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Més de 300 
avions a 
l’Aerosport

La fira, oberta dissabte i diumenge, espera rebre 6.000 visitants
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Polígon "a 
mida" per als 
adobers entre 
Igualada i Jorba
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El magribí expulsat i vinculat a CDC volia 
fer un centre islàmic el 2007 a Igualada
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L'Estelada 
Humana, 
espectacular

P12

Pluja d'elogis als 
organitzadors

Noureddin Ziane, a la plaça de Cal Font el febrer de 2007, quan liderava el sector musulmà a Vilanova del Camí. Foto: Jordi Puiggròs.

El Centre  
Paleontològic 
dels Hostalets, 
en marxa
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Aquesta setmana, els ajuntaments d’Igua-
lada i Jorba han presentat conjuntament, 
amb el suport del Gremi de Blanquers, el 
futur Parc d’Innovació Empresarial del Cuir  
i la Marroquineria. Més enllà de la idoneïtat 
de l’espai, i de les seves possibilitats certes 
de convertir-se en realitat, ens trobem da-
vant una bona notícia. Les administracions 
públiques, en temps de crisi, necessiten 
proporcionar eines que aplanin el camí el 
màxim possible a les empreses, i aprofi-
tin el patrimoni històric, el valor afegit i el 
“know how” dels territoris. Sens dubte, el 
sector dels curtits, que en general ha sabut 
adaptar-se  a les noves demandes del se-
gle XXI, és un dels exponents d’aquest sa-
ber, que no l’únic, de que disposa l’Anoia.

És interessant observar també com el sec-
tor tèxtil, que semblava esgotat, es rebeŀ-
la amb l’esperança de poder recuperar-se 
gràcies a les noves demandes dels mer-
cats. Amb tot, caldrà veure si no és mas-
sa tard, si podrem o no tornar a invertir per 
tenir la maquinària adient per competir, si 
encara tenim personal preparat i, sobretot, 
a quin preu caldrà pagar-ho tot plegat. És 
bo tenir forces per aixecar-se després de 
caure, però tampoc és el millor camí fer-ho 
de qualsevol manera. Alguns dels que pre-
sentaven el nou projecte del tèxtil per Igua-
lada saben quants tallers xinesos iŀlegals 
hi ha oberts, dia i nit, a la Conca d’Òdena?  
La solució són els tres euros l’hora de l’eco-
nomia submergida? Segur que no. Doncs 
comencem per aquí.
D’altra banda, és un bon detall l’aprovació 
unànime del ple municipal d’Igualada de 
donar suport al projecte de la ciutat com 
a “capital europea de la pell de qualitat”. 
Igualada hi té molt a guanyar, certament, 
però alhora, veiem que hi ha d’altres sec-
tors que podrien seguir el mateix camí, es-
pecialment el sector paperer, amb l’entorn 
de Capellades com a zona productora líder 
a Catalunya, i amb la imminent obertura 
de l’ampliació d’una empresa de la Pobla 
de Claramunt, que es convertirà en una 
de les de més treballadors de la comarca. 
Animem aquest sector industrial, de forta 
implantació a l’Anoia, a preparar-se per 
ajudar a convertir també la nostra comarca 
en un referent inequívoc en tots els sentits, 
també en el de la formació universitària, 
una assignatura pendent. 
No en podem tenir prou amb l’exemple que 
ens dóna el cuir i la marroquineria. Hauria 
de ser l’inici del bon camí.

Bones 
notícies 

Francesc Balagué
El jove llacunenc Francesc Balagué ha estat preseleccionat entre 
quasi 500 candidatures com a finalista per al projecte Imagine 
Silicon Valley que pretén portar 12 persones a San Francisco du-
rant un mes per treballar en 4 projectes diferents amb la intenció 
de millorar 4 problemàtiques mundials. En Francesc Balagué va 
estar viatjant pel món durant 16 mesos, coneixent projectes edu-
catius a cada país. És bomber voluntari i organitzador de la cursa 
Botifarunner. Un bon exemple de l’emprenedoria.

Pedro Pacheco,  exalcalde de Jerez de la Frontera, ha 
estat condemnat a quatre anys i mig de presó per pre-
varicació i malversació de cabals públics per ‘col·locar’ 
de manera irregular dos companys de partit en empre-
ses municipals. Malgrat haver estat també inhabilitat 
per càrrec públic continua com a regidor del partit Fò-
rum Ciutadà. A veure si s’aplica a tots els que han fet 
aquestes pràctiques. Diuen que una flor no fa estiu.

Noureddine Ziani, el marroquí que col·labora amb la 
fundació Nous Catalans, vinculada a CDC, i presideix 
la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, ha 
estat expulsat perquè la Policia Nacional i el CNI diu 
que és un complot a causa de les seves idees a favor 
de procés sobiranista “No sóc, ni he sigut, un salafista 
radical. El meu únic delicte ha sigut treballar per la inte-
gració dels immigrants i defensar els seus drets”. Però 
això és delicte?

El nom de País Valencià no es podrà utilitzar a les Corts 
Valencianes perquè el PP no admetrà a tràmit cap text 
que en faci referència, que parli del territori valencià, o 
que utilitzi el ‘català’ com a llengua. És de suposar que 
ho podran fer mentre tinguin majoria absoluta.

Uns ‘incontrolats’ van intentar rebentar, sense èxit, l’ac-
te Mural del País Valencià que es va celebrar a l’Ajun-
tament de Burjassot amb la col·laboració de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua (AVL) on s’homenatjava 
al poeta valencià Vicent Andrés Estellés.

Ana María Tejeiro Losada, dona de Diego Torres, ex-
soci d’Iñaki Urdangarin , ha demanat ser ‘desimputada’ 
com la infanta Cristina. Si s’aplica el criteri de l‘Audi-
ència ho hauria de fer, perquè el seu paper encara és 
menys rellevant perquè “no ha ostentat funcions de re-
presentació a l’Institut Nóos com, per exemple, de la 
dona d’Iñaki Urdangarin”. És una visió infantil, que és 
diferent de ser una Infanta.

José Bono, antic president del Parlament espanyol, 
diu que “la llei està pel damunt dels desitjos i de la his-
tòria”. És el seu argument per evitar la consulta i la po-
tencial independència catalana.

Oriol Junqueras, cap de l’oposició al Parlament català 
i màxim dirigent d’ERC, diu que el regne d’Espanya és 
l’estat del món d’on més països  s’han separat, malgrat 
que la llei sempre ho impedia. El problema és que uns 
parlen de la llei del més fort i els altres de les lleis es-

crites.

Caja Madrid va concedir entre el 2003 i el 2010 als 
familiars i empreses vinculades a Gerardo Díaz Ferrán, 
expresident de la CEOE i propietari del Grupo Marsans  
un finançament per un total de 131 milions d’euros. Ara 
el titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid, El-
pidio José Silva, n’investiga una part vinculada a pre-
sumptes delictes societaris i falsedat documental. 

Curiosament Miguel Blesa, ex president de Caja Ma-
drid, va anar a la presó de Soto del Real per haver com-
prat un banc a Florida. Diuen que per ser incompetent 
no es va a la presó. Segurament ‘hi ha més coses’.

No passaria res si es tractés d’un cas aïllat, però n’hi 
ha tants... Trama Gürtel, Barcenas, Millet, Fabra, fo-
rats a la CAM, al Banc de Valencia, Bankia, Emarsa, 
Brugal... I això només dels temes que s’han parlat re-
centment...

La Comissió Europea obrirà el 29 de maig un expedi-
ent a Espanya per desequilibris econòmics excessius. 
Volen garantir que Espanya porti a terme les reformes 
necessàries perquè la seva economia torni a créixer de 
forma equilibrada. Alguns ho consideren una interven-
ció en tota regla. De moment se’n diu ‘tutela’.  

Les reformes estructurals s’aniran concretant una volta 
els homes de negre, s’instal·lin a la capital del regne. 
Cada dia està més clar qui dicta la política econòmica.

Per això sorprèn que Artur Mas, president de la Ge-
neralitat,  i els líders de sindicats i patronals hagin ge-
nerat un document que posa les bases del nou Acord 
Estratègic per a l’economia catalana. El Govern, els 
sindicats CCOO i UGT i les patronals Foment, Pimec i 
Fepime acorden accions sense tenir els mitjans. País!.

Josep Sánchez de Toledo,  pediatre, responsable 
d’oncologia infantil de la Vall d’Hebron, ha guanyat el 
premi de Català de l’Any. El servei que ell condueix   va 
introduir a l’Estat el trasplantament de cèl·lules mare. 
L’any passat, el seu servei   va rebre un dels guardons 
més prestigiosos a nivell europeu per la qualitat i el ri-
gor dels seus procediments terapèutics.

2014 persones il·lusionades, serenes, contentes, amb 
samarretes i gorres vermelles, grogues, blaves i blan-
ques. Una festa cívica i reivindicativa.

Igualada hi té molt a guanyar amb la 
pell de qualitat, certament, però alho-
ra, veiem que hi ha d’altres sectors 
que podrien seguir el mateix camí
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Els catalans tenim dret a sentir-nos catalans, a 
sentir-nos espanyols o a sentir-nos les dues coses. 
Els militants del PP majoritàriament se senten úni-
cament espanyols i tenen dret a sentir-se’n. Alguns 
han fet un pas més i treballen des de Catalunya per 
a la Corona Borbònica. És el que -des de fa més 
de 300 anys- es coneix com a botifler. Els botiflers, 
generalment ho són per interessos personals. És la 
forma de tenir càrrecs, sous i prebendes.
Qui es vulgui fer botifler -sobretot si no té altra ma-
nera de guanyar-se la vida- no li criticaré, encara 
que no ho comparteixi. A qui mai no podré perdonar 
és a tota aquesta colla de dirigents locals, comar-
cals, provincials i/o regionals que no fan res per de-
fensar Catalunya dels atacs que els seus coreligio-
naris espanyols ens fan cada dia.
El govern de Rajoy persegueix el català per tot el 
territori. Els dirigents del PP no deixen d’insultar-nos 
comparant-nos amb els nazis. El seu tribunal Cons-
titucional anuŀla les declaracions institucionals del 
Parlament de Catalunya. La Cope proposa afuse-
llar al president de la Generalitat. La seva Hisenda 
persegueix amb sanya als contribuents catalans i 
Barcelona està plena d’agents del CNI buscant bru-
tícia per llençar damunt les institucions catalanes.
Els líders territorials del PP insulten cada dia els ca-
talans titllant-nos d’insolidaris quan l’Estat ens es-
prem el 10% del nostre Producte Interior Brut. No 
ens paguen els deutes i ens cobren interessos pels 
préstecs. Des de les seves televisions públiques 
-Tele Madrid- i privades en mans del PP -TV13- in-
sulten als dirigents catalans o cremen banderes de 
Catalunya amb total impunitat i sense rectificar mai 
una sola paraula.
I tot això ho fan sense que els botiflers catalans ai-
xequin la seva veu per deturar-ho. Si aquesta acti-
tud la trobo censurable en un militant, quan la veig 
en persones que tenen càrrecs de representació a 
Catalunya, em provoca un profund menyspreu. 
Menyspreu perquè al capdavall som els ciutadans 
de Catalunya els que els paguem el sou i les des-
peses de representació i perquè han jurat defensar 
l’Estatut de Catalunya i han promès treballar en la 
defensa dels catalans. Falòrnies! Els Sánchez Ca-
macho, Millo, Calbó i altres diputats i regidors no-
més treballen per prosperar, acumulant càrrecs i 
sous. A més de botiflers, s’han convertit en traïdors 
a Catalunya.
Em sap especialment greu que ho facin persones 
que quan, en el passat, han estat amenaçats per 
ETA, la ciutat d’Igualada -i altres municipis catalans- 
els ha posat agents de protecció personal i ara ho 
paguen deixant a Catalunya i les seves institucions 
a peus dels cavalls. Ejpaña potser paga traïdors, 
però Catalunya arribarà el dia que no estarà obli-
gada a pagar-los. L’Espanya que volen els naciona-
listes ejpañols només existeix als llibres d’història i, 
s’hi posin com s’hi posin, en aquesta Espanya Ne-
gra, a mi no m’hi trobaran pas. 

