punt i final al 
somni europeu.
L’Igualada HC va saber refer-
se del gol inicial del Vic. Carbó 
va avançar als visitants molt 
d’hora amb un llençament de 
falta al minut 3. Va ser l’únic 
cop que el Vic va poder amb 
l’Elagi. A partir d’aquí va apa-
rèixer la “gran muralla” sobre 
la qual es va acomodar l’equip 
per iniciar la remuntada. Baliu, 
un altre pilar fonamental, va 
aparèixer per empatar 5 minuts 
després. Com en un duel al Far 
West, el Ton va tenir la sang 
freda necessària per aguantar 
un remat fins que Grau va cedir 
en el moviment i li va deixar el 

 OK LLIGA MASCULINA
 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
   Shum  -  Lloret   _  :  _
   Vilanova  -  Calafell   _  :  _
   Vic  -  Alcoi   _  :  _
   Reus Dep.  -  Sant Feliu   _  :  _
   Noia  -  FC Barcelona   _  :  _
   Blanes  -  IGUALADA           avui, 21 h
   Vendrell  -  Lleida   _  :  _
   Voltregà  -  Liceo   _  :  _

         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   26   40     80:59     21
6   Noia   26   40     86:85     1
7   Lleida   26   40     91:97     -6
8   Lloret   26   37     115:101     14
9   IGUALADA   26   37     97:101     -4
10   Voltregà   26   36     80:89     -9
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

forat per on escolar la bola. Un 
gran gol que podria haver tin-
gut companyia amb un pal del 
mateix capità (m 14) o un altre 
de Pla en una contra muntada 
pel Ton (m 16). De fet els dos 
equips van disposar de moltes 
ocasions en un partit obert i 
amb un joc bàsicament des-
controlat.
A la segona part el Vic podria 

haver tornat a avançar-se amb 
un penal llençat per Christian 
(m 8) que va aturar l’Elagi amb 
les guardes. 5 minuts més tard 
en Marçal va aprofitar una as-
sistència interior de Càceres 
per completar la remuntada. 
26 segons després els àrbitres 
van ensenyar una blava directa 
al tècnic visitant, Ferran Pujal-
te, per protestar. En la superio-

acabat amb una FD immensa 
de Baliu que després de deixar 
assegut Grau va veure com la 
bola se li escapava a la dreta 
del porter. Per tant es va haver 
de suportar l’angoixa fins que 
el xiulet final va confirmar la 
12a. victòria d’una gran tem-
porada dels igualadins que de 
pas van posar masilla en unes 
goteres particulars: la dels par-
tits intersetmanals. Ara l’IHC 
tornarà a jugar avui divendres 
a les 9 a Blanes, un equip que 
es juga sortir de les places de 
descens. Queden encara qua-
tre jornades per acabar l’OK 
Lliga.
IHC 2 (1/1) Elagi, Marçal (1), 
Ton (1), Pla i Vives, equip inici-
al. Càceres, Pove. Garreta i A. 
Povedano.
VIC 1 (1/0) Grau, Molera, Car-
bó (1), Bancells i Christian, 
equip inicial. Roca, Rocasal-
bas, Terns, Burgaya. Campor.
Gols: 0 - 1  Carbó (m 3), 1-1 
Baliu (m 8). SEGONA PART. 
2-1 Marçal (m 13).

Més info a http://ihc.blog.cat

L’Igualada encara la recta final de la lliga. Arxiu Joan Guasch.

Esports
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ritat l’IHC podria haver marcat 
amb remats de Vives i Pove.
Amb el 2 a 1 es va arribar als úl-
tims 10 minuts, amb un Vic que 
va collar molt, que va disposar 
de grans ocasions a la contra i 
que sempre es va trobar amb 
la “paret Deitg” per impedir el 
gol. El patiment podria haver 

Dissabte passat l’equip dels 
Minis A de l’Igualada van jugar 
amb el Piera al seu pavelló. 
Tot i la baixa del seu porter ti-
tular, l’Igualada va plantar cara 
al Piera en un, partit molt ajus-
tat. La primera part se l’endu-
gué el Piera marcant 2 gols i 
s’apuntaren el primer punt. La 
segona part  l’equip va sortir 
molt motivat, el porter va con-
seguir parar-les totes, mentre 
els jugadors molt entregats 
van poder marcar 2 gols i així 

Derrota molt ajustada 
dels Minis A amb el Piera

empatar el partit. La tercera i 
finalment decisiva part, la va 
tornar a guanyar el Piera esta-
blint el resultat definitiu de 2 a 
1. Aquest és el segon any dels 
Minis A jugant, la lliga Pana-
dés – Garraf – Anoia, la qual 
ja només els hi queda un par-
tit per acabar la lliga.
Entrenador: Edgar Peralta
IHC: Eric Cardenas, Jan Llo-
bet, Eric Morillo, Miquel Ollé, 
Jan Parramona, Arnau Poch, 
Pol Romo i Nil Santacana

El Girona derrota l’IHC femení 
(2-4) en cinc minuts
La derrota es va consumar, 
concretament, en els primers 5 
minuts de partit quan les visi-
tants es van posar amb un 0 a 
3 a favor que ja va estar impos-
sible de remuntar. I més quan 
al minut 17 l’Anna Gil escurça-
va distàncies (abans ho havia 
provat la Laura Salvador en un 
llençament de penal) i les giro-
nines tornaven a marcar 18 se-
gons després. Només arrencar 
la segona part l’IHC va aconse-
guir tornar a reduir diferències 
però ja no va poder atansar-se 
més en el marcador i al final els 
punts se’n van anar cap al nord 
del país.

FONTANELLAS I MARTÍ IHC 
2 (1/1) Laura Hernandez, Mar-
ta Soler, Anna Gil (1), raquel 
Bernadas (1), Laura Salvador, 
equip inicial. Elba Garreta, Ju-
dith Baldris, Carolina Escobar, 
Laura Balaguer.
GIRONA 4 (3/1) Laia Salicrú, 
Carla Dorca, Adriana Gutier-
rez, Esther Nadal, Laia Castro, 
, equip inicial. Virginia Diaz, 
Elena Ruiz, Carla Gri.
Gols: 0-1 Carla Dorca (m 2.13), 
0-2 Esther Nadal (m 2.39), 0-3 
Carla Gri (m 11), 1-3 Anna Gil 
(m 16.54), 1-4 Laia Castro (m 
17.12). SEGONA PART. 2-4 
Raquel Bernadas (m 0.24)

OK LLIGA FEMENINA
Jornada 24
Palau de Plegamans - HC Borbolla   7-1
Biesca Gijón - Traviesas HC   avui
CP Vilanova Salut Dental - Reus Deportiu   1-3
Sferic Terrassa - CP Voltregà   1-7
Alcorcón CAT’s Best - CP Manlleu   3-0
Fontanellas i Martí Igualada HC - Girona   2-4
Bigues i Riells - Maheco Cerdanyola  3-0 

Jornada 25 (penúltima)
Biesca Gijón-Maheco Cerdanyola
Traviesas-Vilanova Salut Dental
Reus Deportiu-Sfèric Terrassa
Voltregà-Alcorcón
Manlleu-FiM Igualada HC (dia 18, 20 h)
Girona-Palau Plegamans
Borbolla-Bigues i Riells

   PT j g e p gf fc
1. CP Voltregà  59  24  19  2  3  114  40
2. Biesca Gijón  53  23  17  2  4  71  42
3. CP Alcorcón  52  24  16  4  4  80  42
4. Reus Deportiu  48  24  15  3  6  82  46
5. Girona CH  47  24  14  5  5  87  49
6. CP Manlleu  43  24  14  1  9  112  73
7. Igualada HC  41  24  13  2  9  88  63
8. Palau Plegamans  34  24  10  4  10  71  66
9. Sferic Terrassa  30  24  9  3  12  60  65
10. Bigues i Riells  27  24  7  6  11  47  47
11. CP Vilanova 21  25  6  3  16  57  68
12. Cerdanyola  19  24  5  4  15  67  106
13. HC Borbolla  7  24  2  1  21  33  136
14. Traviesas HC  3  24  1  0  23  13  139



32
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de maig de 2013 Esports

Medalles per a Èlia i Níria Pascual als 
campionats d’Espanya universitaris
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat cap de setmana, 
es disputaren a Cáceres, els 
74ens. Campionats d’Espanya 
Universitaris en pista, amb una 
nombrosa participació d’atletes 
defensant els colors de les di-
ferents universitats estatals.
Hi prengueren part dues atle-
tes del C.A.Igualada Petromi-
ralles, competint per  les uni-
versitats respectives, assolint 2 
medalles, d’Or i Argent respec-
tivament Èlia i Níria Pascual 
en la prova del llançament de 
javelina, en una gran actuació.
La llançadora Èlia Pascual 
aconseguia el Campionat d’Es-
panya -Or- amb un millor intent 
de 48,61 m., en una exceŀlent 
actuació de la igualadina. La 
seva germana Níria Pascual 
es classificava 2a. i assolia el 
Sotscampionat i la medalla 
d’Argent en la Javelina fem., 

Èlia i Níria Pascual, a Cáceres.

amb un millor intent de 46,89 
m., també en una magnífica 
actuació de la llançadora igua-
ladina.  
Ambdues atletes actuaren de-

fensant els colors de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), i formant part i amb el 
suport de la Cátedra A3 Leat-
her Innovation. 

Les alevines del CAI, campiones de Catalunya d’atletisme
ATLETISME / IGNASI COSTA

Les alevines del C.A.Igualada 
Petromiralles, es van procla-
mar Campiones de Catalunya 
dissabte passat, al Prat de 
Llobregat, en un intens cap de 
setmana atlètic. 
Les joves anoienques assoli-
ren el Campionat i la medalla 
d’Or corresponent, amb un to-
tal de 260,5 punts, en una bri-
llantíssima actuació, seguides 
del C.A. Nou Barris, 2es. amb 
247 punts, i del Muntanyenc 
St. Cugat, 3eres. amb 239,5 
punts, equips que formaren 
el podi en aquesta competició 
amb 26 equips classificats.  
Cal ressaltar les victòries d’Isa-
bela Lago en llargada, amb 
3,95 m., de Martona Segura en 
llanç. de pilota, amb 23,43 m., 
i de les components del relleu 
de 4 x 60 m. amb Anna Cos, 
Silvia Hohnhaussen, Isabela 
Lago i Anna Torras, amb 35”0.
Sobresortiren també el 2n. lloc 
de Silvia Hohnhaussen en 60 
m.ll. amb 8”8, i el 3r. de Lau-
ra Giménez en 2.000 m. mar-
xa, amb 12’23”0.  Foren 4es. 
les components del relleu de 
3 x 600 m. format per  Berta 
López, Laia Planas i Marcel.la 
Solé, amb 6’06”1. Natàlia Elvi-
ra era 7a. en perxa amb 1,40 
m., i eren 9enes. Anna Torras 
en 60 m. tanques, amb  11”5, i 
Paula Iglesias, 9a. exaequo en 
alçada amb 1,15 m.
Mariona Rodríguez era 10a. en 
disc amb 11,43 m., Júlia Solé 
12a. en 600 m.ll. amb 2’02”6,         
Nastia Ordi 14a. en pes amb 
4,74 m., i Carla Gómez 16a. en 
2.000 m.ll. amb 8’53”4.

L’aleví masculí, novè                                 
Els alevins del C.A. Igualada 
Petromiralles, es classifica-
ren en 9a. posició amb 142,5 
punts, entre un total de 21 
equips classificats, categoria 
en la que es va imposar l’Avi-
nent C.A. Manresa amb 234 
punts, seguits de la J.A. Saba-
dell amb 186 p., i el C.A. Cana-
letes amb 177 punts. 
A destacar el 3r. lloc de Pol 
Roca en salt de llargada, amb 
3,79 m., i el 4.t. lloc de Marc 
Muntané en pes, amb 7,45 m. 
Cal ressaltar també el 5è. lloc 
de Nil Vives en salt de perxa, 
amb 1,70 m., i  el 7è. lloc dels 
components del relleu  4 x 60 
m., format per Pol Roca, Gui-
llem Santos, Mateu Segura i Nil 
Vives, amb 38”6. Mateu Segu-
ra era 8è. en disc, amb 12,39 
m., i Ammar Makkylouf 8è. en 
2.000 m marxa, amb 13’33”00.
Eduard Vilaseca era 9è. en 
salt d’alçada, amb 1,05 m., Gil 
Ferres 13è. en llanç. de pilo-
ta, amb 18,23 m., Alex García 
14è. en 600 m.ll. amb 2’05”4, 
Jan Bisbal 17è. en 2.000 m.ll. 
amb 8’05”0, i Lluc Farrés 17è. 
exaequo en 60 m.ll. amb 10’5.  
Els components del relleu 3 x 
600 m. amb Alex García, Am-
mar Makkylouf i Jan Bisbal, fo-
ren 17ens. amb 6’47”5. 

Els dos equips 
benjamins, cinquens
Pel que fa als equips benja-
mins, foren cinquens. 
Els masculins assoliren  un to-
tal de 135 punts, imposant-se  
el C.A. Granollers amb 153,5 
punts, entre un total de 27 

equips.
Individualment cal ressaltar 
els 3ers. llocs d’Isaac Baltà en 
salt d’alçada amb 1,10 m., de 
Nicolau Gassó en 60 m.ll. amb 
10”0, i dels components del re-
lleu 4 x 60 m. format per Arnau 
Cos, Bernat Enrich, Nicolau 
Gassó i Alex Riera, 3ers. amb 
39”5.
Alex Riera era 6è. en 1.000 
m.ll. amb 3’44”3, Bernat Enrich 
7è. en salt de llargada amb 
3,25 m., i Arnau Cos 17è. en 
llanç. de pilota amb 17,00 m., 
essent desqualificat Lluc Roda 
en 1.000 m. marxa.
Pel que fa a l’equip femení, va 
assolir 129 punts, imposant-se  
el C.A. Nou Barris amb 169,5 
punts, entre un total de 25 
equips participants.
Destacar el 3r. lloc de Mar Pla-
nas en 1.000 m. marxa amb 
6’12”9, el 5è. lloc exaequo de 
Judit Mas en salt d’alçada, 
amb 0,95 m., el 6è. lloc de 
Martina Segura en  1.000 m.ll. 
amb 4’00”1, i els 7ens. de Sal-
ma Eddaqquaq en pilota, amb 
15,64 m., i de Núria Moix, 7a. 
exaequo en 60 m.ll. amb 10”6. 
El relleu 4 x 60 m. format per 
Judit Campoy, Nuria Moix, Mar 
Planas i Judit Mas, era 12è 
amb 42”7, i Mar Morón era 
15a. en llargada amb 2,53 m.

L’infantil masculí, onzè
L’equip infantil masculí va aca-
bar onzè, amb 180 punts, en 
una bona actuació en la com-
petició dominada per l’Avinent 
C.A. Manresa, guanyadors 
amb 267,5 punts, entre un total 
de 20 equips classificats.  

Cal destacar les actuacions 
d’Hector Ramos, guanyador 
en salt d’alçada, amb 1,58 m., 
i que era també 3r. en llargada 
amb 4,41 m., el 3r. lloc d’Adrià 
Pujado en disc, amb 23,17 m., 
essent el mateix atleta 13è. en 
150 m.ll. amb 22”6, i el 5è. lloc 
d’Oriol Castells en triple salt 
amb 9,59 m., essent també 
9è. en 1.000 m. obstacles amb 
3’37”6. 
Bernat Gil era 6è. en javelina 
amb 21,27 m., i era també 15è. 
en pes amb 5,95 m.. Pol Sanz 
era 6è. en 600 m.ll. amb 1’48”2. 
Foren 9ens. Xavier Márquez 
en 1.000 m.ll. amb 3’26”3, Ton 
Vila en llanç. de martell, amb 
18,29 m., i era 10è el relleu 4 x 
200 m. del CAI amb  Abel Mén-
dez, Xavier Márquez, Pol Sanz 
i Marc Llambés amb 2’14”2.
Abel Méndez era 13è. en 3.000 
m.ll. amb 12’37”6, i Nil Bacardit  
16è. exaequo en 80 m.llisos 
amb 12”3, i 18è. exaequo en 
220 m. tanques amb 43”2.

L’infantil femení, novè
L’infantil femení va finalitzar 
en una destacada 9a. posició 
entre un total de 23 equips 
participants, amb 262,5 punts, 
imposant-se l’Avinent C.A. 
Manresa, amb 339,5 punts.
Van sobresortir les actuacions 
de Paula Blasco, guanyado-
ra en 1.000 m. obstacles amb 
3’21”4 i de Mar Belenguer, 2a. 
en 1.000 m.ll. amb 3’27”7.
Cal ressaltar també el 4t. lloc 
de Laia Moix en salt d’alçada 
amb 1,44 m., essent també 5a. 
en 600 m.ll. amb 1’51”0, i el 5è. 
d’Alba González en salt de llar-
gada amb 4,03 m., a més de 
10a. en 80 m.ll. amb 11”6. Fou 
8è el relleu de 4 x 80 m. amb 
Natalie Fuertes, María Torras, 
Carlota Cerón i Alicia Ortega 
amb 48”3. 
Elia Ibarra era 9a. en 3.000 
m.ll. amb 12’06”8, Alicia Ortega 
era 10a. en pes, amb 7,83 m., i 
Jana Roca 10a. en 220 m. tan-
ques, amb 38”3. Carola Ber-
tran era 11a. en javelina amb 
17,45 m., i 16.ª en martell amb 
17,15 m..  Natalie Fuertes era 
11a. en triple salt amb 8,47 m.. 
Fou 12è. el relleu del CAI de 
4 x 200 m. amb Elisenda Prat, 
Cristina Ribas, Jana Roca i 
Maria Torras, amb 2’12”0.   
Tatiana Lago 15a. en disc amb 
12,98 m., i 15a. en 3.000 m. 
marxa amb 21’23”5, Cristina 
Ribas era 15a. exaequo en salt 
de perxa, amb 1,30 m., i 17a. 
en 150 m.ll. amb 23”0, i María 
Torras era 17a. en 80 m. tan-
ques amb 17”4.

El cadet masculí, vuitè
Pel que fa al cadet masculí, 
va ser vuitè, amb 193,5 punts, 
en la competició guanyada 

per l’A.A. Catalunya amb 272 
punts, entre un total de 17 
Clubs participants. 
A destacar Vicenç Pulido en ja-
velina, amb 40,28 m., i que era 
també 8è. en 300 m. tanques 
amb 46”87, i del marxador 
Hector Hidalgo, 2n. en 5.000 
m. marxa amb 27’23”67.
Van sobresortir també les 
5enes. posicions d’Oriol Ber-
tran en alçada, amb 1,57 m., 
i que era també 9è. en 100 
m. tanques amb 17”21, d’Ar-
nau Carulla, 5è. en 300 m.ll. 
amb 40”06, i de Toni Martí, 
5è. en 100 m.ll. amb 12”31. 
Eren 6ens. Guillem Carner en 
600 m.ll. amb 1’32”05, i David 
Valls en llargada, amb 5,37 m. 
Pau Roca era 7è. en disc amb 
27,84 m., i 14è. en pes amb 
7,78 m. El 4 x 300 m. format 
per Marcel Abad, Guillem Car-
ner, Gerard Roca i Sergi San 
José, fou 8è. amb 2’56”76.
Victor López era 10è. en 1.500 
m. obstacles amb 5’23”59, 
Sergi San José era 11è. en tri-
ple salt, amb 10,11 m., Marcel 
Abad 11è. en 1.000 m.ll. amb 
3’10”16, Jordi Fernàndez 12è. 
en perxa, amb 2,30 m., Arnau 
Bisbal 12è. en 3.000 m.ll. amb 
11’13”33. Antón Farrés era 
16è. en llançam. de martell 
amb 16,56 m. El 4 x 100 m. 
format per Toni Martí, Miquel 
Pineda, Arnau Carulla i David 
Valls, fou rigorosament des-
qualificat per l’art. 170.7.

Les cadets, onzenes
El cadet femení era 11è. amb 
175 punts, en la competició 
dominada per l’ISS Hospitalet, 
amb 302 p., de 19 equips.  
A destacar les victòries d’Anna 
Asensi en els 100 m.llisos, amb 
12”78 assolits amb vent con-
trari, de Nuria Rey en el llan-
çament del pes, amb 9,30 m., 
i que era també 9a. en javelina 
amb 19,16 m., i del relleu de 4 
x 100 m. amb Anna Asensi, Ju-
dit Bascompte, Gemma Ortega 
i Emma Sarret, amb 51”00.
Sobresortiren també el 5è. lloc 
de Gemma Ortega en 300 m.ll. 
amb 43”90, el 7è. de Judit Bas-
compte en llargada amb 4,60 
m., el 8è. d’Emma Sarret en tri-
ple salt amb 9,85 m., i el 9è. de 
Marta Llagostera en 600 m.ll. 
amb 1’51”48, i que era també 
15a. en 300 m. tanques amb 
56”32. Carla Cucurella era 
10a. en disc, amb 15,93 m., i 
14a. en 100 m. tanques, amb 
19”36, Mar Rodríguez 11a. en 
alçada amb 1,31 m., Cristina 
Gabarró 11a. en 1.500 m. obs-
tacles amb 6’56”07, i era tam-
bé 15a. en salt de perxa amb 
2,10 m. Angela Moro era 13a. 
en  1.000 m.ll. amb 3’46”68, 
i Jana Folch 15a. en martell 
amb 17,47 m.



El CD Carme, campió del grup 
anoienc de 4a Catalana
FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS

El CD Carme s’ha proclamat 
matemàticament aquest pas-
sat cap de setmana campió del 
grup setè de 4a Catalana de 
futbol després de derrotar per 
1-4 l’Esports Garcia de Mont-
bui, i aprofitar-se de la derrota 
del CF Pobla de Claramunt al 
camp del Vilanoveta (1-0).
Els carmetans, a manca d’una 
jornada per la finalització del 
campionat, han fet una tempo-
rada espectacular, acumulant 
fins avui 65 punts, gràcies a 
21 partits guanyats, dos d’em-
patats i només quatre de per-
duts, marcant fins a 115 gols, 
la majoria gràcies al bon olfac-
te d’Alex García Peinado, autor 
de 45 gols i “pitxitxi” del grup. 
La passada temporada, l’equip 
verd ja va està a punt de pujar, 
perdent la promoció davant el 
St. Sadurní Atlètic.
El Carme viurà diumenge una 
gran festa per celebrar l’as-
cens a 3a Catalana, amb el 
partit que disputarà a les 12 del 
migdia a casa davant el Rebrot 
d’Òdena. L’entitat que presi-
deix Tomás Tudela té com a 
entrenador Manuel Ruiz, com 
a delegat Lluís Batlle, i com a 
jugadors artífex de l’ascens a 
Jordi Boleda, Francesc Calaf, 
Josep Calaf, Sergio Carrillo, 
Alex Garcia, Federico Gil, Jor-
di Hernán, Roc Isanta, Oriol 
Marsal, Pau Pastor, Gabriel 
Pérez, Albert Poch, Jordi Riba, 
Marc Rodríguez, Toni Sendra, 
Eduard Torras, Albert Ventura, 
Joan Ventura, Cristian Garcia, 
Jamal Labiad i Eduard Llorens.

Els jugadors del Carme, en plena celebració al vestidor.
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  Jornada 31
  Martinenc  -  Cervera   1  :  2
  Ascó  -  Santfeliuenc   1  :  2
  V. Alegre  -  Vilanova G.   2  :  0
  IGUALADA  -  Sants   1  :  1
  Andorra  -  Viladecans   1  :  1
  Tàrrega  -  Torreforta   1  :  0
  Torredembarra  -  Valls   5  :  2
  Morell  -  Reddis   3  :  3
  Tecnofutbol  -  Amposta   3  :  2
   Jornada 32
   Viladecans  -  Martinenc   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Andorra   _  :  _
   Ascó  -  V. Alegre   _  :  _
   Cervera  -  IGUALADA   _  :  _
   Sants  -  Torredembarra   _  :  _
   Reddis  -  Tàrrega   _  :  _
   Amposta  -  Morell   _  :  _
   Valls  -  Tecnofutbol   _  :  _
   Torreforta  -  Vilanova G.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   31   70     75:27     48
2   Viladecans   31   63     52:23     29
3   Santfeliuenc   31   63     49:26     23
4   Martinenc   31   55     57:32     25
5   V. Alegre   31   52     50:44     6
6   IGUALADA   31   50     52:36     16
7   Amposta   31   45     46:37     9
8   Andorra   31   45     40:40     0
9   Vilanova G.   31   41     42:41     1
10   Tàrrega   31   41     37:42     -5
11   Reddis   31   36     36:64     -28
12   Torredembarra   31   35     43:44     -1
13   Cervera   31   32     35:52     -17
14   Torreforta   31   30     34:51     -17
15   Tecnofutbol   31   30     34:57     -23
16   Sants   31   29     43:62     -19
17   Valls   31   29     32:54     -22
18   Morell   31   29     27:52     -25

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 31
  CAPELLADES  -  Les Roquetes   3  :  1
  Base Vilanova  -  Hortonenc   3  :  1
  La Granada  -  MONTSERRAT   2  :  1
  ANOIA  -  Ribes   5  :  2
  St. Sadurní At.  -  Suburense   0  :  4
  SAN MAURO  -  FÀTIMA   7  :  0
  Riudebitlles  -  St. Cugat Ses.   5  :  3
  Sitges  -  Vilafranca Atl.   6  :  3
  Jove Roquetes  -  ÒDENA   1  :  8

  Jornada 32
   Suburense  -  CAPELLADES   _  :  _
   Hortonenc  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   Base Vilanova  -  La Granada   _  :  _
   Les Roquetes  -  ANOIA   _  :  _
   Ribes  -  Riudebitlles   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  SAN MAURO   _  :  _
   ÒDENA  -  Sitges   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  Jove Roquetes   _  :  _
   FÀTIMA  -  MONTSERRAT   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   31   75     104:35     69
2   Sitges   31   70     84:48     36
3   ÒDENA   31   59     89:53     36
4   Vilafranca Atl.   31   59     61:41     20
5   Base Vilanova   31   58     74:50     24
6   Les Roquetes   31   51     63:58     5
7   Suburense   31   49     60:50     10
8   La Granada   31   42     59:64     -5
9   CAPELLADES   31   39     67:78     -11
10   Jove Roquetes   31   38     68:60     8
11   Riudebitlles   31   36     61:81     -20
12   St. Cugat Ses.   31   35     57:61     -4
13   St. Sadurní At.   31   33     49:80     -31
14   Ribes   31   32     63:68     -5
15   MONTSERRAT   31   31     48:74     -26
16   Hortonenc   31   29     41:77     -36
17   ANOIA   31   28     52:78     -26
18   FÀTIMA   31   21     43:87     -44

  Jornada 29
  Ateneu Ig.  -  Calaf   2  :  3
  Rebrot  -  Vista Alegre   6  :  0
  Vilanoveta  -  Pobla Clar.   1  :  0
  Jorba  -  La Paz   1  :  0
  Garcia Montbui  -  Carme   1  :  4
  Torre Clar.  -  Montbui   2  :  3
  PM Tossa  -  Piràmides   2  :  0

   Jornada 30 (última)
   Carme  -  Rebrot   _  :  _
   Pobla Clar.  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Vista Alegre  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Calaf  -  Jorba   _  :  _
   Piràmides  -  Torre Clar.   _  :  _
   La Paz  -  Tous   _  :  _
   Montbui  -  Vilanoveta   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   27   65     116:35     81
2   Pobla Clar.   27   60     89:47     42
3   Vilanoveta   27   59     79:34     45
4   Calaf   27   58     96:44     52
5   Garcia Montbui   27   56     65:37     28
6   PM Tossa   28   53     81:51     30
7   Rebrot   27   49     98:66     32
8   Ateneu Ig.   27   43     90:57     33
9   Vista Alegre   27   42     56:55     1
10   Jorba   26   27     67:79     -12
11   Tous   26   21     35:57     -22
12   Torre Clar.   26   20     27:86     -59
13   Montbui   26   17     46:83     -37
14   La Paz   27   6     25:124     -99
15   Piràmides   27   5     26:141     -115

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 29
  Plana Rodona  -  LA LLACUNA   4  :  0
  Martinenca  -  Puigdàlber                  sus
  VALLBONA  -  Real Unión                  sus
  Can Cartró  -  Fontrubí   9  :  1
  Mediona  -  Espirall   2  :  2
  Torrellenc  -  St. Sadurní   2  :  1
  CABRERA ANOIA  -  HOSTALETS P.   2  :  4
  Ind. Garraf  -  Ràpit Català   2  :  0

  Jornada 30 (última)
   Espirall  -  Martinenca   _  :  _
   Real Unión  -  Mediona   _  :  _
   Puigdàlber  -  Plana Rodona   _  :  _
   LA LLACUNA  -  Can Cartró   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  Torrellenc   _  :  _
   Ràpit Català  -  CABRERA ANOIA   _  :  _
   Fontrubí  -  Ind. Garraf   _  :  _
   St. Sadurní  -  VALLBONA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   29   67     98:36     62
2   HOSTALETS P.   29   66     99:38     61
3   Can Cartró   29   59     90:44     46
4   Mediona   29   58     93:44     49
5   Ind. Garraf   29   57     59:36     23
6   Ràpit Català   29   56     89:40     49
7   Martinenca   28   48     75:49     26
8   St. Sadurní   29   45     61:57     4
9   Plana Rodona   29   44     85:51     34
10   Torrellenc   28   41     66:55     11
11   LA LLACUNA   29   38     47:58     -11
12   CABRERA ANOIA   29   31     66:92     -26
13   Real Unión   27   22     54:63     -9
14   VALLBONA   28   14     44:119     -75
15   Fontrubí   29   10     25:118     -93
16   Puigdàlber   28   1     13:164     -151

futbol 4A CATALANA G10
La segona plaça, 
amb tres candidats
El Carme va poder ser campió 
perque La Pobla va perdre, al 
minut 92, per 1-0 davant el Vi-
lanoveta. D’aquesta manera, 
els poblatans s’hauran de ju-
gar la temporada en el darrer 
partit, a casa, davant l’Esports 
Garcia, que ja no es juga res 
important. Tot i això, el mateix 
Vilanoveta, i el Calaf, també te-
nen opcions d’acabar ocupant 
la segona plaça, que dóna dret 
a jugar la promoció.
La Pobla, amb 60 punts, és qui 
ho té tot de cara per assolir la 
segona plaça, que ja ocupa. 
Depén, per tant, d’ella mateixa. 
En tercer lloc de la classifica-
ció hi ha el Vilanoveta, amb 59 
punts, que juga al camp del 
Montbui, i, en quart lloc, el Ca-
laf, amb 58 punts, que juga a 
casa amb el Jorba. Els calafins 
han obligadament de guanyar 
per aspirar al segon lloc. En 

canvi, el Vilanoveta, amb el 
gol average particular empatat 
amb la Pobla, té millor diferèn-
cia de gols global al seu favor 
-per tres gols- i en tindria prou 
amb un empat a Montbui, sem-
pre hi quan la Pobla perdés. En 
canvi, si la Pobla guanya, man-
tindrà la segona plaça segur, i, 
si empata, dependrà de que el 
Vilanoveta perdi.
Al grup desè, l’Hostalets de 
Pierola encara té opcions de 
guanyar el campionat i asso-
lir l’ascens directe, sempre hi 
quan el líder Espirall punxi a 
casa amb la Martinenca -cosa 
molt difícil que passi- i l’Hos-
talets guanyi, també a casa, 
el Torrellenc. Igualment, l’Hos-
talets, en el pitjor dels casos, 
ja té assegurada la promoció 
d’ascens.
El sorteig es farà el proper di-
lluns a Barcelona. La promoció 
consistirà en dos partits d’ana-
da i tornada.