Botiflers traïdors

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

La nova societat
Servir a la comunitat hauria de ser un honor. Servir-
se’n una vergonya. Ser bomber, mestre, infermera, 
són serveis professionals i alhora un ofici. Però repre-
sentar el comú no hauria de ser-ho, perquè aquesta 
tasca ha d’anar lligada a la temporalitat. Ser compen-
sats pel que fan, però no per fer una “carrera de per 
vida”. L’honestedat, transparència i temporalitat són 
característiques essencials i inexcusables d’aquesta 
feina. I ara es pateix el desengany d’haver donat als 
polítics un poder que s’han fet seu, convertint-lo en un 
exercici d’enganys, paraules recargolades i actuaci-
ons tèrboles, al servei dels seus interessos malsans. 
Per qualsevol feina cal una capacitació. Però per ser 
“elegible” només cal ser part del mecanisme de coop-
tació i d’intercanvi d’influències que dóna sentit a la 
seva adscripció política. I ara els ciutadans intueixen 
que aquest sistema ja no dóna més de si, cansats 
de l’enfrontament d’uns electes, que disposen del po-
der (que no es correspon amb la seva capacitat intel-
lectual i experiència) i d’uns electors, que només es 
tenen en compte a l’hora de votar (dient-los el que vo-
len sentir i amb qui no cal complir res del que se’ls ha 
promès, una volta assolit el nomenament). Ja estem 
farts que els polítics es dediquin a fortificar-se com a 
casta, pensant a curt termini, en la seva carrera i poc 
en el bé comú. 
La gent que volt corregir la deriva, s’organitza i dedica 
el seu temps lliure a feines socials. Centenars de mi-
lers de persones que busquen com ser més actius en 
aquesta societat civil desestructurada, però que vol 
ser més eficient i propera. I més ara, quan es fa palès 
el patiment de les capes més depauperades, que es 
voldrien invisibles, però que cada dia són més grans 
i més presents. Pensionistes, malalts, aturats, desno-
nats, invàlids, gent que s’ha quedat sense ingressos 
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i joves cercant feina, que reben ajuts de les seves 
famílies, de fonts anònimes o d’institucions cíviques 
d’abstracció diversa. Ciutadans, que es revolten en 
veure’s ignorats, fracassades les vies representati-
ves, les manifestacions i les iniciatives legislatives po-
pulars. I criden «no ens representeu!» en resposta als 
governants que diuen «ens heu votat».   
Estan decebuts en veure que una victòria per majoria, 
sigui del color que sigui, es converteixi en una gran 
foguera on es consumeixen totes les esperances 
de millora. En quelcom que només esdevé una re-
partidora entre els afins i que envileix les opinions de 
les minories. Sense un bri d’ètica. I mentre sigui així, 
aquest poder del poble –que d’això només en té el 
nom- sols serà l’excusa on s’amaguen els vells dicta-
dors i els aprofitats de sempre. La democràcia no és 
una paraula màgica, ni provoca consens o adhesions 
uniformes, però és el millor instrument de convivència 
quan es respecten la justícia i les llibertats. 
Per això una nova societat està emergint, malgrat que 
la política antiga vol tallar-li les ales i els drets. Així la 
possibilitat d’entrar en un caos ingovernable ja no és 
una amenaça, sinó l’opció que molts contemplen per 
obrir un camí d’esperança i poder construir de nou 
damunt de bases més sòlides. De fer foc nou, que re-
generi i depuri tantes febleses i vicis del passat. Que 
acabi amb els pactes i renúncies que es feren per viu-
re en pau i que s’han convertit en un no viure en mans 
dels que no tenen escrúpols. I aquesta situació es pot 
enfrontar amb diàleg i pactes o tirant-se els plats pel 
cap. És l’hora de ser valents. Perquè és cert que hi ha 
una terrible crisi econòmica i tensions territorials, però 
també que vivim la corrosiva sensació de que s’està 
esfondrant l’estructura institucional de convivència en 
la que hem estat fins ara.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent
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LOTTO 6/49
· Dissabte 18/05/2013

3-14-21-23-35-43
Complementari: 26
Reintegrament: 6

· Dimecres 22/05/2013
1-2-8-9-41-42

Complementari: 35
Reintegrament: 7

TRIO
· Dijous 16                  105  
· Divendres 17          258
· Dissabte 18     980
· Diumenge 19          727
· Dilluns 20               606
· Dimarts 21       996
· Dimecres 22      646

ONCE
· Dijous 16              18691
· Divendres 17       60596
· Dissabte 18    42816
· Diumenge 19       29873
· Dilluns 20             86164
· Dimarts 21    14834
· Dimecres 22    24159
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· Diumenge 19   3-28-33-36-48  Núm. clau: 7 

· Dimarts 21   7-8-19-28-29  Estrellas: 5/9

MAIG
24: Vicenç de Lerins; Genadi; Susanna. 
25: Beda el Venerable; Gregori VII, papa.
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri.
27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer.  
28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús.
29: Just. 
30: Ferran; Joana d’Arc; Emília
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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.

El que la paraula hospital 
significa
•• FAMÍLIA VICH ENRICH 

Aquest escrit podria ser una carta per 
mostrar agraïment però seria injust 
no reconèixer a més, una aportació i 
compromís que han de ser exemple 
de bon exercici professional.
Durant 4 mesos la nostra mare ha es-
tat ingressada a l’hospital d’Igualada, 
4 mesos que ens han servit per desco-
brir l’origen de la paraula hospital. 
Durant aquests 4 mesos la nostra 
mare no ha estat mai sola, a casa som 
molta colla i això facilita les coses però 
volem agrair de tot cor les moltíssimes 
visites d’amics i familiars que heu vin-
gut a veure-la, a animar-la, a compartir 
estones de converses i somriures i li 
heu deixat amb cada visita una mica 
de la vostra energia i alegria. Us ho 
agraïm molt perquè sabem que per 
ella i per la seva recuperació ha sigut 
clau.
Quan la salut d’una persona de la teva 
família pateix un sotrac fort, els teus 
sentiments també el pateixen però si 
a més aquesta persona ha de marxar 
de casa uns mesos, necessites fer tot 
el possible perquè se senti sempre 
acompanyada i acaronada.
Totes les famílies fan pels seus malalts 
tot el que poden, moltes visites, ànims, 
atencions... Perquè necessites creure 
que el “teu” malalt està bé i perquè tu 
ets a casa i ell no.
La nostra família va arribar a l’hospi-
tal el dia 13 de gener, la veritat és que 
amb ben poques esperances. Durant 
els primers mesos vam estar a la 3a. 
Planta. Van ser dies molt durs i per no-
saltres va ser molt important el suport 
emocional rebut en tot moment dels 
professionals de la planta que, sense 
enganyar-nos, mai van deixar que per-
déssim l’esperança i això ens va aju-
dar a transmetre confiança i iŀlusió a la 

nostra mare, la millor medicina.
Després d’uns mesos les coses havi-
en millorat i vàrem baixar a la 2a. plan-
ta on igual que a la 3a. tot el personal 
sanitari i no sanitari ens ha fet sentir 
part de la gran família que és la gent 
de l’hospital, una família dins la qual 
és fàcil ser amable, on tots necessi-
tem sentir-nos com a casa i tots estem 
disposats a donar el que estem rebent 
perquè sabem quant valuós és.
Seria injust però mostrar únicament 
agraïment per aquest plus d’humani-
tat i per fer-nos saber perquè se’n diu 
hospital d’aquest lloc ple d’hospitalitat.
Crec que cal reconèixer també l’esforç 
que tots els professionals de la sani-
tat estan fent perquè tot segueixi fun-
cionant malgrat les grans retallades a 
que es veu sotmesa la sanitat pública. 
No direm que no hem notat l’efecte de 
les retallades però us asseguro que la 
professionalitat del personal ha com-
pensat aquest defecte i el servei i les 
atencions han sigut exceŀlents, per 
tant creiem que a més d’agraïment cal 
fer-ne reconeixement.
Nosaltres tornem a ser a casa, segui-
rem els vostres consells i ens recorda-
rem d’aquests mesos que vosaltres, 
amb la vostra amabilitat i carinyo, heu 
fet que malgrat tot, hagin sigut uns 
mesos amb molts bons moments i ens 
n’enduguem un bon record. 
Només ens queda donar-vos moltes 
gràcies per la vostra ajuda i hospitali-
tat, i felicitar-vos per la professionalitat 
i compromís que aporteu a la vostra 
feina. Amb gent com vosaltres estem 
en bones mans.

Parelles lingüístiques
•• JOSEP MARÍ I LLACUNA

La passada setmana la Biblioteca 
Central d’Igualada va quedar petita 
per escoltar una xerrada dins del pro-
grama de Voluntariat per la Llengua.

A la taula, la presència de Toni Albà 
sens dubte va ser un factor molt im-
portant d’aquest èxit, però va ser una 
bona lliçó escoltar les vivències d’uns 
nouvinguts com per exemple el Tino, 
la Raquel o el Tierno que no porten 
massa anys a Catalunya i parlen un 
català molt digne -per no dir gairebé 
perfecte- i que van aixecar l’aplaudi-
ment dels presents, sobretot una noia 
peruana cantant una cançó tradicional 
catalana.
Va ser una satisfacció comprovar com 
molts dels assistents estan inscrits en 
cursets de llengua catalana i a la vega-
da tenen una parella lingüística.
I a grans trets podríem fer un resum 
general i ràpid i que malauradament el 
vivim a diari. Seria aquest: molt sovint, 
només pel sol fet de la indumentària o 
bé el color de la pell i perquè no dir-ho, 
davant d’un ciutadà que porta molts 

anys entre nosaltres, estem habituats 
a fer el canvi de llengua. I això no ha 
d’ésser així, tenim una llengua pròpia 
que cal mantenir i potenciar. Precisa-
ment la majoria d’aquest nous cata-
lans el que volen i demanen és que 
ens dirigim en la nostra llengua. És un 
esgraó per anar progressant.
El número de parelles lingüístiques 
que hi ha a la nostra ciutat no és mas-
sa elevat però si volem, cada u de no-
saltres podem posar el nostre granet 
de sorra i contribuir en aquesta nor-
malització mantenint la llengua catala-
na sense fer el canvi davant d’aquest 
nous catalans. Catalunya sempre ha 
estat un lloc de pas de diferents cultu-
res i ara -més que mai- és el moment 
que ens toca defensar la nostra llen-
gua, la nostra cultura i les nostres tra-
dicions.

Dia 24: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 25: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 26: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 27: BAUSILI./ Born, 23
Dia 28: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 29: PILAR./ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 30: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director

La indignitat dels lavabos 
de l’Estació
•• FRANCESC CASTELLARNAU

Aquesta fotografia mostra i denúncia 
l’estat en què es troben els serveis pú-
blics de l’estació de tren d’Igualada.
El seu estat és lamentable: trencats, 
bruts, sense paper, sense aigua cor-
rent...
Cal fer una crida a qui sigui respon-
sable d’aquest serveis perquè faci les 
obres i manteniments de millora dels 
lavabos que són d’ús de totes les per-
sones que arriben i marxen d’Igualada.
No costa res mantenir els espais que 
són d’ús públic en un estat digne com 
es troben en moltes altres estacions 
de tren de tot Catalunya.
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Des que neixes, que penses:

Què deurà ser allò que em farà gran?

Potser seran els anys, els èxits, els aplaudiments.

Tenir un cognom o bé un altre.

O haver nascut més al nord o més al sud.

Pensaràs que la joventut, la bellesa o els diners

són el que et farà gran.

Que s’és tan gran com tot allò que es posseeix.

Res més allunyat de la veritat.

Perquè només hi ha una cosa en aquest món

que et farà gran:

Ser fidel a tu mateix.

www.CaixaBank.com

A CaixaBank, fa més de cent anys que som fi dels 
als nostres valors. I avui continuem compromesos 
amb les persones i amb el desenvolupament social 
i econòmic del nostre entorn. I això ens ha fet grans.

• El primer banc d’Espanya
• 1a Obra Social del país
• Més de 13 milions de clients
• Més de 6.000 ofi cines

Perquè no som només un banc. Som CaixaBank.