El CFI ensopega davant el Sants (1-1)
FUTBOL / ROGER MARÍ

Els igualadins no van poder su-
mar els tres punts en un partit 
marcat per la matinera expul-
sió de Jony (32’). Els blaus tot 
i avançar-se amb un gol de 
Fran (16’) no van poder mante-
nir l’avantatge en el marcador 
i finalment van donar per bo 
el punt aconseguit. D’aquesta 
forma els de Tarrés són sisens 
a la taula a falta de 3 jornades 
per la fi del campionat.
L’Igualada tenia una bona 
oportunitat per retrobar-se amb 
la victòria a Les Comes davant 
el Sants, l’últim classificat. El 
partit, com era d’esperar, va 
començar amb domini local 
encara que sense elaborar un 
joc gaire vistós. El conjunt bar-
celoní va sortir a especular una 
mica i buscava únicament el 
joc directe cap al seu alt i cor-
pulent davanter centre. Al quart 
d’hora de joc, Simón va filtrar 
una molt bona passada a Jony 

i aquest, amb molt poc angle, 
va provar una vaselina sobre 
el porter Chueca que acaba-
ria sent una assistència a Fran 
que sol de marca al segon pal 
només va tenir que posar el 
cap per inaugurar el marcador. 
D’aquesta forma, el davanter 
igualadí, tornava a marcar des-
prés de 3 mesos sense fer-ho.
El partit s’havia posat en un es-
cenari immillorable per l’Iguala-
da ja que ara era el Sants el qui 
havia de fer un pas endavant 
per empatar i d’aquesta ma-
nera la seva defensa deixaria 
molts més espais a la seva 
esquena. Malauradament, 
al minut 32, Jony va veure la 
segona targeta groga per una 
entrada a un rival, fet que se-
ria clau en el desenvolupament 
del partit.
A partir d’aquest moment, els 
blaus van fer un pas enrere i 
van cedir tota la iniciativa de 
joc als barcelonins. Tot i això, 

Fran disposaria d’una claríssi-
ma ocasió per tornar a marcar, 
però la seva vaselina davant 
Chuera va sortir desviada. 
El Sants també disposarien 
d’una bona ocasió per empatar 
abans del descans, però el xut 
de Rodríguez es va estavellar 
al travesser.
A la represa, la tònica del partit 
va ser la mateixa. Els visitants 
tenien el control de la pilota i 
mica en mica anaven posant 
setge a la porteria de Felipe. 
Finalment, a la sortida d’un 
córner, Ortega (55’) es va an-
ticipar als defenses igualadins 
per igualar el partit. Aquest gol 
va donar moral als visitants 
que van seguir intentat anotar 
el segon gol que els hi hagués 
permès agafar oxigen de cara 
a la permanència. Per la seva 
banda, l’Igualada anava notant 
el pas dels minuts i la fatiga 
cada cop es feia més evident. 
Solé, disposaria de l’ocasió 

més clara pels blaus en tota 
la segona meitat, però el seu 
xut va sortir molt desviat. En 
l’últim tram de partit, el Sants 
va disposar d’una immillorable 
ocasió de gol, però novament 
el xut de Zaplana es tornaria a 
trobar amb el travesser. 
Un cop acabat el partit hi va 
haver uns petits incidents entre 
l’entrenador visitant i el públic 
de Les Comes, però per sort 
només no va anar més enllà 
d’un intercanvi dialèctic.
L’Igualada buscarà retrobar-se 
amb la victòria en el desplaça-
ment a Cervera el pròxim diu-

menge. Els de la Segarra són 
tretzens a la classificació. 
CF Igualada: Felipe, Marí, En-
ric (Madaleno 67’), Bachana. 
Baraldés (Torras, 81’), Díez, 
Cortada, Jony, Gerard (Ton, 
72’), Fran (Pasquina, 59’) i Si-
món (Solé, 52’).
UE Sants: Chueca, Fabregat, 
Avilés, Hernández, Prades, 
Lage (Ortega, 46’), Rodríguez 
(López, 89’), Gala (Martín, 61’), 
Michael, Coronado (Zaplana, 
52’) i Franco (Font, 67’).
Gols: 1-0, Fran (16’). 1-1, Or-
tega (56’).

L’Igualada no va poder assolir la victòria a les Comes. Foto: Toni Marí.
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El CBI tindrà el factor camp a favor 
en les fases de promoció de descens
BÀSQUET / REDACCIÓ

Final de la temporada regu-
lar amb una victòria a domicili 
contra el Reus Deportiu per 
56-63, no vital perquè l’equip 
ja s’havia procurat la salvació 
del descens directe la jornada 
anterior però sí important per 
obtenir el factor camp a favor 
les fases de promoció de des-
cens, que començaran aquest 
cap de setmana.
Partit amb molta tensió, treball 
i nervis durant pràcticament els 
40 minuts. Els anoiencs van 
dominar el marcador durant 
molts més minuts que els lo-
cals i els van fer patir, sobretot, 
des de la defensa. Inici amb un 
primer període tremendament 
anotador per part dels dos con-
junts. El CBI feia gala del seu 
joc interior i de l’encert des de 
6,25 mentre que els locals cas-
tigaven amb passis llargs i con-
traatacs qualsevol rebot o pilo-
ta recuperada. Tot i així parcial 
favorable pels blaus (17-20).
El segon període va començar 
amb un ritme de joc altíssim i 
moltes situacions de contraatac 
i joc ràpid. El partit va agafar un 
to una mica boig que als locals 
no els acabava d’interessar del 
tot; els de l’Anoia aconseguien 
aquí la major diferència en tot 
l’encontre (7 punts per sobre, 
22-29). Els últims 3 minuts els 
d’Igualada es van desinflar una 
mica en defensa davant un 
Bayod poderós que donava 6 
punts al seu equip en aquest 
quart i procurava l’empat a la 
mitja part, 33-33.
El conjunt blau va sortir del 
vestidor amb una marxa 
menys que a la primera part 
(almenys durant els primers 
minuts) cosa que va provocar 
un parcial de 6-2. Els visitants 
van saber reaccionar i acaba-
ren dominant el període amb 
un parcial de 2-10, que situava 
al CBI 4 punts per davant en el 
marcador. 41-45 però l’equip 
encara havia d’afrontar els úl-
tims 10 minuts encara.
L’últim període començava 
amb els dos equips lluitant 
cada pilota com si fos d’or. 
Bayod donava el seu millor 
moment a l’equip donant punts 
des de sota l’anella i Navas 
(que va jugar pràcticament tot 
el partit) va anotar un triple que 
donar l’empat al seu equip (51-
51). Els blaus no es van arru-
gar i després d’un temps mort 
demanat per Raül Caballero 
l’equip va sortir disposat a gua-
nyar el partit fos com fos. Dues 
cistelles seguides del capità 
Torres i un palmeig de Huertas 
ens van posar 5 per sobre (54-
59). Al final el partit es va aca-
bar amb un seguit de tirs lliures 
que donarien als igualadins la 

Els igualadins tenen per davant una duríssima eliminatòria per la salvació.

victòria per 7 punts de diferèn-
cia. Resultat final 56-63.
La lliga regular ha acabat amb 
un balanç de 12 victòries i 18 
derrotes. Recordar que l’equip 
ha passat per moments molt 
durs a l’inici de temporada on 
va arribar a acumular 9 derro-
tes seguides i es va situar en la 
darrera posició durant moltes 
jornades. Tot i així al final s’ha 
pogut sortir del descens directe 
i ara toca afrontar unes fases 
que segur que seran duríssi-
mes. 
CBI: Q. Padrós (2), M. Sesé 
(0), J. Huertas (8), J. Torres 
(15), E. Tejero (8) [5 Inicial] + A. 
Roca (6), C. Fons (7), A. Gual 
(7), M. Roca (8), A. Fratila (0), 
S. Laguarta (2). No Ha Jugat B. 

Martínez.
Parcials: 17-20; 16-13 (33-33); 
8-12 (41-45) i 15-18 (56-63).

El femení A lluitarà pel tercer 
lloc de la lliga
El Depimés CBI A femení va 
perdre els dos partits de se-
mi-final contra el Joventut les 
Corts amb uns resultats de 
45-64 i 89-51, i això comporta 
que l’equip Igualadí lluitarà fi-
nalment per la meritòria 3a po-
sició contra el SR Lima Horta a 
la F4 que es disputarà a Sant 
Feliu de Llobregat el proper 
cap de setmana. Fantàstica 
temporada d’aquest equip que 
novament s’ha situat entre els 
4 millors de Catalunya. 

El CBI femení ha fet una temporada espectacular.

ATLETISME / I. COSTA

Aquest proper diumenge 19 de 
maig, es durà a terme  una nova 
edició de la Cursa de l’Amistat, 
amb l’organització del Club At-
lètic Igualada Petromiralles.  La 
cursa, que enguany arriba a la  
30a. edició  es durà a terme so-
bre el recorregut habitual que 
uneix  Igualada amb el Mones-
tir de Montserrat, amb un  total 
de 28 Km. recorreguts pels at-
letes participants. Enguany se 
celebrarà novament el Dia del 
Club, amb una sèrie d’activitats 
que detallarem seguidament. 
Pel que fa a la Cursa de l’Amis-
tat, hi poden participar tots els 
socis del club, atletes, mem-
bres de l’escola esportiva, fa-
miliars, amics, coneguts i sa-
ludats. També els que vulguin 
efectuar el recorregut cami-
nant, que és obert a tothom.  
SORTIDES CORRENT:  Com 
és habitual, es donaran diver-
ses sortides per als atletes que 
efectuïn el recorregut corrent, 
a l’efecte que es puguin adap-
tar a un dels ritmes de cursa:  
Les sortides s’efectuaran a 
partir de 2/4 de 9 del matí, des 
del parc de l’Estació Vella.
SORTIDA A PEU:  D’altra ban-
da, i amb sortida des de l’Ho-
tel Canaletes, a les 5,30 h. del 
matí, iniciaran el seu itinerari 
els participants que vulguin 
efectuar el recorregut cami-

Diumenge, 30a Cursa de 
l’Amistat i dia del CAI

nant.
SORTIDA EN BICICLETA: Per 
qui estigui interessat en parti-
cipar-hi en bicicleta, hi haurà 
una sortida a les 7,45 h. del 
matí des de l’Estació de Servei 
Vercher - Av. Mestre Muntaner.
ESCOLA ESPORTIVA: Pels 
joves atletes de l’Escola Es-
portiva del CAI, hi haurà també 
una caminada de Can Massa-
na a Montserrat, pel camí de la 
Roca Foradada (8Km. aprox.). 
La sortida d’Igualada en bus 
serà a les 8,15 h. del matí, de 
la plaça de Catalunya; (s’hi 
poden afegir pares, mares, 
germans i amics).  A les 10,30 
- 11,00 h., un cop arribats a 
Montserrat, es farà una xocola-
tada, temps lliure i fotos de tot 
el grup.
RECEPCIÓ A L’ABADIA:  
Aproximadament a les 12,15 
h. del migdia, hi haurà una re-
cepció per part dels membres 
de l’Abadia de Montserrat, en 
una sala del Monestir, als com-
ponents del CAI.   
La tornada a Igualada dels di-
ferents participants en aquesta 
cursa clàssica de l’atletisme 
igualadí, es farà amb l’autocar 
del CAI, que sortirà de Mont-
serrat un cop acabada la re-
cepció oficial, aprox. a les 
13,00 h.. Hi haurà servei de 
dutxes a l’Estadi Atlètic, al tor-
nar a Igualada.  

ATLETISME / I. COSTA

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Eduard Viles i 
Albert Hernàndez, en catego-
ria absoluta i Fran Martínez, 
en Juvenil, tenien una molt 
destacada actuació en el 21è. 
Meeting Internacional de Pa-
lafrugell - Costa Brava, que 
es va dur a terme el dissabte 
4 de maig, i que formava part 
del circuit Europe Athlétisme 
Promotion.
El velocista de Mediona Edu-
ard Viles, va assolir una molt 
destacada 2a. posició en els 

Bona actuació del CAI 
al Meeting de Palafrugell

100 m. llisos, amb un gran re-
gistre de 10”77, preparant la 
seva participació en diferents 
Meetings aquest estiu.
El Juvenil Albert Rovira va ser 
el guanyador de la Final B dels 
400 m. llisos absoluts, amb un 
molt bon registre de 52”64, en 
una gran actuació.
Va sobresortir també el 3r. lloc 
de Fran Martínez en els 110 
m. tanques Juvenil, amb un 
important registre de 16”15. El 
guanyador va ser Gerard M. 
Porras (F.C. Barcelona), amb 
14”14. 

Eduard Viles.



GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dissabte a Reus es 
va celebrar la final del Campi-
onat de Catalunya en edat es-
colar de conjunts i combos de 
gimnàstica rítmica.
El club San Roque va presen-
tar el conjunt prebenjamí amb 
Carlota Zamora, Anna Alon-
so, Tania Gabarri, Paula Mula 
i Julia Ainsua i va quedar sot 
campió del campionat. Molt 
contentes les entrenadores 
dels resultats que han obtin-
gut ja que és un conjunt nou 
i sense experiència però son 
molt bona cantera per prope-
res temporades. El conjunt de 
combo amb Alba Blanco, Irune 
Munuera, Sofia Iglesias, Este-
la Sanchez, Natasha Iglesias, 
Rut Vives, Julia Farré i Nerea 
Camacho assolint ser sot cam-
piones de la categoria.
El proper cap de setmana es 
celebra a Brunete (Madrid) 
el Campionat D’Espanya de 
Gimnàstica Estètica de Grup 
en el que la U.D. San Roque 
presentarà a quatre equips el 
infantil 8-10, infantil 12-14, ju-
nior i sènior.  

L’Aula, a la Copa del Món 
Es va celebrar a Barcelona, 
al complex esportiu de la Mar 
Bella, la final de la Copa del 
Món de Gimnàstica Estètica de 
Grup, on hi han participat un 
total de 76 equips d’arreu del 
món. Equips vinguts des de 16 
països diferents entre ells Rús-
sia, Finlàndia, Canadà, Bulgà-
ria, Estònia i Espanya entre 
altres.
Des del Club Gimnàstic Aula, 
es va organitzar la sortida en 
autobús per anar a animar a 
les dues anoienques Aida Mo-
reno gimnasta d’Inef A i entre-
nadora del C.R.Capellades, i la 
Marta Trenado gimnasta d’Inef 
B i entrenadora del C.G.Aula.
Allà les gimnastes més joves 
del nostre club, van tenir l’opor-
tunitat de conèixer i parlar amb 
el coreògraf finlandès Antton 
Line, coreògraf internacional i 
ballarí professional, el qual es 
va manifestar molt content de 
veure com gimnastes tant jo-
ves ja mostraven gran interès 
per aquest meravellòs esport.
La propera sortida que organit-
za l’Aula, serà el 8 de juny al 
torneig internacional de gim-
nàstica rítmica que també es 
celebrarà a Barcelona. 
Es va celebrar a Tarragona la 
fase final de la Copa Catalana 
de Gimnàstica Rítmica.
La gimnasta del Club Gimnàs-
tic Aula de Cultura Física, Abril 
Cots, va aconseguir pujar al 
segon calaix del podi en aque-
ta fase final, proclamant-se sot-
campiona de Catalunya i l’as-

A dalt i abaix, gimnastes de l’Aula de Cultura Física.
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Joan Masip, amb la selecció 
espanyola de tennis taula

Els clubs de gimnàstica, presents 
en diferents competicions

cens directe de nivell per a la 
propera temporada. A la prime-
ra fase de Copa, l’Abril va ser 
9ª i a la segona fase 10ª, però 
l’esforç i dedicació d’aquesta 
joveníssima gimnasta, s’han 

vist recompensats a la final, on 
ha pujat 8 possicions. Un cop 
més ha quedat demostrat que 
la constància i el treball ben fet, 
donen fruits. 

Gimnastes de la UD San Roque.

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Joan Masip va prendre part 
el cap de setmana passat al 
SYOC (Spanish Youth Open 
Championship). El torneig, un 
dels més importants del calen-
dari internacional per a joves, 
se celebra anualment a Plat-
ja d’Aro. El palista del CPP 
Igualada CTAI hi va anar en 
representació de la selecció 
espanyola tant en categoria 
individual com en dobles i per 
equips.
A la modalitat individual, l’igua-
ladí va quedar a la tercera po-
sició del seu grup en perdre da-
vant de Merardas Stankevicius 
(Lituània, 0-3) i Andreas Dilling 
(Dinamarca, 1-3) i guanyar a 
Luka Mladenovic (Luxemburg, 
3-1). En dobles, el palista de 
l’Anoia va fer parella amb Abel 
Martínez (Calella), amb qui va 
caure a la primera ronda da-
vant de la parella holandesa 
Bogie – Smid per 0-3.
Finalment, Joan Masip va par-
ticipar amb Espanya B, for-
mant equip amb Ivan Pérez i 
Santiago Prieto. El combinat 
espanyol, amb l’igualadí com 
a doblista, va quedar segon en 
perdre davant Bielorússia per 
1-3 i de guanyar a Portugal per 
un emocionant 3-2. Posterior-
ment, la 1a ronda eliminatòria 
va enfrontar els espanyols amb 
Bèlgica, i van perdre per 2-3.

L’equip de Preferent 
encarrila l’ascens
L’equip de Preferent del CPP 
Igualada CTAI va aconseguir 
diumenge passat una valuosa 
victòria a Les Comes davant 
del CATT Sant Celoni. Es trac-
tava del partit d’anada de les 
semifinals del play-off pel títol 
de la lliga. Com que els dos 
primers classificats pugen a 
3a nacional, aquestes semifi-
nals a doble partit són, de fet, 
l’eliminatòria que decideix l’as-
cens. Els igualadins, doncs, es 
van imposar per 4-2 al primer 
classificat de l’altre grup a Les 
Comes, cosa que suposa un 
pas important de cara a l’as-
cens. Els anoiencs hauran de 
defensar aquest resultat a la 
pista del Sant Celoni diumen-

ge que ve per tal de certificar 
l’ascens. El partit va començar 
malament pels igualadins quan 
el visitant Adrià Reales es va 
imposar a Albert Kenji Matsuo-
ka per 0-3. Seguidament, però, 
Joan Bertran i Francesc Masip 
van capgirar el marcador en 
derrotar a Jordi Valls i Xavier 
Lucea per 3-0 i 3-1, respecti-
vament.
A la segona ronda, el conjunt 
visitant va tornar a colpejar per 
mitjà de la victòria d’Adrià Re-
ales davant de Joan Bertran 
per 2-3. Els igualadins, però, 
van tornar a adjudicar-se els 
dos punts següents, aconse-
guint així el 4-2 definitiu. Els 
punts van ser obra d’Albert 
Kenji Matsuoka davant de Xa-
vier Lucea per un ajustat 3-2 i 
de Francesc Masip davant de 
Jordi Valls per un també ajustat 
3-0.

L’equip de 1a territorial 
haurà de seguir lluitant 
L’equip de 1a territorial va dei-
xar escapar diumenge passat 
la primera de les tres oportuni-
tats que té per salvar la catego-
ria. Els igualadins van perdre 
amb el CN Sabadell per 2-4.
El partit va començar bé pels 
interessos igualadins, amb la 
victòria de Joan Moriana da-
vant de Toni López per un co-
modíssim 3-0. Tanmateix, la 
reacció dels locals va ser igual 
de fulgurant i es van adjudi-
car les següents tres partides 
per 0-3. Primer van ser Luis 
Primera i Ricard Martí qui van 
superar a Ferran Sallent i Juan 
Carlos Ortiz, respectivament, 
i posteriorment, Luis Primera 
va derrotar de forma ajustat a 
Joan Moriana.
Malgrat la remuntada dels lo-
cals, els igualadins encara van 
poder fer un segon punt amb 
Juan Carlos Ortiz, que va im-
posar-se per 3-1 a Toni López. 
Finalment, però, el conjunt lo-
cal va sentenciar la seva sal-
vació gràcies a la victòria de 
Ricard Martí davant de Ferran 
Sallent. La propera oportunitat 
de salvació serà diumenge a 
Les Comes davant del Bellvit-
ge “A”.
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HANDBOL / REDACCIÓ

No ha estat possible, l’equip sè-
nior del Club Handbol Igualada 
ha perdut l’opció d’ascendir de 
categoria en perdre el partit de 
tornada contra el BCN Sants 
de Barcelona per un marcador 
de 38 a 30, el partit d’anada ja 
l’havia perdut a casa per 33 a 
35.
Els igualadins, per tant,  havien 
de remuntar una desavantat-
ge de 2 gols. Van fer una bona 
primera part, en la que van ar-
ribar a tenir una avantatge de 3 
gols en el minut 26 de joc . En 
aquest període, els de l’Igua-
lada van aconseguir desarmar  
l’atac local gràcies a una bona 
defensa. Encara que es va ar-
ribar al descans amb un empat 
a 17. A la segona part, però, els 
de Sants van fer diverses vari-
acions en el seu atac, que els 
hi van donar molt bons resul-
tat, perforant en 21 ocasions 
més la portaria visitant. Al final 
de partit, un resultat molt clar, 
38 a 30. Amb aquesta elimina-
ció, l’equip d’en Jordi Riba ha 
finalitzat la temporada. Tenint 
en compte que es tracta d’un 
equip nou en aquesta catego-
ria, doncs cal recordar que van 
pujar la temporada passada, té 
molt de mèrit haver tingut op-
cions fins el final  de  pujar de 
nou. Una temporada, a més, 
marcada per  força lesions 
dels seus jugador. 
En aquests moments de de-
cepció de tot l’equip, és el mo-
ment de felicitar-los per l’esforç 

Aleví masculí.

L’Handbol IGD perd l’opció de l’ascens

Cursa solidària pels drets dels 
infants a l’Acadèmia Igualada 

realitzat per tècnics i jugadors, i 
encoratjar-los per a tornar-ho a 
intentar la propera temporada. 
Així que felicitats i ànims!
Per l’equip de Jordi Riba van 
jugar: Toni Martínez (porter, 
10 aturades), Pol Cantero (3), 
David Cubí (3), Adrian Su-
ero (12), José Luis Alvarez  
,Esteban Lezama (6), Martí 
Ruiz (3) , Hilari Canales (por-
ter, 2 aturades), Edu Leza-
ma (2), Sergi Velasco (1), 
Carles Oller, Roger Calçada,  
EduardJounou, Ruben Alva-
rez. Col·laboren: Gràfiques 
Cubí i Asfalt.

Altres resultats
CHI cadet 35-Palautordera 28
Dirigits per Martí Ruiz van ju-
gar, com a jugadors de camp: 
Pere Sendra, David Díaz, Car-
les Serra, Jordi Balsells, Àlex 
Campos, Xavi Ballesteros, Ma-
nel Muñoz, Joel Caño, i Brayan 
Mezquita. A la  porteria Sergi 

Ballesteros.Lesionats: Cesc 
Carrer, Eric Gil i Gerard Royo. 
Col·labora: Campos Motors-
port. 
Liceo Fr.-CHI infantil m. 28
Dirigits per Roger Calçada, 
van jugar: Max Segura, Josep 
Marcé, Brayan Mezquita, Ma-
nel Muñoz, Nil Subirana, Joel 
Caño, Pep Bové, Toni Barran-
tes, Dani Navarro, Cesc Car-
les, Nico Orozco i Arnau Ca-
pitán; a la porteria, Adrià Senar 
i Martí Méndez. Col·labora: 
Pista Cero.
CHI aleví m.10-S. Montcada 6
Dirigits per Miquel Albareda i 
Ana Vazquez, van jugar: Joel 
Solanelles, Marc Martínez, 
Ivan Ruiz, Marc Espinagosa, 
Isaac Realp, Agustín Vázquez, 
Pol Calvet, Biel Hornas, Arnau 
Torner, Fernando Almendro, 
Iker Sabuquillo, Toni Puig, Xa-
vier Reina i David Malpartida. 
Col·labora: Acadèmia Iguala-
da.  

ESCOLES / REDACCIÓ

L’Acadèmia Igualada com 
escola UNESCO i amb col-
laboració amb la fundació 
Save the Children, va organit-
zar la IXa Cursa Kilòmetres de 
Solidaritat per ajudar als nens 
del Sahel.
La cursa es va fer a l’exterior 
de l’escola i la intenció era des-
pertar l’esperit crític i solidari 
dels alumnes per ajudar als 
infants més desfavorits. El re-
corregut variava segons l’edat 
de l’alumne, els quals van par-
ticipar des dels més petits de 
P-3 fins els més grans de batxi-
llerat i CFGS d’Educació Infan-

til. Tampoc podem oblidar-nos 
que era una cursa oberta per a 
tots els pares i mares que van 
voler acompanyar de forma so-
lidària als seus fills. 
Paral·lelament a la cursa es va 
fer una recollida voluntària de 
diners per destinar-los a la fun-
dació Save the Children. L’im-
port recollit podrà ser una aju-
da per a mantenir els diversos 
projectes de protecció, educa-
ció, nutrició i salut que l’ONG 
està duent a terme al Níger, on 
enguany, la desnutrició que pa-
teixen pot amenaçar de mort a 
un milió de nens.

BÀSQUET / REDACCIÓ

Fantàstica jornada amb 4 vic-
tòries, 1 derrota i un campionat 
per als equips del Vilanova del 
Camí Bàsquet Club Endavant.
Dissabte l’equip aleví mixt, va 
jugar i guanyar els 2 partits 
que tenia ajornats. Primer va 
guanyar a les Escolàpies per 
15 a 30 a Les Comes i gairebé 
sense temps per descansar, es 
van desplaçar a Can Titó per 
jugar amb el Bàsquet Subirats. 
Aquest partit va acabar amb el 
resultat de 45 a 25. Al primer 
quart es van imposar les visi-
tants 6-8, però a partir d’aquí 
l’equip local van imprimir un rit-
me més ràpid i va acabar gua-
nyant amb claredat. 
Per l’equip mixt van jugar: Ana-
bel Tena (4), Lucía Moreno (4), 
Irene Leno (4), Victor Larrache 
(17), Arnau Cano (14), Carlos 
García i Santiago Torres (2). 
Amb aquests 2 resultats els 
nois i noies de l’equip s’han 
proclamat campions de la com-
petició, amb 2 derrotes (els 2 
primers partits) i 10 victòries 

posar l’equip a la senda de la 
victòria, ja que els altres tres 
parcials van ser molt igualats 
(11-10, 13-13 i 10-11). Partit 
molt dur, amb molts contactes 
i que les jugadores locals van 
saber controlar, fent que mai 
s’apropessin amb perill al mar-

consecutives. 
Des del club han felicitat als ju-
gadors i jugadores i als entre-
nadors Fernando Leno i Albert 
Moreno per la gran feina feta 
durant tota la temporada.
Diumenge, l’equip júnior va 
perdre davant el C.B. Roque-
tes per 39-82. Després d’un 
bon començament de partit 
(8-0), el primer quart va ser 
molt disputat i va acabar amb 
el marcador molt igualat 15-16. 
Malauradament no van poder 
aguantar el ritme i l’equip ri-
val va marxar sense remissió 
al marcador. Per l’equip júnior 
van jugar: Dani Velasco (2), 
Tiago Rodríguez (6), Albert 
Moreno (2), Camilo Rodríguez 
(5), Alex Nebrera (12), Dani 
Sánchez, Sergi Brugués (8), 
Samuel Caballero (4) i Leo Ro-
dríguez.
L’equip sènior masculí va fer 
el millor partit de la tempora-
da i va guanyar al Capellades 
al derbi comarcal per 62 a 54. 
Concentrats al cent per cent 
durant tot el partit, de sortida el 

parcial va ser de 8 a 0, i al final 
del primer quart el resultat era 
de 14-10. El marcador va estar 
sempre molt ajustat i quan les 
coses es van posar malament, 
al començament de l’últim 
quart 41-45, l’equip va treure el 
seu millor joc, va donar la vol-
ta al marcador i amb un gran 
encert als tirs lliures als últims 
minuts va acabar el partit amb 
la diferència més àmplia. 
Gran partit, amb una molt bona 
defensa i tots els jugadors 
aportant en atac. Van jugar 
per l’equip sènior: Ricard Pons 
(12), Fernando Leno (2), Albert 
Moreno, Oscar Borrega (4), 
David Jurado, Gerard Pons 
(6), Manu Contreras (16), Car-
los López (5), Stalin Rodríguez 
(12), Albert Vilalta (2) i Adrià 
Díaz (3).
Finalment l’equip sènior feme-
ní va guanyar el C.E. Xamba 
Vilafranca per 54 a 45. El pri-
mer quart va caure del costat 
de les vilanovines 20 a 11, si 
bé va començar amb un 0-7, 
però un parcial de 18 a 2 va 

cador. 
Van jugar per l’equip femení: 
Carme Vidal (14), Clàudia Oller 
(6), Cèlia Conill (1), Laia No-
guera (4), Soraya Hurtado(2), 
Alexandra Vives (3), Rosa 
Queraltó (13), Montse Bertrán 
(5) i Alba Bautista (6).