Ser fi del a tu mateix 
és el que et fa gran

24 seleccions, 80 partits,
totes les estrelles del bàsquet mundial

Segell d’Or 
EFQM a 
l’Excel·lència 
Europea

Banc més 
Innovador 
del Món

Millor Banc 
d’Espanya 
2012

CaixaBank_A3_CAT.indd   1 05/04/13   12:03
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Els catalans estem patint la tempesta “imperfecta” 
que genera l’estat. Ens ataquen i ens volen anihilar. 
Ens sacsegen constantment amb qüestions consti-
tucionals, tant si ho són com si no. Es tracta d’allò 
que els militars americans diuen “enviar tot el que te-
nim”. Encara que aquesta conducta no és gens intel·
ligent, pot arribar a ser efectiva si aconsegueixen 
que ens tornem bojos intentant respondre al desor-
dre dels seus atacs i el pànic s’apodera de les nos-
tres hostes. Però és totalment ineficaç –i fins i tot els 
pot ser contraproduent· si sabem jugar les nostres 
cartes. No hem d’esgotar·nos en mil batalles, que 
no duen enlloc. Perquè al final, guanya la guerra qui 
disposa de més forces, malgrat siguin “tropes indis-
ciplinades i maldestres”. I com que som menys, hem 
de conservar les nostres pel moment definitiu. I per 
això hem de saber utilitzar·les de manera intel·ligent.
L’estratègia de l’Estat es diàfana. Vol matar dos par-
dals d’un tret. Col·loca el Principat com a “objectiu 
primordial” i així aconsegueix que no es parli de la 
seva nefasta gestió, corrupteles, lluites internes, 
etc. A més intenten espantar·nos, desanimar·nos i 
que ens esgotem. Miren si així poden guanyar i no 
haver de passar per les urnes. I criden, potencien 
i cohesionen l’esperit nacional espanyol. Fan lleis. 
Ens amenacen amb tribunals i ens escanyen eco-
nòmicament.
I s’ha de contrarestar la seva escomesa. I crec que 
la manera de fer·ho es pot trobar en uns bons refe-
rents de la filosofia oriental. En el Wa. Un concepte 
japonès ·aplicat a les arts marcials i antigament a 
l’esperit del guerrer· que significa un estat de total 
calma harmònica però amatent i a punt per reacci-
onar immediatament. Quelcom molt semblant al Wu 
wei taoista.  Des de la calma que ens dóna la se-
guretat en l’objectiu a aconseguir, hauríem de saber 
respondre de la forma més efectiva només a allò 

Wa
JAUME DESCARREGA

que sigui realment important. El que ens afecti de 
manera significativa. Com per exemple la llei Wert. 
I per fer·ho s’han de cercar les febleses dins de les 
“forces contràries”. Els que hi estan en contra. I anar 
fent forat. No cal desgastar·se i perdre força i moral 
demanant la dimissió de la delegada del Govern a 
Catalunya per l’acte de la “División Azul”. Tampoc 
perdre el temps en temes similars. Ans al contrari. 
És millor deixar que s’airegin perquè demostren a 
tothom com són. D’aquesta forma acaben de con-
vèncer als que encara dubten. Complaguem·nos ob-
servant com s’embriaguen amb aquests “triomfs” i, 
en creure’s els amos, es desinhibeixen de les servi-
tuds democràtiques i van mostrant a tothom la seva 
vera cara.
Sembla que els nostres dirigents ho estan comen-
çant a entendre així i defugen sortir als mitjans, a 
respondre el seu assetjament de cada dia, fent de-
claracions i més declaracions. Però per poder·ho 
fer eficaçment s’ha d’aconseguir que el poble ho 
entengui i ho recolzi. Siguem còmplices des de la 
seguretat que som nosaltres, els ciutadans, els que 
han entès i guiat l’estratègia que ens cal i que el pas 
iniciat al carrer ja no té volta enrere. Penso que es-
taria bé que, fins i tot en les innumerables tertúlies 
a teles i ràdios, “els nostres” obviïn aquestes provo-
cacions, relegant·les al que són, i deixessin de fer el 
joc als fatxendes que pretenen matar·nos d’estrès. 
Des d’aquesta consciència del Wa col·lectiu, tindrem 
la serenitat per destriar el que realment és important 
del que no ho és. I aleshores serem nosaltres els 
qui marcarem els temps del joc. Esmerçarem només 
l’energia estrictament necessària i mantindrem les 
forces per guanyar quan arribi el moment. L’objectiu 
que ens hem fixat com a poble precisa d’un desig  
de màxima intensitat, però també de mantenir el cap 
clar i la mà ferma. 

La llei Wert d’educació representa l’atac més 
greu a la llengua catalana des de la democràcia 
i una burla a les institucions del nostre govern. 
Envaeix competències fins ara atribuïdes a la 
Generalitat i anul·la el model educatiu català, 
que ha estat en vigor durant trenta anys i amb 
uns resultats d’integració social esplèndids.
Per això, tant des del camp educatiu com polític 
s’ha aixecat la protesta unànime –excepte, na-
turalment, el PP i Ciutadans· contra un projecte 
de llei que és una autèntica càrrega de profun-
ditat contra el projecte de Catalunya atacant 
el moll de l’os de la nostra identitat: l’idioma. 
Fins i tot la  consellera d’Educació Irene Rigau 
ha manifestat que no es podia acatar una llei 
com aquesta i el líder d’ICV Joan Herrera ja ha 
parlat d’insubmissió. Els altres partits polítics i 
les associacions de pares d’alumnes ·FAPAES 
i FAPAC· també s’hi han mostrat frontalment 
contraris titllant·la de franquista, ja que suposa 
un retrocés que ens faria tornar a uns esque-
mes més propis de la dictadura que no pas d’un 
estat plural. Només el fet que el Ministeri sigui 
el qui marqui els continguts de les quatre àrees 
troncals i n’avaluï els resultats és ja un atemp-
tat al sistema educatiu de Catalunya i la prova 
més clara de la voluntat política de “españolizar 
a los niños catalanes”, com no s’avergonyeixen 
de dir.

Ara caldrà veure si aquesta oposició frontal de 
les institucions catalanes es queda en simples  
declaracions o –si volen ser conseqüents· es-
tan disposades a anar més enllà i passar de 
les paraules als fets. Ja sabem per experièn-
cia quin cas en fa el govern espanyol de les 
protestes, encara que siguin multitudinàries i 
al carrer. Mai no ha mogut ni una coma d’allò 
que tenia decidit. La política de recentralització 
segueix endavant i fa el sord a qualsevol clam 
popular. Per més que nosaltres proclamem als 
quatre vents que tenim la raó, ells ataquen amb 
prepotència perquè saben que tenen la força; 
la resta són falòrnies. 
Per això crec que ha arribat el moment de plan-
tar·se i dir que ja n’hi ha prou d’aquest color. 
Algú –el govern o el Parlament de Catalunya· 
hauria de prendre la iniciativa i fer·hi front si 
volen ser conseqüents amb les seves declara-
cions. Les lleis injustes no s’han de complir i 
més si van contra els drets de tot un poble. En 
aquest cas, els nostres governants, els educa-
dors i la societat civil han de fer un acte d’in-
submissió i no acatar aquesta llei. És ara que 
cal ser valents i passar de les paraules als fets. 
S’han d’acabar els servilismes si volem seguir 
el camí marcat sense imposicions. Ens hi ju-
guem el nostre futur i la nostra mateixa existèn-
cia com a poble. 
Actuacions com aquesta haurien de ser un es-
tímul per accelerar el procés cap a la indepèn-
dència, de manera que d’una vegada per totes 
ens vegem lliures d’atacs a la nostra identitat 
nacional i puguem decidir sense timidesa com 
governar·nos. Ha arribat l’hora. És ara o mai.  

Insubmissió

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Les lleis injustes no s’han de complir 
i més si van contra els drets de tot un 
poble. En aquest cas els nostres gover-
nants, els educadors i la societat civil 
han de fer un acte d’insubmissió i no 
acatar aquesta llei

Em pot posar un treballador per emportar, si us plau?
Sembla ser que a això es dedica el nostre país. A 
preparar comandes, a treballar a fons per formar  els 
millors professionals de totes les doctrines possibles 
dins les universitats públiques.
Són gent que gràcies als ajuts en educació ha pogut 
estudiar, ha dedicat grans esforços i el seu temps per 
ser els millors en la seva disciplina. Persones amb 
capacitat de reacció suficient dins la seva professió 
com per poder destacar per sobre dels més compe-
titius. 
Parlem dels millors investigadors, dels millors met-
ges, educadors, enginyers, arquitectes, tècnics... 
Això m’ha fet pensar en un anunci recent d’una cone-
guda beguda on es preguntava “Què tenim?” Doncs 
tenim bons mestres i tenim bons estudiants, tenim 
gent amb ganes i amb il·lusió per mostrar les seves 
qualitats com a professionals.
El que no tenim són oportunitats, ni facilitats laborals, 
ni bon tracte ni respecte pels treballadors.
Ajudem a l’estat a formar uns grans especialistes en 
totes les doctrines possibles, és a dir, entre tots col·
laborem a formar professionals òptims per “regalar·
los” després a l’estranger.
El que més em sobta és que des del govern se’ns 
insta a marxar fora del país, fins i tot es creu posi-
tiu incentivar els joves a no menysprear una oferta 
laboral als afores. L’excusa que hi donen és, ni més 

ni menys, que el que anomenaríem fer un dipòsit al 
X%. És a dir, deixar personal,  a canvi de fer·nos co-
nèixer com a país i de creure que en algun moment 
aquest personal tornarà a casa nostra però millorat 
(amb interessos), i això mateix ho qualifiquen d’in-
versió en educació.
Com a jove estudiant que sóc, i segons el que se’m 
fa entendre, quan acabi els estudis professional-
ment parlant no se’m valorarà, ni respectarà, no 
m’oferiran facilitats laborals, reduiran els meus drets 
com a treballadora i em retallaran més enllà de les 
ungles. 
Se m’anima, en canvi, a marxar fora del país i a so-
bre aplaudint·me pel fet de no haver de patir per uns 
fills que no tinc. A canvi de tornar al cap d’un temps 
i fer promoció dels meus orígens a indrets més in-
ternacionals.   
Potser és per això que cada cop costa més pagar 
una matrícula universitària, potser es vol deixar d’in-
vertir en futur per a altres països, ara ho entenc.
La gent marxa, i rebem en forma de notícia els noms 
de diversos premis atorgats a l’estranger cap a per-
sones nostrades. Potser sí que els millors professi-
onals haurien de fer cas i fer vida a altres cultures, 
amb unes condicions laborals infinitament millors, 
amb millors drets, amb millor sou... deixant als que 
aquí en restin que treballin sense il·lusió per un estat 
que no els oferirà un bon futur a canvi.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de maig de 2013 Opinió

Què tenim?
INGRID MOTIS MARQUÈS ·    Jove Cambra d’Igualada
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Que la delegada del govern central a Catalunya , la 
Sra. Maria de los Llanos de Luna, no té cap mena 
de simpatia pel país on resideix i treballa, no és una 
novetat. La seva voluntat de voler imposar la bande-
ra espanyola a les escoles, les denúncies contra els 
municipis que van declarar-se territori català lliure o, 
la que va interposar al govern de Girona per haver 
contractat trens per facilitar l’assistència de la ciuta-
dania a la manifestació del darrer 11 de setembre, 
avalen amb escreix la seva actitud hostil i manca de 
respecte cap a la nació, i cap a les institucions cata-
lanes. Aquesta advocada, de qui alguns han qualifi-
cat el seu tarannà com el “d’una virreina d’una colò-
nia”, ha encès novament la polèmica en va participar 
en un acte d’homenatge a la Divisió Blava, lliurant 
un diploma a la “Hermandad de Combatientes de la 
División Azul”, en un acte d’homenatge a la Guardia 
Civil a la caserna de Sant Andreu de la Barca.
Les actuacions de la Sra. De los Llanos segueixen la 
mateixa tònica que els ministres del seu partit. Mal-
grat la seva demagògia per voler una imatge cordial 
i dialogant, no aconsegueixen dissimular els som-

riures forçats que disfressen una ganyota d’antipa-
tia. La seva contesa per desprestigiar a Catalunya 
i als catalans s’ha estès arreu de totes les comuni-
tats d’Espanya i furga desesperadament per deixar 
empremta dins del nostre propi país. Equiparen la 
política catalana amb el nazisme, i fan mans i mà-
nigues per esclafar qualsevol tipus de demostració, 
que posi de manifest la defensa de la llengua, de 
la cultura i del sobirania d’aquest país. Homenatjar 
als qui van defensar el feixisme i mostrar una actitud 
bel·licosa enfront de la causa catalana, ha deixat de 
ser una parcel·la exclusiva dels hereus de la doctrina 
de Franco. A l’any 2004 quan l’avui esberlat PSOE 
era el partit governamental,  el llavors ministre de 
defensa, Sr. José Bono també va incloure a un mem-
bre dels que van lluir l’escut amb les fletxes de la 
Falange i la creu  gammada, a la desfilada anual del 
12 d’octubre. El motiu aparent, la reconciliació entre 
les antigues parts enfrontades. Patètiques les actua-
cions tant la del Sr. Bono com la de la Sra. de Luna, 
que persisteixen en lloar allò que tot Europa no vol 
sinó oblidar. 