Gran jornada del Bàsquet Endavant Vilanova del Camí



ACTIVITATS / REDACCIÓ

Diumenge 12 de maig es va re-
alitzar el segon campionat es-
portiu de la Penya Blaugrana 
d’Igualada al Xipreret. Es van 
desenvolupar simultàniament 
les competicions de futbol 7 i 
bàsquet 3×3 en diferents cate-
gories. Un cop finalitzat el cam-
pionat es va procedir a l’entre-
ga de les copes i medalles als 
equips, amb la presència del 
regidor de Joventut i Coopera-
ció de l’ajuntament d’Igualada, 
Joan Requesens.
Aquests són els equips gua-
nyadors del bàsquet 3×3:
Premini-mini-aleví: Primers: 
Jap; Segons: Independentis-
tes; Tercers: Som guerreres.
Infantil-cadet: Primers: Nba’s 
pros; Segons: Catalans; Ter-
cers: Unicòrnies; Quarts: 3.05
Sènior-júnior: Primers: Olym-

Equip de la Penya Blaugrana d’Igualada en el torneig.
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Toni Bou guanya el trial de Sigüenza

Molt ambient en el campionat 
de la Penya Blaugrana

pique de Sillon; Segons: Los 
Manolos; Tercers: Atletes bai-
xin de l’escenari.
En el campionat de futbol 7, 
i per segon any consecutiu, 
l’equip de la Penya Blaugrana 
d’Igualada es va endur el cam-
pionat. Aquesta és la classifi-
cació definitiva:
Primer: Penya Blaugrana 
d’Igualada; Segon: Los Priego; 
Tercer: Bayern 07; Quart: Pe-
nya Blaugrana de Banyeres
I un cop tancada aquesta se-
gona edició, ja pensen en la 
propera. Segurament serà al 
mes de setembre, just abans 
de l’inici de les competicions 
esportives de la ciutat. A tots 
els equips participants, moltes 
gràcies per participar-hi! i al 
públic assistent moltes gràcies 
per venir.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Demà dissabte a les vuit del 
matí començarà la segona pro-
va del campionat Costa del Pa-
cífic, puntuable pel campionat 
FIA NACAM.
Hi participarà l’equip de Moto 
Club Igualada format per Ri-
cardo Triviño i Àlex Haro amb 
Mitsubishi EVO X. El ral.li 
consta de tres trams cronome-
trats a disputar dues vegades 

L’odenenc Àlex Haro, 
al ral·li de Costa Rica

cadascun d’ells, de fet son dos 
trams ja que l’anomenat Rin-
cón de la Vieja es fa quatre 
vegades, dues d’elles en sen-
tit invertit. L’altre tram és el de 
Cañas Dulces.
Entre els inscrits hi figuren des-
tacats equips de varies naci-
ons sudamericanes i entre els 
que aspiren aconseguir la vic-
tòria absoluta hi ha el mexicà 
Triviño i l’anoienc Haro.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Organitzat pel Moto Club Alto 
Henares es va disputar la ter-
cera prova del campionat esta-
tal de trial a l’aire lliure pels vol-
tants de la població manxega 
de Sigüenza.
Nova victòria del pierenc Toni 
Bou amb Montesa en aquest  
trial que constava de 12 zones 
molt llargues i amb força pols 
al recorregut.
Al finalitzar el trial manxeg, 
Bou deia: “Ha sigut un trial dels 
que m’agraden, amb dificul-
tats, exigència i un nou canvi 
de de mentalitat en quant a 
pilotatge i posada a punt de la 
moto, ja que a diferència del 
campionat del món, el campi-
onat estatal segueix vigent el 
reglament que permet que no 

Toni Bou en una de les zones del trial de Sigüenza.

ens aturem”.
El segon lloc va ser pel Albert 
Cabestany-Sherco- i el ter-
cer per Àdam Raga-GasGas-. 
Toni Bou domina clarament el 

campionat del que la quarta i 
darrera prova es disputarà a la 
població pontevedresa de Ba-
iona el darrera diumenge del 
mes de setembre.

Trial impecable de Marc Seuba en el 
campionat de Catalunya
BIKETRIAL / REDACCIÓ

Diumenge, 12 de maig, ha tin-
gut lloc a Castellbell i el Vilar 
la 3a. prova del Campionat de 
Catalunya de Biketrial. 
El pilot odenenc en Marc Seu-
ba Romeu del Moto Club Igua-
lada va realitzar un trial impe-
cable. Després de realitzar 3 
voltes en un circuit de 5 zones 
va acabar amb 0 peus de pena-
lització, aconseguint la primera 
plaça del podi d’aquesta proba 
i el lideratge del Campionat 
de Catalunya de Biketrial en 
la categoria Mínime. Gràcies 
a la col.laboració de Ozonys, 
Elements, Probike, Ribo, Buff, 
Amg, Esquaix Igualada i Trial 
Academy Cesar Cañas.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Com ja va avançar La Veu, 
en primícia, demà es disputa 
un esdeveniment motard cre-
at per l’igualadí Pep Requena 
anomenat Rider 1000.
L’èxit de convocatòria ha sigut 
fenomenal com ho demostra el 
fet que siguin 850 els inscrits 
repartits entre la Rider 1000, 
la 500 i la 300. La majoria de 
participants ho fan a la Rider 
1000, amb més de 650 inscrits.
Els participants començaran a 
sortir de sis en sis i a cada mi-
nut a partir de les sis del matí 
de demà dissabte des de Man-

Allau d’inscrits a la Rider 1000
resa repartits entre els que han 
triat fer el recorregut de 1.000, 
500 o 300 kms. El temps mà-
xim està calculat a una mitjana 
aproximada de 50 km/h.
La majoria de participants son 
catalans, entre els que hi ha 
bastants anoiencs, i també de 
l’estat espanyol i alguns de 
nacions europees. Obligatòri-
ament tindran que segellar un 
passaport de ruta en els varis 
controls de pas, situats al llarg 
i ample del territori català, per 
carreteres que van des de 
les terres de l’Ebre fins la Val 
d’Aran travessant tota la Cata-
lunya central.

Marc Seuba, en plena acció.

Excel·lent temporada del CFI femení
FUTBOL FEMENÍ / REDACCIÓ

Les Comes es va omplir de 
gom a gom per animar a les 
noies de l’Igualada a vèncer 
aquest partit tan important da-
vant l’AEM, però al final, el re-
sultat no va acompanyar el dia 
(0-2).
Les igualadines van sortir al 
camp nervioses i imprecises, 
però malgrat tot van jugar 
una primera part molt bona, 
amb més domini i oportunitats 
que les de Lleida i amb bones 
sensacions quan al descans 
s’anava als vestidors amb 
l’empat inicial.
A la segona part, però, les vi-
sitants van sortir més fortes. 
L’Igualada va aguantar els 
primers 10 minuts, però els 
dos gols seguits encaixats van 
desmuntar l’equip que a partir 
d’aquí només va fer jugades 
aïllades.

Ara només una improbable 
derrota de l’AEM a casa contra 
el Santpedor podria capgirar la 
situació. Tot i així, les jugado-
res de l’Igualada han fet una 
excel·lent temporada que clou-
ran diumenge a Calldetenes i 
agraeixen al públic i instituci-
ons d’Igualada el seu recolza-
ment.
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Elena Alert (Stefany 

60’), Janet Mendoza ( Yaiza 
Moratilla 46’), Carla Navarro, 
Míriam Solies (defensa), Ara-
celi Barroso (Elena 75’), Núria 
Miquel, Jèssica Pablos (centre 
del camp), Mariona Marsal, 
Judit Pablos, Marina Salano-
va (davanteres) . Entrenadors: 
Santi Ramos i Paco Pablos.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tar-
da, darrer partit de lliga davant 
l’At. Riudeperes a Calldetenes.



38
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de maig de 2013 Esports

Intensa activitat de l’Anoia Golf Club

GOLF / M.MARTÍ/A. SAN JOSÉ

Eva Domingo Graells, beca-
da per la Federació  Catalana 
de Golf a l’Escola Blume d’alt 
rendiment, va ésser guardona-
da com a millor esportista pro-
mesa femenina, a la festa de 
lliurament plena d’atletes de la 
nostre ciutat, que varen rebre 
el merescut reconeixement, no 
tan sols del públic que emple-
nava l’Ateneu sinó també de 
les nombroses personalitats 
que ens varen acompanyar.

Pitch & Putt
El cap de setmana del 4 i 5 de 
maig el camp de bonÀrea va 
celebrar el VI Torneig Clínica 
Dental Anoia. Passats els dos 
dies de competició les classi-
ficacions van quedar de la se-
güent manera: En Scratch va 
ser Ramon Jardí qui va vèncer 
amb la magnífica puntuació 
de 40 punts firmant una volta 
de només 50 cops. Ja en Hcp 
Inferior el guanyador va ser 
Enric Sanz qui va imposar-se 
amb 39 punts, en segona po-

Grup campió, i Grup Casas al millor resultat.

Empat de l’AVI a casa 
amb el Manresa (2-2)

sició a quatre punts va quedar 
Ramon Jardí amb els seus 35 
i completant el podi, amb un 
punt menys que l’anterior, Llu-
ís Cucurull amb 34 punts. En 
Hcp Superior fou el jove Manel 
Martí Rosich el que va signar 
la millor targeta del torneig 
amb 43 punts, al segon esglaó 
hi trobem l’Enric Sánchez, el 
Jaume Fainé i el Bernat Martí 
tots amb 37 punts, i en tercera 
posició varen empatar el Da-
vid Bacardit i el Josep Casas 
Avante amb 36 punts. En cate-
goria femenina va vèncer Nú-
ria Bosch amb 38 punts, amb 
tres de marge respecte Marta 
Cucurull amb 35 a la segona 
posició, i tancant el pòdium tro-
bem Montse Corcelles amb 33 
punts. I per últim en categoria 
Juvenil també va guanyar Ma-
nel Martí amb els ja esmentats 
43 punts, més endarrerits que-
daren Bernat Martí, segon en 
solitari amb 37 punts, i tercera 
Marta Cucurull amb els seus 
35. 

Golf
El passat dissabte 11 es va ce-
lebrar l’esperat VII Torneig Mi-
lar Martínez Electrodomèstics 
al magnífic camp de Fontanals 
Golf.
El torneig disputat el passat 
dissabte a Fontanals Golf va 
ser un torneig molt gaudit pels 
socis, ja que el dia ens va 
acompanyar en tot moment i el 
sol va brillar amb força mentre 
una suau brisa rebaixava una 
mica la temperatura. El perfec-
te estat del camp va ajudar a 
fer uns grans resultats. El cam-
pió de handicap superior mas-
culí ha estat en Josep Casas 
Avante amb uns extraordinaris 
48 punts seguit per Joan San 
José amb 42 i en tercer lloc en 
Josep Casas Corcelles amb 
39 punts. El primer classificat 
de handicap inferior mascu-
lí ha estat en José Luís Ortiz 
amb un magnífic resultat de 
41 punts, seguit per en Carles 
Gubern amb 37 i en tercer lloc 
en Joan Domènech Giralt amb 
34 punts. El primer classificat 

de handicap juvenil ha estat 
Manel Martí Rosich i la cam-
piona absoluta de handicap 
femení ha estat l’Aurea Libori 
seguida de l’Imma Amat
Després de jugar es va orga-
nitzar un dinar al restaurant del 
camp. El dia va concloure amb 
un gran sorteig gentilesa de Mi-
lar Martínez Electrodomèstics 
entre tots els socis presents.
Pitch & Putt Campionat de Ca-
talunya de Clubs, El mateix 
dissabte dia 11 a les 16:00 
hores l’equip Tecnocim AGC 
disputava la 4a prova de les 
set que consta el campionat 
al nou camp de Bonmont, un 
camp molt tècnic amb forats 
molt curts. Per aquesta pro-
va el capità de l’equip, l’Àngel 
Martínez, va encertar amb 
l’elecció de jugadors, en medal 
play individual varen puntuar; 
Hèctor Soler amb 55 cops, un 
sobre par i en David Perona i 
l’Albert Sánchez tots dos amb 
57 cops, en la modalitat de pa-
relles en Pep Granados i en Ri-
card Fuentes varen fer un gran 
resultat amb 52 cops, dos sota 
par, fent un total de 221 cops. 
Aquest resultat els va deixar 
classificats en sisena posició. 
Els guanyadors, els equips de 
l’Urgell i de Vilafortuny varen 
empatar amb 213 cops, 3 sota 
par. En la classificació general 
ocupem la novena posició amb 
174 punts.  
Recordeu que les properes 
proves son el dissabte 1 de 
juny al Pitch & Putt de Bellpuig 
y el 15 i 16 el V Torneig Fin-
ques Subirana al camp de Pa-
noràmica Golf & Country Club.

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Vàrem presenciar una primera 
part dels locals en la que po-
gueren anar-se’n al descans 
golejant al rival. Diferents juga-
dors en tres ocasions remata-
ren sols davant el porter i l’un 
darrere l’altre no aconseguiren 
marcar. Però les oportunitats 
no acabaren aquí. Al minut 18, 
en un possible fora de joc, l’àr-
bitre anul·là un magnífic gol a 
Padró que rematà de cap una 
falta llançada per Jhony. Poc 
després el mateix Padró, en 
jugada personal, no marcà per 
poc. Hi hagué una bona combi-
nació entre Planell i Alfred, que 
cedí a Ivan i xutà alt. Cap opor-
tunitat de les ressenyades pujà 
al marcador, cosa que semblà 
pràcticament impossible. Al mi-
nut 41, Domènech, evità a mà 
canviada un gol segur i a la ju-
gada següent, en la contra de 
l’Igualada, un defensor desvià 
la pilota amb la mà i es senya-
là penal, que Jhony de xut ras, 
transformà (1-0). 
Només començar, després del 
descans, Domènech, efectuà 
una parada a un tir que duia 
verí i al minut 4, no pogué fer 
res per evitar un remat de cap 
a boca gol (1-1). La resposta 
fou per mediació de Segura 
que tragué un córner en curt 
cap a Jhony que xutà en ros-
ca al pal llarg. Al minut 23, els 
visitants, calcaren la jugada 
del primer gol i marcaren en 
remat de cap, al segon pal 
(1-2). Els blaus, es referen i 
trenaren algunes jugades. Al-
fred, X. Moyes, Badia, Segura  
i Planell, que no fructificaren, 
com tampoc ho feu un córner 
d’Alfred que rematà Badia, alt. 
Però, ja en temps de descomp-
te, quan tot semblava dat i be-
neit, Padró centrà dins l’àrea, 
Badia es desfer del seu marca-
dor i de xut ras, aconseguí el 
gol de l’empat en un control i 
moviment perfectes (2-2).
Viles i Paradell, malgrat les 
ocasions de gol perdudes, 
efectuaren els canvis ade-
quats per a redreçar l’encon-
tre i alinearen a: Domènech, 
Sevilla, Robert, Corbella, Toro, 
Ivan, Ureña, Planell, Jhony, 
X.Moyes, Padró, Farré, Se-
gura, Badia i Alfred. El proper 
partit es disputarà al camp d’El 
Prat.  

Medalles per al G. Gui al campionat 
de Catalunya de tae-kwondo

TAE-KWONDO / REDACCIÓ

Es va disputar diumenge a 
Barcelona el campionat de Ca-
talunya de tècnica infantil de 
tae-kwondo.
Entre els mes de cinc-cents 
competidors, es van presentar 
quinze del Club Taekwondo 
Gui d’Igualada, aconseguint 
els següents resultats: Ainara 
Cristobalena (or); Cristian Tor-
regrossa (plata); Javier Berzo-
sa, Judit Fei, Carlos M. Falcon, 
Adrian Piñero (bronze); Ainhoa 
Leiva, Borja Hernandez, Ivan 

Piñero, Georgina Pallarés i 
Paula Posada (quarts). I la par-
ticipació de Carlos González, 
Daniel González, Sandra Her-
nandez i Dragos Leon.

Medalla d’Or al Mèrit 
Esportiu per a Ramon Gui
D’altra banda, la Federació Na-
cional ha concedit la Medalla 
d’Or al Mèrit Esportiu al mestre 
igualadí Ramon Gui Roca “per 
la seva contribució a la promo-
ció i desenvolupament del ta-
ekwondo a Espanya”. 

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



Joan Badia i Genís López.
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Dos igualadins participen amb èxit 
a la dura prova de la Titan Desert
CURSES / REDACCIÓ

Durant els dies 28, 29 i 30 
d’abril i 1, 2 i 3 de maig, els ci-
clistes igualadins de BTT Joan 
Badia (Esport Ciclista Odena-
Tomàs Bellès) i Genís López 
(Full Equip Esports) han tingut 
una participació molt destaca-
da a la VIII Milenio Titan Desert 
by Gaes. El Joan Badia és dels 
dos el més veterà, per edat i 
participació, doncs era ja la se-
gona vegada que competia al 
desert marroquí. En Joan es 
classificà 13è de la categoria 
Senior i 159è a la general, i el 
Genís amb la seva gran forma 
física va obtenir una 22è posi-
ció a categoria Master i un ex-
ceŀlent 75è lloc a la general.
El que ens dóna idea de la 
magnitud de la cursa son els 
impressionants resultats i les 
xifres finals. Després de quasi 
600 km. i més 6.000 metres de 
desnivell positiu acumulat, 282 
corredors dels 350 totals van 
creuar la línia de meta a Ma-
adid Erfoud, havent completat 
així les sis etapes d’aquesta 
dura edició. Es van produir uns 
70 abandonaments.
Somnis acomplerts, reptes cul-
minats, el gran esperit ‘titan’, 
moments llegendaris, paisat-
ges espectaculars, molta iŀ-
lusió i força mental,… és una 
cursa que no es pot descriure, 
s’ha de viure. El desert atrapa.
Les dues primeres etapes teni-
en la complicació de les mun-
tanyes de Jbel Sarhro a l’Atlas 
i d’haver passat nits fredes a 
les haimes (fins a 1ºC i 5ºC 
les primeres nits), amb la qual 
cosa al matí les cames no res-
ponien bé als forts desnivells. 
Les següents etapes eren més 
rodadores però molt pedrego-
ses amb la qual cosa el ritme 
baixava, i les temperatures a 
partir de mig matí anaven al 
alça fins arribar a 38-39ºC. La 
quinta etapa va resultar dura 
pel fet de trobar els famosos 
5 km. de dunes al Erg Cheb-
bi, que cal superar cada edició, 
amb l’agreujant que aquest 
cop es situaren al final de la 
etapa, amb una forta calor i 
les cames ja esgotades. Final-
ment la sisena etapa va estar 
protagonitzada per un fort vent 
en contra que no va parar en 
tot el matí, els corredors es van 
ajuntar en grups per fer relleus, 
i se’ls va veure pedalant en for-
ma de ventall pràcticament fins 
l’arribada.
Els matins estan marcats per 
la competitivitat de les curses, 
però l’ambient a les tardes es 
molt distés i cordial entre els 
participants. Hi ha una com-
plicitat gran entre ells i quan 
a algú li manca material o 
equipament, sempre hi ha un 

Compte enrere del torneig 
de tennis Arcadi Manchón

company disposat a deixar-li. 
Es comenten les anècdotes i 
vivències del dia i es prepara el 
recorregut, la roba i l’equip pel 
endemà. L’apartat de nutrició 
és bàsic i l’organització prove-
eix dinars i sopars adequats a 
una dieta d’alt rendiment es-
portiu.
Des de la primera etapa el 
portuguès Luis Leao Pinto (Bi-
cis Esteve) va aconseguir un 
avantatge de 8 minuts sobre 
els seus adversaris que va sa-
ber mantenir després de trans-
córrer molta part de la cursa. 
Només es va veure amenaça-
da a l’etapa reina, quan Milton 
Ramos (Lider-Unical) va fer un 
passeig sobre les dunes, mo-
vent-se amb extrema agilitat, 
pedalant sense posar peu a 
terra la major part del trajecte 
de sorra fina i quedant a poc 
més de 2 minuts del líder.
Tanmateix, Pinto no es va dei-
xar sorprendre, a la darrera 
etapa va demostrar que era el 
que estava en millor forma i es 
va coronar com a ‘Rei del De-
sert’. Per altra banda, Claudia 
Galicia (Polar Team) va gua-
nyar la primera etapa i no va 
tenir rivals ja que va anar incre-
mentant el temps respecte la 
segona classificada, Anna Vi-
llar (Gaes-Tomàs Bellès-Can-
nondale Féminas), a partir de 
la tercera etapa i fins al final.
És ben cert que aquesta edició 
no ha estat la de Roberto He-
ras, el quatre vegades campió 
de la Titan Desert. Al quilòme-
tre 66 de la tercera etapa, va 
enganxar una pedra en una 
distracció, saltant pels aires 
amb la conseqüència de claví-
cula trencada. Tampoc l’espe-

cialista de Marató MTB, Mercè 
Petit (Gaes-Tomàs Bellès-Can-
nondale Féminas) va tenir sort 
al caure i lesionar-se el turmell, 
la tíbia i el peroné.
Així doncs del total de 282 ‘ti-
tans’ de la classificació general 
(que inclou Sub23, Èlit, Mas-
ter, Senior, Femenina, Ion4 
Adventure y Duo Mixte), els 
guanyadors absoluts van ser el 
campió Luis Leao Pinto (Bicis 
Esteve) amb un temps de 24 
hores, 10 minuts y 58 segons, 
el subcampió Milton Ramos 
(Lider-Unical) a 2 minuts i 7 se-
gons y el tercer, el txec Ondrej 
Fojtik (X-Sports Cannondale) a 
10 minuts y 57 segons.
L’organització de la cursa duu 
a terme varis projectes huma-
nitaris dirigits a la població del 
Marroc i promocionats per ins-
titucions com Gaes Solidaria o 
Fundación Repsol. A destacar 
les accions de Gaes, que van 
dotar un camió insonoritzat per 
fer anàlisis auditives i adapta-
ció d’audiòfons digitals, fent 
tractament a uns 30 afectats 
cada dia, seguint un recorre-
gut paraŀlel al que transcorre la 
cursa.
També cal mencionar a l’Eva 
Giménez que va promocionar 
el projecte Asdent, per l’ajut 
del afectats per la malaltia 
de Dent. El seu fill Nacho té 
aquesta rara malaltia, i ella es 
va proposar acabar la Titan 
sense gaire preparació física ni 
tècnica. Amb l’ajut inestimable 
de dos companys que la van 
remolcar moltes estones amb 
cordes lligades a la bicicleta va 
poder finalitzar les sis etapes 
de la Titan.

TENNIS / REDACCIÓ

En unes poques setmanes, les 
pistes del Club de Tennis Mont-
bui, acolliran el Torneig Arcadi 
Manchón, la primera competi-
ció puntuable per a l’ATP que 
es fa a la comarca de l’Anoia. 
Es tracta de la segona edició 
d’aquest torneig, que l’any pas-
sat ja va tenir una gran acollida 
per part del públic i va comptar 
amb la presència de nombro-
ses personalitats vinculades a 
aquest esport. Aquesta sego-
na edició es disputarà de l’1 al 
9 de juny i tornarà a comptar 
amb tennistes de tot el món.
L’esdeveniment també s’obrirà 
a la vessant lúdica i solidària. 
El cap de setmana anterior a 
l’inici de la competició, Iguala-
da serà l’escenari de partits de 
tennis en viu, al carrer. Durant 
la disputa del torneig, també 
es celebraran partits en cadi-
ra de rodes, continuant amb la 
reivindicació de la pràctica de 
l’esport per a col·lectius amb 
problemes de mobilitat, en el 
que ja es va significar l’orga-
nització l’any passat. El mateix 
dia de la final, el diumenge dia 
9 de juny, es farà una  recollida 

d’aliments solidària que es farà 
a les mateixes pistes del CT 
Montbui. L’acapte d’aliments 
es dirigeix primordialment a 
aconseguir llegums, arròs i oli 
per a proveir els bancs de que-
viures. La presentació serà el 
dia 30, amb la presència d’Al-
bert Costa, director esportiu 
de la Federació Espanyola de 
Tennis,  excapità de l’equip es-
tatal de la Copa Davis i cam-
pió de Roland Garros el 2002.  
L’objectiu és que la celebració 
d’un esdeveniment esportiu si-
gui sinònim de cooperació i de 
treball en equip per a millorar 
les condicions de vida de la po-
blació, una funció social que ha 
de complir sempre l’esport i a 
la que es vincula també l’esco-
la Top Tennis.
L’organització, encapçalada 
per l’extennista anoienc Arcadi 
Manchón i el seu equip de Top 
Tennis, amb la col·laboració 
del Club Tennis Montbui, treba-
lla per reeditar l’èxit de l’ante-
rior edició i agraeix de nou el 
suport dels espònsors que fan 
possible aquest somni: el pri-
mer torneig de tennis de nivell 
ATP al cor de Catalunya. 

El torneig es disputarà el proper mes de juny.

Òdena-Tomàs Bellés, a la Copa 
de BTT de la Vall de Lord
CICLISME / REDACCIÓ

Es va disputar a Sant Llorenç 
de Morunys la tercera prova 
puntuable per la Copa Cata-
lana de BTT, un certamen in-
ternacional de la bici de mun-
tanya amb alguns dels millors 
especialistes de nivell europeu.
El dissabte es va celebrar una 
crono individual en que els cor-
redors sortien cada 30 segons, 
segons l’ordre de la classifica-
ció general, sota la gran plu-
ja que va caure just abans de 
la sortida.
Diumenge al mati era la prova 
reina, l’Xco amb més de 260 
corredors a la línia de sortida, 
on els corredors de l’Òdena-

Tomàs Bellès es van defensar 
de valent a l’exigent circuit del 
Lord Festival, un circuit carac-
terístic per la seva duresa i tèc-
nica.
A la prova de Màsters 30, Al-
bert Planas i Javier Jurado 
(Jaju) van pujar al podi en 2n 
i 3r lloc, seguit pels seus com-
panys David Pallarès 7è, Enric 
Forn 9è, Raúl Rubio 25è i en 
Farriol 26è. En Fèmines Sub23 
Penélope Verdaguer tam-
bé pujava al podi en 3a posi-
ció i en Fèmines Elit Meritxell 
Obradors era 9a. Enric Vidal 
era el 40è en la cursa d’Elits i 
el M40 David Verdaguer va re-
tirar-se per un problema tècnic.
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Podi de l’Extreme Man de Salou.

Albert Moreno, segon 
a l’Extreme Man de Salou
TRIATLÓ / REDACCIÓ

L’altre front obert a estat la tri-
atló de mitja distancia, Extreme 
Man de Salou, amb 1200 triat-
letes que s’han llançat a cobrir 
els 1900 metres de natació, 90 
kms, amb bicicleta i per acabar 
una mitja marató.
Sobresortia al cartell de ins-
crits, el belga Frederic Van Li-
erde, tercer al campionat del 
mon,  un home amb un extens 
palmarès i que ha dominat 
la cursa de principi a fi. Ja al 
primer tram d’aigua s’ha posat 
al capdavant, nomes acom-
panyat per el Roger Serrano i 
un altre triatleta que després a 
abandonat. 
Un minut mes enrere, al cinquè 
lloc, ja arribava l’Albert More-
no, només amb un minut per-
dut amb respecta al capdavant 
i amb ganes de batallar per mi-
llorar aquesta posició.
Ja al tram de bicicleta, Van Li-
erde, a marxat amb solitari, i 
per darrera, Amatrain, Serrano, 
Moreno i Escobar, lluitaven per 
dues posicions de pòdium que 

Sergi Rodríguez i Roger Roca 
triomfen a Tàrrega

restaven. Amb poques diferèn-
cies s’arriba a la transició per 
afrontar la mitja marató i les 
posicions es col·locaven, Van 
Lierde, destacat, Amatrain, se-
gon a uns 25 segons per dar-
rera Moreno. La diferència s’ha 
mantingut entre aquets dos 
triatletes fins la meitat de la 
cursa, i a partir d’aqui, l’Albert 
ha començat poc a poc a apro-
par-se al segon, per superar-lo 
sobre el km. 15, i a partir d’aqui 

na posat terra de per mig i fent 
el millor parcial de la mitja ma-
rató, amb 1 h 14, s’ha plantat 
a l’arribada en segona posició, 
només avantatjat per el feno-
men Van Lierde. Un gran re-
sultat de l’Albert, que demostra 
que la feina de aquets darrers 
mesos està donant els resul-
tats esperats demostrant que 
poc a poc es va fent amb la 
distancia.  