Clama el cel i plora la terra que estem en guerra. El 
govern hostil -ubicat a Madrid no pas a Andorra, Bar-
celona o en país neutral, racional i democràtic- utilitza 
contra nosaltres catalans, totes les armes al seu abast, 
en particular les bioquímiques, les econòmiques, les 
brutes. Ens vomita bilis negra i ens ataca amb morbo-
ses reaccions fisicoquímiques, segregades unes en 
cirròsic fetge i les altres en desmanegat cervell que 
ni primats tenen tan esguerrat. Disfuncions i deforma-
cions que els nodreixen de malicia, follia, agror i gro-
guenca verdor hepàtica tuf de femta. Pensem que allò 
que aquí en diuen ‘delegaciones’ i fora del nostre terri-
tori ambaixades, no són altre cosa que centres d’espi-
onatge, de sotmetiment, de sedició, emmascarats amb 
el luxe estrambòtic i ridícul de nou ric festejat amb el 
folklore robat als gitanos del Marquès de la Ensenada. 
Amanit tot plegat amb costosos i capriciosos aperitius 
de sangdevi, enyor i record dels banys de sang, viola-
ció i pol·lució obsessiva -malaltissa- amb que els seus 
avantpassats varen fer-se seves les Índies. Dones, ne-
nes, nens, contingut i continent. Fets de saqueig, mu-
tilació, empalament, terra cremada i colonització que 
avui en diríem terrorisme d’Estat i que van acabar repe-
tint amb els estats membres constitucionals i federats 
de la Corona d’Aragó, on l’escarment sofert per l’heroic 
i resistent País Valencià va ser tant i tant brutal que el 
trinxat de carn el van fumar per dissimular. Barcelona 
i Mallorca, terres que comparteixen llum, aigua i som-
nis, encara duen a l’ànima aquell espantós crim d’un 
regne, l’espanyol, embogidament anticatalà. Ambdues 
capitals evoquen nit i dia la gàbia penjada presidint el 
portal de Mar amb el cap del general Moragues al seu 

interior. Maldat terrorista i perversitat holocàustica. Ni 
oblit ni perdó.
El que veiem que fan avui els continuadors del règim 
franquista amb la cultura catalana -la solució final- no-
més són els serrells, els retocs que els hi resten per, 
un cop arraconada i desmembrada, extingir-la. Tot 
plegat tècnicament es coneix amb el nom de genocidi. 
Assassinat premeditat d’un poble o d’una cultura per 
assimilar-la a un altre utilitzant, colons, traïdors, rene-
gats, la por, l’assetjament i si convé l’expulsió. Ho van 
fer amb els àrabs -que després de 800 anys eren tan 
legítims propietaris de la península ibèrica com ho po-
dien ser abans els nouvinguts romans- ho van fer amb 
els jueus, ho van fer amb els foscos de pell i amb la 
raça gitana, s’atreveixen amb els autèntics pobladors 
originaris de la pell de brau: l’ètnia basca; veritable 
fòssil lingüístic i patrimoni d’obligada preservació. I se-
gueixen practicant l’extermini cultural contra societats 
mil·lenàries: gallecs, lleonesos, aragonesos, aranesos i 
catalans. Ens menystenen i en lleven el nom de la llen-
gua tot introduint fàl·licament la seva per davant i per 
darrera. Sense dissimuli, sense unt, sense miraments, 
pitjor que animals. Passió folla, passió demencial, pas-
sió psicòpata.
Espanya es vol perpetuar en un sol idioma que pretén 
únic i gran. Ens vol esclaus i presoners com ells d’una 
sola llengua, codi de parla desvirtuada al laboratori 
políticocaspós de la RAE com a eina d’atac legislatiu i 
mort mental de l’individu. Els governs espanyols, siguin 
del color que siguin, van contra la ciència i el coneixe-
ment. S’han apuntat al negacionisme, a la irracionalitat 
com a forma de poder i control de la població. En canvi, 

MANEL RAMONEDA

Sense por

EDUARD CREUS · educrevi@telefonica.net

Ombres del passat
Les ombres del passat continuen planejant pel cel 
de Catalunya i el tenyeixen de blanc i negre. La re-
cent despossessió d’identitat que el català ha patit a 
la Franja de Ponent, és una negació de l’existència 
de la nostra llengua. El ministre  Wert s’ha sortit final-
ment amb la seva, i ha aconseguit que el govern de 
què forma part aprovi la polèmica LOMCE.  Aquesta 
llei serà de gran utilitat al seu col·lega Cristobal Mon-
toro, a l’hora d’escatimar els pagaments que ha de 
fer al govern català. Els càrrecs corresponents als 
costos dels alumnes que, rebran l’ensenyament en 
els centres on les classes s’imparteixin en castellà 
es multiplicaran per dos o per tres, alhora que conti-
nuaran reduint l’índex d’endeutament. En el fons de 
les seves ments estan convençuts que l’ofec a què 
ens sotmeten, ens farà recular en la via cap el dret 
a decidir.  Llàstima de no haver-los convidat a con-
templar l’estelada humana, que el passat dissabte, 
dia 18 de maig es va fer a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada. Haguessin vist que malgrat tant estrè-
nyer, encara ens queda molt d’aire dins dels pul-
mons.

els ciutadans que s’arrelen al territori que els envolta, 
els pobles bregats, els pobles rovell i pinyol, amb his-
tòria costums i tradicions, vivim el do de la veu i la pa-
raula per comunicar-nos, per dialogar, per aprendre i 
ensenyar a ritme d’evolució natural. I és que el càncer 
d’aquest modern invent de la funcionaria i vividora de 
franc cort de Madrid, l’anomenada Espanya  o -Comu-
nidad Española-  que es com els hi diem la gent del 
País Valencià- o es combat amb quimioteràpia o n’ex-
tirpem la part dolenta per salvar les quatre parts encara 
sanes. La intel·ligència no funciona on no hi ha talent, 
ni pensament, ni seny i l’única virtut és la de comandar i 
dirigir de manera delictiva, estil Videla, PrimodeRivera, 
Franco, Pinochet, Lucas, Ríos, Mejías, Alvarado, Ro-
jas, Somoza, Castro de Cleveland i semblants mons-
tres que han repartit gens i nens pel món amb voluntat 
viciada i amiguisme per a fer mal al proïsme, imposant 
vulgaritat, pobresa, indignitat i servilisme. L’única ma-
nera de veure’s ells superiors. Sí sí, ja sé que hi ha un 
mot que també ho defineix. No, no l’escric. Prou mal ha 
fet i fa. És la seva particular bacanal. 
I com que el model català de viure amb valors, princi-
pis i fonaments democràtics no encaixa amb aquesta 
concepció delictuosa, espoliadora, divisionària azules-
paña d’ideologia i doctrina FAES i FEAS quematxos 
i llanesdelluna, el millor que podem fer els ciutadans 
d’aquest territori és dir prou, plantar-nos, perdre la por, 
no tenir por i sense por confiar als nostres intel·lectuals, 
savis, professionals i dirigents el reconstituir-nos en un 
nou estat lliure i digne, república social democràtica i 
independent. Repeteixo, amb veu forta i ferma: SEN-
SE POR!

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada

  
publianoiadisseny@gmail.com
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Igualada i Jorba planejen una nova zona industrial 
per acollir les empreses del sector de la pell
JORDI PUIGGRÒS.-
El que tant buscaven a Mont-
bui i Òdena, i en menor mesu-
ra Vilanova del Camí, acabarà  
a Jorba. Gairebé per sorpresa, 
els alcaldes d’Igualada, Marc 
Castells (CiU) i de Jorba, Jo-
sep Maria Palau (ERC), van 
presentar dimecres al migdia a 
la seu de la futura nova Escola 
d’Enginyeria, al Pla de la Mas-
sa, el Parc d’Innovació Empre-
sarial del Cuir i la Marroquine-
ria, pompós nom per definir el 
nou “polígon dels adobers”. 
Sota el prisma de la “pell de 
qualitat” que de moment està 
portant bons resultats econò-
mics -i d’imatge- a Igualada, 
els dos consistoris pretenen 
crear una zona industrial de 
grans parceŀles.les per a en-
cabir-hi, especialment, noves 
indústries del sector, dispo-
sades a acollir molts llocs de 
treball... Podria ser que alguna 
de les grans marques del sec-
tor de la pell a nivell mundial 
ja s’hagués fixat seriosament 
en venir a Igualada. Només 
així s’entén la pressa de Jorba 
i Igualada en tenir a punt el sòl 
industrial gràcies a la nova Llei 
d’Urbanisme, que permetrà 
retallar en anys la burocràcia 
habitual  en aquests assump-
tes. La nova proposta compta 
amb el suport total del Gremi 
de Blanquers, el president del 
qual, Xavier Badia, va com-
parèixer a la presentació del 
projecte al costat de Castells 
i Jorba.
 
Accions a nivell 
econòmic i... el sisè pilar 
Castells ha emmarcat aquest 
nou projecte en les diferents 
accions que està impulsant el 
consistori en diferents àmbits 
per a reactivar econòmica-
ment la ciutat. De manera con-
junta amb els respectius gre-
mis i empreses dels diferents 
sectors, s’està apostant pel re-
naixement del tèxtil a Igualada 
i comarca, per la consolidació 
com a capital comercial de la 
Catalunya interior, com a re-
ferent de la innovació en salut 
amb el nou centre 4D Health i, 
finalment, com a ciutat capda-
vantera en el sector de la pell 
de qualitat. Segons l’alcalde, 
el que ara estem fent “marcarà 
el que ha de ser Igualada els 
propers vint-i-cinc anys”. 
En el vessant de la pell, l’Ajun-
tament, de manera coordinada 

L’espai, entre els 
termes municipals 
d’Igualada i Jorba i 
a tocar de l’autovia 
A-2,  es vol erigir en el 
substitut del Barri de 
les Adoberies, però 
també per encabir 
noves indústries
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amb el Gremi de Blanquers, 
treballa en la consolidació de 
sis pilars bàsics dins del pro-
jecte Igualada, capital euro-
pea de la pell de qualitat, dels 
quals fins ara se’n coneixien 
cinc. 
En primer lloc, la recuperació 
de l’Adoberia J. Bella, a tocar 
del Museu de la Pell, per aco-
llir la seu del clúster de la pell, 
un espai on els adobers pu-
guin mostrar el seu producte 
als representants de les grans 
marques mundials que habi-
tualment compren les seves 
pells a la ciutat i on, a més, es 
puguin dur a terme accions de 
formació especialitzada. 
En segon lloc, la nova Escola 
d’Enginyeria d’Igualada al Pla 
de la Massa, actualment en 
període de licitació i que ha 
d’estar enllestida a l’inici del 
curs 2014/2015. 
En el mateix àmbit de foment 
del coneixement i la formació 
del talent humà, des de fa 
més d’un any Igualada acull 
la càtedra A3 en Innovació de 
la Pell i el Cuir, una iniciativa 
que, en el seu primer any, ha 
dut a terme més de quatre mil 
accions de formació, asses-
sorament i desenvolupament 
de producte per empreses del 
sector. 
Paral·lelament, s’està apos-
tant també per potenciar el 
grau mig en Artesania del Cuir 
de l’Escola Municipal d’Arts 
Gasar Camps. 
El cinquè i penúltim pilar és el 
de la depuradora d’aigües re-
siduals, una instal·lació cons-
truïda fa uns anys pels matei-
xos adobers i on l’Ajuntament, 
conjuntament amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua, han dut a 
terme millores recentment per 
optimitzar-ne el funcionament 
i millorar l’estalvi. 
El sisè pilar del projecte, és el 
Parc d’Innovació del Cuir i la 
Marroquineria Igualada-Jorba. 
El futur parc es projecta a ca-

vall entre Igualada i Jorba, a 
tocar de l’autovia A-2 i inclo-
ent els terrenys al costat de 
la masia de Can Blasi i també 
de l’antiga Àrea Residencial 
Estratègica (ARE) del barri de 
Fàtima. 
En total, 34 hectàrees per de-
senvolupar activitat econòmi-
ca al voltant dels sectors de la 
pell de qualitat i la marroqui-
neria, orientant cap a l’espe-
cialització en aquests sectors 
l’anterior projecte de Parc d’In-
novació d’Igualada-Jorba. 
Aquest futur parc empresarial 
cobreix un doble objectiu, se-
gons que han explicat des dels 
dos ajuntaments: d’una banda 
dóna resposta a una històri-
ca petició dels adobers, que 
reclamaven un terreny definit 
on poder millorar i modernitzar 
les seves instal·lacions i créi-
xer. I, de l’altra, ha de servir 
d’element atractiu per cridar 

noves empreses vinculades 
als processos productius de la 
pell a instal·lar-se a la capital 
de l’Anoia. 
Segons ha explicat Marc Cas-
tells, “des de fa set segles te-
nim a Igualada els millor pro-
ductors de matèria primera, 
els millors productors de pell” 
i ara s’intentarà, no només do-
tar-los d’un espai on puguin 
enfortir-se, sinó “atraure al seu 
costat tant empreses auxiliars 
com empreses manufacture-
res de l’àmbit de la marroqui-
neria”. 
Josep Maria Palau, alcalde de 
Jorba, destaca que “recollim 
la proposta amb il·lusió però 
alhora amb prudència i co-
mencem a compartir la tasca 
d’elaboració d’un planejament 
urbanístic, respecte el qual in-
formarem pas a pas els veïns, 
tal com ja vam fer la setmana 
passada”. 

Palau afegeix que “hi ha tres 
aspectes fonamentals que 
hem de vetllar i que ja són 
compartits per Igualada i el 
sector de l’adob de pell i mar-
roquineria: primer, el mante-
niment del tipus d’ordenació, 
edificacions i zones verdes 
i l’estructura general d’usos 
que es van planificar el 2010; 
segon, que aquestes noves 
activitats no comportin cap im-
pacte ambiental per als àmbits 
urbans més propers; i tercer, 
que generin un nombre signi-
ficatiu de llocs de treball per a 
les persones en atur i també 
els corresponents ingressos 

En total, a l’espai hi ha 
34 hectàrees, a tocar 
de l’autovia, properes 
a Sesoliveres, el Pla 
de la Massa i l’Espelt

Part dels terrenys, al costat de l’autovia A-2.

Plànol de l’espai municipal d’Igualada i Jorba que es destinarà a aquesta zona industrial (en color blau).



“Ara és quan toca agafar la maleta 
i sortir a vendre”, diu Marc Castells

Xavier Badia, Marc Castells i Josep Maria Palau, dimarts al matí durant la presentació del projecte.

“Això no és un projecte de 
govern, sinò de ciutat”, deia 
dimarts l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells. Per això la 
maquinària administrativa de 
la Generalitat posarà tota la 
rapidesa possible per a que 
el Parc d’Innovació pugui ser 
una realitat quan una empresa 
n’estigui interessada a instal.
lar-se. “Complim tots els requi-
sits tècnics de la Llei d’Urba-
nisme per poder tirar endavant 
un Pla Delimitador Supramu-
nicipal”, una eina de la legis-
lació actual, que es va fer per 
poder anar ràpid si alguna 
empresa té interès en venir a 
Catalunya, i el sòl no està en-
cara disponible. “Ara l’objectiu 
és agafar la maleta i començar 
a vendre a les principals fires 
del món”, diu l’alcalde.

Igualada Leather 
Cluster Barcelona
“Estem detectant que això 
és molt potent”, diu Castells. 
“Aquest és un projecte amb 
possibilitats, és realista”, 
apunta Palau, que, a més 
d’alcalde, és un expert en 
promoció econòmica i tècnic 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Per això s’ha creat la “mar-
ca” Igualada Leather Cluster 
Barcelona per a vendre-la de 
seguida a les principals fires 
de la pell de tot el món, espe-
cialment l’any 2014, a París, 
Shangai, o Bolònia.
L’alcalde de Jorba apunta, per 
deixar tranquils els possibles 
dubtes, que “el que es pugui 
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en impostos municipals”. En 
conjunt, sentencia, “és un bon 
projecte amb importants pos-
sibilitats d’èxit”. De la seva 
banda, el president del Gremi 
de Blanquers d’Igualada, Xa-
vier Badia, veu amb molt bons 
ulls els projecte i assegura 
que “en ple segle XXI, les nos-
tres empreses necessiten una 
zona on poder créixer i fer-
nos encara més competitius 
a nivell internacional” i apun-
ta que “els darrers anys hem 
perdut inversions importants 
a la ciutat perquè no hi havia 
sòl per oferir-los, i això no es 
pot tornar a repetir”. El sector 
exporta actualment el 70% de 
la seva producció, factura 170 
milions d’euros anuals i dóna 
feina a unes 1.200 persones a 
Igualada, entre llocs de treball 
directes i indirectes. 
 
Aprovació 
pel ple municipal
Dimarts, tots els grups muni-
cipals amb representació a 
l’Ajuntament, els 21 regidors 
de CiU, ERC-RCat, PSC, PP, 
ICV i PxC, van donar el seu 
suport en el ple ordinari al 
projecte estratègic Igualada, 
capital europea de la pell de 
qualitat. 
L’alcalde, Marc Castells, en 
representació del govern mu-
nicipal de CiU i ERC-RCat, 
destacava abans de la vota-
ció la importància que “aquest 
projecte compti amb un gran 
consens i el màxim suport, 
perquè aquí estem parlant de 
quelcom molt més important 
que la política, parlem d’una 
aspiració que ha de marcar el 
futur de la nostra ciutat a mig i 
llarg termini”. 
Des del grup municipal socia-
lista, Jordi Riba va demanar la 
creació d’una taula de segui-
ment de les diferents accions 
que formen part el projecte; 
des del Partit Popular, Joan 
Agramunt afirmava que “mal-
grat en altres temes tenim 
clares discrepàncies amb el 
govern de la ciutat, en inicia-
tives com aquesta ens tindrà 
al costat”; Montserrat Mateu, 
d’ICV, apuntava que vetlla-
ran pel respecte a l’entorn i el 
medi ambient en el futur Parc 
d’Innovació; i, de la seva ban-
da, Robert Hernando, porta-
veu  de PxC, deia que aquest 
projecte d’impuls del sector de 
la pell pot ser la pedra angular 
que incentivi la generació de 
riquesa i llocs d’ocupació a la 
ciutat i, en conseqüència, me-
reix tot el suport.  

Tots els grups polítics 
de la ciutat aproven 
en el ple municipal el 
projecte estratègic 
“Igualada, capital 
europea de la pell de 
qualitat”

Els socialistes no veuen clar el lloc
El PSC d’Igualada, que en el 
seu dia va presentar un pro-
jecte similar amb el llavors al-
calde Aymamí i l’actual alcalde 
de Jorba -sota el nom de Parc 
Empresarial Igualada-Jorba- 
ara qüestiona el lloc, segons 
que ha explicat en un comu-
nicat. 
Els socialistes estan a favor 
que “Igualada esdevingui la 
capital europea de la pell de 
qualitat i permetre el trasllat de 
la indústria adobera del barri 
Rec a una nova ubicació per-
què pugui ampliar i potenciar 
la seva activitat, però aquest 
vot a favor no és un xec en 
blanc i hi veiem diversos ma-
tisos”, ha dit Jordi Riba.
Entre d’altres, el PSC conside-
ra que “la Conca, en aquests 
moments, té polígons indus-
trials buits i, per tant, veuríem 
més idoni poder ubicar aques-
ta indústria en algun polígon 
que ja estigui urbanitzat i buit 

com el de Santa Margarida de 
Montbui o el de Castellolí”. 
Pel PSC, aprofitar un 
d’aquests polígons estalviaria 
temps perquè evitaria “haver 
de començar de zero en la 
urbanització d’una zona de 34 
hectàrees que en aquests mo-
ments és rústica”.
D’altra banda, el PSC també 
ha expressat els seus dubtes 
que la de Sant Jaume Seso-
liveres i el Pla de la Massa, 
sigui la millor ubicació, ja que 
“es troba molt lluny de la de-
puradora dels blanquers, ubi-
cada al carrer del Rec, i això 
obligaria a construir un gran 
col•lector que travessés tota 
la ciutat”. 
El PSC també estarà amatent 
amb el que passi amb els ter-
renys del barri de Fàtima que 
el govern volia destinar a sòl 
industrial i que sembla que 
poden acabar convertits en 
zona verda: “per nosaltres és 

important que en aquell punt 
no s’abandoni la proposta 
concebuda pel llarg termini de 
construir-hi habitatge amb un 

percentatge important d’ha-
bitatge social, ja que seria la 
manera de relligar el nord-oest 
unint Fàtima i Set Camins”. 

fer al Parc d’Innovació no ha 
de suposar cap impacte am-
biental en les zones properes 
residencials i escolars”. 
Per a Xavier Badia “tenim un 
important volum de know how, 
però avui tenim problemes per 
poder portar maquinària mo-
derna, les estructures de les 
nostres fàbriques al barri de 
les Adoberies no pemet fer se-
gons quines coses”. Badia ex-
plicava el cas d’una empresa 
francesa del sector dels curtits 
que fa poc volia instal.lar-se 
aquí, “perque tenia problemes 
per resoldre el tema de les ai-
gües residuals, però no tenia 
lloc on posar-se. Al final, se’n 
va anar a un altre país”. 
El president del Gremi de 
Blanquers aposta per “tras-
lladar-nos poc a poc, amb 
calma, perque tampoc seria 
positiu fer-ho de cop. Hem de 

pensar avui en el que farem 
demà, hem de fer-ho dige-
rible”, explicava Badia, molt 
satisfet de la passa que s’ha 
fet. “El nom d’Igualada és una 
marca potentíssima pel sector 
de la pell, i més que ho serà 
amb l’aposta universitària que 
s’ha fet, amb la futura seu del 
cluster a l’Adoberia Bella, amb 
una càtedra, amb un museu... 
Això no ho  té ningú més”. 
Castells li prenia la paraula 
per a rubricar una frase: “la 
solidesa és la nostra garantia”, 
conscient que el seu projecte 
generarà dents llargues més 
enllà del seu terme municipal. 
“Jo no se si un altre municipi 
és capaç d’oferir sòl industrial 
públic, no privat, per a una in-
dústria gran. Igualada i Jorba 
sí que podran”, deia Castells, 
en una clara perdigonada a la 
línia de flotació d’algun polític 

àvid de protagonisme socioe-
conòmic...
Una anècdota: Castells va ex-
plicar que, recentment, van fer 
un dossier en anglès -en Ipad- 
sobre el projecte de “capital 
europea de pell de qualitat” 
per ensenyar-lo a un alt di-
rectiu d’una multinacional del 
sector.... “Es va atrevir a dir-
nos per què ens autoanome-
navem capital europea de la 
pell, si no ho èrem...”. Llavors 
li vam haver d’explicar el que 
teníem, museus, universitat, 
700 anys d’història.... Va que-
dar bocabadat, i tot seguit va 
dir.. El problema que teniu, lla-
vors, és que no us heu sabut 
vendre prou bé... Doncs això 
és el que hem de fer ara”, va 
dir Castells.
A veure.
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Aerosport arriba aquest cap 
de setmana a la seva 21a edi-
ció. El secretari del departa-
ment de Territori, Ricard Font, 
serà demà a les 12 del migdia 
l’encarregat d’inaugurar el cer-
tamen, que continua essent el 
referent de l’aeronàutica es-
portiva a tota Espanya. No en 
va, en aquesta edició la fira 
comptarà amb un total de 49 
estands, pràcticament els ma-
teixos que a la darrera edciió, 
i espera rebre la visita d’unes 
6.000 persones. El pressupost 
de l’Aerosport és de 52.000 
euros, un 25% del qual pro-
venen dels expositors, mentre 
que la resta són ajuts de pa-
trocinadors privats i d’instituci-
ons públiques. 
Fira d’Igualada creu que 
aquest any es preveu la par-
ticipació de 300 aeronaus, 
entre avionetes, velers, ultra-
lleugers, paramotors i autogirs 
provinents d’arreu de l’Estat i 
també de Portugal i França. 
A més, com ja és tradició, hi 
haurà un seguit d’activitats 
paral·leles com ara conferèn-
cies tècniques, vols d’iniciació 
o demostracions de simulació 
de vol. En aquesta edició tam-
bé hi haurà un vol humà de 
l’esportista Àlvaro Bultó, que 
farà d’home-ocell. 

49 expositors
De tots els expositors,  un 7% 
provenen de la comarca de 
l’Anoia; un 73% de la resta de 
Catalunya; i un 20% de l’Es-
tat. El certamen ja té, des de 
fa anys, un caràcter més aviat 
professional, amb la qual cosa 
hi ha previstes conferències 
tècniques, vols d’iniciació, i 
demostracions de simulació 
de vol, molt esperat tot plegat 
entre els aficionats a l’aero-
nàutica. 
Una de les activitats desta-
cades serà un vol humà que 
realitzarà l’esportista Àlvaro 
Bultó el diumenge 26 de maig. 
Els assistents podran veure 
en directe el salt des d’un he-
licòpter de Bultó. Per segon 
any consecutiu, l’Aerosport 
també acollirà la trobada de 
‘Trikes’ (avions ultralleugers), 
que aplegarà els aficionats del 
sector. 

El futur de l’aeròdrom 
Des de que va frustrar-se la 
creació de l’aeroport corpora-

L’Aerosport espera rebre 6.000 visitants i prop 
de 300 avions durant tot el cap de setmana

La fira Aerosport aplegarà el més destacat del sector de l’aeronàutica esportiva. Fotos: Santi Carbonell.

Igualada

Programa d’actes i 
conferències 
per demà 
i diumenge

10
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de maig de 2013

Horaris del recinte
Dissabte de 10 a 19 h. 
Diumenge de 10 a 15 h
Per motius de seguretat no 
es permet l’entrada de gos-
sos al recinte!

Actes
Dissabte a les 12 del migdia, 
inauguració oficial de la 21a 
edició d’aerosport
Durant tot el dia:
- Exposició de diverses em-
preses del sector (amb tot 
tipus de material aeronàutic 
de les principals marques 
del mercat i amb les darre-
res novetats)
-Concentracions i exhibici-
ons d’avionetes, helicòpe-
ters, paramotors, vol a vela, 
ultralleugers i autogirs
- Simulacions de vol
- Exposició d’avions antics
8a trikerada, organitzada 
per la Federació Aèria Ca-
talana i l’Aeri Club Delta-
trike d’Igualada. Preu de la 
inscripció: 25 €, inclou el 
sopar de gala de Aerosport 
de dissabte i el “polo” brodat 
commemoratiu de l’esdeve-
niment més info.
Vol d’ocell, diumenge al mig-
dia, Álvaro Bultó,conegut 
per la seva habilitat en emu-
lar als ocells, participarà a 
Aerosport realitzant un vol 
humà.