RUNNING / REDACCIÓ

Al apartat de running, a la po-
blació de Tàrrega, es disputava 
la mitja marató i paral·lelament 
el quart de marató.
A la mitja, el Sergi després 
d’una temporada, aturat degut 
a les lesions, avui sembla que 
a començat a veure la llum, im-
posant-se amb total autoritat a 
aquesta prova, amb un registre 
de 1h 11’57’’, amb una avantat-
ge de mes de 2 minuts sobre 
el segon classificat, Alexandre 
Tàssies, i mes de 5 minuts, al 
tercer, Bernat Planas.
Després de la manca de com-
petició i fent una primera part 

de la cursa, amb molt bones 
sensacions, després als dar-
rers kms, se li ha fet una mica 
llarg, però ha pogut administrar 
la important diferencia aconse-
guida, demostrant que es troba 
molt recuperat
Paral·lelament, 500 atletes han 
participat,  al quart de marató, 
on el Roger Roca, també ha 
demostrat trobar-se recuperat 
del esforç de la setmana an-
terior al campionat nacional 
de duatló i amb un registre 
de 33’29’’, s’ha imposat tam-
bé de forma clara, al A. Caru-
lla i Hugo Figueres que l’han 
acompanyat al pòdium.

Joan Lara, a l’Ironcat
TRIATLÓ / REDACCIÓ

Dissabte 11 de Maig es cele-
brava la desena edició del tri-
atló de llarga distancia Ironcat 
2013 (3800 m. natació, 180 
km ciclisme i 42,2 km carrera 
a peu) a l’Ampolla amb un to-
tal de 267 inscrits a la proba. 
La climatologia va acompanyar 
als triatletes i van poder gaudir 
d’un dia amb bona temperatu-
ra, sol i sense vent.
El guanyador absolut de la pro-
ba va estar en Jaroslav Brynda, 
del CN Reus Ploms amb un 
temps total de 8:46:27, i la 
guanyadora femenina va estar 
Sara Fernández Sánchez, del 
CDB Triatlón Tritalavera.
Per part del CAI Triatló Petro-

miralles va participar en Joan 
F. Lara López, va finalitzar la 
prova amb un molt bon temps 
de 11:02:00 i entrant en la po-
sició 80è de la general, acon-
seguint d’aquesta manera ser 
finisher en aquesta dura prova.

El CE Òdena organitza el seu 
campus esportiu d’estiu
POLIESPORTIU / REDACCIÓ

El Centre d’Esports Òdena 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, organitza de nou per a 
tots els nens i nenes de 5 a 14 
anys, el Quart Campus Espor-
tiu per aquest estiu.
Consolidat ja com una activitat 
esportiva d’estiu, encaminada 
en la millora de les habilitats 
futbolístiques dels participants 
treballant especialment la seva 
tècnica individual. Aquest edi-
ció incrementarà la pràctica 
poliesportiva combinada  amb 
futbol i la piscina diària a l’aire 
lliure per tal que tots els partici-
pants gaudeixin plenament de 
l’activitat esportiva.
Les dates previstes d’aquesta 
nova edició seran des del 25 
de juny al 6 de setembre, re-
partides en 6 setmanes. Els 
horaris, llocs i condicions pre-
vistes segons:
Matins de 8,45 hores a 13,15 
hores. Instal·lacions munici-
pals d’Òdena (camp de futbol 
“la Sort”, piscina annexa i poli-
esportiu “Mestre Vila Vell”)

Data límit d’inscripció: Diven-
dres 14 de juny
Reunió de pares: Divendres 14 
de juny al Centre Unió Agrícola 
d’ Òdena
Per a més informació i contacte 
consulteu www.facebook.com/
campusceodena  o a través 
de campusceodena@gmail.
com o adreçar-se als mòbils 
617492354 / 680431503.

Una vintena de triatletes del CAI en 
diferents competicions

TRIATLÓ / REDACCIÓ

Cap de setmana molt intens 
en quan a la celebració de les 
diferents triatlons. El dissabte 
11 de maig començava ben 
d’hora amb la celebració de la 
prova Ironcat a l’Ampolla on el 
Joan Lara aconseguia finalit-
zar brillantment aquesta durís-
sima prova distancia ironman 
(3,8km nedant, 180km ciclis-
me, 42km córrer) amb 11 hores 
i 2 minuts.
El mateix dissabte al matí, es 
celebrava també al Prat de 
Llobregat el ja tradicional cam-
pionat de Catalunya de triatló 
per equips, prova en format 
contrarellotge i sobre distancia 
sprint. El CAI triatló Petromira-
lles va estar representat per un 
total de tres equips. Un equip 
femení format per Mar Fran-

co, Lídia Borràs, Mar Campos 
i Susanna Llopart que va fina-
litzar en una molt bona 15a. 
posició. I dos equips masculins 
formats per Victor Gutierrez, 
Enric Vida, Oriol Castells, Oriol 
Oliveres, Marc Codina i Daniel 
Segura que formaven l’equip 
A i que va finalitzar en la 33a. 
posició. I un equip B format per 
Toni Salanova, Toni Mabres, 
Josep Cantero, Jordi José, 
Josep Manel Tapia i Francesc 
Lladó que finalitzava en la 59a. 
posició.
També el dissabte a Canet 
d’en Berenguer (València), es 
va disputar el triatló distància 
mig ironman (1900m natació, 
90km ciclisme i 20km córrer) 
on el CAI triatló Petromiralles 
va estar molt ben representat 
pel Ricard Solé, que aconse-

guia pujar al podi en aqueta 
dura prova amb una excel·lent 
3a. posició en la categoria de 
veterans.
Per últim, diumenge 12 de 
maig es celebrà a Lloret de 
Mar una prova més del circuit 
català i lliga de clubs de triat-
ló, on 7 triatletes del CAI triat-
ló Petromiralles aconseguien 
finalitzar la prova amb els se-
güents resultats:  35è Marc 
Codina, 50è Jordi Vidal, 55è 
Oriol Duran, 67è Sergi Pujabet, 
158è Josep Martinez, 179è 
Toni Mabres  i 20è Isidre Roca, 
a més per equips aconseguien 
un grandíssim 8è lloc demos-
trant el gran estat de forma en 
que es troben tots els triatletes 
de l’equip.



Activitat dels equips Subaru 
i Can Busqué de pàdel 

PÀDEL / REDACCIÓ

Les lligues tant, la catalana, 
com la del Baix Llobregat o 
com la de veterans van arri-
bant a les jornades decisives.
Els dos equips Subaru tant el 
masculí com el femení estan a 
semis en la lliga del Baix Llo-
bregat. El de veterans jugarà la 
fase final del comarcal en breu 
i la lliga més important, la cata-
lana arriba a la última jornada 
amb un apassionant últim partit 
Subaru-CNI en el derbi que de-
cidirà quin equip baixa i quin es 
queda a 1a l’any vinent. Actual-
ment els dos equips és troben 
empatats a punts i per tant el 
derbi està dictarà sentència.
La 13a jornada va anar bastant 
be amb una victòria a domicili 
del Subaru A masculí a Man-
resa davant el Tot Pàdel per 
1-2. Les noies per la seva part 
van guanyar a casa al Parc del 
Garraf però van perdre també 
a casa amb el CT Gimeno.
Els nois necessitaven la Victò-
ria per tenir opcions de salvar 
la categoria i aquesta va arri-
bar gràcies a les victòries de 
Mito Campins/Ramon Gabarró 
6-2, 5-7, 7-5 davant Edgar Ca-
sal/Joan Nicolás i de Joan Llor-
ca/David Jaume davant Jose 
Fernàndez/J.M. Martín per 6-1, 
6-3.
Carlos Jiménez/Isidre Marimon 

Equips femenins de Can Busqué -esquerra- i Subaru Igualada Esquaix Club -dreta-.
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van perdre 6-1, 6-4 davant Mi-
quel Martínez/Cristian Casals.
Per la seva part, les noies Sub-
aru van guanyar el seu com-
promís de dissabte davant el 
Parc Garraf per 2-1.
Anna Claramunt/Merxe Puer-
tolas van caure 1-6, 6-4, 1-6 
amb Marielle Foresto/Marga 
Delmás, Rosa Riba/Alba Sa-
nou van dominar 6-1, 6-4 la 
parella Carmen Gomiz/Maria 
Figuerola i finalment Pili Pine-
da/Mireia Homs van fer el ma-
teix enfront Judith Peret/Lídia 
Manzanera per 6-3, 6-3.
El diumenge, les nostres, van 
caure 0-3 davant el T. Gimeno. 
Anna Claramunt/Pili Pineda 
van sortir derrotades davant 
MªJose Iglesias/Ruth Navar-
ro per 6-7, 7-6, 4-6. Rosa Mª 
Riba/Alba Sanou van cedir per 
un ajustat 6-4, 3-6, 3-6 amb Ju-
dith i Sílvia Nanota i finalment 
Georgina Carrer/Mireia Homs 
van perdre els seu matx davant 
Trini Garcia/T. Lorenzo per 1-6, 
2-6.
Per la seva banda, les noies 
del Club Can Busqué, van su-
mar una nova victòria per 2-1 
enfront de les jugadores del CP 
Sant Esteve Sesrovires. Amb 
aquesta victòria tanquen la pri-
mera volta invictes i lideres del 
seu grup. Els punts pel nostre 
equip els varen sumar les pa-

relles 2 i 3, formades per Mar-
garida Pinto-Raquel Zambrana 
i Yolanda Piñero-Meritxell Gar-
cía, la parella 1 formada per 
Emma Pèrez i Glòria Ferre, va 
caure en 3 sets.
Els equips masculins van caure 
per idèntic resultat 2-1, en els 
seus desplaçaments a Manre-
sa i St. Esteve Sesrovires.
Els veterans jugaven contra 
el  Cube Manresa, el punt per 
Can Busquè el va guanyar la 
parella 2, Pere Puig-Pere Vila, i 
les parelles 1 i 3 integrades per 
Joan Martí-Ramón Bisbal i Jo-
sep Garrido-Ramón Chacón, 
van caure en 2 sets, aquesta 
era la última jornada de la lliga 
de Veterans de l’Anoia, i el pro-
per dia 25 de maig jugarem les 
fases finals per intentar assolir 
el títol.
L’equip masculí, va estar nova-
ment d’assolir la victòria, però 
el punt decisiu s’ens va tornar 
a escapar en el tercer set. Se-
guint les passes dels nostres 
veterans, també va ser la pare-
lla 2 formada per Àngel Mayor-
David Pèrez, la que va guanyar 
el seu partit i un puntet per 
l’equip, la parella 1 Xavi Leiva-
Xavi Cañete va tornar a vendre 
molt cara la seva pell, i no va 
cedir fins el 3 set, finalment la 
parella 3 Albert Cisquella-Pe-
dro Calleja, va caure en 2 sets.

ESQUAIX / REDACCIÓ

L’equip femení de l’Esquaix 
Igualada queda tercer als 
d’Espanya per equips i els dos 
masculins cauen a quarts de 
final.
El passat cap de setmana, el 
Tipi Park de Sta. Cristina d’Aro 
va organitzar els campionats 
d’Espanya per equips amb la 
participació de 3 equips igua-
ladins.
De tots els 3 participants, les 
millors van ser les noies que-
dant en tercera posició.
Tot i una participació molt po-
bre, l’equip igualadí, va assolir 
un meritori tercer lloc. L’equip 
anoienc va formar amb la nos-
tre Raquel Martínez reforçat 
de la vallenca Raquel Folch i 
la tarragonina Gemma Muñoz. 
Els dos primers partits van per-
dre perdre amb el St. Andreu 
i Squash Valencia que fou el 
campió, però en el partit pel 
tercer lloc va dominar al Tipì 
park assolint el bronze.
El nois, el A, va alinear els 
germans Jaume, Nasi Herms 

Les noies de l’Esquaix IGD, 
terceres en el campionat 
d’Espanya per equips

i el barceloní Jordi Navines de 
reforç. Després de dominar 
l’esquaix Valencia C per 4-0, 
van caure 3-1 amb el Malibú, 
més tard subcampions. Bernat 
Jaume va ensopegar de nou, 
davant Iker Pajares per un clar 
3-0, Jordi Navines també va 
caure 3-0 davant l’actual cam-
pió de Catalunya Ivan Flores, 
Joel Jaume va fer un digníssim 
partit enfront Víctor Montserrat 
caient per 3-1 i finalment Nasi 
Herms va donar el punt igua-
ladí guanyant  J. Muntada per 
3-0.
El B, tenia una barreja de ju-
gadors. 2 navarresos Eduardo 
Razquin i Javier Villanueva, el 
Tarragoní Manel Coca i el igua-
ladí i ex campió comarcal Ed-
gar Valls.
En el primer partit van dominar 
al Nick B per 4-0 i a quarts van 
caure 4-0 amb els campions, 
l’Esquaix Santiago amb el nú-
mero 9 del món, Borja Golan al 
davant.
Bona experiència que repeti-
rem segur en propers campio-
nats...

BICICLETES

*Robatori de bicicleta a casa 
teva o a l’exterior- Pèrdua total 

o parcial de la bicicleta per accident

Bicicleta elèctrica a partir de 100€/mes Bicicleta de trekking a partir de 25€/ /mes

OFERTA PRIMAVERA
12 quotes sense interessos
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El proper cap de setmana, els 
museus d’Igualada comme-
moren el Dia Internacional dels 
Museus amb diferents propos-
tes obertes a la ciutadania i, 
de manera molt especial, se 
sumen a la Nit dels Museus, 
que el dissabte 18 de maig se 
celebra arreu de Catalunya i 
a la resta del continent. Serà 
una bona ocasió per gaudir de 
les exposicions, amb música 
en viu i projeccions fins a la 
matinada als principals espais 
culturals de la ciutat.
La Nit començarà al Museu de 
la Pell i seguirà al Museu del 
Traginer. L’endemà, el Matí de 
Museus proposarà visitar el 
Museu del Traginer, un itinera-
ri pel Rec i diferents tallers. To-
tes les activitats són gratuïtes i 
hi col·laboren l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada i l’Asso-
ciació La Bastida. 

Dissabte, 18 de maig, la Nit 
dels Museus 
La Nit dels Museus és una 
iniciativa promoguda pel Con-
sell d’Europa amb el suport 
de l’Internacional Council of 
Museums (ICOM) on partici-
pen més de tres mil museus 
de quaranta països. Enguany 
se’n celebra la tercera edició 

i els museus d’Igualada han 
decidit sumar-s’hi per primer 
cop i de manera conjunta. El 
programa començarà al Mu-
seu de la Pell a les 20:30h, 
amb entrada lliure a les sa-
les permanents i temporals. 
A més, s’hi sumaran activitats 
culturals i festives com l’espai 
Retro-vinil, que permetrà triar i 
remenar entre la col·lecció de 
discos del Museu i escoltar-
los al tocadiscos Cosmos de 
l’època. L’espai Performance 
proposa Una història curta 
amb dansa, vídeo i projecció 
plàstica amb Maria Santfores, 
Mariona Camelia, Xavier Ga-
briel i Àlex López. A les 22h, 
al pati del Museu, Dos Toiews-
ki en concert, amb servei de 
bar i entrepans. A continuació, 
la festa es traslladarà a partir 
23:30h al Museu del Traginer, 
amb entrada lliure a les seves 
exposicions i música hard rock 
de la mà del grup Face fins a 
la matinada, a l’espai Salvem 
el Museu. 

L’endemà, diumenge, el Matí 
dels Museus
Diumenge, 19 de maig, tindrà 
lloc el Matí de Museus, que 
començarà amb una visita 
comentada al Museu del Tra-
giner - Col·lecció Antoni Ros 

Els museus d’Igualada se sumen aquest cap de 
setmana al Dia Internacional dels Museus

a les 10:30h. Cap a 11:30h, 
des de la plaça dels Traginers 
s’iniciarà l’itinerari pel Rec 
encapçalat per un carro amb 
pells que el Gremi de Tragi-
ners conduirà fins al Museu 
de la Pell, passant per alguns 
dels carrers més emblemàtics 
del barri industrial. Durant el 
recorregut es podran anar co-

neixent detalls dels carrers, 
els edificis i les activitats in-
dustrials característiques de la 
zona. Seguidament, a les 12h 
del migdia, els tallers familiars 
ocuparan el pati del Museu 
per convidar grans i petits a 
participar-hi: s’hi podrà estam-
par la samarreta que porteu 
de casa, crear xapes, fer un 

titella d’ombres, aprendre a 
distingir pell d’altres materials 
i treballar-la, fabricar bombo-
lles de sabó i fins i tot pujar a 
un carro per fer un petit tomb. 
Pels tallers es compta amb la 
col·laboració de l’Associació 
La Bastida i el Museu del Tra-
giner. Totes les activitats són 
gratuïtes.

MÚSICA / LA VEU

Avui a 2/4 de 12 de la nit 
Lax’n’Busto serà a La Sala 
per presentar el seu nou tre-
ball Tot és més senzill.
Després de quatre anys sense 
entrar a l’estudi per enregis-
trar temes inèdits per a un nou 
treball discogràfic, el passat 
9 d’abril el grup del Baix Pe-
nedès treia al mercat el seu 
nou treball: Tot és més senzill 
(RGB Suports). Malgrat tot, 
durant aquest temps el grup 
ha publicat dos discos en di-
recte de caire molt diferent 
-A l’Apolo (2009) i Simfònic 
(2010)-, endinsant-se en con-
trastos molt enriquidors.
Aquest parèntesi creatiu, que 
no artístic, ha donat de si un 
recull molt ampli de noves 
cançons i una nova mirada 
endins, per a projectar noves 

Lax’n’Busto presenta el seu nou disc “Tot és més 
senzill”, avui a La Sala

sonoritats i propostes amb 
l’ànima de Lax’n’Busto. 
Enregistrat i produït pel propi 
grup, i mesclat pel conegut 

productor Paco Loco (Paco 
Martínez), Tot és més senzill 
sorprendrà tothom, incondici-
onals o no, per la seva ampli-

tud i la seva senzillesa. Nous 
conceptes, cançons amb nous 
registres, darrera de les quals 
indefectiblement s’hi podrà 

reconèixer subtilment l’ADN 
del grup. El disc canvia un 
xic l’estil el grup, sense per-
dre’n l’essència, passant del 
rock al qual ens té acostumats 
Lax’n’Busto al pop.
El seu directe presenta la 
nova proposta de cançons, de 
perfil més íntim, sense perdre 
l’essència d’un dels grups més 
enèrgics en directe del pano-
rama català. Un nou recull de 
contrastos per a no deixar nin-
gú indiferent, ni en el fons ni 
en la forma.
Ara bé, en els concerts el grup 
no renuncia les seves can-
çons de sempre que la gent 
demana.
Les entrades tenen un preu 
de 18€ a taquilla (anticipades 
15€) i es poden comprar a La 
Sala, a Posa’l Disc i a Code-
tickets.

Museu del Traginer d’Igualada



43
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de maig de 2013Cultura

Una jornada particular. Pro-
ducció: La Pavana. Autors: 
Ettore Scola, Gigliola Fanto-
ni i Ruggero Maccari. Versió: 
Rodolf Sirera. Direcció: Ra-
fael Calatayud. Amb: Rafael 
Calatayud, Victoria Salvador 
i Pepa Sarrió. Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Dissabte, 11 de 
maig.

Una giornatta particolare és 
una pel·lícula d’Ettore Scola 
protagonitzada per Sofia Lo-
ren i Marcello Mastroianni de 
la qual se n’han fet moltes 
adaptacions al teatre. La més 
sonada a casa nostra va ser 
l’espectacle que ara fa prop 
de vint anys van dur a esce-
na Anna Lizaran i Josep Maria 
Flotats. Dissabte, la compa-
nyia valenciana La Pavana va 
representar-ne una nova ver-
sió al Teatre Municipal l’Ate-
neu.
La seva ‘jornada particular’ 
s’inscriu en la Madrid del 1940, 
però és dubtós fins a quin punt 
parla només de la postguerra 
espanyola... L’argument gira 
al voltant de dos veïns que es 
coneixen fortuïtament i que 
establiran una breu però inten-
sa relació que sacsejarà les 
seves vides. Ella, fidel segui-
dora del règim, mare i esposa 
“exemplar”, submisa a les or-
dres del marit, descobrirà una 
nova mirada del món i d’ella 
mateixa; ell, fins aleshores lo-
cutor de ràdio, però a punt de 
ser deportat pel seu reaccio-
nari activisme polític (parla en 
català!) i la seva homosexuali-

NÚRIA CAÑAMARES

Una postguerra no tan llunyana

tat, veurà com tot s’ensorra per 
haver-se mantingut fidel a uns 
principis. Tots dos, víctimes de 
la societat feixista.
L’espectacle arrenca amb una 
introducció cinematogràfica 
que situa el públic en context. 
Una família nombrosa es pre-
para per assistir a la desfilada 
organitzada amb motiu de la 
visita de Heinrich Himmler per 
preparar la trobada de Fran-
co amb Hitler. Tots són nervis 
i presses fins que el pare i els 
sis fills surten al carrer per cele-
brar la gran efemèride. La mare 
es queda a casa per complir 
amb les feines domèstiques. 
En aquesta història, però, no 
acabarà trobant-se amb el 
príncep blau amb qui viurà fe-
liç pels sempres dels sempres, 
sinó que toparà amb un veí fins 
aleshores desconegut que la 
deixarà desconcertada. Con-
versaran, ballaran, compartiran 
una estona de cafè, es perse-
guiran i, finalment, després 
d’algun intent de rebuig i una 
sonora bufetada, fornicaran. 
La portera seguirà la incipient 
relació de ben a prop i mirarà 

d’alertar la dona sobre “el que 
diuen” del veí, però serà envà 
davant l’empatia que es tenen 
l’un per l’altre. Després, res. Ell 
desapareixerà. I ella, serà una 
altra?
El text recull frases colpidores 
llençades en moments de gran 
intensitat dramàtica com ara 
“el hombre tiene que ser ma-
rido, padre y soldado”, “no soy 
el macho viril que esperabas, 
soy un marica”, “yo también 
a veces me siento humillada, 
como un cero a la izquierda”, 
“no me habla, me ordena”, que 
tant esgarrifen per si mateixes 
com per la certesa que no ens 
queden tan lluny.
L’escenografia es vesteix amb 
projeccions audiovisuals –al-
gunes imatges són valuosos 
documents històrics– i recrea 
les cases d’amdós sense lí-
mits espacials ni propietats 
definides. Aquí, la interpretació 
dels actors supleix tota aus-
teritat i realça una trama que 
avança lenta, com la transfor-
mació dels personatges, com 
la transformació de la socie-
tat...

Notes teatrals

MÚSICA / LA VEU

Els U-tòpics presentaran, el 
24 i 26 de maig, al Teatre de 
l’Aurora, el seu nou especta-
cle: Els U-tòpics van a Obre-
da. La mítica banda de rock 
igualadina dels passats anys 
vuitanta s’han retrobat, gai-
rebé després de vint anys de 
silenci, amb noves inquietuds 
i amb noves línies de recerca 
artística. En aquesta ocasió, 
els U-tòpics posen música al 
poemari Obreda, de Perejau-
me.
Els U-tòpics van a Obreda és 
un espectacle multidisciplinar. 
Una proposta en què diverses 
expressions artístiques es tro-
baran a l’escenari de l’Aurora. 
A la música dels U-tòpics -que 
serà la protagonista de l’es-
pectacle- s’hi sumen projecci-
ons de vídeoart i dansa.
En aquest espectacle els U-
tòpics fan un viatge artístic 
a Obreda, l’obra de l’artista i 
poeta Perejaume. En aquest 
llibre de poemes, Perejaume 

evoca la terra, allò orgànic, la 
natura, el territori, els boscos, 
les sortides i postes de sol... 
amb imatges commovedo-
res. A través de la música, la 
paraula, les imatges i el mo-
viment del cos, els U-tòpics 
conviden a l’espectador a viat-
jar amb ells fins a Obreda, tot 
fent un homenatge artístic a la 
natura.

Funcions
Les representacions d’Els U-
tòpics van a Obreda es faran 
el divendres 24 a les 22 h. 
i el diumenge 26 de maig a 
les 19 h. Les entrades (15 € 
i 11’5 € amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
de manera anticipada per In-
ternet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reser-
var prèviament trucant al 93 
805 00 75 exclusivament els 
dimecres i els dijous de 18 a 
20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Els U-tòpics presentaran el nou 
espectacle al Teatre de l’Aurora

CULTURA / LA VEU

Avui divendres es durà a terme 
a l’Ateneu Igualadí la presen-
tació del llibre Un cop de sort 
d’Antoni Boliches. El llibre ex-
plica la història d’un triomfador 
social amb pocs escrúpols que, 
arran d’un greu accident auto-
mobilístic, comença a patir una 
sèrie d’estranyes experiències 
psíquiques que canviaran la 
seva vida per sempre.
L’autor és un dels introductors 
de la psicologia humanista a 
Espanya i s’ha especialitzat en 
el tractament dels conflictes de 
parella, les disfuncions sexuals 
i les teràpies de creixement 
personal, amb una metodo-
logia pròpia coneguda com a 
Teràpia Vital.
L’acte serà a 2/4 de 8 del ves-
pre a al sala de socis.
Per altra banda, demà dissab-
te, a la mateixa hora i al ma-
teix lloc, es farà la presentació 

literària de La nit dels igno-
rants 2.0. Les 200 preguntes 
i respostes més singulars, de 
Ferran Grau i amb pròleg de 
Xavier Solà. Es tracta d’un lli-
bre basat en les 200 preguntes 
més singulars que s’han fet al 
llarg del programa radiofònic al 
mateix temps que ens desco-
breix els secrets per entendre 
com es fa el programa, qui el 
fa i quins components humans 
i emocionals s’hi barregen.
Ambdues presentacions literà-
ries estan organitzades per la 
Sageta Solidària amb la coŀla-
boració de Llegim...? Llibreria i 
l’Ateneu Igualadí.

Patitrobada i presentació del 
joc “La Puta i la Ramoneta”
Dissabte de les 11 del matí 
a les 8 del vespre tindrà lloc 
una nova Patitrobada i a les 6 
de la tarda es farà la presen-
tació  oficial d’aquest nou joc 

amb una xerrada sobre la seva 
preparació i la creació de l’em-
presa que el produeix, Catalan 
Games.

Exposició “Quaderns de vi-
atge, memòria popular en 
Super 8 mm”
Avui i demà al vestíbul de l’Ate-
neu es podrà veure aquesta 
exposició de recerca de filma-
cions dutes a terme entre els 
anys 60 i 80 i relacionades 
amb al cultura popular.

L’1 de juny, taller “Pintar 
papers jaspiats (pentinats, 
marbrejats i florentins)”
El proper dissabte dia 1 de juny 
tindrà lloc aquest taller a càrrec 
de la professora Maria Reque-
sens.
Aquesta tècnica és el procés 
més fascinant ja emprat en 
el segle XIV sobre paper, on 
els colors de tinta o oli sobre 

un líquid aquós, fet amb cola 
d’adragant o líquens d’Islàndia, 
i deixats reposar, són després 
transferits per contacte al pa-
per.
El curs està adreçat principal-
ment a alumnes i exalumnes 
del Taller d’Enquadernació; 

Presentacions literàries i tallers, properes activitats a l’Ateneu Igualadí

també poden accedir-hi altres 
persones que estiguin interes-
sades en aquesta tècnica es-
pecífica.
Les inscripcions ja estan ober-
tes i el preu del curs és de 
120€ (inclou pintures i 5 pa-
pers de guarda per alumne).
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HISTÒRIA / LA VEU

Natalia Salazar Ortiz, nascu-
da a França però igualadina 
d’adopció des de fa una dè-
cada, porta més de quinze 
anys de professió com a ar-
queòloga a les esquenes. És 
llicenciada en Història per 
la Universitat de Barcelona, 
Màster en Arqueologia Clàs-
sica per la Universitat Rovira 
Virgili i postgraduada en Sis-
temes d’Informació Geogrà-
fica (Universitat Oberta de 
Catalunya). La seva consoli-
dada trajectòria professional 
en el camp de l’Arqueologia i 
la Història inclou nombroses 
direccions d’excavacions ar-
queològiques arreu de Catalu-
nya i la realització i gestió de 
diversos projectes en l’àmbit 
del patrimoni històric i arqueo-
lògic, havent-ne publicat gran 
part dels resultats obtinguts 
en monografies, articles, po-
nències i comunicacions. Ha 
participat també en projectes 
arqueològics internacionals a 
jaciments com Pompeia (Ità-
lia) o el Mur d’Adrià (Regne 
Unit). Actualment realitza la 
seva recerca com a investiga-
dora predoctoral en Arqueolo-
gia del Territori i del Paisatge 
del Món Antic a cavall entre la 
Universitat de Lleida i la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb un 
projecte que té com a objec-
tiu central l’anàlisi de l’origen, 
l’estructuració i l’evolució del 
territori que depenia del muni-
cipi romà de Sigarra (els Prats 
de Rei, Anoia). Els primers re-
sultats de la seva recerca han 
estat guardonats amb el Premi 
d’Arqueologia Memorial Josep 
Barberà, que atorga cada any 
la Societat Catalana d’Arque-
ologia comportant la seva pu-

blicació sota el títol L’ager del 
Municipicpium Sigarrensis: 
poblament i xarxa viària entre 
la Prehistòria i l’Antiguitat Tar-
dana.

- Què coneixíem sobre l’an-
tiguitat dels Prats de Rei 
abans de  les descobertes 
d’aquest any?
Per poder valorar adequada-
ment la novetat i importància 
de les noves troballes arque-
ològiques primer m’agradaria 
sintetitzar el que ja coneixíem 
sobre l’antiguitat de Prats de 
Rei abans de que sortissin a 
la llum els nous vestigis arque-
ològics. 
El coneixement de l’existència 
d’una entitat municipal roma-
na al terme dels Prats de Rei, 
el Municipium Sigarrensis, es 
remunta a final del segle XVIII, 
quan la correspondència epis-
tolar entre erudits catalans 
de l’època deixa constància 
escrita de l’exactitud topogrà-
fica de la troballa d’una sèrie 

d’inscripcions epigràfiques ro-
manes als peus dels murs de 
la vila, i dins i fora de l’església 
parroquial dels Prats de Rei.
El conjunt epigràfic consta de 
sis inscripcions, cinc de les 
quals són funeràries o honorí-
fiques i una d’imperial dedica-
da a Maximià (286-305 d.C), 
De les esmentades inscripci-
ons se’n conserven quatre ac-
tualment exposades a l’atri de 
l’església parroquial dels Prats 
de Rei, i altres dues al Museu 
Arqueològic de Catalunya. 
Tanmateix, al Museu Munici-
pal Josep Castellà dels Prats 
de Rei les podeu veure totes 
juntes ja que s’hi exposen cò-
pies de tot el conjunt. Els di-
versos estudis portats a terme 
fins ara en base al seu estil les 
daten entre la segona meitat 
del segle I d.C. i les acaballes 
del segle III d.C. 
Davant del descobriment 
d’aquestes inscripcions que 
parlen d’un Municipium Sigar-
rensis i a la menció que l’au-

tor greco-alexandrí Ptolemeu 
fa a la seva Geografia (segle 
II d.C.) de l’existència d’una 
població ibèrica amb el nom 
d’arrel indígena de Sigarra, als 
anys ’70 del segle XX el grup 
d’arqueòlegs i afeccionats 
C.I.R.A. Sigarra dels Prats de 
Rei decideixen comprovar si 
la informació donada per les 
fonts clàssiques es correspo-
nen amb una realitat arque-
ològica fins a aquell moment 
totalment desconegudes. Afor-
tunadament, aquelles prime-
res intervencions van fer sortir 
a la llum a diversos punts del 
nucli antic dels Prats de Rei 
les potents restes d’un assen-
tament ibèric amb una fase 
d’ocupació romana d’època 
republicana que llavors es van 
datar en conjunt entre els se-
gle III-I aC. Aquelles restes es 
van documentar i es van ha-
ver de tornar a tapar, doncs es 
van localitzar majoritàriament 
en vials públics i propietats 
privades. 
Tot i la magnitud de les restes, 
i val a dir que molt sorprenent-
ment des del meu parer, les 
escadusseres interpretacions 
que es van fer aleshores des 
d’un punt de vista científic van 
posar en dubte la rellevància 
de l’enclau de Sigarra, con-
demnant-lo a l’oblit i pràctica-
ment a la inexistència en els 
cercles científics. Per sort, el 
coneixement del passat dels 
Prats de Rei s’ha mantingut 
viu a nivell local gràcies a la 
tasca del Patronat del Museu 
Municipal Josep Castellà i a 
l’Ajuntament dels Prats de Rei 
que han treballat en la con-
servació i valorització del pa-
trimoni historico-arqueològic 
de tot el terme sense ànim de 
lucre. És important reconèixer 
la tasca de les entitats locals: 
sense la voluntat i el valor que 
dóna la gent al seu territori és 
pràcticament impossible em-
prendre un projecte de recer-
ca sobre la seva història i el 
seu patrimoni.
L’any passat, però, aquesta 
realitat va començar a canviar 
quan van coincidir en el temps 
la publicació del meu treball 
fruit de dos anys de recerca 
arqueològica sobre l’origen i 
precedents del municipi romà 
de Sigarra i el seu territori, 
amb el començament per part 
de l’Ajuntament dels Prats de 
Rei de les obres per renovar el 
clavegueram a tots els carrers 
del nucli urbà. Com ja sabeu, 
doncs ja fa dies que se’n par-
la a la premsa, el seguiment 

arqueològic d’aquestes obres 
ha permès la localització de 
noves restes arqueològiques 
que, com era d’esperar, no són 
de poca entitat arqueològica i 
històrica. A principis d’aquest 
any també un grup de cientí-
fics ha publicat un article on 
s’estudia una moneda adquiri-
da en una subhasta que con-
té la llegenda Sicara escrita 
en alfabet ibèric i que és, de 
moment, l’origen conegut més 
antic del topònim Sigarra.

Quines noves restes arque-
ològiques s’han trobat als 
Prats de Rei? Aquests des-
cobriments què aportaran a 
la història del municipi?
Tot i que ja es coneixia l’exis-
tència d’una necròpolis tardor-
romana al voltant de l’església 
parroquial de Santa Maria, no 
estava confirmat que les tom-
bes eren de ritus cristià. I aquí 
rau la gran novetat d’aquest 
any, ja que associat a les no-
ves tombes documentades 
ara fa unes setmanes ha apa-
regut una lauda sepulcral en 
mosaic que conté una part 
d’un monograma cristològic. 
Aquest símbol era utilitzat en-
tre els membres de les prime-
res comunitats cristianes i, per 
peces semblants que conei-
xem a altres indrets de l’Impe-
ri Romà, estaria a cavall entre 
finals del segle IV i la meitat 
del segle V d.C. No fa gaire 
dies l’arqueòloga igualadina 
Jordina Sales, Doctora en Ar-
queologia Cristiana i amb qui 
mantinc una estreta relació 
professional i científica des de 
fa anys, així ens ho va confir-
mar en una interessant con-
ferència impartida a l’Ateneu 
igualadí. Però, les sorpreses 
no acaben aquí, perquè, al fer-
se possible en aquesta àrea, 
esgotar el subsòl arqueològic, 
s’ha pogut comprovar que les 
tombes paleocristianes funcio-
naven amb estructures arqui-

Natàlia Salazar, arqueòloga, autora d'un estudi sobre l'origen, l'estructuració i l'evolució del territori que depenia del 
Municipium Sigarrensis 

Els Prats de Rei ha estat, històricament, un punt 
estratègic de pas entre la costa i la muntanya

Natalia Salazar, historiadora i arqueòloga
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tectòniques d’entitat, la funció 
de les quals encara està per 
esbrinar. A més, continuant la 
seqüència dels vestigis cap 
a les profunditats del subsòl, 
van aparèixer, a sota de les 
tombes, nous murs que con-
firmen l’extensió de l’assenta-
ment iberoromà descobert als 
anys 70’ per altres punts del 
nucli antic dels Prats de Rei.
Sense dubte, però, una de 
les novetats més importants 
ha estat la descoberta en una 
rasa oberta just davant de 
la façana de l’església de la 
Mare de Déu del Portal, d’un 
tram de la muralla, amb el seu 
fossat, del que hauria estat 
el primer assentament ibèric 
de Sigarra. El seguiment ar-
queològic tan sols ha permès 
documentar la potència de 
l’estructura i fer una primera 
estimació sobre la seva cons-
trucció, que seria anterior al 
segle V a.C. 
Per tal de confirmar la rellevàn-
cia de la troballa, l’Ajuntament 
va sol·licitar l’opinió de cien-
tífics experts en aquest tipus 
d’assentaments i cronologies 
a Catalunya, el professor Emili 
Junyent, Catedràtic d’Arqueo-
logia i Prehistòria de la Univer-
sitat de Lleida, la Professora 
Titular de Prehistòria, també 
de la UDL, Núria Rafel, qui co-
dirigeix la meva tesi doctoral, i 
el Dr. Jordi Principal, conser-
vador del Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya. L’opinió ha 
estat unànime en reconèixer 
tant el caràcter únic d’aquesta 
muralla pel que fa al territori 
català i les òptimes condicions 
de conservació que presenta, 
així com la novetat que supo-
sa per al coneixement històric 
dels orígens de la població 
de Sigarra, que ara ja es pot 
remuntar com a mínim als se-
gles V-VI aC. Gràcies a això i 
davant de la impossibilitat per 
part del consistori d’assumir 
la despesa econòmica d’una 
intervenció arqueològica de 
primera magnitud tant per l’an-
tiguitat de les restes com per la 
seva singularitat, s’ha establert 
l’inici d’una col·laboració entre 
l’Ajuntament dels Prats de Rei 
i el departament d’Arqueologia 
i Prehistòria de la Universitat 
de Lleida per tal d’aconseguir 
els recursos necessaris per 
poder dur a terme aquesta in-
tervenció arqueològica i així 
no perdre aquesta oportunitat 
d’or d’estudiar i conèixer amb 
profunditat l’origen dels Prats 
de Rei.

Les intervencions arqueolò-
giques als Prats de Rei, qui 
les du a terme? 
Atès que el nucli antic dels 

Prats de Rei està protegit com 
a Zona d’Expectativa Arqueo-
lògica per la Generalitat (inco-
ada BCIN l’any 1982), per llei 
és preceptiu que totes aquelles 
obres que afectin el subsòl de 
la vila han d’incloure un control 
arqueològic que es subcon-
tracta a una empresa d’ar-
queologia que fa el seguiment 
de l’obra. En aquest cas col-
laboren dues empreses d’ar-
queologia catalanes CatPa-
trimoni i Antequem. Tant amb 
l’alcalde de Prats de Rei, Fran-
cesc Duocastella, com amb 
els propietaris de CatPatrimoni 
Pere Tardà i Maite Copoví, và-
rem establir una col·laboració 
des del primer moment que 
m’ha permès estar, dia a dia, 
al corrent de les troballes que 
s’anaven fent, al temps que jo 
he anat treballant en la meva 
tesi doctoral. Vull aprofitar per 
agrair i destacar a tots com 
s’estan involucrant, més enllà 

l’envolta. Sigarra va ser una 
peça clau en la conquesta i la 
romanització de la Catalunya 
interior i a través de les vies 
de pas naturals que configura-
ven el seu territori proporcionà 
vells i nous camins de penetra-
ció als humans per transitar-hi 
i establir-s’hi des d’època pre-
històrica. 
Un dels meus objectius ha es-
tat intentar copsar i entendre 
l’origen i transformació del pai-
satge que envolta a Prats de 
Rei. La seva localització topo-
gràfica, que domina les entra-
des i les sortides naturals d’un 
altiplà al centre de Catalunya, 
l’ha constituït sempre com un 
punt estratègic fonamental de 
pas entre la costa i la munta-
nya. La importància geoestra-
tègica del lloc ha estat sempre 
explotada en els conflictes 
bèl·lics més importants de la 
nostra història; és conegut que 
als seus voltants es va desen-

tendre que era una oportunitat 
d’or per començar el meu pro-
pi projecte. Des de ja feia uns 
anys, arran de la meva afició al 
senderisme, em dedicava en el 
meu temps de lleure a recór-
rer el paisatge de l’Alta Anoia, 
quedant-me totalment atrapa-
da tant per la seva bellesa com 
per les preguntes que se’m 
plantejaven com a arqueòlo-
ga sempre que passava pels 
camins que porten als Prats 
de Rei. I quasi de manera in-
conscient, doncs no se’m va 
fer evident fins que vaig parar 
una mica el meu ritme labo-
ral, vaig decidir sense presses 
però sense pauses, que quan 
pogués faria d’aquell indret el 
centre de la meva recerca. La 
crisi, tot i patir-la com tothom, 
es va convertir llavors en opor-
tunitat. I vés, aquí estic.

La tasca duta a terme t’ha 
aportat un premi d’arque-

El tram de muralla descobert permet documentar que pertanyia 
a un assentament ibèric anterior al segle V aC

tacat la col·laboració constant 
per part de tant de l’Ajuntament 
com per part dels membres del 
patronat del museu municipal. 
Ara ja fa un any, quan em vaig 
presentar amb feina feta i el 
meu estudi sota el braç, tothom 
em va obrir les portes de bat a 
bat. El mes de març passat em 
van convidar a fer una confe-
rència per presentar el meu 
treball i el projecte de recerca, 
que espero es pugui portar en-
davant, l’acte es va omplir de 
gom a gom, i l’acollida per part 
dels vilatans va ser molt càlida 
i engrescadora.

La crisi general que s’està vi-
vint en el país afecta molt els 
treballs de recerca arqueolò-
gica que ja es duen a terme? 
És possible començar nous 
projectes?
És realment difícil i molt dur. 
Les retallades en recerca han 
estat brutals. A més vergo-

Tram de la muralla descoberta davant de l’església de la Mare de Déu del Portal i el mosaic amb el crismó.                      FOTOS: Museu dels Prats de Rei

dels seus deures professio-
nals, en la lluita que han em-
près per a la preservació d’un 
bé públic que, no ho oblidem, 
és de tots i que és essencial 
pel coneixement de la nostra 
identitat.

El terme municipal dels 
Prats de Rei és molt ric en 
troballes històriques de dife-
rents èpoques: neolítiques, 
iberes, romanes... Aquest 
fet demostra que el municipi 
havia estat un enclavament 
humà important durant bona 
part de la història?
Tinc la certesa, malgrat les 
moltes altres qüestions que 
queden obertes entorn al seu 
passat romà, que com a resul-
tat de l’estudi que estic portant 
a terme i del quals ja s’han 
publicat els primers resultats, 
existeixen prou arguments per 
a dotar el Municipium Sigar-
rensis d’un paper estructura-
dor central dins del territori que 

volupar, l’any 1711, una de les 
batalles més importants de la 
Guerra de Successió. 
D’una altra banda, l’estudi dels 
camins, els quals també són 
jaciments arqueològics, m’han 
permès establir una primera hi-
pòtesi de com els pobladors de 
totes les èpoques hi transitaren 
i s’hi instal·laren contínuament, 
en major o menor grau i inde-
pendentment de l’ordre o de-
sordre polític, econòmic, social 
o religiós que els regís. 

Personalment per què et 
vas decidir a treballar sobre 
aquest territori del Municipi-
um Sigarrensis?
Bé, tot va venir provocat per la 
crisi. Portava molts anys tre-
ballant com a arqueòloga en 
plantilla en una empresa amb 
seu a Igualada, ArqueoCat, 
que malauradament va haver 
de tancar a principis de l’any 
2009. Després d’uns primers 
moments d’inquietud vaig en-

ologia amb el llibre L’ager 
del Municipium Sigarrensis. 
Esperonen aquests tipus de 
premis a tirar endavant?
I tant! En primer lloc perquè 
m’ha permès publicar l’estudi. 
Aquest treball és el meu treball 
de final de màster i va ser qua-
lificat com el millor de la seva 
promoció. Tanmateix això no 
va comportar que es publiqu-
és i l’arribada del guardó per 
part de la Societat Catalana 
d’Arqueologia va significar la 
seva edició immediata per part 
d’aquesta entitat i la distinció 
de l’estudi amb el prestigi que 
té aquest premi. Gràcies al lli-
bre hem pogut comprovar que 
el tema interessa; sembla in-
creïble però ha estat tot un èxit 
de vendes i la primera tirada ja 
s’ha esgotat!!

Als Prats de Rei has trobat 
interès en la tasca de recerca 
que es fa?
Absolutament sí! Ja he des-

nyosament sovint triem ma-
lament la classe política que 
ens governa i aquesta, massa 
freqüentment, es mostra to-
talment insensible a la funció 
social de les humanitats, i en 
concret de la història i l’arqueo-
logia, no dubtant en sacrificar-
les totalment quan vénen mal 
dades, privant als ciutadans de 
l’oportunitat de conèixer el pas-
sat que explica el present que 
estem vivint.
Per a més irritació, el món de 
la investigació científica no 
és cap excepció pel que fa a 
corrupció, prevaricació i nepo-
tisme. L’exceŀlència no sem-
pre és l’objectiu perseguit en 
determinades institucions de 
recerca, i no sempre un bon 
projecte té les portes obertes 
tot i quedar objectivament de-
mostrat el seu potencial. Crec 
que seria de gran interès social 
que es fes un “Salvados” sobre 
la realitat universitària i científi-
ca del país!
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“BARCELONA”. 
La Núria i l’Elena són dues 
dones amb comptes pen-
dents; dues amigues sepa-
rades per l’amor d’un home 
i el destí d’una pàtria. Dues 
dones atretes sense remei 
per l’encís d’una ciutat pro-
digiosa; una ciutat rosa de 
foc, blava i vermella. El seu 
retrobament, la darrera ba-
talla entre totes dues, tindrà 
lloc en una Barcelona que 
respira, malgrat tot, les cen-
dres 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. 
Aquesta obra és un acte 
d’amor. D’amor a una època, 
a una gent, a una ciutat pro-
digiosa. A un temps que hau-
ria pogut ser el preludi d’un 
temps encara millor: més ple 
de llibres, d’escoles, de mú-
sica i de llibertat.
Barcelona és una obra amb 
vuit personatges: Núria (Mí-
riam Iscla), Elena (Emma 
Vilarasau), Victòria (Anna 
Moliner), Joan Vila (Jordi 
Banacolocha), Simó (Pep 
Planas), Nati (Pepa Lopez), 
Tinet (Carlos Cuevas) i Ra-

CARLES MUNTANER

Dues dones i una ciutat assetjada

mon (Joan Carreras), tots ells 
dirigits per Pere Riera.
Els vuit personatges aple-
gats en una «casa rica» amb 
«escala senyorial, mobles i 
objectes decoratius escollits 
amb gust» constitueixen un 
grup representatiu d’un sector 
de la rereguarda republicana 
barcelonina. Riera ensenya la 
mansió d’una família de la bur-
gesia mitjana, lleial a la causa 
republicana i catalana, que 
es manifesta crítica amb l’ac-
tuació del sector anarquista, 
al qual titlla de principal res-

ponsable tant dels seus mal-
decaps particulars com dels 
que afecten al conjunt de la 
societat durant el procés re-
volucionari.
Una bona oportunitat per tor-
nar a visitar la Sala Gran del  
TNC per poder veure aquest 
gran i llarg muntatge de Pere 
Riera amb un magnífic repar-
timent i amb una durada de 
195 minuts, primera part: 1 
hora i 30 minuts, entreacte de 
20 minuts i una segona part 
de 45 minuts.
No us la podeu perdre .

EXPOSICIONS / LA VEU

VINNART, a la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada presenta 
una nova exposició.
En aquesta ocasió es tracta 
d’una mostra de fotografies de 
Pep Tort, “Espai de pas”, que 
es podrà visitar des del 13 de 
maig fins al 30 de juny.
Pep Tort ens presenta un se-
guit de fotografies acompa-
nyades d’un text; alguns són 
de poetes com Gabriel Ferra-
ter o Margalida Pons i Jaume, 

d’altres són fragments sugge-
ridors d’obres de Salinger o 
Saramago i alguns són propis, 
indestriables de la imatge que 
els provoca. Tot això fa que 
espais urbans i quotidians 
se’ns reconverteixin a través 
la mirada del Pep, que sap 
captar la llum precisa i trobar-
ne de noves.
La presentació de l’exposició 
es farà el proper dimecres 22 
de maig a 3/4 de 9 del vespre.

“Espais de pas” nova exposició 
de Pep Tort al VINNART

LITERATURA / LA VEU

L’any 2013 s’escau el cente-
nari del naixement de l’escrip-
tor i poeta Salvador Espriu, i 
per tal de recordar-lo i difon-
dre’n l’obra i el llegat, dimarts 
passat es va presentar la bio-
grafia Espriu, transparent a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 
Marina Llansana va ser 
l’encarregada de presen-
tar aquesta novetat editorial 
juntament amb Agustí Pons, 
l’autor del llibre. Espriu, trans-
parent és una biografia que 
ordena i sintetitza tota la infor-
mació que existeix sobre Es-
priu. N’ofereix una visió com-
pleta però de manera planera 
i contextualitzada. 
Agustí Pons mostra en el lli-
bre un Salvador Espriu “amb 
llums i ombres”. Tant és així 
que aquest mateix biògraf de 
personatges com Joan Triadú, 
M. Aurèlia Capmany i Néstor 
Luján, entre altres, ha dedicat 
tres anys a fer aquesta bio-
grafia, “amb l’obsessió per fer 
transparent” la vida d’una per-
sonatge críptic. Per això, “el 
títol no és en va”, va destacar 

Marina Llansana.
La Biblioteca Central d’Igua-
lada, i Paranoia Accions, amb 
la col·laboració de Llegim...? 
Llibreria, van organitzar la pre-
sentació d’aquesta biografia 
que permet conèixer una figu-
ra literària de nivell internaci-
onal i un personatge central 
en la vida cultural catalana del 
segle XX. Es tracta d’una inici-
ativa més entre tots els actes 

promoguts pel programa 3L de 
l’Institut Municipal de Cultura, 
que pretén difondre la llengua, 
la literatura i la lectura catala-
nes entre tots els ciutadans.
Per saber-ne més sobre Es-
priu i la seva obra, a la Bibli-
oteca trobareu els seus llibres 
de poesia, obres de teatre, 
contes i novel·les i també Ron-
da de mort a Sinera en format 
d’audiollibre. 

Continuen els actes de l’Any Espriu a la 
Biblioteca d’Igualada

Lliurament del Premi Fundació 
Catalunya - La Pedrera per al  
millor espectacle de La Mostra
Avui al migdia, al Saló de plens 
de l’Ajuntament d’Igualada tin-
drà lloc l’acte de lliurament del 
Prmi Fundació Catalunya - La 
Pedrera al millor espectacle 
de la Mostra d’Igualada 2013 
que serà per a l’espectacle 

“Sense solta” de la companyia 
Teatre Mòbil.
Aquest espectacle estrenat a 
la fira, va obtenir una puntua-
ció de 9,48 sobre 10 per part 
del públic.

 

Marina Llansana en un moment de la presentació del  llibre
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Florence Nightingale va néixer el 12 maig 1820 a Flo-
rència durant una estada de vacances familiars, raó per 
la qual li va ser imposat el nom de Florence. Filla d’una 
família victoriana molt acomodada, va ser criada en un 
entorn ric i culte però d’una gran severitat educativa. 
Ben aviat va sobresortir en el domini de les matèries  
científiques, alhora que destacava com a una bona 
instructora de classes de repàs;  i, inaugurada la seva 
joventut, va veure despertar un esperit vocacional que 
l’empenyia a intentar alleugerir el patiment dels més 
desafavorits amb reiterats acompanyaments. Si bé 
aquesta acció voluntarista podia resultar estranya per 
una jove de la seva condició; els seus pares poc podi-
en oposar-s’hi, ateses les seves conviccions liberals i 
lligades a la lluita antiesclavista.
Des d’una perspectiva educativa, en una època en què 
a les dones tan sols se les orientava per a l’àmbit do-
mèstic; ella, entusiasta i conscient del seu domini de les 
matemàtiques, no s’està de soŀlicitar als seus progeni-
tors el permís per a estudiar matemàtiques. No van tar-
dar a ser exitosos els seus resultats de la mà de bons 
tutors que les seves conquestes l’havien d’abocar a 
una apassionada tendència cap  el camp de la clínica. 
Aquesta ferma inclinació per als serveis assistencials 
li conferia allò que en paraules seves era: “l’essència 
d’una naturalesa moral i activa, que busca unes satis-
faccions que no trobaria si passés la vida ocupada en 
compromisos socials i afers domèstics”.
En complir 23 anys, doncs, decideix de fer-se seva la 
professió d’infermera, un ofici –aleshores-  associat a 
les dones de classe treballadora; una conjuntura poc 

CARMEL·LA PLANELL

Florence Nightingale.    Pionera de les Escoles d’Infermeres
favorable que va portar-la a topar novament amb la famí-
lia, però que al capdavall va veure el convenciment dels 
seus pares. De seguida, va ser inscrita en els centres 
més reconeguts d’Anglaterra i de diversos països, tenint 
l’oportunitat de descobrir les necessitats i maneres de 
funcionar de diferents hospitals d’Itàlia, d’Egipte i d’Ale-
manya; experiències dels quals se’n derivarien les seves 
publicacions: “Notes d’Hospital”, uns llibres que fins al 
1859, van marcar la pauta de la infermeria moderna.
A l’any 1852 va convertir-se en administradora d’un mo-
dest sanatori de dames invàlides, del carrer londinenc 
d’Harley, que va transformar en el respectable Hospital 
per a Dames Invàlides. Tanmateix, dos anys més tard, 
amb motiu de la Guerra de Crimea, un cop descober-
ta la deficient situació dels barracons hospitalaris de la 
ciutat d’Üsküda (Turquia), no va dubtar a oferir-se com a 
voluntària. I, amb unes quaranta infermeres reclutades, 
se’n va anar Crimea a fi de fer front -tot i el deplorable es-
tat de l’hospital- a l’assistència dels ferits, que van sumar 
més de cinc mil ala fi de la contesa el 1856. I, de retorn a 
Londres, va ser rebuda amb tots els honors.
Una de les seves grans aportacions en el camp de la 
salut va ser la creació de la Fórmula Model d’Estadística 
Hospitalària un estudi per tal que els hospitals recollis-
sin amb precisió matemàtica les diverses dades esta-
dístiques referides a la natalitat, la mortalitat i les seves 
causes, l’índex de malalties, etc., que havien de ser un 
exemplar referent per a representar numèricament tot el 
fenomen social hospitalari i poder fer efectiu el control de 
totes les actuacions clíniques i les  intervencions quirúr-
giques. Paral.lelament, tota una aportació seva va ser 

el sistema de represen-
tació gràfica de dades o 
Diagrama d’Àrea Polar 
i el seu Llibre de Notes 
d’Hospital passaria a ser 
el manual de les infer-
meres, una mena de va-
demècum traduït a molts 
idiomes.
A l’any 1860, amb el tribut 
econòmic als seus ser-
veis a Crimea, va fundar l’Escola i Llar d’Infermeras Nig-
htingale, a la seu de l’Hospital St. Thomas de Londres; 
una escola que va marcar el primer pas de la Formació 
professional en el camp de la infermeria, per a conso-
lidar-la una reglada i certificada professió mèdica amb 
un exhaustiu nivell de formació. Tot i que va ser víctima 
més d’una vegada de les rigors de les malalties, va se-
guir treballant fins a una edat avançada, quan al 1895 
la ceguesa i altres malalties van invalidar-la del tot fins 
el dia de la seva mort, el 13 d’agost de 1910. Un any 
abans, li va ser concedida la Medalla al mèrit, un honor 
poques vegades entregat a una dona.
Pòstumament, des d’un vessant social i reivindicatiu 
d’una justa igualtat de drets entre dones i homes, ha 
passat a ser una de les propulsores del moviment fe-
minista a l’hora de qüestionar el paper de la dona i la 
necessitat que, aquesta, accedís a una formació ocu-
pacional; malgrat tot, resta en la incògnita la seva reti-
cència a un reconeixement professional de les dones 
metgesses. 

Entre nosaltres

DISSENY / LA VEU

La setmana del 6 al 10 de maig 
de 2013, a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps, hem fet 
l’activitat d’experimentació pe-
dagògica “Una mirada al món 
del disseny alimentari que bus-
ca satisfer tots els nostres sen-
tits”, encarada als estudiants de 
disseny gràfic (art final i gràfica 
publicitària). Un taller teòric i 
pràctic de disseny i gastrono-
mia.
En aquest taller ens preguntà-
vem quin és el procés de trans-
formació que segueixen els ali-
ments de l’hort al plat. Com és 
aquesta transformació? a partir 
de quins criteris s’intervé?, cri-
teris relatius a la funció, la salut 
, l’estètica,  la vivència sensori-
al, el ritual de comunió amb els 
altres...
Els dissenyadors gràfics fan 
cartells, els dissenyadors de 
moda creen roba i els dissenya-
dors industrials mobles, cotxes 
i tot tipus de coses que ens fan 
servei. Els dissenyadors d’ali-
ments treballen en productes 
per menjar i per beure; els do-
nen un determinat estil i funció. 
No s’asseguren només que 
aquell menjar o aquella begu-
da alleugin la fam i la set dels 
nostres estómacs, sinó que 
s’ocupen també que el procés 
de menjar o de beure sigui com 

més pràctic millor i que impliqui 
tots els nostres sentits.
Per poder fer aquest taller, co-
ordinat pel professor del centre 
Jordi Enrich, hem col·laborat 
amb els germans Andrés, el 
David Andrés, cuiner, i el Xavier 
Andrés, arquitecte, responsa-
bles del futur espai gastronòmic 
“Somiatruites”. També ens hem 
contagiat de l’energia saluda-
ble del Guim Llacuna, el Ricard 
Goya i el Marcel Carner, amb 
els seus productes saludables 
de l’hortet de la salut, per fer un 
projecte pedagògic i gastronò-
mic conjunt.
Habitualment els nostres estu-
diants han de treballar per crear 
la imatge d’un esdeveniment, 
una empresa o un comerç, però 
en aquesta ocasió, els hem  

Taller creatiu “El disseny dels aliments” 
a l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

proposat un exercici de sinestè-
sia creativa que consisteix a su-
perar el  repte que va proposar 
el cuiner David Andrés.
Quins criteris cal considerar 
en el moment de presentar un 
plat? Com intervé forma, color, 
textura i sabor?  Mengem pels 
ulls, l’oïda, el tacte, l’olfacte? 
Quines son les tendències en la 
cuina actual? Som el que men-
gem?
En resum, pensem que, és 
enriquidor observar els vasos 
comunicants que hi ha en l’apa-
rent juxtaposició de disciplines 
com el disseny i la gastronomia.
El taller es va completar amb 
una sortida al futur espai gas-
tronòmic “Somiatruites” i a l’hor-
tet de la salut.

MÚSICA / LA VEU

El proper 22 de juny de 2013 
se celebrarà al recinte firal Cal 
Carner d’Igualada el festival 
IGUALADA ROCK CITY. La 
promotora Atmosfera13, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada, organitza 
aquest festival de Rock que en 
la seva primera edició presen-
tarà un cartell format exclusi-
vament per grups d’Igualada.
La voluntat de l’organització 

és donar continuïtat al festival 
amb futures edicions encap-
çalades per grups nacionals o 
internacionals, juntament amb 
grups d’Igualada.
Properament obrirem la pà-
gina web del festival, enun-
ciarem els 6 grups del cartell 
i els preus de les entrades 
de l’IGUALADA ROCK CITY. 
Mentrestant, podeu visitar la 
nostra pàgina a Facebook 
www.facebook.com/Igualada-
RockCity.