Conferències
Dissabte, dia 25 de maig
12:00: Normativa aeronàuti-
ca avui i demà, a càrrec de 
Sr. Rafa Molina i Sr. Enrique 
Cueto de REAL FEDERACI-
ÓN AEREA ESPAÑOLA
16:00: Construcció d’avions 
en Kit, a càrrec de Sr. Joan 
Comas de AVIECOM
17:00: Formacio univeristà-
ria per a pilots, a càrrec de 
Sr. Miquel Morell de CESDA

Diumenge, dia 26 de maig
11:00: l’IPad com a instru-
ment de vol. AirnavPro, a 
càrrec de Sr. Joan Comas 
de AVIECOM
12:30: Perdre la por a volar,a 
càrrec de Sr. Manel Velazco 
i Sra. Montse Santamaria de 
LAMINAR AIR.

tiu a l’aeròdrom actual, com a 
conseqüència de la crisi, molt 
s’ha parla del futur del camp 

Alvaro Bultó actuarà diumenge al camp d’aviació fent d’home-ocell...

d’Igualada i Òdena. 
Ara per ara s’està a l’espera 
d’ultimar definitivament el Pla 
Director Urbanístic, i la con-
versió de l’aeròdrom en un 
aeròdrom comercial apte per 
a aeronaus corporatives, però 
aquest darrer extrem  “està 
condicionat  a la demanda de 
les empreses. No es farà res 
si no ho vol el sector, perquè 
seria un error i els diners pú-
blics no poden destinar-se a 
projectes que no tindrien sen-
tit”. va explicar la tinent d’alcal-
de de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àn-
gels Chacón. Passaran enca-
ra uns quants anys, però, per 
veure un avió corporatiu ater-
rant en el nostre “aeroport”.

d’aviació, la propietat del 
qual comparteixen en forma 
de consorci els ajuntaments 
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El líder de la Unió de Centres 
Culturals Islàmics de Catalu-
nya i membre de Nous Cata-
lans, vinculat a CDC, que ha 
estat expulsat d’Espanya, vo-
lia l’any 2007 crear un Centre 
Islàmic pioner al nostre país, 
en una finca del Passeig Ver-
daguer d’Igualada, per difon-
dre la cultura musulmana. El 
tema va ser objecte de porta-
da i informació a tota pàgina, 
amb una entrevista a Noured-
dine Ziane, a l’edició del 23 de 
febrer d’aquell any, a La Veu 
de l’Anoia. 
Ziane era llavors portaveu de 
l’associació Abderrahman el 
Dakel, amb seu a Vilanova del 
Camí. Aquesta entitat va llo-
gar una casa del passeig, que 
havia acollit fins feia poc l’aca-
dèmia Escaem. En una en-
trevista, Ziane es va afanyar 
a assegurar que en cap cas 
volia fer-se al Passeig Ver-
daguer una mesquita ni cap 
lloc adequat per al res, sinò 
“un centre social únic a Cata-
lunya. Volem donar la imatge 
del que és del cert la cultura 

L’igualadí Rafael 
Jorba, premi Diario 
Madrid de periodisme

El magribí expulsat d’Espanya i vinculat a CDC volia 
fer el 2007 un centre islàmic al Passeig Verdaguer

REDACCIÓ  / LA VEU

El periodista igualadí de La 
Vanguardia, Rafael Jorba, ha 
estat guardonat amb el XII 
Premi Diario Madrid de Pe-
riodisme. Jorba va agrair el 
guardó i va tenir paraules de 
record per al Diario Madrid, 
“arbre enderrocat i no caigut”, 
i de conciliació respecte de la 
llengua emprada, l’espanyol, 
“la meva altra llengua. La pri-
mera és la catalana, la pròpia, 
la qual cosa no vol dir que l’es-
panyola es la impròpia”. 
El seu company a “La Van-
guardia” Lluís Foix, va definir 
Jorba com “un periodista que 
raona lúcidament. Un món 
creatiu, fresc i modern, és el 
que compartim amb Jorba”. 
Va criticar Internet i els fòrums 
que alberga aquest instrument 
pel “perill alt per a la llibertat 
que contenen”.
El premi té una dotació de 
12.000 € i un relleu de l’es-
cultor Julio López Hernández. 
Altres premiats han estat José 
María Ridao, Mario Vargas 
Llosa, Philippe Nourry, Gui-
llermo Luca de Tena i Carles 
Sentís, entre d’altres.

El Sopar de la UEA coincideix aquest any amb 
el 30è aniversari de la patronal de l’Anoia

El president de la UEA, Ramon Felip, va presentar aquesta setmana el Sopar de l’Empresari.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El proper dijous 6 de juny tin-
drà lloc el 13è Sopar UEA, 
que enguany coincidirà amb 
la celebració dels 30 anys de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia. La trobada es farà al Cen-
tre d’Innovació i Serveis a les 
Empreses Conca d’Òdena, a 
Vilanova del Camí, i comptarà 
amb la presència del conseller 
d’Economia i Empresa de la 
Generalitat, Felip Puig.
El president de la patronal 
de l’Anoia, Ramon Felip, va 
explicar en roda de premsa 
que “estem en un moment de 
crisi i hem cregut convenient 
i necessari retrobar-nos de 
nou, compartir experiències i 
sobretot escoltar el missatge 
positiu de les empreses “amb 
valor afegit”. Per aquest motiu, 
la UEA ha organitzat una tau-
la rodona moderada pel peri-
odista de TV3 Albert Closas, 
en la que intervindran repre-
sentants de les empreses Mu-
nich i Ultramàgic, a costat de 
la gironina Alqvímia i Lékué. 
Durant l’acte també es farà el 
lliurament dels Premis UEA.
El sopar coincideix amb els 30 
anys de la UEA, “tres dèca-
des de dedicació al món em-
presarial que celebrem amb 

la passió del primer dia i amb 
la il·lusió de seguir treballant 
per aportar valor afegit a les 
nostres empreses i també a la 
nostra comarca”, va explicar 
el president de la patronal. Ac-
tualment, la UEA compta amb 
uns 700 associats.

Recollida d’aliments
Com a novetat, aquest any es 
farà una campanya solidària 
de recapte d’aliments en favor 
de l’entitat Creu Roja Anoia, 
els quals han demanat que 
preferiblement el producte 
aportat sigui llet, tot i que es 
podrà portar també, si es vol, 
un producte sòlid.
Durant la roda de premsa de 

presentació, Felip va congra-
tular-se de les recents inicia-
tives en el camp del tèxtil o la 
pell a nivell comarcal. “És un 
moment de recuperar l’espai 
perdut, perque el mercat està 
demanant un subministrament 
més ràpid, sèries més curtes.
En veurem resultats molt avi-
at, i, de fet, algunes empreses 
ja estan reben força encàr-
recs”.
El president de la UEA segueix 
apostant per la logística com a 
sector econòmic de futur en el 
nostre territori. “Ho crec més 
que mai, tenim espai suficient 
i hi ha gent disposada a apos-
tar-hi i a invertir-hi”. Respecte 
l’oferta de sòl industrial actual, 

Felip va dir que “per molt sòl 
buit que hi hagi, en cal de més 
gran”.

musulmana, i per a tothom”. 
Fins i tot Ziane volia organit-
zar viatges del sector socioe-
conòmic i polític de la comarca 
cap a terres marroquines, per 
tal de fomentar relacions inter-
nacionals, i d’entitats culturals 
i esportives, talment com si es 
tractés d’un agermanament 
entre pobles o ciutats.
Recordem que Ziane va ser 
expulsat cap al Marroc acusat 
de treballar per als serveis se-
crets marroquins, de fomentar 
el salafisme i de predicar l’in-
dependentisme de Catalunya 
a les mesquites des de la tri-
buna de la Fundació Nous Ca-
talans, la plataforma de CDC 
que lidera Àngel Colom. 
Nascut a Ujda (Marroc) fa 45 
anys, va arribar a Catalunya 
el 1999. Va començar a ser 
conegut entre la comunitat 
musulmana catalana com a 
líder de l’associació de Vila-
nova del Camí, i després va 
passar a ser el delegat a Ca-
talunya i Balears dels viatges 
oficials que feia el govern del 
seu país.

“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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La reinvindació de la indepen-
dència va inundar la plaça de 
l’Ajuntament aquest dissab-
te 18 de maig a Igualada, on 
unes 2.000 persones van for-
mar una estelada humana que 
es va enregistrar amb la tècni-
ca de l’stop-motion.
Els colors vermell, groc, blau 
i negre van tenyir la plaça du-
rant tot el matí, seguint les ins-
truccions guiades perquè una 
vintena de fotògrafs catalans 
poguessin captar cada instan-
tània. Una gran festa que va 
situar Igualada com a centre 
d’atenció en els mitjans de co-

2014 persones van participar en la construcció de l’estelada, en una gran festa. Fotos: Joan Guasch/Manel Ramoneda. Foto aèria: Solé-Carbonell.

L’organització de 
l’esdeveniment rep 
elogis de tot arreu per 
l’èxit de la iniciativa

L’estelada humana, espectacular

municació i a les xarxes soci-
als, i una perfecta organització 
que, aquesta setmana, ha es-
tat motiu d’elogis per part de 
molta gent a Igualada.
Més d’un centenar de foto-
grafies i des de 20 càmeres, 
2.000 persones repartides 
entre barres roges i grogues 
i l’estrella de l’estelada blava. 
Els organitzadors de l’Este-
lada Humana Igualada faran 

públic el vídeo en stop-motion 
tan aviat com el tinguin llest, 
que preveuen que serà a fi-
nals del mes de juny.
Recordem que Estelada Hu-
mana Igualada és una idea 
impulsada per un grup d’igua-
ladins i igualadines que con-
sisteix en organitzar el primer 
stop- motion per la indepen-

dència de Catalunya. La inici-
ativa converteix l’stop- motion 
en una proposta ciutadana 
única, on la suma de cada par-
ticipant va ser imprescindible 
per aconseguir l’objectiu col-
lectiu: construir una estelada 
de persones. 
L’esdeveniment es va gestio-
nar a través de la pàgina web 

i les xarxes socials – twitter i 
facebook –, on es van assolir 
més de 1.000 seguidors.
A més de formar part de l’stop- 
motion, els participants van 
trobar al centre d’Igualada la 
fira independentista Estelània, 
a part d’un seguit d’activitats 
paral·leles impulsades per 
diverses entitats de la ciutat: 
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des de tabals i castellers fins 
a aperitius pensats especial-
ment per a la festa de l’Estela-
da Humana. 

Agraïment
Hem rebut un escrit dels orga-
nitzadors que reproduïm:
“L’organització de l’Estelada 
Humana estem rebent nom-
broses felicitacions des de di-
versos canals però no podem 

acceptar-los sense compar-
tir-los amb els verdaders pro-
tagonistes i artífexs de l’èxit: 
participants i voluntaris.
Per això, volem fer extensius 
a tots els participants totes 
aquestes mostres de suport i 
elogis, perquè ells en són els 
veritables destinataris.
Teníem davant un repte apas-
sionant i complicat, però la 
resposta des del primer mo-

ment va ser extraordinària i 
ens va encoratjar encara més 
per afrontar el projecte amb 
les màximes garanties.
Dèiem que l’Estelada Humana 
era un rodatge gegant, amb 
2.014 actors principals. Doncs 
bé, el dia 18 de maig vam tenir 
el luxe de comptar amb els mi-
llors actors imaginables!
També ens calen unes parau-
les especials per les desenes 

de voluntaris que van partici-
par en l’organització. Sense 
ells, res hagués estat possi-
ble.
El rodatge s’ha acabat i ens 
ha deixat a tots moments de 
profunda felicitat, a més d’in-
finitud d’imatges i sensacions 
difícils d’oblidar.
Per tot això i moltes coses 
més, el nostre més gran reco-
neixement i agraïment és per 

a participants i voluntaris.
Ara ens posem fort a treballar 
per fer el muntatge de l’audio-
visual de l’Estelada Humana.
Estem convençuts que sa-
brem estar a l’alçada per po-
der retornar a tots ells el seu 
esforç amb un vídeo especta-
cular que ajudarà a fer arribar 
el missatge al món: som un 
poble pacífic, divers, unit i tos-
sudament decidit a ser lliure”.
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La secció local d’ERC d’Igua-
lada organitza pel dissabte dia 
15 de juny un autocar per visi-
tar el Parlament de Catalunya.
La diputada Alba Vergés farà 
d’amfitriona durant la visita 
a les dependències del Par-
lament, a més a més de les 
explicacions de l’uixer que 
acompanyarà al grup.
La sortida d’Igualada es farà a 
les 10.30h i la tornada a casa 
serà a l’hora de dinar. Les per-
sones interessades en partici-
par-hi, és imprescindible que 
facin la corresponent reser-
va abans del dia 12 de juny, 
doncs les places són limita-
des, al 938050018 (matins de 
10h a 14h) o per correu elec-
trònic a igualada@esquerra.
org. El preu d’aquesta activitat 
és de 5€, i un preu especial 
de 3€ pels joves.