Ja es comença a preparar el 
festival Igualada Rock City

PINTURA / LA VEU

Mútua Igualadina convoca 
un certàmen de pintura amb 
l’ànim d’impulsar l’activitat 
artística a l’Anoia. Hi podran 
participar tots els artistes ano-
iencs que hagin complert els 
18 anys i el tema i la tècnica 
són de lliure elecció.
Hi haurà un primer premi de 
800 euros, un segon de 400 i 
tres accèssits en xecs per va-
lor de 100 euros en material 
de pintura de Ple&Ploma, Dro-
gueria Riba i Pintures Planell.
L’entrega de les obres es pot 
fer des d’ara i fins al 30 de 

juny.
El dia 24 d’agost s’inaugurarà 
l’exposició de les obres se-
leccionades a la sala poliva-
lent El Portal del Llevador (c/ 
Concepció, 13 d’Igualada) i al 
mateix temps es lliuraran els 
premis als guanyadors. L’ex-
posició es podrà veure fins el 
15 de setembre.
El certamen es regeix per 
unes bases que podeu tronar 
a www.lamutua.net o a les 
Oficines de Mútua Igualadina, 
passeig Verdaguer, 120 (tel. 
93 8032796), de 9 a 13h. i de 
18 a 20h.

Mútua Igualadina convoca un 
certamen de pintura
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MÚSICA / LA VEU

El grup guanyador dels pre-
mis Enderrock al millor directe 
2012 i millor disc 2013, pre-
sentarà el seu darrer treball 
avui divendres al Centre Ar-
tesà Tradicionarius de Gràcia 
(Barcelona).
Lluny d’adormir-se a la palla la 
banda, que enguany celebra-
rà els seus 5 anys, presenta 
20:14 Ni un minut més, un nou 
CD va anar encartat amb la 
revista Enderrock del mes de 
març. Es tracta d’un nou CD 
que inclou algunes peces no-
ves així com algunes de clàs-
siques del conjunt. 

Presentació del nou Cd de Terratombats a Gràcia

El concert que començarà a 
les 22 h comptarà amb algu-
nes col·laboracions especials 

de dins i fora del món de la 
rumba catalana.

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat divendres dia 11 es 
va presentar a la sala munici-
pal l’exposició de pintures de 
l’igualadí Marcial, amb el nom 
de “Pedaços”, ja que l’artista 
inclou retalls de teles que ju-
guen amb les textures i els co-
lors dels seus quadres.
Assistí a l’acte el tinent d’alcal-
de de cultura Sr. Josep Mise-
rachs, que va comentar la tra-
jectòria de l’artista Marcial, el 
qual, en la seva evolució pic-
tòrica, es troba des de fa anys 
en una estètica abstracta. 

El regidor va suggerir la rela-
ció entre els pedaços de tela 
de la obra de Marcial i els tei-
xits del nostra indústria tèxtil.
Després, el mateix Marcial 
al clarinet i el grup musical 
igualadí “Clau d’Art” (www.
claudart.es), oferiren a la nom-
brosa concurrència les peces 
de jazz “Summertime”, Blue 
moon” i Bye bye Blackbird”, 
esdevenint la vetllada una fes-
ta de les arts de pintura i mú-
sica.
Aquesta exposició romandrà 
oberta fins el 26 de maig.

Pintura i jazz en l’exposició 
“Pedaços” de Marcial

EXPOSICIONS / LA VEU

El Museu de la Pell d’Igualada 
ha decidit prorrogar l’exposi-
ció Brodem Igualada. Brodats 
Elmeua fins a la festa del Dia 
Internacional dels Museus. El 
nombrós públic rebut fins ara i 
les diverses mostres d’interès 
per l’exposició han fet que es 
perllongui una setmana més, 
finalitzant el diumenge 19 de 
maig.
Els brodats de llençols, cobre-
llits o jocs de taula van portar 
l’art a moltes llars d’Igualada. 
El gust per l’exquisidesa, una 
manera d’entendre el treball 
i el valor social van situar els 
Brodats Elemua d’Igualada 
com un referent. El Museu 
ha reunit els brodats més sig-
nificatius d’aquesta firma en 
una exposició que s’ha pogut 
visitar al llarg de les darreres 
setmanes i que fins i tot ha 
rebut visitants vinguts expres-
sament de les Illes Balears, 
un dels centres on s’hi feien 
els brodats a mà més fins per 

encàrrec de la casa Elmeua. 
Aquesta mostra d’interès ha 
fet que l’exposició s’allargui 
una setmana, sumant-se així 
al Dia Internacional dels Mu-
seus 2013 que se celebra 
cada 18 de maig.
En la mostra s’hi reuneixen 
nombrosos exemples dels 
diferents tipus de brodats -la 
majoria d’una qualitat excep-
cional-, les marques de fàbri-
ca de la casa i diferents eines 
relacionades amb el procés de 

L’exposició “Brodem Igualada. Bordats 
Elmeua”, prorrogada fins diumenge

fabricació de les peces. Tam-
bé s’hi poden veure alguns 
documents de l’empresa. 
Aquesta mostra pren especial 
rellevància amb les entrevis-
tes als senyors Elmeua i altres 
protagonistes de la història de 
l’empresa en el que significa 
un resum d’un ampli treball de 
recerca, compilació i restau-
ració del patrimoni industrial 
igualadí del Museu de la Pell 
d’Igualada.

POESIA / LA VEU

L’Acadèmia dels Jocs Florals 
del Rosselló «Genêt d’or» ha 
concedit al poeta Lleonard 
del Rio el premi Albera per la 
seva obra El cromatisme del 
Montseny. L’acte se celebrà 
diumenge passat dia 12 al 
saló Aragó de l’Ajuntament de 
Perpinyà, en el transcurs de la 
festa acadèmica que presidí 
mademoiselle Charline Marc-
hand, reina dels Jocs Florals 
2013. L’edició d’enguany esta-
va dedicada a la secció fran-
cesa.
L’obra premiada del nostre 
compatrici és una recreació 
paisatgística de les quatre 
estacions al massís del Mont-

seny. El jurat qualificador el va 
descriure com “un exemple de 
poema ben escrit i ple de sen-
timent. Amb versos molt ben 
cisellats”.
En la seva al·locució Joan To-
cabens,  secretari de la secció 

catalana, va dedicar un record 
a dos mantenidors dels Jocs 
que van morir el 2012, el seu 
germà Llucià Tocabens i Jose-
fina Pons. També va anunciar 
l’ingrés en la Companyia, de 
Carme Pagès com a manteni-
dora i Diana Curto com a mes-
tra en gai saber.
La festa va acabar amb el so-
par de la Reina i Cor d’amor 
dels poetes.
D’altra banda, el proppassat 
26 de maig, al Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia de Barce-
lona, Lleonard del Rio va re-
sultar finalista en el X Concurs 
Literari Vila de Gràcia, amb la 
poesia Gràcia, una vila que 
agermana.

Premi Albera per a Lleonard del Rio

 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
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MÚSICA / LA VEU

Els propers 4 i 5 de juliol tindrà 
lloc el Certamen de Grups de 
Música Jove d’Igualada. Per 
vuitè any consecutiu el depar-
tament de Joventut de l’Ajun-
tament organitza una cita per 
als joves de la ciutat que es 
consolida any rere any. L’ob-
jectiu del certamen és brindar 
a grups emergents la possi-
bilitat de mostrar el seu ta-
lent musical davant d’un jurat 
expert i del públic assistent, 
així com donar una empenta 
al panorama musical i cultural 
igualadí.
Aquest jurat serà l’encarre-
gat de preseleccionar catorze 
grups entre total d’inscrits, que 
tindran posteriorment l’oportu-
nitat de tocar al certamen. Un 
cop acabada l’actuació es de-
cidiran els guanyadors: el pri-
mer classificat rebrà un premi 
de vuit-cents euros i una invi-
tació per actuar dins del marc 

del Track, el festival de músi-
ca del Vendrell, així com una 
altra invitació per actuar de 
forma remunerada a la prope-
ra edició de l’Espai Barraques 
de la Festa Major d’Igualada. 
El segon classificat rebrà un 
premi de sis-cents euros i una 
invitació per actuar també de 
forma remunerada a l’Espai 
Barraques. El tercer classificat 
rebrà un premi de tres-cents 
seixanta euros i aquest any, 
a més, s’ha introduït el premi 
per votació popular, que deci-
dirà el públic, valorat en dos-
cents euros.
Tots els grups de música in-
teressats a participar al certa-
men s’hi poden inscriure del 13 
al 31 de maig a l’equipament 
juvenil la Kaserna d’Igualada, 
a la Travessia Sant Jaume s/n. 
Les bases del concurs i la fitxa 
d’inscripció es poden descar-
regar consultant la web www.
igualadajove.cat.

El vuitè Certamen de Música 
Jove d’Igualada obre el 
període d’inscripcions

MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge 19 de 
maig, es realitzarà el 3r con-
cert del “Cicle de Concerts a 
Esglésies i Castells” a l’Esglé-
sia de Sta. Maria de Clariana.
Hi participaran les orques-
tres de corda Quatre Cordes i 
L’Orquestra de l’EMMI sota la 
direcció d’en Miquel Córdoba.
El concert és a les 12.30 del 
migdia i l’entrada és lliure.
Ho organitza: Escola Munici-
pal de Música d’Igualada

Concert de corda a l’església de Clariana

SARDANES / LA VEU

Aquest dissabte, 18 de maig i a 
les 8 de la tarda, tindrà lloc una 
ballada de sardanes a la Rbla. 
de St. Isidre, actuant la cobla La 
Principal de Cassà, serà com 
la avantsala del 85è Aplec de 
la Sardana a celebrar a la nos-
tra ciutat el proper diumenge 9 
de juny al P. Verdaguer; aquest 
any comptarem amb les cobles 
Ciutat de Girona, Maricel i Ciu-
tat de Terrassa; posem també 
en notificació que tots els so-
cis de l’Agrupació han rebut el 
calendari de les ballades, i per 
error d’impremta veuran que 
posa que l’Aplec es celebra al 
dia 10 de juny, quan en realitat 
tindria de posar dia 9, preguem 

disculpeu dita errada.

Creu de Sant Jordi a Pepita 
Llunell
La Generalitat de Catalunya 
ha decidit atorgar enguany la 
Creu de Sant Jordi a la com-
positora Pepita Llunell, estreta-
ment lligada a la nostra ciutat 
on viuen uns nebots seus; té 
també una relació d’amistat i 
estimació a l’Agrupació Sarda-
nista d’Igualada i amb un grup 
d’igualadins. D’aquests forts 
lligams amb la nostra entitat, 
la compositora ens ha obse-
quiat amb diferents peces de la 
seva música. Des d’aquí felici-
tem públicament la Pepita per 
aquest merescut honor.

Diumenge, ballada de 
sardanes a la Rambla

MÚSICA / LA VEU

Els propers 22 i 24 de maig, a 
les 7 de la tarda, vuit escoles 
igualadines oferiran un concert 
com a cloenda del projecte 
pedagògic SonaEscola que 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
la col·laboració de l’Escola Mu-
nicipal de Música està duent 
a terme en aquestes escoles. 
Concretament el dimecres 22 
ho faran l’Escola Àuria, Esco-
làpies, Emili Vallès i Ramon 
Castelltort, Garcia Fossas, i 
el divendres 24 ho faran les 
escoles de l’Ateneu, Emili Va-
llès, Maristes i l’escola Gabriel 
Castellà on a diferència de les 
altres escoles es du a terme el 
projecte Violins i Violoncels in-
tegrat, a més, en el Pla Educa-
tiu d’Entorn d’Igualada.
Des de l’octubre, l’alumnat de 
diferents cursos de les escoles 
citades, al voltant de 425, ha 
après a tocar —formant part 
d’un conjunt reduït d’alumnes 
i en sessions de mitja hora 
setmanals incloses a l’horari 
lectiu de lliure disposició— ins-
truments Orff (xilòfons, metal-
lòfons  carillons...) guitarra, pia-
no, violí, violoncel i instruments 
de percussió indeterminada 

(bombos, tambors...) pròpia 
d’una batucada o ha format 
part d’un cor en funció de l’op-
ció triada per cada escola.
El professorat i part de l’instru-
mental ha estat cedit mentre 
duri el projecte per l’escola de 
música, apropant així —com 
ja es fa amb la cantata esco-
lar pels alumnes de 4t i la UDI 
pels alumnes de 2n— un cen-
tre municipal d’ensenyament 
musical a la jove ciutadania de 
les escoles que hi participen.
Més enllà de l’educació mu-
sical i artística que el projecte 
comporta cal valorar les ca-
pacitats que la pràctica musi-
cal en grup desenvolupa en 
l’alumnat a nivell de concen-
tració, coordinació, atenció, 
observació, autoestima i treball 

en equip. Capacitats que sens 
dubte repercuteixen positiva-
ment en la formació integral 
dels alumnes tal com ho de-
mostren experiències dutes a 
terme en països de llarga tradi-
ció musical i experiències més 
properes entre nosaltres com 
el projecte Violins i Violoncels 
a l’escola Gabriel Castellà que 
ja va per la quarta edició. 
Val a dir que donada la bona 
valoració que n’han fet les es-
coles, de cara al proper curs 
es preveu ampliar el nombre 
d’alumnes que hi participaran 
fent que aquesta formació mu-
sical tingui la durada de dos 
cursos dins d’un cicle escolar.
El concert serà una bona mos-
tra del treball realitzat.

SonaEscola: Cloenda del nou projecte musical 
de les escoles de primària d’Igualada i 
l’Escola Municipal de Música

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

DON JUAN TENORIO   al Teatre Condal
Sinopsi
Dos mestres de la comèdia catalana com són els cèlebres Joan Pera i Lloll Beltran conjuguen 
la seva excel·lència artística a l’escenari aquesta vegada interpretant als mítics personatges 
de Doña Inés i Don Juan, del drama romàntic Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.

Aquesta brillant peça, representada en múltiples ocasions a l’escena catalana, és recordada 
sobretot per la inoblidable interpretació per part de Joan Capri i Mary Santpere al Teatre 
Romea de Barcelona a mitjans dels anys 70. Seguint aquesta estela d’humor, el binomi artístic 
conformat pel Joan i la Lloll pretenen conferir frescor i actualitat a l’espectacle així com donar 
vida a una de les escenes d’amor més impactants del teatre: l’amor entre Doña Inés i Don 
Juan.

Dia 15 de juny del 2013. Hora de sortida: 18, 00 hTemporada 2013-2014
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

 Truca al:
93 803 75 56
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En el sí de la comarca de l’Urgell, Vallbona de les 
Monges se’t descobreix en tant que un gallard 
municipi presidit pel magnífic conjunt monacal de 
Santa Maria de Vallbona. Aquest monestir –altra-
ment popularitzat com a Vallbona de les Monges- 
és el convent més important de la branca feme-
nina del Císter català; i, des de la seva fundació, a 
excepció dels anys de la Guerra Civil, ha estat sem-
pre habitat per una comunitat de monges. 

Segons els esquemes generals dels cenobis de 
la congregació, el Monestir troba els seus orí-
gens en la voluntat de convivència d’un col.lectiu 
d’anacoretes –encapçalat  per l’eremita Ramon de 
Vallbona- documentat cap allà el 1150, que vivien 
sota el  dogma benedictí. Tanmateix, a l’any 1175 
Berenguera de Cervera va resoldre d’incorporar 
una comunitat a l’Ordre del Císter que -de bon 
principi- ja va ser  exclusivament femenina; una 
congregació governada per la primera germana 
abadessa Oria Ramíres del Monestir de Tulebras, 
de Navarra.

Alfons I i Jaume I van concedir tota la protecció a 
aquest monestir i van propulsar la construcció del 
seu cenobi; i el Papa Innocenci III va atorgar a l’Orde 
el privilegi de l’autogovern amb la qual cosa Vallbo-
na de les Monges va passar a dependre directament 
de Roma. Tan bon punt inaugurat aquest període 
prodigiós, l’Abadia va viure una atmosfera de gran 
vitalitat de la mà de l’abadessa, Estefania de Piquer, 
la qual va promoure a partir del 1573 una important 
repoblació a l’entorn del monestir. De retruc, també 
van ingressar a l’orde prop de dues-centes germa-
nes, algunes hereves de grans llinatges catalans; una 
avinentesa que va afavorir un significatiu augment 
de les propietats i rendes cistercenques. 

Avui, un passeig pel seu conjunt monumental et 
porta a descobrir l’Església abacial, un bellíssim ex-
ponent de l’arquitectura de transició dels segles XIII 
i XIV, amb una espectacular planta de creu llatina i 
tres absis rectangulars propis del romànic cistercenc; 
a més d’unes majestuoses voltes d’estètica gòtica. 
Precisament  sobre el creuer s’hi aixeca un cimbori 
que sembla prolongar cap al cel la seva única nau, 
sobre el qual se n’hi enfila imponent un altra (el cam-
panar), amb uns nobles finestrals i una genuïna plan-
ta vuitavada. Al seu torn, en el presbiteri, t’hi trobes 
els sepulcres de la reina Violant de Hongria, esposa 
de Jaume I i de la seva filla Sança d’Aragó. 

A l’exterior, una encisadora plaça amb una capti-
vadora font que envolta tota l’església i el claustre 
t’obre pas a un respectable escenari de tombes de 
persones benefactores del monestir. I, de seguida 
et vénen a trobar dues meravelloses portes romàni-
ques, el Portal dels Morts -que te’l trobes cegat per 

un nínxol- i la pròpia porta de l’Església, amb un 
timpà amb relleus de temàtica mariana. 

El Claustre és de planta trapezoïdal i d’un estil dis-
tint a cadascuna de les ales edificades entre els 
segles XII i  XV, una de les quals et regala una ca-
pelleta de la Mare de Déu del Claustre, una bella re-
presentació romànica un xic retocada. A l’ala nord, 
una estança austera, la Sala Capitular, amb una 
magnífica volta de creuer, et descobreix les lloses 
sepulcrals d’algunes mares abadesses i una imatge 
de la Verge de la Misericòrdia, una preciosa peça 
policromada atribuïda al mestre  Pere Joan. 
  
Tot i la circumstancial localització del Monestir, Ca-
talunya endins, la seva Biblioteca, el seu Scriptorium 
i la seva Schola Monacal van aconseguir un elevat 
nivell de popularitat entre les elits de la cultura mo-
nacal. Això no obstant, des d’un àmbit humà i as-
sistencial, l’Hospital dels Pobres i dels Pelegrins i la 
pròpia Hostatgeria van contribuir també a animar 
la presència i a dignificar el reconeixement d’una 
comunitat que mai no va postrar-se: ni a un Con-
cili de Trento que no veia amb bons ull l’existència 
de convents femenins aïllats dels nuclis urbans; ni 
tampoc a la pèrdua de propietats i drets com a con-
seqüència de les sotragades del segle XIX. 

Vallbona de les Monges continua, encara, acollint 
una respectable comunitat de monges que, a mer-
cès de la seva Hostatgeria, de la seva atresorada 
Biblioteca, del seu documentat Arxiu, del seu res-
pectable museu i de la seva interessant farmàcia, et 
participen generosa i amablement de les interiori-
tats d’un esplèndid recinte sacre que, a més a més, 
s’ha esdevingut un actiu centre espiritual i cultural. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Vallbona de les Monges o la branca femenina del CísterArquitectures i veïnatges

MÓN CASTELLER / LA VEU

El proppassat diumenge, els 
Moixiganguers d’Igualada es 
van dirigir al barri del Poble 
Sec de Barcelona per actuar 
amb els Castellers del Poble 
Sec, coneguts com a Bandar-
res, i els Salats de Súria en la 
Diada del local de Can Ban-
darra. La Colla es va proposar 
consolidar els castells de 7 i 
mig tot pensant en reptes mi-
llors en properes diades.
En primera ronda, els Moixis 
van descarregar un 5d7 que, 
tot i ser un pèl bellugadís, no 
va crear massa problemes. 
Ja en segona ronda, es va 
afrontar un 4d7a que va millo-
rar força el de la setmana ante-
rior a Tarragona.
Els igualadins, tornaven a tan-
car amb el 4d7 que a priori 
era el castell més fàcil del dia. 
Com en alguna altra ocasió en 
aquest principi de 2013, l’es-
tructura va ser la que va donar 
més dificultats als morats. De 
fet, es va desmuntar el primer 
intent degut en gran part a la 
forta pendent del carrer on es 

desenvolupava l’actuació que 
complicava un pèl les estructu-
res. Després d’uns petits can-
vis de posicions, el castell es 
va descarregar amb un mica 
més de treball del que és ha-
bitual.
El pilar de 5 servia per cloure 
una bona Diada on s’assolien 
els objectius proposats.
Les colles que acompanyaven 
els igualadins també van acon-
seguir bons castells. Cal desta-

Els Moixiganguers progressen 
adequadament a Barcelona

car la torre de 7 dels Bandarres 
i les construccions d’una colla 
jove com Salats, nascuts a 
l’any 2008. 
El calendari de Moixiganguers 
segueix atapeït amb actuació 
el proper diumenge a Sabadell. 
La propera actuació a Igualada 
és ja el diumenge 26 de maig. 
La Colla segueix animant a tot-
hom qui vulgui assistir als as-
sajos de dimecres i divendres 
al local de Cal Tabola.

POESIA / LA VEU

La vetllada “Primavera: poe-
sia i cançons” celebrada di-
jous passat dia 9 a la tarda, a 
l’Espai Cívic Centre, omplí to-
talment l’aforament de la sala 
d’actes i complagué al nom-
brós públic assistent.
Presentats per Concepció Cu-
adras, els poetes Marisa de la 
Torre i Lleonard del Rio, falca-
ren l’actuació de Cors Units i 
de la Coral de Santa Maria 
amb llurs recitals.
De la Torre i del Rio, actuaren 
individualment llegint obres de 
la seva producció, i en una ter-
cera part presentaren alterna-
tivament unes composicions 

conjuntes. Foren molt aplau-
dits, especialment per la fres-
cor i dinamisme de les poesies 
llegides a duo.
Les dues corals (Cors Units i 
Coral de Santa Maria) dirigi-
des per Coni Torrents i acom-
panyades al teclat per Isidre 
Solé, també oferiren en la 
primera i segona part un in-
terpretació individual. Desprès 
actuaren conjuntament amb 
un programa molt variat, que 
a tenor dels aplaudiments, 
agradà singularment al nodrit 
auditori. 
Celebrem l’encert d’aquesta 
iniciativa que ha merescut tan 
bona acollida.

“Primavera: poesia i cançons” una 
vetllada amb molt bona acollida

E l 4d7  dels Moixiganguers a Barcelona



DIVENDRES 17

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes a 
partir de 8 anys que han llegit 
tots el mateix llibre, en aquest 
cas l’àlbum iŀlustrat “Un món de 
mares” de Marta Gómez Mata.
Divendres, a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Un cop 
de sort. A vegades els somnis 
ajuden a despertar” d’Antonio 
Bolinches. Es comptarà amb la 
presència de l’autor.
Divendres, a 2/4 de 8 del ves-
pre a l’Ateneu Igualadí.

DISSABTE 18

PATITROBADA
- Igualada 
Vine a jugar a l’Ateneu. Allà 
podràs trobar una àmplia pro-
posta de jocs de taula, tant per 
a gran com a petits, a més de 
diversos jocs de rol.
Dissabte, a partir de les 11 del 
matí al vestíbul i a la sala LAB 
de l’Ateneu.

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a 
l’entorn d’un text filosòfic, en 
aquesta ocasió “El món d’ahir. 
Memòries d’un europeu” d’Ste-
fan Zweig.
Dissabte, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA. “LA PETITA 
HISTÒRIA DE LA CORRECCIÓ 

DE TEXTOS I LA NORMALIT-
ZACIÓ A L’IEC”
- Igualada 
A càrrec de Josep M. Mestres, 
cap del Servei de Correcció 
Lingüística de l’Institut d’Estu-
dis Catalans.
Dissabte, a les 12 del migdia a 
l’Espai Cívic Centre.

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

NIT DELS MUSEUS
- Igualada 
Els museus d’Igualada obren 
els seus espais amb música 
en viu i algunes sorpreses de 
franc fins la matinada.
Dissabte, a partir de 2/4 de 10 
de la nit al Museu de la Pell i al 
Museu del Traginer.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “La nit 
dels ignorants 2.0. Les 200 
preguntes i respostes més sin-
gulars” de Ferran Gau, amb 
pròleg de Xavier Solà.
Dissabte, a 2/4 de 8 del vespre 
a l’Ateneu Igualadí.

CONCERT
- Calaf 
Concert de Miquel Pujadó que 
farà la presentació del seu nou 
àlbum “Brassens. Llums i om-
bra”.
Dissabte, a 2/4 d’11 al Casal de 
Calaf.

DIUMENGE 19

FESTA DE L’ARBRE DE MAIG
- Igualada 
Segona edició de la recupera-
da festa en què es talla un ar-
bre, es porta a coll, s’escorxa i 
es planta al mig de la plaça.
Diumenge a partir de les 7 del 
matí a la plaça de Pius XII.

DEL RIU ANOIA ALS ESGAVE-
LLATS
- Igualada 
Itinerari guiat que ens permetrà 
conèixer el terreny i les plantes 
des dels riu Anoia fins a les for-
macions calcàries dels Esgave-
llats.
Diumenge a les 10 del matí des 
del Molí de l’Abadia.

CULTURA EN FAMÍLIA. DEL 
MUSEU DEL TRAGINER AL 
MUSEU DE LA PELL
- Igualada 
Amb motiu del Dia Internacio-
nal dels Museus podrem visitar 
el Museu del Traginer i resse-
guir carrers del Rec fins al Mu-
seu de la Pell.
Diumenge a partir de 2/4 d’11 
del matí al Museu del Traginer 
al Museu de la Pell.

RODA D’ESBARTS INFANTILS 
I JUVENIL CATALÒNIA
- Igualada 
Dansa catalana que aglutinarà 
més d’un centenar de nens i 
nenes provinents de cinc agru-
pacions dansaires.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TRADICIÓ I CREACIÓ
- Igualada 
L’Esbart Dansaire de Vilanova 
del Camí, amb CiaRT-Dansa 

ACTIVITATS CULTURALS

presenten danses tradicionals 
catalanes.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CICLE DE CONCERTS A LES 
ESGLÉSIES I CASTELLS
- Igualada 
Concert del cicle  a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Música
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
a l’església de Clariana.

ESMUFAP
- Piera 
Experiències musicals en fa-
mília, amb jocs i activitats de 
caràcter lúdic i distès. No cal 
saber música.
Diumenge a partir de 2/4 de 12 
del matí a Cal la Mestra.

CONCERT SOLIDARI
- Sant Pere Sallavinera 
Concert en benefici de Càritas 
amb Andreu Muxi i la formació 
Amics d’Ucraïna i Calaf.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
local social.

DILLUNS 20

CONCERT. CORALS CORS 
UNITS
- Igualada
Concert de la Coral Cors Units 
de l’Associació de la Gent gran 
dins els actes de la Primavera 
Gran.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Club de lectura de persones 

amb un nivell mig d’anglès 
per comentar un mateix llibre. 
“The hound of the Baskervilles” 
d’Arthur Conan Doyle.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

RUSQUICONTES. “QUI HA 
VIST LA FORMIGA ENRIQUE-
TA?”
- Piera 
Sessió de l’hora del conte adre-
çada a nens i nenes de 5 a 8 
anys, amb l’objectiu d’incenti-
var el gust per la lectura.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 22

CONCERT SONAESCOLA 
- Igualada 
Concert a càrrec d’alumnes de 
les escoles de l’Ateneu, Auria, 
Emili Vallès, Escolàpies, Gabri-
el Castellà, garcia Fossas, Ma-
ristes i Ramon Castelltort.
Dimecres a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DIJOUS 23

TALLER. COM FER SERVIR LA 
BIBLIOTECA VIRTUAL
- Igualada
Taller per descobrir els recur-
sos que t’ofereix la web de la 
Xarxa de Biblioteques.
Dijous, a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CINEMA: “EL LECTOR”
- Igualada
Projecció, per als Clubs de 
Lectura, de la pel·lícula “The 
Reader” dirigida per Stephan 
Daldry (2008).
Dijous, a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

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.

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.

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 pas-
seig Verdaguer, realitzades per 
alumnes de projectes I/III de 
l’Escola Tècnica d’Arquitectura 
de Barcelona ETSAB.  
Del 7 de maig al 9 de juny a 
l’Espai Vapor del Museu de la 
Pell.

CELDONI MARTÍ I MI-
QUEL (1921-2007)
Una mirada a l’obra d’un perso-
natge polifacètic: enginyer que 
va publicar llibres tècnics, col.
laborador habitual de la prem-
sa local, autor de peces de tea-

tre, dibuixant humorístic.  
Del 22 de maig al 15 de juny al 
vestíbul de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.

3ARTS
Tessy Claramunt Poch
Alumna destacada de l’artista 
Teresa Riba que amb l’apli-
cació de diverses tècniques 
mostra el seu interès per al 
figura humana, els cavalls i la 
flora i la fauna.  
Del 21 de maig al 22 de juliol al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

MEMORIA POPULAR 
EN 8mm
Recerca de filmacions dutes 
a terme entre els anys 60 i 80 
amb càmera de super 8 i re-
lacionades amb la cultura po-
pular.  
El 17 i 18 de maig al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.
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Estrena a Igualada •  El gran Gatsby

RAMON ROBERT.-

Publicada a l’any 1925, El 
gran Gatsby és la noveŀla més 
famosa de F. Scott Fitzgerald. 
La història es desenvolupa a 
Nova York i Long Island en els 
anys 20 del segle XX. Ha estat 
descrit sovint com el reflex de 
l’era del jazz i del capitalisme 
a la literatura nord-americana. 
Quan es va publicar, gairebé 
ningú va prestar cap atenció 
a la noveŀla, venent-se pocs 
exemplars. Durant la Gran 
Depressió i la Segona Guer-
ra Mundial va caure en l’oblit. 
En els anys 50 es va reeditar i 
va trobar ràpidament un ampli 

Estrena a Igualada •  Ayer no termina nunca

cercle de lectors. Durant les 
dècades següents es va con-
vertir en un text d’admiració i 
culte, venent-se centenars de 
milers d’exemplars, fins el punt 
de ser considerada una de les 
noveŀles més importants de la 
literatura nord-americana del 
segle XX.
El Gran Gatsby segueix els 
passos de Nick Carraway, un 
home semblant a Fitzgerald 
que aspira a ser escriptor.  A 
la primavera de 1922 arriba a 
Nova York. És temps de de-
cadència moral, de contraban 
d’alcohol i de jazz engresca-
dor. Perseguint el seu propi 
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Dicaprio és Gatsby

somni americà, Nick acaba 
sent veí de Jay Gatsby, un 
milionari misteriós que ofe-
reix festes contínuament. A 

l’altre costat de la badia viu 
la seva cosina Daisy, i el seu 
marit faldiller i aristòcrata, Tom 
Buchanan. D’aquesta manera 
Nick entra al món captivador, 
fabulós i superficial dels rics i 
milionaris de Nova York.
La famosa noveŀla de F. Scott 
Fitzgerald ha estat diverses 
vegades portada al cinema i 
la televisió. Però mai per un 
cineasta tan personalista i 
ambiciós com l’australià Baz 
Luhrman, de qui ja coneixí-
em obres tan espectaculars, 
peculiars i comentades com 
Austràlia (2008) o Moulin Rou-
ge (2001). En la seva nova 
peŀlícula, Luhman repeteix 
amb Leonardo Di Caprio, amb 
el que va rodar Romeu i Julie-
ta (1996). Li ha donat el paper 
de Gatsby, un home misteriós 
i immensament ric, al qual tots 
consideren un estrany, el que 
no impedeix que acudeixin a 
les seves fastuoses festes. En 
altres papers importants tro-
bem a Tobey Maguire i la bri-
tànica Carey Mulligan, un dels 
rostres més soŀlicitats del mi-
llor cinema dels darrers anys.
Estrenada als Estats Units fa 
set dies, El gran Gatsy porta 

camí de ser una de les peŀ-
lícules més taquilleres de 
l’any 2013. Produïda amb un 
pressupost de 105 milions 
de dòlars, en només quatre 
dies d’exhibició americana ja 
ha recaptat gairebé la meitat 
d’aquests diners. 
En general, les critiques han 
estat més positives que ne-
gatives, amb comentaris com 
“ frenètica i acolorida opera 
trash”, “peŀlícula d’innegable 
fascinació”, “extravagància 
emocional i material”, “sorpre-
nent evocació del Nova York 
dels anys 20” o “grandiloqüent 
superproducció, un especta-
cle ple d’excés”. 
A les pàgines de The New York 
Observer, Rex Red ha escrit 
que “Baz Luhrmann no utilitza 
la noveŀla com un mer pretext 
per al seu propi enginy visual, 
sinó que realment tracta de 
captar l’esperit de Fitzgerald, i 
en la seva major part, malgrat 
alguns fragments vulgars, ho 
aconsegueix”. Gairebé tots els 
crítics americans han coinci-
dit en assenyalar l’exceŀlent 
interpretació que Leonardo 
DiCaprio fa del personatge de 
Gatsby.

RAMON ROBERT.- 

Javier Cámara i Candela 
Peña són els protagonistes 
de Hoy no termina nunca, la 
nova peŀlícula d’Isabel Coi-
xet, rodada en localitzacions 
igualadines (el cementiri nou, 
l’hotel Canaletes, etc) a fi-
nals de l’any passat. En clau 
de drama intens i adolorit, la 
peŀlícula situa la seva acció a 
l’any 2017.  En un país casti-
gat i enfonsat per la crisi, una 
parella es retroba després 
de cinc anys sense veure’s. 
S’havien separat després 
d’haver perdut el seu fill per 
una negligència hospitalària. 
Ell havia emigrat a Alemanya, 
però ara ha tornat.
Projectada per primer cop al 
Festival de Màlaga, en el que 

Carmela Peña va recollir el 
premi a la millor actriu, la peŀ-
lícula va ser estrenada a finals 
d’abril. Des de llavors ha estat 

Isabel Coixet a Igualada

vista per més de cinquanta 
mil espectadors. Ara ja es 
pot veure a la sala 3 del cine-
ma Kursal d’Igualada.

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

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. 
***

EL GRAN GATSBY
Estats Units. Anys 20. De Baz Luhrmann. Amb Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan i  Joel Edgerton. Adaptació de la novel.la 
homònima de F. Scott Fitzgerald. En l’alta societat nord-americana, crida 
l’atenció la presència de Gatsby, un home misteriós i immensament ric, 
al qual tots consideren un estrany, el que no impedeix que acudeixin als 
seus fastuoses festes. Gatsby viu obsessionat amb la idea de recuperar 
l´amor de la seva joventut. 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. ***

GOLPE DE EFECTO
Estats Units. Comèdia esportiva i sentimental. De  Robert Lorenz. Amb 
Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake i John Goodman. Un 
veterà observador de beisbol d’edat avançada, que està perdent a poc a 
poc la vista, viatja amb la seva filla fins Atlanta per observar un jove talent. 
Les relacions entre pare i filla són més aviat conflictives. ***

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. Vuitena setmana en cartell !. ****

AYER NO TERMINA NUNCA
Espanya. Drama. De Isabel Coixet. Amb Javier Camara, Candela Peña. 
Barcelona,   2017. Una parella es retroba després de cinc anys de no veure i 
d’haver passat unes circumstàncies difícils en les seves vides. Quan senten 
que el passat ja no té importància de sobte torna. Les ferides no tancades 
romanen sempre obertes.. ESTRENA

COMBUSTION
España. Acció. De Daniel Calparsoro. Amb Álex González, Adriana Ugarte, 
Alberto Ammann, María Castro. Mikel (Alex Gonzalez) està a punt de 
casar-se amb Julia (María Castro), propietària d’una important joieria 
heretada dels seus pares. A la festa de l’anunci del casament, Mikel coneix 
Ari (Adriana Ugarte), una de les cambreres del càtering. Entre ells sorgeix 
una immediata atracció. I encara que el noi intentarà controlar aquest 
desig per ella, acabarà caient en els seus braços i gaudint del millor sexe 
de la seva vida. ESTRENA

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. ***

KURSAL 1 
EL GRAN GASTBY (12 anys)
Dies 17-18-19-20-21-23                
                   5:00/7:45/10:30

KURSAL 2
OBJECTIVO LA CASA BLANCA 
(16 anys)
Dies 17-18-19-20-21-23                
                   5:30/8:00/10:30

KURSAL 3
LOS CROODS (apta)
Dies 18-19-20                          4:00

KURSAL 3
AYER NO TERMINA NUNCA (12 
anys)
Dies 17-18-19-20-21-23                
                   6:00/8:00/10:30

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

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

CASAL 
BESTIAS DEL SUR SALVAJE  
(7 anys) Nominada a 4 Oscar. 
Premi del jurat a Sundance 
2012
Diumenge: 18:00
GOLPE DE EFECTO (apta) (amb 
Clint Eastwood)
Diumenge: 19:40

1/ GRAN GATSBY (12 anys)
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.:11:30/16:00/19:00/22:00
Dll a Dj.: 18:20: 20/10

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

3/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

4/OBJECTIVO LA CASA BLANCA 
(16 anys)  
Dv.: 17.45/20.10/22:35
Ds.: 15:30/17.45/20.10/22:35
Dg.: 11:40/15:30/17.45/20.10/22:35
Dll. a Dj.: 17:45/20:10

5/LOS CROODS (apta)
Dv.: 17:30/19:30
Ds.: 15.30/17:30
Dg.: 12:00/15:30/17:30
Dll. a Dj: 17:30
5/GRAN GATSBY 3D (12 anys)
Dv.: 21:30
Ds. a Dj: 19:30
5/COMBUSTION (16 anys)
Ds. i Dg.: 22:30

6/SCARY MOVIE (16 anys) 
Dv.: 18:30/20:20/22:20
Ds.: 16.20/18:30/20:20/22:20
Dg.: 11:30/ 16.20/18:30/20:20/22:20
Dll. a Dj: 17:40/19:40/21:50

7/JACK CAZAGIGANTES (apta)
Ds. i Dg: 15:50
7/OBLIVION
Dv. i Ds: 17:50/20:30/22:50
Dg.: 11:45/17:50/20:30/22:50
Dll. a Dj: 18:00/20:45

8/ TADEO JONES (apta)
Ds.: 17:30
Dg.: 12:10/17:30
8/LA GRAN BODA (12 anys)
Dv.: 18:10/20:10/22:10
Ds. Dg: 20:10/22:10
Dll. a Dj: 18:00/20:00/22:00

SANT MARTÍ DE TOUS
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C/ Calaf, 9  -  Igualada 08700 -   93 806 79 04
www.marcesagarracentredental.com1a visita gratuïta
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Jaume Singla Claramunt
La teva família sempre et tenim en el nostre record.

Fem saber a llurs familiars i amics
que el proper diumenge 19 se celebrarà

una missa en el seu record a 2/4 de 10 del matí a la Sagrada Família

Igualada, maig de 2013

4t. Aniversari de

Robert Pipó Rossell
15 de maig de 2012

La seva família us prega que el tingeu present en les vostres oracions.
Els que tant t’hem estimat i t’estimarem, mai no t’oblidarem. 

Igualada, maig de 2013

1r. Aniversari de

Malgrat les retallades que està 
patint la sanitat, a Igualada te-
nim uns professionals sanita-
ris que són sensibles al sofri-
ment humà.
Tot i les crítiques desafortu-
nades –que certes vegades 
reben- tant el personal assis-
tencial com el no assistencial 
del nostre Hospital, seguei-
xen  vetllant per la salut dels 
malalts que cauen a les seves 
mans i atenen els dubtes i les 
preguntes que se’ls presenten 
als acompanyants. Parlem 
d’uns veritables professionals.
El passat divendres dia 10 de 
maig, el meu espòs Ernest, va 
acabar les seves forces. Des-
prés d’una llarga lluita produï-
da per una insuficiència renal 
crònica, ha hagut de passar 

cinc anys depenent –i encara 
sort- d’unes màquines  que li 
van permetre  portar una vida 
quasi normal,  amb una auto-
nomia completa, excepte els 
darrers mesos  que va estar 
ingressat.
Serveixin aquestes paraules 
per donar les gràcies més 
sinceres a tothom qui el va 
tractar,  metges, infermeres i a 
tot el personal en general –no 
ens voldríem deixar ningú- per 
la delicadesa i atenció que en 
tot moment va rebre, tant ell 
en les sessions de diàlisi, com 
darrerament en planta. L’em-
patia  de totes aquestes per-
sones, és un exemple que cal-
dria imitar.  Gràcies de tot cor.

Família Bausili-Cuadras

La sensibilitat d’uns 
professionals sanitaris

Quan la mort ens ve a cercar.
no hi ha cap altre camí.
Ni la millor medecina
pot aturar nostra fi.

Com a humans és la feblesa
que regenta el nostre cos,
però hi ha un esperit en lluita
que no el pot vèncer la mort.

Al nostre estimat Ernest
acomiadem molt dolguts,
l’esposa, fills, nets, família,
els amics i coneguts.

Amb llàgrimes en els ulls
donem nostre comiat,
a un home d’idees clares 
que ben prompte ens ha dei-
xat. 

Recordem-lo en nostre cor
quan per ell vulguem pregar,
pensant que també la mort
un jorn ens vindrà a cercar.

El silenci i la pregària
a tots ens ajudarà,
donant confort i esperança
que un jorn ens hem de trobar.

Adéu Ernest, a reveure,
cerca un lloc per quan vin-
guem.
Que et doni Déu recompensa
i a nosaltres dolls de fe.

Toni Miranda, en la mort del 
seu cosí. 

Recordant l’Ernest 
Bausili Roca

Trametem el nostre sentit 
condol a l’esposa, fills, néts i 
amics de Josep Roma Clara-
munt que, inesperadament, 
morí el passat diumenge, dia 
12,  a l’edat de 73 anys.
Dilluns, a la tarda, va tenir lloc 
a l’església parroquial de la 
Sagrada Família de la nostra 
ciutat el comiat religiós, que 
presidí Mn. Josep M. Mas, 
rector, el qual recorda que el 
difunt fou un home actiu, es-

portista i vinculat a la indústria 
del gènere de punt.
En acabar la cerimònia, el seu 
fill pronuncià aquestes parau-
les:
“Pare, avi, marit i bon conse-
ller, ens has deixat i amb el teu 
adéu t’has emportat un tros de 
tots nosaltres, però tingues 
present que segueixes dins 
nostre.
Pare, sempre t’enyorarem!.
T’estimem!”

En el traspàs de Josep Roma

A l’edat de 73 anys ens ha dei-
xat Josep Roma. Una persona 
dinàmica que havia estat invo-
lucrat en multitud d’iniciatives 
des de la gerència de l’em-
presa de mitjons ‘Camping’, 
representacions comercials 
de filatures de gèneres de 
punt i serveis, fins ser un ele-
ment dinamitzador a FAGEPI. 
Sempre estava receptiu a les 
iniciatives i projectes. El seu 
tracte agradable, la pondera-
ció de les seves opinions i una 
manera de fer equilibrada i ho-
nesta, l’havien fet una persona 
molt estimada per tots el que 
l’havien tractat. Desgraciada-
ment els darrers moments de 
la seva vida van ser molt durs. 
I el dolor familiar per tan sensi-
ble pèrdua s’ha fet extensiu a 
tots els que el coneixíem. 

Josep Roma 
Claramunt

La família ROMA-CLOSA vol agrair a tothom totes les mos-
tres de condol rebudes per la mort del nostre estimat Josep 
Roma, i les gràcies per acompanyar-nos en tan durs mo-
ments.
 

Agraïment de la família 
Roma-Closa

ESGLÉSIA / LA VEU

L’Església estalvia diners a 
l’Estat? 
És molt difícil conèixer amb 
exactitud la quantitat que l’Es-
glésia estalvia a l’Estat. So-
lament en el camp educatiu, 
on aquest càlcul és molt més 
senzill, podem afirmar que, 
segons dades del mateix Mi-
nisteri d’Educació, una plaça 
en un centre públic té un cost 
anual de 3.518 euros. En un 
centre concertat, aquesta ma-
teixa plaça costa a l’erari pú-

blic únicament 1.841 euros. 
Únicament per aquest con-
cepte, i prenent com a base 
les dades de despesa pública 
del Ministeri d’Educació en 
el 2009, l’Església estalvia a 
l’Estat 4.399 milions d’euros. 

El patrimoni de l’Església és 
un tresor econòmicament 
rendible?
L’Església és dipositària d’un 
important patrimoni cultural 
que al llarg dels segles ha es-
tat creat o rebut per diferents 

institucions eclesiàstiques. 
Aquest patrimoni no es plante-
ja com una riquesa en si ma-
teixa, ni suposa un tresor eco-
nòmic o font de negoci. S’ha 
plantejat sempre com un seR-
vei als altres, un tresor cultural 
per a tothom, però en cap cas 
un tresor econòmicament ren-
dible. Més aviat tot al contrari.

I si hi hagués un canvi en la 
legislació fiscal?
L’Església estarà sempre al 
que dicti la llei. Si hi hagués 

un canvi en la legislació fiscal, 
estaria al que dictés la norma, 
sempre amb el límit dels bene-
ficis previstos en els Acords, 
que tenen rang superior. 
L’Església continuarà complint 
la seva missió amb els mitjans 
de què disposi. Lògicament, 
si es disposés de menys re-
cursos, les activitats podrien 
veure’s minvades; però, amb 
més o amb menys mitjans, 
l’Església continuarà fent molt 
per tants que encara necessi-
ten tant.

Preguntes i respostes sobre la casella de l’IRPF
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EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

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

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

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia
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La logopèdia és una especia-
litat sanitària que té com a ob-
jectius l’avaluació, el diagnòs-
tic, el tractament i la prevenció 
de totes aquelles alteracions 
que tenen a veure amb la co-
municació, tant el llenguatge 
oral com l’escrit, la veu, la de-
glució i totes aquelles funcions 
relacionades amb l’àrea oro-
linguofacial. 

A qui van dirigits els tracta-
ments logopèdics?
El tractament logopèdic va di-
rigit a tota la població; nens, 
adolescents i adults.

Quan s’ha d’iniciar el tracta-
ment logopèdic?
Qualsevol persona ja sigui 
nen, adolescent o adult que 
presenti dificultats en algun 
aspecte del llenguatge o de 
la parla, ho recomani l’escola, 
l’ortodontista o qualsevol altre 
especialista, ha d’anar el més 
aviat possible a un logopeda 
per a què li puguin fer una 
avaluació, un diagnòstic i així 
poder iniciar si cal, el tracta-
ment.

Quines poden ser les indica-
cions i la  simptomatologia 
per anar a un logopeda?
Existeixen molts indicadors i 
símptomes, entre ells podem 
destacar:
- Que no es comprengui quan 
parla el/la nen/a.
- Que amb freqüència el/la 
nen/a ometi sons o n’agregui 
d’altres.
- Que respiri amb la boca 
oberta.
- Que tingui dificultats per pro-
nunciar certs sons.
- Que es trobi afònic amb fre-
qüència.

- Que manifesti que no escolta 
bé.
- Que no discrimini sorolls de 
sons.
- Que no parli o ho faci molt 
poc.
- Que presenti alteracions fí-
siques, com per exemple: Pa-
ràlisis Cerebral, espina bífida, 
etc.
- Que presenti alteracions 
sensorials.
- Que presenti retard gene-
ral del desenvolupament i del 
llenguatge.
- Que no pugui mantenir 
l’atenció amb facilitat davant 
de qualsevol situació de la 
vida quotidiana.
- Que no pugui seguir consig-
nes lingüístiques simples.
- Que presenti dificultats alho-
ra d’escriure  o llegir correcta-
ment.
- Que tingui dificultats alhora 
d’empassar. 

Què tractem?
- Població infantil:
Trastorns del llenguatge oral:
DISLÀLIES
RETARD DEL LLENGUATGE 
Fonològic 
Morfosintàctic 
Semàntic  
Pragmàtic 
TRASTORN DEL LLENGUAT-
GE.
DISFÈMIA O TARTAMUDE-
SA.

TRASTORNS DE LA VEU O 
DISFONIES.

Trastorns del llenguatge es-
crit:
DISLÈXIA
DISGRAFIA
DISORTOGRAFIA
DEGLUCIÓ ATÍPICA
RESPIRACIÓ ORAL
HIPOTONIA OROFACIAL
- Població adulta:
Trastorns adquirits del llen-
guatge:
AFÀSIA
Accident cerebral o ictus (cau-
sa més freqüent)
Traumatisme cranioencefàlic
Infeccions en àrees localitza-
des o difoses del cervell 
DISÀRTRIA
Ictus
Accident cranioencefàlic 
Per malaltia neurodegenerati-
va (Parkinson, Esclerosi múl-
tiple, etc.)
Tumor cerebral.
ALÈXIA

Trastorns de la veu:
DISFONIA
AFONIA
Malalties de l’aparell respira-
tori
Ús inadequat de la veu: parlar 
en un to alt, cridar, etc.
Ingesta de productes tòxics 
(tabac, alcohol, etc.)
Causes nervioses 
Excés de fred 

Trastorns de la fluïdesa de la 
parla:
DISFÈMIA O TARTAMUDESA

Trastorns de la deglució:
DISFÀGIA
DEGLUCIÓ ATÍPICA

Què és la Teràpia Miofuncio-

nal (TMF)?
És una disciplina que s’en-
carrega de prevenir, valorar, 
diagnosticar i corregir les dis-
funcions que poden interferir 
tant en la producció de la par-
la com tota una sèrie de pro-
blemes ocasionats en la zona 
orofacial (llengua, llavis, mas-
seters, etc.) que repercuteixen 
en la posició de les dents i en 
les estructures òssies adja-
cents (paladar, maxil·lar infe-
rior, etc.).
Són procediments i tècniques 
per:
- Crear nous patrons neuro-
motors de comportament i ar-
ribar a una generalització.
- Equilibrar o compensar les 
estructures implicades a nivell 
orofacial.
- Reduir els hàbits nocius.
- Millorar l’estètica del pacient.
Bases de la TMF:
És un mètode de reeducació 
dels hàbits orofacials i respi-
ratoris, que originen o empit-
joren les maloclusions dentals 
i orofacials, realitzat prèvia o 
conjuntament al tractament 
aplicat per l’odontòleg.
És preventiva, preparatòria 
i/o acompanyant d’un mètode 
de suport. No és tan sols un 
mètode per corregir o elimi-
nar, sinó una TERAPÈUTICA 
per aconseguir unes FORCES 

BUCOFACIALS EQUILIBRA-
DES.

Àrees d’aplicació de la TMF:
Alteracions de les funcions 
orofacials: 
- Respiració bucal.
- Succió.
- Deglució atípica (posició in-
correcte de la llengua alhora 
d’empassar). 
Alteracions funcionals de la 
parla:
- Dislàlies (trastorn de l’articu-
lació dels fonemes).
- Disfàgia (símptoma que sor-
geix alhora de deglutir certs 
aliments, ja siguin líquids o 
sòlids). 
- Problemes de llenguatge.
- Malformacions dentàries.
Tractament de la TMF:
S’ha de realitzar el més aviat 
possible, detectant els mals 
hàbits bucals i els trastorns 
associats. 
El següent pas consisteix en 
el treball dels òrgans fonoar-
ticulatoris on s’aborden la to-
nicitat, la força  i la mobilitat 
dels llavis, llengua, masseters, 
buccinadors, etc., amb tota 
una sèrie d’exercicis pràxics.

LOGOPEDA - Irene Álvarez 
Durán

Nº col.: 08/3889

Què és la logopèdia?
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Tots volem ser cuidats, però 
no tots de la mateixa mane-
ra. Ens agrada l’exclusivitat 
i aquesta no ve donada pel 
tractament més nou sinó pel 
tractament més adequat a les 
teves característiques. 
Quan anem a un centre de be-
llesa i benestar  tenim clar que 
anem a cuidar de la nostra pell  
o del cansament de cames o 
de dolors d’esquena, però 
també somiem en trobar  un 
centre on la persona que ens 
atengui  ens ofereixi un  trac-
tament que sigui personalitzat  
i ens entengui com a persona 
global, tenint en compte tots 
els factors que ens envolten.  
Perquè si,  per exemple, et ve-
nen un producte per tractar la 
pell seca sense tenir en comp-
te que potser treballes en un 
lloc amb molta escalfor, no es-
tan entenent el teu cas  sinó 
que només estant veient  una 
pell. A Corpore van de la mà 
coneixement i novetat per tal 
d’aconseguir els millors resul-
tats, combinant el més nove-
dòs, com per exemple l’Indiba 
o bones marques de cosmèti-
ca, amb les capacitats que el 
cos disposa de forma natural,  
com tècniques respiratòries 
que ajuden a oxigenar teixits, 
o tècniques d’autoaplicació 
que poden millorar l’elasticitat 
muscular, entre d’altres i que 
complementarien un tracta-
ment tradicional convertint-lo 

en un tractament personalit-
zat.  Penso que per més bona 
que sigui una tècnica o un trac-
tament, tot no és per tothom ni 
per totes les circumstàncies. 
Els tractament han de ser a 
mida i s’han adaptar a la per-
sona i no a l’inversa. S’ha de 
tenir interès en saber com res-
pon el cos després d’un trac-
tament i saber transmetre a la 
persona la importància d’es-
tar atenta també al canvi, aixi 
s’aconsegueix l’exclusivitat. 
Treballar amb INDIBA permet 
aconseguir aquest tractament 
estètic personalitzat. Indiba és 
una metodologia  recuperado-
ra cel·lular molt agradable, no 
dolorosa ni invasiva, i és excel-
lent per treballar a dos nivells 
diferents, per una part a nivell 
de l’epidermis que inclou el 
tractament de la pell i la  cura 
dels teixits i a un altre nivell el 
treball més profund per a do-
lors musculars i els problemes 
derivats d’aquests  com càrre-
gues musculars, tendinitis... i 
tot i que per sí mateixa és ja 
molt eficaç, s’enriqueix del co-
neixement de les necessitats 
pròpies de cadascuna de les 
persones i de pensar de quina 
manera es pot aconseguir un 
millor resultat. Pots trobar el 
tractament que millor s’adapta 
a tu.

Eva Torrens
Esteticista i Quiromassatgista 

Esteticista i Quiromassatgista
Eva Torrens Capellades

C/ Garcia Fossas 2, 2n 2a, Igualada

619 008 908

Núria Torres Riba   Nutricionista i dietista

·Dietes d’aprimament
·Dietes per augmentar pes
·Hipertensió, diabetis
·LES, èczema, dermatits atòpic
·Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
·Al·lèrgies, intoleràncies...

Tel. 654 50 97 81
www.movimientomediterraneo.com

DR. ASENSI• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

• OPTOMETRISTA I ENTRENAMENTS VISUALS
 
• CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.

• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA

• LÀSER, OCT (edema macular degut a l'edat).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel. / Fax 93 804 29 00 - IGUALADA

CENTRE  OFTALMOLÒGIC

GLÒRIA FITÉ GUARRO 
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera
615075736
gloriapsi3@gmail.com

Què ensenyen les mares i els pares?
Avui dia podem veure com 
els rols de mare i pare, sorto-
sament,  han evolucionat i ja 
no hi ha les diferències que 
abans se’ns imposaven cultu-
ralment, com que la mare era 
la cuidadora absoluta del bebè 
o en el cas de no poder-ho ser 
aquest paper l’havia de fer 
una altra dona, o que el pare 
només intervenia quan aques-
ta criatura era ja un nen que 
caminava o inclús molt més 
tard quan ja era un nen gran 
o se l’havia de renyar pel seu 
comportament. 
Però hem d’observar que 
aquestes diferències en quan 
a la cura dels nadons també 
tenen una part que ve mar-
cada biològicament i que no 
podem negar.  Els homes i les 
dones tenim un cervell lleuge-
rament diferent, veiem el món 
de forma diferent, ens com-
portem de forma diferent i no 
ens ha d’estranyar doncs que 
també ensenyem coses dife-
rents als nostres fills. 
Una mare es comunica amb 
el seu fill des del mateix mo-
ment en que sap que està 
embarassada, i ho fa de forma 
plenament conscient quan li 
parla, li posa música, s’aca-
rona la panxa o fa projectes 
de futur, i també ho fa d’una 
forma inconscient quan els 
successos que aquesta mare 
viu amb alegria, amb tristesa 
o amb nerviosisme, li generen 
interiorment canvis  químics 
que passen directament al 
fetus. Com a conseqüència 
d’aquesta comunicació cal 
esperar que entre nen i mare 
ja existeixi un vincle molt fort 
quan el nadó arriba al món. I 
quan arriba, també és la mare 
que l’alletarà, per tant serà la 
primera proveïdora de menjar, 

necessitat bàsica per la super-
vivència en els humans. 
Tot seguit arriba un segon 
moment evolutiu en el que la 
intervenció de la mare és molt 
destacada, i on el pare ja pot 
començar a intervenir.  Aquest 
nen recent nascut només té 
una forma d’expressió de les 
seves necessitats que és a 
través del cos,  plora,  està 
irritat,  està tranquil, ...,mani-
festacions que constitueixen 
un llenguatge per si mateixes 
i que porten a que el cuidador 
doni respostes cada cop més 
afinades i adequades a les de-
mandes. Aquesta comunica-
ció és emocional per una raó 
purament biològica i és que el 
nen quan neix evidentment no 
parla, però si que té un hemis-
feri dret desenvolupat, que és 
la part del cervell encarrega-
da de la vida emocional, s’ha 
anat construint mentre passen 
els nou mesos de gestació i 
l’ha anat fent servir per rebre 
i respondre a la comunicació 
amb la mare i no serà fins 
dos anys desprès de néixer 
que no hi haurà l’hemisferi 
esquerra desenvolupat, part 
del cervell encarregada de la 
raó, on hi ha les paraules, les 
coses pensades i on s’inicia-
rà la capacitat de planificació 
i de decisió. Com la mare ja 
té construït un vincle amorós 
molt fort amb el bebè perquè 
l’ha gestat, podríem dir que 
surt amb avantatge a l’hora de 
continuar-lo i de reforçar-lo, 
fent que la resta de persones 
importants de la vida del nadó 
estiguin en una posició més 
secundària tot i que igualment 
important pel seu desenvolu-
pament. 
La  mare, biològicament par-
lant, està més preparada per 

ensenyar  el llenguatge emo-
cional i la regulació de les 
emocions i el bebè ho aprèn 
bàsicament amb ella. Si el 
vincle és bo i hi ha una bona 
connexió  la mare sabrà cal-
mar, consolar, guarir del dolor 
i el nen aprendrà que les emo-
cions poden ser intenses i de-
sagradables a vegades, però 
que tot i així es calmen.
Què ensenyen els pares? 
L’aventura, el descobriment, 
l’exploració, l’atreviment. Com 
la seva intervenció amb el 
bebè és una mica posterior, 
com a mínim nou mesos,  i en 
algunes ocasions fins que el 
nen no comença a interactuar 
amb el somriure o amb xer-
rotejos, el pare farà un paper 
diferent, que serà més orientat 
cap a l’exterior, pare i nen  ju-
guen a desafiar al món i a de-
safiar-se a si mateixos. Són, 
generalment, jocs més físics 
i imprevisibles que generen 
curiositat en el nen i fomenten 
l’aprenentatge.
Així doncs no ens hem d’es-
tranyar tant quan una mare 
esta neguitosa si el nen marxa 
al parc amb el seu pare i li diu: 
“vés en compte que no es faci 
mal!” o ”posa-li la jaqueta si fa 
fred”, o si un pare perd la paci-
ència mentre una mare conso-
la al nen que ha caigut i li diu: 
“ va vinga, que no passa res!”,  
o si motiva al nen a fer una 
trapelleria una mica perillosa, 
perquè tot i que actualment els 
pares ja poden ser molt cari-
nyosos i les mares molt aven-
tureres, la biologia que ve im-
presa en el nostre cervell té el 
poder del què és innat.