Joan Herrera i altres membres d’ICV, durant la visita al SOC de Vilanova del Camí. Foto: JP

ERC Igualada 
organitza un autocar 
per visitar 
el Parlament

Joan Herrera i el grup d’ICV 
al Parlament va visitar l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Un nombrós grup de parla-
mentaris d’ICV-EUiA encap-
çalat per Joan Herrera va re-
alitzar divendres passat una 
visita de treball a la comarca 
per a conèixer sobre el ter-
reny les dificultats pròpies del 
territori, com ara l’alt índex 
d’atur, la manca de recursos 
d’entitats del Tercer Sector, 
les retallades en l’àmbit de la 
salut i l’ensenyament públics o 
l’explotació de mines d’Urani a 
l’Alta Anoia. La finalitat és em-
prendre les accions a l’abast 
per tal d’afrontar-les, amb una 
clara aposta per l’Anoia que 
s’ha convertit en una prioritat 
per al full de ruta de la coalició.
A la visita hi van participar 9 
dels 13 diputats d’ICV-EUiA 
al Parlament, encapçalats per 
Joan Herrera. Es va poder de-
senvolupar d’aquesta forma 
una intensa jornada amb múl-
tiples reunions per a abordar 
en primera persona les dificul-
tats locals amb els represen-
tants del territori.
ICV-EUiA va visitar els Ser-
veis d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i el de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, 
per a escoltar els professio-
nals que atenen directament 
als milers d’aturats i aturades 

El Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament d’Igualada ha de-
manat al govern de CiU-ERC 
que reconsideri, de cara a 
l’any que ve, el fet de suprimir 
les trobades esportives esco-
lars que es feien en el marc de 
la Setmana de l’Esport, que 
enguany ha estat eliminada i 
s’ha limitat, exclusivament a 
l’acte d’entrega dels Premis 
Neptú. 
A les trobades hi participaven 
els alumnes de diversos cen-
tres d’Igualada, féssin o no 
esport habitualment, i duraven 
tot un dia a les instal•lacions 
de Les Comes.

Promoció de l’esport 
entre els més joves
El PSC entén que les troba-
des esportives servien per 
“promocionar l’esport entre els 
més joves de la ciutat, a més 
d’altres valors com la convi-
vència, el joc en equip o el fer 
salut”. El grup socialista desta-
ca que “Igualada no pot perdre 
el treball fet durant molts anys 
a favor de l’esport i retallar 
d’aquesta manera una activi-
tat que funcionava correcta-
ment i que era valorada pels 
escolars de la ciutat i els seus 
respectius centres educatius”.
El PSC demana al govern que 
no es limiti només a més de 
vetllar perquè Igualada aculli 
grans esdeveniments espor-
tius i que “no s’oblidi d’aques-
ta altra tasca de foment de 
l’esport entre els més joves, 
ja que és un aspecte que cal 
promocionar des de la base”.

El PSC demana 
que no es retalli la 
Setmana de l’Esport 
d’Igualada

en una de les comarques ca-
talanes que pateixen més atur.
També es va trobar amb API-
NAS, a Igualada, que suporta 
la manca de recursos pròpia 
de la crisi, agreujada per la 
desprotecció legal de les en-
titats del Tercer Sector i els 
retards en els pagaments de 
serveis per part de la Genera-
litat; i amb un grup de professi-
onals de la sanitat pública mo-
bilitzats contra les retallades.
Altres encontres del grup par-
lamentari van ser amb l’Al-
calde d’Argençola per tal de 
saber com funciona un ajun-
tament dels anomenats “Mi-
cropobles”, a més de visitar 
una explotació agrícola per 

parlar sobre les oportunitats 
i les febleses de l’agricultura 
ecològica; amb afectats pel 
procés que viu l’Alta Anoia per 
l’explotació de mines d’Urani; 
amb membres de les Associa-
cions de Veïns de Can Bonas-
tre, El Portell i Can Canals, de 
Piera, tres barris afectats per 
la manca de sanejament de-
gut a la passivitat de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA); i 
amb l’escola Marta Mata de 
Vilanova del Camí, que ha dut 
a terme un projecte de gestió 
del menjador diferent per tal 
de mantenir el servei intentant 
alleugerir les dificultats econò-
miques de les famílies.

Al ple municipal també es va 
aprovar una moció amb vots a 
favor de 18 dels 21 regidors, 
contrària a la Llei Wert. No-
més el PP va votar en contra.
A la proposta, sorgida del 
PSC, l’Ajuntament d’Igualada 
mostra “la indignació i el re-
buig  davant la proposta de llei 
orgànica (LOMCE), que su-
posa un atac frontal als drets 
més elementals del poble ca-
talà. Així mateix, el ple consi-
dera que no és admissible que 
el govern espanyol converteixi 
la seva ineptitud per resoldre 
un conflicte polític, en una 
nova agressió contra els drets 
dels nens i nenes del País Va-
lencià, les Illes Balears i Cata-
lunya. És inacceptable que els 
drets dels infants siguin vícti-
ma de la impotència del nacio-
nalisme espanyol”.
Alhora, l’Ajuntament insta “al 
Parlament de Catalunya a re-
butjar el projecte de llei orgàni-
ca (LOMCE) davant la certesa 
que la defensa de la llengua 
no pot esdevenir sota cap 
concepte matèria de negocia-
ció”, i dóna el suport “al model 
d’escola catalana en llengua i 
continguts, i a tota la comuni-
tat educativa, per tal de conti-
nuï aplicant-lo, si cal ignorant 
aquesta llei espanyola”.

El PP es queda sol al 
ple municipal en una 
moció contrària a la 
Llei Wert

L’Ajuntament destinarà 120.000 € 
per a diversos ajuts en educació
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
aprovat, en el ple ordina-
ri d’aquest dimarts, 22 de 
maig, les bases reguladores 
de diferents ajuts per les fa-
mílies de la ciutat en l’àmbit 
escolar i de les llars d’infants. 
En total, el consistori preveu 
destinar de cara al proper 
curs, 2013/2014, un total de 
120.000 euros al suport per 
l’adquisició de llibres de text, 
per l’escolarització en llars 
d’infants i, per primer cop, per 
al servei de menjador. 
Els ajuts referents a l’escola-
rització en llars d’infants es 
podran demanar entre el 17 
de juny i el 5 de juliol. S’hi 
destinaran 16.200 euros i s’in-
crementarà la quantia per in-
fant respecte l’any precedent, 
passant dels 20 euros mensu-
als als 30 euros i, globalment, 
dels 220 euros anuals als 330 
euros per cada nen o nena. 

Ajuts per a 
llibres de text
D’altra banda, els ajuts per 
llibres de text, dotats amb 

67.000 euros en total, es po-
dran sol·licitar també entre el 
17 de juny i el 5 de juliol. La 
quantia per nen o nena no ha 
patit variacions i suposarà un 
màxim de 75 euros per cada 
estudiant de Primària i de 100 
euros per cada estudiant de 
Secundària. 
S’hi poden acollir famílies amb 
infants que cursin estudis en 
centres educatius de la ciutat, 
a excepció de dos, el Gabriel 
Castellà i les Escoles de l’Ate-
neu Igualadí, que participaran 
en un programa pilot de reuti-
lització de llibres. 
En aquests dos casos, l’Ajun-
tament farà una aportació eco-
nòmica directa a les escoles 
perquè puguin desenvolupar 
el programa. Segons Anna 
Bacardit, regidora d’Ensenya-
ments i Universitats, “si aquest 
pla funciona, la nostra voluntat 
és ampliar-lo properament a 
altres centres d’Igualada”. 
En aquestes dues modalitats 
d’ajuts, el present curs es van 
establir uns nous criteris per 
garantir que aquests arribes-
sin només als casos de verita-

ble necessitat. Preveient que 
per al curs vinent la deman-
da pugui ser superior, s’han 
baixat els barems econòmics 
familiars per tal que hi puguin 
accedir més infants. 
La tercera modalitat d’ajuts, 
que l’Ajuntament promou per 
primer cop, és la dels ajuts per 
menjador, amb uns recursos 
destinats de 33.500 euros. 
D’una banda, el consistori 
completarà les dues vies de 
suport que ja ofereix el Con-
sell Comarcal de l’Anoia per 
assegurar en tots els casos un 
àpat complet a tots els infants 
sol·licitants i, a més, ofereix 
una tercera modalitat a la qual 
s’hi poden acollir aquells que 
no reben els ajuts del Consell. 
Es podran sol·licitar del 27 
d’agost i el 13 de setembre. 
Per demanar informació, els 
interessats poden contactar 
amb el departament d’En-
senyament i Universitats de 
l’Ajuntament, al telèfon 93 803 
19 50 o a la segona planta de 
l’Espai Cívic Centre, al carrer 
Trinitat, 12. 

Plataforma per Catalunya a 
Igualada ha estat l’únic partit 
representat al consistori que 
ha votat en contra de les no-
ves bases que regulen la con-
cessió d’ajudes per a famílies 
usuàries de llars d’infants, de 
beques de menjador i per a fa-
mílies per la compra de llibres 
escolars.
PxC denuncia que en les ba-
ses es demana únicament 
que els sol.licitants estiguin 
empadronats a Igualada “no-
més tres mesos abans de la 
convocatòria de les ajudes. 
No es demana la nacionalitat 
espanyola i ni tan sols el NIE, 
que demostra que una perso-
na estrangera es troba a Es-
panya en situació legal”.
El regidor Robert Hernando ha 
declarat que “aquestes bases 
són un atac al sentit comú, tot-
hom sap que els ajuntaments 
s’empadronen il.legals i que 
per tant  tindran accés a unes 
beques a les que hauria de 
tenir prioritat la gent de casa. 
Creiem que això és un desvari 
total del govern de CiU i ERC 
a la nostra ciutat”.

PXC diu que les 
beques municipals 
són “un greuge per a 
la gent de casa”
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Dissabte, Olot va acollir la se-
tena convenció de la Premsa 
Comarcal i Local i la 31a as-
semblea de l’Associació Cata-
lana de la Premsa Comarcal 
(ACPC). En el decurs de la 
trobada, la primera institució 
de la premsa comarcal catala-
na va tenir un reconeixement 
pels 30 anys de La Veu de 
l’Anoia, que va editar-se per 
primera vegada el 3 de se-
tembre de 1982. La directora 
general de Publicacions Anoia 
SL, Pia Prat, va recollir un di-
ploma commemoratiu de l’ani-
versari.
Durant la convenció també es 
va dur a terme la taula rodo-
na Dues visions de la premsa 
escrita i digital, amb la partici-
pació de Carles Capdevila, di-
rector del diari Ara, i Saül Gor-
dillo, cap de continguts digitals 

Pia Prat va recollir un diploma commemoratiu dels 30 anys de La Veu de l’Anoia.

Amnistia 
Internacional 
presenta demà a 
Igualada el seu 
informe anual

Reconeixement de la premsa comarcal 
als 30 anys de La Veu de l’Anoia

d’El Periódico.
A Catalunya hi ha 119 publica-
cions locals i comarcals amb 
diferent periodicitats: diaris, 
setmanaris, quinzenaris, men-
suals o trimestrals. Aquestes 
capçaleres venen, de mitjana, 
160.000 exemplars al dia i te-

nen un milió de lectors. Més 
de la meitat dels diaris que 
venen són mitjançant subs-
cripció. Donen feina a 1.100 
persones, el 60% dedicades 
a continguts periodístics. Els 
ingressos publicitaris anuals 
són de 28 milions d’euros.

La Diputació de Barcelona ha invertit 
15 milions d’euros a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

El diputat de l’Anoia de la Di-
putació i alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i el  president 
del Consell Comarcal, Xavier 
Boquete, van presentar les 
inversions que ha realitzat la 
Diputació a la comarca a tra-
vés dels diferents instruments 
de concertació del pla “Xarxa 
de governs locals 2012-2015”.
“En el món local hem de tre-
ballar plegats, hem de gesti-
onar més bé que mai els re-
cursos que tenim”, va explicar 
Castells. Els ajuntaments de 
l’Anoia, han rebut 10.512.133 
€ en inversions al territori pac-
tades a través de les meses 
de concertació; 2.196.901 € 
en recursos del Catàleg de 
Serveis 2012 i unes 750 sol-

licituds del Catàleg de Serveis 
2013. A més, s’han destinat 
1.767.260 € als ajuntaments 
de la comarca a través del 
Programa de Suport a la Sol-
vència Financera Local per tal 
que aquests puguin finançar 
despeses generades pel man-
teniment de la prestació de 
serveis locals. 
Pel que fa als instruments que 
la Diputació posa al servei 

dels consells comarcals, el di-
putat ha destacat els 613.000 
€ destinats al transport esco-
lar no obligatori, els 176.741€ 
en recursos del Catàleg de 
Serveis 2012, així com els 
557.607€ de crèdit sense in-
terès de què disposarà el Con-
sell Comarcal de l’Anoia a tra-
vés del Pla per a “Operacions 
de tresoreria per a consells 
comarcals 2013”. 