Dolors Capellades
Psicòloga Clínica

www.dolorscapellades.com

Corpore, tractaments a mida
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Elisa Aribau tracta a Igua-
lada problemes visuals que 
afecten l’aprenentatge i i la 
qualitat de vida de nens i 
adults

Molts dels problemes d’apre-
nentatge que afecten nens i 
nenes tenen el seu origen en 
dificultats visuals que poden 
solucionar-se mitjançant la 
teràpia visual. Aquesta és la 
base de la feina que fa l’op-
tometrista Elisa Aribau a la 
consulta que dirigeix a Òpti-
ca Rodrigo d’Igualada. Elisa 
Aribau està especialitzada 
en teràpia visual orientada 
a temes d’aprenentatge. “Es 
tracta d’una disciplina relati-
vament jove”, explica. Es de-
dica a aquesta feina des de 
fa més de 25 anys. Formada 
a la facultat d’òptica de Ter-
rassa i amb cursos d’espe-
cialització als Estats Units, 
actualment presideix  la Soci-
etat Internacional d’Optome-
tria del Desenvolupament i el 
Comportament (SIODEC) i ha 

creat també l’Aula de Forma-
ció Aribau-Ferré, que organit-
za cursos de formació per a 
professionals relacionats amb 
l’aprenentatge i l’educació. A 
més d’Igualada, Elisa Aribau 
atén consultes també a Bar-
celona i Palma de Mallorca, 
entre altres activitats. És co-
autora, amb el doctor Jordi 
Ferré, del llibre especialitzat 
Desarrollo neurofuncional del 
niño y sus transtornos. Visión, 
aprendizaje y otras funciones 
cognitivas.
Elisa Aribau explica la seva 
feina amb alguns exemples: 
“Podem trobar-nos davant 
d’un nen que a l’hora de llegir i 
escriure tenen problemes per-
què, per exemple, no distin-
geixen la “b” de la “d”, o con-
fonen “al” amb “la”, i, és clar, 
això els fa molt difícil com-
prendre el que llegeixen. Això 
els suposa que vagin endarre-
rits a l’aula en relació als seus 
companys. Pot passar que el 
nen hagi anat a l’oftalmòleg i 
que aquest li hagi dit que no 

té cap problema físic als ulls. 
Veure-hi bé no és només 
qüestió que els ulls funcionin 
correctament. A més de veure 
les lletres, quan llegim proces-
sem la informació que captem 
amb els ulls mitjançant un pro-
cés neuronal molt complex. És 
aquí on pot intervenir la terà-
pia visual, que pot corregir el 
problema d’origen de la falta 
de comprensió del que el nen 
llegeix”. Veure i mirar no són el 
mateix. Visió és comprendre 
el que estem veient per poder 
processar i arxivar aquesta in-
formació.

Casos habituals
Les disfuncions més habitu-
als que la teràpia visual ajuda 
a prevenir o combatre són la 
miopia, la hipermetropia, l’as-
tigmatisme, la vista cansada, 
l’estrabisme (ull desviat), l’am-
bliopia o ull dropo, problemes 
relacionats amb el moviment 
dels ulls en la lectura, o pro-

La teràpia visual ajuda a un bon aprenentatge

blemes de binocularitat (l’ús 
correcte dels dos ulls), pro-
blemes d’enfoc, la coordina-
ció ull-mà... Algunes d’aques-
tes disfuncions tenen relació 
directa amb els problemes 
d’aprenentatge. Elisa Aribau 
explica que “és fàcil entendre 
que si algú pateix algun tipus  
disfunció visual d’estrabisme, 
tingui dificultats per llegir o es-
criure o que algun nen tingui 
problemes d’atenció que afec-
ten els seus estudis”. És per 
això que “un bon programa 
de teràpia visual que serveixi 
per solucionar algunes de les 
disfuncions que més afecten 
l’aprenentatge, tingui efectes 
positius en termes d’eficàcia 
escolar”.
Cada cas implica una teràpia 
diferent. Acostuma a com-
binar treball a la consulta i a 
casa i la durada depèn molt 
de la persona que es tracta i 
del problema a solucionar. Els 
exercicis “tenen l’objectiu de 

crear noves connexions ner-
vioses per desenvolupar de 
manera eficaç determinades 
habilitats”, explica Elisa Ari-
bau, que remarca el fet que 
“en molts casos és necessària 
la intervenció de diversos pro-
fessionals, de manera que el 
tractament que rep una perso-
na és interdisciplinari”.
Una de les tasques importants 
que fa l’optometrista compor-
tamental és la prevenció. En 
aquest sentit, Elisa Aribau 
explica que “resulta molt con-
venient que un nen, al voltant 
dels cinc anys, SIS ANYS , 
faci un examen optomètric per 
comprovar que ha adquirit to-
tes les habilitats visuals que 
li corresponen per l’edat, per 
poder afrontar l’etapa escolar 
amb garanties”. I, està clar, 
“convé un examen sempre 
que es detecti alguna dificultat 
d’eficàcia visual tant en nens 
com en persones adultes”.

F.D.
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NOUS TRACTAMENTS

PRP. FACTORS DE CREIXEMENT: Dolor crònic de les articulacions 
(genolls, espatlles, colzes...), lesions d’esportistes... etc.
TRAUMATOLEGS: Dr.  J. Cornet, Dr.  M. Charaf
METGE REHABILITADOR: Dr. P. Peret
 
NOVES ESPECIALITATS

DERMATOLOGIA: Dra. Dolors Vila
UROLOGIA:  Dr. Josep Mª Blancafort
GINECOLOGIA: Dra. Silvia Gudiño
OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA: Dra. Núria Planas
PEDIATRIA GENERAL: Dr.  Arturo Velasquez
OTORINOLARINGOL·LOGIA: Dra. Anna Puiggròs
PNEUMOLOGIA: Dra. Mònica Guerrero

NOVES PROVES DIAGNÒSTIQUES:

Ecografies: abdominals, ginecològiques, renoprostàtiques,
 musculoesquelètiques, ecocardiograma...
RMN de petites articulacions: Genolls, turmell, colzes, mans, etc.

Av. Països catalans, 95 · 08700 IGUALADA
Tel. 93 804 66 88 · Fax 93 803 92 89

Rambla Sant Ferran, 62 · 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 25 25 · Fax 93 805 47 11

Carrer Cervantes, 30 · 08784 PIERA
Tel./Fax 93 779 47 90

www.assistencialanoia.com

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

CENTRE MÈD  C CAPELLADES

Us ofereix els serveis de:

Sarrià de Ter, 12 
08786 Capellades (Bcn)

Tel. 93 801 37 22 
Fax 93 801 19 18

www.centremediccapellades.com  /  centremediccapellades@gmail.com

· Anàlisis clíniques
· Cardiologia
· Dermatologia
· Medicina General
· Otorinolaringologia
· Psiquiatria
· Electro i Ecocardiogrames
· Psicologia (infants i adults)
· Logopèdia
· Podologia
· Dietètica
· Estètica
· Fotodepilació

El Centre Mèdic Capellades està obert des del 2005, sempre vetllant per la salut integral de tots els 
nostres pacients, donant un servei personalitzat, experimentat i eficient. Tenim un gran ventall de 
bons professionals que treballen per restablir la salut, trobar l’origen de la simptomatologia i 
tractar-ho. 
Estem en contínua formació per ampliar tractaments i estar al dia de totes les novetats.

· Fisioteràpia
· Osteopatia
· Reiki
· Shiatseu
· Reflexoteràpia
· Entrenadora personal
· Gimnàstica d’esquena
· Gim. Manteniment
· Pilates
· Tai-txi
· Ioga
· Cursos i tallers

La importància dels estiraments 
en qualsevol activitat física
Amb l’arribada del bon temps, 
cada vegada més gent surt a 
caminar, a córrer, amb bicicle-
ta... Al fer qualsevol activitat 
física hauríem de fer estira-
ments. Fins i tot, sense ser 
una activitat esportiva forta, 
només amb les quotidianes, 
també és totalment recoma-
nable fer-los. Els estiraments 
volen reduir la tensió muscu-
lar que es genera, sobretot en 
l’esport.  I tenen com a finalitat 
estirar els músculs, els ten-
dons i les articulacions, per tal 
de fer-los més flexibles, pre-
parar-los per a la contracció i 
evitar lesions.  Si no estirem, 
els músculs es contreuen i es 
tornen cada vegada més rí-
gids, les articulacions perden 
flexibilitat, la mobilitat en ge-
neral es redueix i comencen a 
sorgir molèsties a l’esquena o 
a qualsevol articulació del cos. 
És quan apareixen les con-
tractures. 

Beneficis dels estiraments
- Millora la condició física i la 
postura. 

- Afavoreix la coordinació per-
metent un moviment més lliure 
i fàcil.

- Redueix l’estrès i la tensió 
muscular proporcionant un 
efecte de relaxació, per això 

disminueix el dolor muscular i 
el cruiximent.

- Augmenta la flexibilitat dels 
moviments.

-Prevé lesions, com les disten-
sions musculars, trencaments 
de fibres o contractures.

- Afavoreix la circulació en cre-
ar certa vasodilatació.

-Evita la pèrdua de mobilitat 
articular que es produeix per 
la pràctica d’esports. 

Què s’ha de tenir en compte 
per fer estiraments?
- Vigilar la posició de l’esque-
na.

-No fer rebots.

-Respirar tranquil·lament.

- En l’escalfament: no tibar al 
màxim, anar més a poc a poc.

- A l’acabar l’activitat física: es 
pot tibar al màxim, però gradu-
alment. No passar-se!

Per saber quins estiraments 
són els més adients per l’es-
port que practiquem o per 
les lesions que puguem tenir, 
hauríem de consultar al fisio-
terapeuta que ens valori i ens 
aconselli. 

L’esport és salut però els esti-
raments també!!

Montserrat Monteagudo
Fisioterapeuta col.2485

Centre Mèdic Capellades

La gestió dels al·lèrgens i les 
reaccions adverses a aliments

Les reaccions adverses als 
aliments, al·lèrgies i intole-
ràncies alimentàries, consti-
tueixen un problema de sa-
lut emergent. La incidència 
d’aquestes patologies presen-
ta un augment en els darrers 
anys. La prevalença de les 
al·lèrgies alimentàries se situa 
en aproximadament l’1-3% de 
la població adulta i el 4-6% de 
la infantil. La manera més efi-
caç de prevenir les reaccions 
per al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries és eliminar de la 
dieta de les persones sensi-
bles els components que de-
sencadenen l’efecte advers 
fent una dieta d’exclusió. És 
per això que han de tenir a 
la seva disposició tota la in-
formació necessària sobre la 
composició dels aliments per 
poder fer una elecció adequa-
da a les seves necessitats. 

L’etiquetatge dels aliments és 
clau en aquests casos i esde-
vé un element imprescindible 
de seguretat alimentària. Per 
als consumidors que pateixen 
d’al·lèrgies, l’exposició a una 
petita quantitat de l’aliment al 
qual són sensibles pot provo-
car-los reaccions greus, fins i 
tot un xoc anafilàctic, que pot 
comprometre la vida de la per-
sona.
És molt important que consi-
dereu el fet que la major part 
de les al·lèrgies es poden de-
sencadenar a partir de quanti-
tats molt petites d’al·lergen. A 
tall d’exemple, la pols de fruita 
seca acumulada sobre una fa-
rina per la qual s’hi treballi o 
hi circuli farina de blat fa que 
aquesta farina no sigui apta 
per a una persona al·lèrgica a 
la fruita seca, és per això que 
la neteja és imprescindible.
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En aquest article us volem donar a conèixer una malaltia 
ocular anomenada GLAUCOMA, molt comú entre la pobla-
ció adulta i que molt sovint passa totalment desapercebuda 
però amb conseqüències molts greus.
El GLAUCOMA provoca danys en el nervi òptic de manera 
progressiva causant pèrdua del camp visual i deteriorament 
de la visió fins arriba a la ceguesa.
Aquesta malaltia ocular és la segona causa de ceguesa en el 
món, segons l’organització mundial de la salut, a Espanya la 
pateixen vora un milió de persones de les quals el 50% no ho 
saben.

El GLAUCOMA, en les seves primeres etapes, és força difícil 
de detectar pel propi pacient ja que no presenta cap mena 
de simptomatologia. Aquest fet fa que sigui molt important 
la seva detecció a temps, ja que els danys que provoca i els 
seus efectes es converteixen en irreversibles, provocant, en el 
cas de no realitzar-se un diagnòstic a temps, ceguesa.

LA PREVENCIÓ ÉS VITAL PER DETECTAR LA MALALTIA A 
TEMPS

QUI POT PATIR GLAUCOMA?

Tot i que el GLAUCOMA és una malaltia ocular que pot afec-
tar a qualsevol persona i a qualsevol edat, sembla que hi ha 
certs factors que poden determinar un major risc a desenvo-
lupar aquest problema.
Entre els principals factors de risc podem trobar:
La raça: El glaucoma té una major incidència entre afroame-
ricans i hispans.
L’herència genètica: El glaucoma té tendència a aparèixer re-
iteradament entre familiars.
L’edat: a partir dels 40 anys , el risc de patir glaucoma és més 
alt, arribant a multiplicar-se per 7 a partir dels 60 anys.
Diabetis
Miopia

ÒPTICA DURAN us parla del GLAUCOMA

CONSEQÜÈNCIES DEL GLAUCOMA
El principal símptoma del GLAUCOMA és una progressiva disminució o reducció del camp 
visual. Aquesta reducció del nostre camp de visió s’inicia afectant primer a la nostra part 
perifèrica de la visió.
És molt freqüent que el pacient no ho detecti fins que pateix l’anomenat “visió en túnel”.
Si el GLAUCOMA no és detectat i tractat a temps, el camp visual s’anirà tancant cada vegada 
més fins que s’enfosqueixi la part central podent arribar a la ceguesa de l’ull afectat.

COM REALITZAR UNA DETECCIÓ PRECOÇ DEL GLAUCOMA
Hi ha tres proves les quals permeten els oftalmòlegs determinar l’existència o no del GLAU-
COMA en un pacient
PRESSIÓ INTRAOCULAR : si apareix amb valors més elevats del normal es pot sospitar una 
possible presència.
FONS D’ULL ALTERAT (en concret alteració del nervi òptic).
CAMPIMETRIA: aquesta prova ens posa en evidència l’alteració del nostre camp visual pe-
rifèric.

A ÒPTICA DURAN us oferim un servei innovador, un servei de telemedicina anomenat 
OPT-RETINA.
Mitjançant els retinògrafs no midriàtics us realitzem una sèrie de fotografies del vostre fons 
d’ull i mitjançant els tonòmetres d’aire ús avaluem la vostra pressió intraocular.
Tota aquesta informació és enviada als oftalmòlegs d’Opt-Retina(oftalmòlegs especialitzats 
en retina) que ens remetran un informe detallat sobre la conveniència o no d’una visita 
completa al vostre oftalmòleg  per tal de continuar realitzant les proves pertinents .

Ja veieu que no és una patologia sense importància.
Tenint en compte que el GLAUCOMA és molt comú i que degut a la seva falta de simptoma-
tologia passa molt sovint totalment desapercebut, ús recomanem fer visites anuals.

Òptica Duran us ofereix aquest servei de prevenció mitjançant un cribatge a base de foto-
grafies i mesura de la pressió intraocular.
Prova totalment innòcua i indolora i que tan sols hi haureu de dedicar 10 minuts del vostre 
temps.
Demaneu informació sense cap compromís i recordeu que és necessari concertar cita.

  Visió normal

  Retina sana

  Visió afectada

  Retina alterada
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CONSULTI’NS  I DEMANI HORA. 

-Susana Rodríguez Bustamante
 Diplomada en Òptica i Optometria

-Sandra Margets Morgades
 Tècnica auxiliar d’Òptica.

C/ MASQUEFA , 11 Igualada     
 Tel. 935107083

WWW.OPTICADURAN.ES       
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QUAN 
EL CERVELL 
ES FA GRAN

Des que naixem, el nostre 
cervell  va creixent i fabri-
cant neurones fins pels 
volts dels vint-i-cinc anys. 
Però arriba un moment 
en que les neurones no 
tan sols deixen de néixer 
sinó que comencen a mo-
rir progressivament fins al 
final de la nostra vida.  Es 
tracta d’un procés sa i na-
tural en el qual no es co-
mencen a notar els efec-
tes fins a la vellesa. Una 
persona gran, processa 
més lentament la informa-
ció, té dificultats en recor-
dar alguns fets recents, 
planifica i estructura el 
pensament amb menys 
agilitat, però res de tot 
això li impedeix mantenir 
una bona activitat mental. 
Les neurones tenen un 
gran defecte que no té cap 
altra cèl·lula del nostre 
cos: Un cop moren, ja no 
es regeneren. Però exis-
teix una capacitat ano-
menada Neuroplasticitat 
per la qual s’estableixen 
noves connexions entre 
les neurones que es man-
tenen actives. D’aquesta 
manera la informació pot 
seguir circulant per els cir-
cuits neuronals del nostre 
cervell.
Quan es recomana exer-
citar la ment, és precisa-
ment per estimular la ca-
pacitat de neuroplasticitat. 
Llegir, fer puzles, passa-
temps o  jocs de memòria 
i tenir una vida socialment 
activa  són algunes de les 
activitats que ajuden a 
alentir els efectes de l’en-
velliment del cervell. Del 
que es tracta és de no do-
nar-li anys a la vida sinó 
vida als anys.

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

N
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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

Professor amb àmplia experiència 
dóna classes de repàs:

ESO/ BATXILLERAT/ proves accés grau superior
grau mitg i títol d’ESO. Selectivitat 

Raó: 649 154 120 profesorformat@hotmail.com

ClassificatsClassificats

Horòscops

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

Fe
lic

ita
ció

“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            
608 93 95 29. 806 552 353.

www.facebook.com/Aurora Cartas Tarot
aurora-horoscop@hotmail.com

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

Cartes Astrològiques i Cursos a distància i presencials: 
annabielsa@telefonica.net . Tel.934365928-617984163

El dia 20 d’aquest mes el Sol entra en el Signe de Bessons i s’hi estarà fins el 21 de juny. Estarem 
doncs sota la influència d’un dels signes més versàtils i movedissos del zodíac. 
Els Bessons, (Sol, Ascendent, o qualsevol característica dins la carta),  poden tenir més d’una per-
sonalitat i no són falsos. El que passa és que són molt adaptables. Poden agafar vàries professions, 
anar amb tot tipus de gent i  tenir moltes aficions.
Són molt comunicatius doncs a més de ser un signe mental, (Aire), el seu regent és Mercuri, el qual 
dins la mitologia és el Missatger dels Déus. Molts d’ells parlen molts idiomes, i poden ser locutors o 
presentadors ja que estan fets per la vida social. 
Quant a la parella, no és que siguin infidels, sinó més aviat una mica papallones que van de flor en 
flor. Per ells és una mena de comunicació més i tingueu per segur que no passa de ser un simple 
flirteig.
Quant a la seva part del cos, aquesta són: els bronquis, el sistema nerviós, els pulmons i tota la part 
del tòrax. De totes maneres molts d’ells són molt forts a nivell físic i mental potser per la seva vida 
molt oberta als altres.
Pel que fa als Trànsits penso que aquests natius en tingut sort pel que fa referència a la percepció i a 
la sort en general, ja que Júpiter ha estat i encara està en el seu signe. Per un altra part, han d’apro-
fitar aquest mes de maig ja que Venus està en el seu signe, per fer més relacions i perquè no també 
a assumptes amorosos.
Els signes d’ Aire : Balança i Aquari, també poden gaudir d’aquest planetes. 

Trabajar Desde Casa  
www.trabajarya.com 

Tel. 931 000 110

AULA 42
Anglès 20€ /mes

P3 - P4 -P5- PRIMÀRIA
ESO - BATXILLERAT- ADULTS

TEL. 93 803 49 46
WWW.AULA42.ES

Joana i Miquel
Ja fa 25 anys

Moltes felicitats!

ÀRIES   Tindràs el món al teus peus, família, amics, aniràs de festa. TREBALL:    Molts esforços, molts sacrificis.  
DINERS:  Assumptes a pagar.  AMOR:     T’enfrontaràs amb la parella.  Sort,  1.

TAURE:  Sempre pendent del telèfon,  molts assumptes a resoldre.  TREBALL:    Et relacionaràs amb gent important.  
DINERS:  Moltes despeses.   AMOR:    Un viatge, una escapada i una gran aventura.  Sort,   8.

BESSONS:    Moltes càrregues, obligacions i sacrificis personals. TREBALL:    Càrrec de responsabilitat.  DINERS:   
Més seguretat.  AMOR:    Complicacions amoroses.  Sort,   2.

CRANC:     Tens una gran personalitat i molta seguretat amb tu mateix.  TREBALL:    Aconseguiràs grans resultats.  
DINERS:    Despeses familiars.  AMOR:    Més confiança i comunicació amb la parella.  Sort,   4.

LLEO:   Et relacionaràs molt més amb la família.  TREBALL:    Problemes, pèrdues.  DINERS:   Estabilitat econòmica. 
AMOR:    Has de treballar molt més aquest assumpte .  Sort,   5.  

VERGE:  Aconseguiràs el que et proposis. TREBALL:    Viatges, contactes fora la ciutat.  DINERS:    Problemes. AMOR:     
Inestabilitat i confusió sentimental.  Sort,  1.

BALANÇA:   T’envairà una gran crisi personal. TREBALL:    Complicacions.  DINERS:    Despeses en el vehicle.  AMOR:  
De festa i molt bona relació amb les amistats.  Sort,   1.

ESCORPÍ:     Canvis personals, fins i tot de ciutat. TREBALL:    Més calma en tot.  DINERS:   Problemes. AMOR:  Com-
plicacions amb les persones que estimes.  Sort,   7.

SAGITARI:  Estàs molt sensible, t’angoixes amb facilitat. TREBALL:    Molta constància en el treball.  DINERS:    En 
tindràs.  AMOR:  Complicacions sentimentals.  Sort,    10.

CAPRICORN:  Necessitat de viure amb contacte amb la natura. TREBALL:  Inestable.  DINERS:    Tindràs els necessaris.  
AMOR:   Una persona amb molt de carisma en la teva vida.   Sort,   4.

AQUARI:  Aconseguiràs fer el que et proposis. TREBALL:     Molt bones relacions socials.  DINERS:   Inestable.   
AMOR:   Necessitat del matrimoni i de la teva família.  Sort,   1.

PEIXOS: Moltes pressions personals, et preocupen els diners. TREBALL:  Complicacions.   DINERS:   Extres en 
algunes festes.  AMOR:  Tens una gran seguretat amorosa.  Sort,   10.

Es lloguen pisos i locals 
cèntrics a Igualada.

Interessats trucar:

 93 803 01 69
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Contactes

CLAUDIA MULATA CACHONDA TLF:634.789.479
KAROLINA RUBIA VICIOSA TLF:679.349.185

TE ESPERAMOS EN SANTA MARGARITA DE MONTBUI

P A R L E N

DE 09.00 A 00.00 H
 Y FINES DE SEMANA 24 H
PISO DE LUJO
1ª COPA GRATIS

PER PUBLICITAT
93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com



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.

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

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

 

Restaurant
de Sta. Maria de Miralles

A triar amb 16 primers - 16 segons i una petita desgustació d’ibèrics,
a escollir amb cada menú postres i cafès.
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 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
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CONFIDENCIALJordi Puiggròs.-
El Dr. Enric Duaso és el res-
ponsable de la Unitat Geriàtrica 
d’Aguts (UGA) de l’Hospital 
d’Igualada. Es tracta d’un servei 
innovador, que ha rebut l’inte-
rès de centres sanitaris d’ar-
reu de Catalunya i Espanya. 
Bàsicament, es tracta d’oferir el 
millor tractament possible a la 
gent gran que, malauradament, 
ha d’acudir a l’Hospital per 
haver-se fracturat el fèmur. Més 
enllà de curar una ferida, que 
podria semblar l’única funció 
d’un equip mèdic, la UGA ha 
aconseguit donar la volta i fer 
tot el procés més ràpid, més 
eficient, i, sobretot, més agraït 
pels malalts.

La UGA és un servei encara 
molt jove.
Va començar el juny del 2010. 
Buscàvem gent gran fràgil, 
però que fos autònoma. Per 
això es va focalitzar en la frac-
tura de fèmur. És un tractament 
dirigit cap a la persona, la famí-
lia, l’entorn. De fet, aquí perd 
importància el que és la malal-
tia. És un canvi de paradigma, 
certament.
I per què s’ha optat per 
aquest camí?
Mira, fa només un segle, només 
un 3% de la població tenia més 
de 65 anys. Ara estem sobre 

el  18%. Això significa que no 
sabem res. Aprenem a mesura 
que passa el temps. Per això 
van sorgint nous models 
d’atenció. Al nord d’Europa és 
diferent. Ens porten cent anys 
d’avantatge, i per això allí hi ha 
serveis socials tan avançats. 
Aquí observem i ens trobem 
en coses que no hi havíem 
pensat. 
Com quines?
Si un adult es trenca un fèmur, 
podem fer-li un tractament, i 
pensar que, a una persona 
gran, també li anirà bé. I, quan  
ho hem fet, ens n’hem adonat 
que no és així. Dit d’una altra 
manera: avui entenem molt bé 
que el tractament a un adult 
no pot ser el mateix que a un 
nen petit. Però no succeeix el 
mateix d’un adult a una per-
sona gran. Pensem que anirà 
bé igualment... i no és així. 
Canvia la fisiologia, la forma 
d’actuar, de moure’s, de reacci-
onar... No té res a veure.
Però tothom es vol curar, no, 
aquest és l’objectiu?
Sí, és clar que sí. Però quan un 
adult o un nen és a l’Hospital, 
el primer que vol és curar-se i 
poder marxar quan més aviat 
millor. En canvi, pensem que 
a la gent gran l’Hospital els 
és favorable, perquè així es 
recuperen millor... Doncs no. 

Si valorem només la malaltia sí 
que és així, però si valorem tota 
la resta, és més aviat desfavo-
rable. L’Hospital genera depen-
dència. El que intentem és 
que, aquest grup de gent gran 
autònoma, enlloc d’ingressar a 
Traumatologia, ingressa direc-
tament a la UGA. Es valoren 
les malalties, els medicaments, 
el seu comportament, el seu 
suport familiar... I, naturalment, 
s’aplica la tecnologia per curar 
la seva malaltia. S’operen 
aquestes persones abans de 
24 hores, i procurem que el 
postoperatori sigui el més ràpid 
possible. Com que sabem 
quin és el seu entorn, podem 
decidir si al cap de dos o tres 
dies poden tornar al seu entorn 
habitual.
Hi deu participar tot un equip 
de gent, en aquest procés?

Fa quatre dies, la classe política i 
socioeconòmica de l’Anoia cridava 
als quatre vents, una i altra vegada, 
l’enorme avantatge que suposaria 
per aquesta comarca Parcmotor, a 
Castellolí. El circuit, i el seu entorn, 
que ha costat una ronyonada de 
milions d’euros, polígon industrial 
inclòs, és avui una víctima més de la 
crisi, i, malgrat que el món del motor 
mou molts diners, el cert és que, a 
Catalunya, el circuit de Montmeló és 
avui més que suficient, i a Parcmo-
tor poca cosa s’hi fa, i la que s’hi fa, 
pocs dinerons deixa a la “caixa” de la 
comarca... Tan poqueta cosa és, que 
el més important que s’haurà fet per 
Castellolí en tot l’any, és una cursa de 
muntanya que es va fer fa pocs dies al 
poble, amb 700 participants. No pre-
cisament res que tingui a veure amb 
Parcmotor.
D’aquí pocs dies els polítics torna-
ran a treure pit presentant-nos el 
Campus del Motor, un edifici que 
també ha costat una altra ronyonada 
a tocar del circuit, i on, de fet, encara 
no està gens clar què s’hi farà, ni 
molt menys quan es farà i amb quins 
diners es pagarà. Corre el mateix risc 
que el flamant Centre d’Innovació de 
Vilanova del Camí, que no para de 
buscar nòvies a corre-cuita per omplir 
les seves enormes sales. De moment, 
encabiran el proper Sopar de l’Em-
presari... Sí,  igual que va passar a 
Parcmotor, i abans, a l’aeròdrom 
Igualada-Òdena.  Quina premonició...

Abans entrava algú amb el 
fèmur trencat, i podien passar 
tres mesos fins que tornava 
a casa. Ara, quan el malalt 
entra a la UGA, l’atén igual-
ment el metge i la infermera, 
però ja entra de seguida la 
treballadora social, el fisiote-
rapeuta, el terapeuta ocupaci-
onal... Ens reunim diàriament, 
sabem en tot moment de qui 
parlem... La malaltia perd 
força, i la guanya la persona. 
Avui, la tècnica ha millorat 
tant, que la intervenció qui-
rúrgica quasi sempre va bé. 
Hi ha gent que fins i tot queda 
millor que abans.
Heu començat amb les frac-
tures de fèmur. A la llarga, 
aquest acompanyament 
social hi serà també amb 
altres patologies?
S’ha començat amb una pato-
logia per a mesura que passés 
el temps, avaluar si el model 
era o no vàlid. Els hospitals, 
de sempre, han estat prepa-
rats per atendre la població 
adulta-jove. El que passa és 
que, avui, s’omplen de perso-
nes grans, per un tema d’aug-
ment de la població d’aquesta 
edat. S’ha de canviar el model 
assistencial? No, però sí que 
serà necessari que es vagi 
impregnant aquesta filosofia a 
la resta de l’Hospital.

4 paraules amb... Dr. Enric Duaso