REDACCIÓ / LA VEU

Maria Cañadas Francesch, 
presidenta d’Amnistia Interna-
cional Catalunya, presentarà 
demà dissabte a Igualada les 
principals conclusions de l’in-
forme anual d’Amnistia Inter-
nacional, que analitza l’estat 
dels drets humans al món i 
a Espanya. Serà a les 12 del 
migdia a la sala LAB de l’Ate-
neu.

Marc Castells i Xavier Boquete van presentar les inversions de la Diputació. Foto: JP

Senserrich diu que 
alguns partits creen 
“alarma social” a 
l’entorn de la recerca 
d’urani a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

La igualadina Maria Senser-
rich, diputada de CiU,  ha 
lamentat que alguns partits 
polítics es dediquin a “crear 
alarma social des del desco-
neixement” al voltant de la 
sol·licitud d’una empresa per 
a realitzar prospeccions d’ura-
ni a l’Anoia. En una pregunta 
al Conseller Vila en la sessió 
de control del Ple del Parla-
ment, Senserrich ha remar-
cat que “estem al costat de la 
gent de l’Anoia però no des de 
la demagògia sinó des de la 
responsabilitat, fent les coses 
bé”. La diputada  ha subratllat 
que a l’Alta Anoia els princi-
pals motors són l’agricultura i 
el turisme, són “els recursos 
naturals que ofereixen els que 
fan que això sigui possible”.  
Senserrich ha criticat que al-
guns partits facin “demagò-
gia” i “actuïn a cop de notícia”, 
quan “ni tan sols tenen repre-
sentació política a la zona”. 
“Aquests són els que parlen 
de poca transparència i falta 
de sensibilitat” ha afegit. 

Àmplia presència 
d’autoritats del país 
en un enterrament a 
Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns, una àmplia represen-
tació de les primeres institu-
cions de Catalunya va venir 
a Igualada per assistir a l’en-
terrament del fill del que fou 
fins fa poques setmanes fiscal 
superior de Catalunya, Mar-
tín Rodríguez Sol. Al matí, 
en visita privada, va arribar 
al Tanatori el president de la 
Generalitat, Artur Mas, i, pos-
teriorment, la presidenta del 
Parlament, Núria de Gispert.
A la tarda, durant els oficis 
funerals a la parròquia de la 
Sgda. Família, hi assistiren les 
primeres representacions poli-
cials, judicials i militars de Ca-
talunya, així com la delegada 
del Govern Espanyol Maria de 
los Llanos de Luna, i el conse-
ller de Justícia, Germà Gordó. 
Durant l’acte religiós es va ob-
servar un ampli desplegament 
de seguretat a tot l’entorn de 
l’església, que va provocar la 
lògica sorpresa dels vianants i 
veïns de la zona.

Demà, la plaça de 
l’Ajuntament acull el 
Gran Joc Familiar
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 25 de Maig, 
l’equipament juvenil La Kaser-
na, depenent del departament 
de Joventut de l’Ajuntament, 
juntament amb la Zona Jove 
d’Igualada, han preparat una 
jornada d’animació i activitats 
a l’aire lliure per poder gaudir 
en família. Es tracta d’una ini-
ciativa juvenil en mans de nois 
i noies voluntaris de la ciutat, 
que s’han reunit per organitzar 
un dia dedicat a fer contents 
els més petits. Es farà a la 
Plaça de l’Ajuntament durant 
tot el dia, de les 11 a les 14h i 
de les 17 a les 20h. 
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La filial a l’Anoia de l’Acadèmi-
ca de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i Bale-
ars i les delegacions a l’Anoia 
del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, el Col·legi Ofici-
al d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona i el Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de Barce-
lona, organitzen el dijous 30 
de maig a les 20.30 a la sala 
d’actes de l’Hospital, una con-
ferència sobre “El procés de 
medicalització. Una mirada 
des de l’antropologia” 
La influència i la presència de 
la biomedicina en quasi tots 
els aspectes de la vida quo-
tidiana és cada vegada més 
gran. Amb aquesta conferèn-
cia-col·loqui pretenem com-
partir un espai en el que les 
diferents mirades disciplinars 
ens permetin problematitzar 
i reflexionar sobre l’ impacte 
que aquest procés de medi-
calització té en la pràctica pro-
fessional i en la ciutadania.
L’acte anirà a càrrec de Carme 
Vega Monteagudo, infermera 
i llicenciada en Antropologia 
Social i Cultural. 

Dijous vinent, 
conferència sobre la 
medicalització

Demà, Xocolatada Popular 
al Mercat de la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

El Mercat de la Masuca tor-
narà a viure aquesta dissab-
te 25 de maig una nova festa 
popular. En aquesta ocasió es 
tracta d’una Xocolatada Po-
pular per a totes les persones 
que aquest dissabte s’acostin 
al Mercat de la Masuca, gen-
tilesa de l’Associació de Bo-
tiguers. A més, hi haurà una 
animació i inflables per als 
més petits.  
Aquesta Xocolatada Popular 
es una iniciativa de l’Associa-
ció de Botiguers de la Masuca, 
que repartiran una de tassa de 
xocolata entre tots els seus cli-
ents. Cada compra en una bo-
tiga membre d’aquesta asso-
ciació donarà dret a una tassa 
de xocolata calenta. La Xoco-
latada es farà tot el dissabte 
al matí i fins a exhaurir tota la 
xocolata prevista. En total, hi 
haurà 1.000 tasses per a tots 
els clients. 
La jornada es complementa 
amb diverses activitats per als 
més petits, per a que tota la fa-
mília pugui venir a comprar al 
Mercat. Des de primera hora 
hi haurà diversos inflables per 

a que els més petits puguin ju-
gar amb amics (i que estaran 
ubicats al carrer Virtut) i d’al-
tres infants i a partir de les 11 
hi haurà animació infantil amb 
les granotes de Don Crespo. 
L’animació es farà fins a la una 
del migdia. 
En cas de pluja, la Xocolatada 
s’ajornarà per una data poste-
rior. Qualsevol circumstància 
que comporti un canvi en l’ac-
tivitat es comunicarà via Face-
boom i Twitter. És per això que 
el Mercat recomana estar pen-
dent i seguir aquests perfils.  

La manta per a nadons “Keep 
calm and speak catalan”, a IGD
REDACCIÓ / LA VEU

La firma catalana Micu Micu, 
que fabrica mantes per a na-
dons,  ha arribat a un acord 
amb Josep Maria Ganyet, cre-
ador del lema i disseny  “Keep 
calm and speak catalan”, per  
treure al mercat mantes per a 
nadons amb la cèlebre frase. 
El nou model s’estrenarà en la 
propera edició del Rec Stores 
d’Igualada, els propers dies 5, 
6, 7 i 8 de juny.
La principal característica de 
les mantes Micu Micu és que 
estan fabricades al 100% a 
Igualada (Barcelona), seguint 
rigorosos controls de quali-
tat i un procés de treball molt 
artesanal. Les mantes són fa-
bricades amb una combinació 
de matèries de cotó i poliès-
ter 70%-30% d’alta qualitat, 
molt suaus al tacte. Les seves 
mesures, 90x95cms, les fan 
especialment útils per a bres-
sols, cotxets i complements de 
llit individual. Micu Micu comp-
ta amb l’experiència de Carles 
Piernas, dissenyador tèxtil des 
de 1996, i Anna Casas, arqui-
tecte i interiorista. 
El “Keep calm and speak ca-

talan” (“Manté la calma i parla 
català”) va fer fortuna després 
de la presentació de la polè-
mica reforma de la llei d’edu-
cació impulsada pel ministre 
Wert, i respon a una adaptació 
del lema “Keep calm and carry 
on” (“Manté la calma i segueix 
endavant”), impulsada l’any 
1939 pel Ministeri d’Informació 
Britànic per animar a la pobla-
ció en cas que les tropes ale-
manyes aconseguissin envair 
el país en l’inici de la Segona 
Guerra Mundial. 

El Club del Subscriptor

Entra a la nostra web 
www.veuanoia.cat 

i descobreix quins 
avantatges té ser 

subscriptor de 
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L’Ajuntament d’Igualada i la 
Societat Municipal Mediambi-
ental, responsable de la neteja 
urbana a la capital de l’Anoia, 
iniciaran el proper dissabte, 1 
de juny, el programa de reforç 
de neteja Fem dissabte al teu 
barri. Aquesta és una iniciati-
va que vol millorar l’aspecte 
d’aquells carrers i places que 
acostumen a acumular més 
brutícia, fruit d’esdeveniments 
a la via pública, de locals d’oci 
nocturn, d’establiments de 
menjar ràpid o de terrasses 
a la via pública. Els dissabtes 
al matí, entre les 7 i les 13h 
aproximadament, un equip de 
cinc operaris de neteja, amb 
una escombradora mecànica 
i un equip de reg amb aigua 
freàtica a pressió, duran a ter-
me la neteja a fons d’aquests 
espais, incloent-hi l’escombrat 
i neteja de voreres, la recollida 
de fulles i deixalles o el buidat 
de papereres amb excés de 
càrrega, entre altres. 
Josep Miserachs, tinent d’al-
calde d’Entorn de l’Ajunta-
ment, explica que “el nostre 
departament ha detectat que 
hi ha diferents zones d’Iguala-
da on l’acumulació de brutícia 
requereix una actuació més 
profunda”. Per això, fins el 
proper 31 de desembre, cada 
dissabte al matí, aquest equip 
de neteja recorrerà una de les 
sis zones que s’han marcat 
com a prioritàries: Plaça de 

El servei de neteja s’intensificarà els disaabtes.

Els dissabtes a partir de juny, reforç de 
la neteja a carrers i places de la ciutat

l’Ajuntament i Nucli Antic, Cal 
Font i Passeig Verdaguer, Sa-
grada Família i Avinguda Bar-
celona, Set Camins, Les Flors 
i zona Residencial i Comercial 
de Les Comes. La voluntat, ha 
avançat, és donar continuïtat 
al programa també l’any 2014. 
Segons Miserachs, aquest 
és “un programa de neteja 
viu que s’anirà adaptant a les 
necessitats que presenti la 
pròpia ciutat, en funció dels 
diferents esdeveniments que 
es vagin celebrant i responent 
també a casos concrets que 
puguin requerir un major es-
forç de neteja”. 
El responsable de l’àrea d’En-
torn apunta que “aquesta ac-
ció no suposa cap cost addici-
onal per l’Ajuntament i tampoc 
implicarà cap minva en el ser-
vei de neteja que habitualment 

cobreix la totalitat de la ciutat”. 
Afegeix, a més, que “no es 
tracta només d’augmentar la 
sensació de netedat, volem 
visualitzar la importància de 
tenir una ciutat neta i que la 
gent en sigui molt conscient 
i s’involucri amb civisme en 
el manteniment del seu espai 
públic”. 
A final d’any es farà balanç i 
s’intentaran ajustar les ac-
tuacions. Es valorarà, entre 
altres, si cal reforçar l’equip 
humà i tècnic, si cal modificar 
recorreguts existents o afegir-
ne de nous. De moment, Fem 
dissabte al teu barri, arren-
carà l’1 de juny al Nucli Antic 
i seguirà el 8 de juny per Cal 
Font i el Passeig Verdaguer. 
Els veïns i comerciants seran 
puntualment informats per mi-
nimitzar les molèsties. 

Demà torna el Troc, el mercat 
d’intercanvi, al Museu de la Pell
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 25 de maig, 
el pati del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia acull la segona edició 
del Troc, el mercat d’intercan-
vi obert i gratuït impulsat per 
l’Ajuntament de la ciutat. Amb 
les inscripcions enllestides, 
hi haurà una cinquantena de 
participants, una xifra d’ins-
crits similar a la de 2012. Són 
persones i entitats que ofe-
riran els seus objectes usats 
per a ser intercanviats o rega-
lats. També hi ha la possibilitat 
de comprar o vendre objectes, 
sempre i quan l’interessat no 
tingui res a canviar i pacti un 
preu amb l’oferent, però de 
sortida cap objecte tindrà un 
preu establert. 
S’hi podran oferir i trobar lli-
bres, discs, pel·lícules, roba i 
complements, jocs i joguines, 
instruments musicals, pe-
tits electrodomèstics, eines, 
objectes de la llar, bijuteria, 
material informàtic, plantes o 

material per a nadons, entre 
altres. En canvi, no es podran 
incloure productes perillosos o 
nocius per la salut o pel medi 
ambient, animals o productes 
de menjar d’elaboració pròpia.  
Serà condició ineludible que 
tot allò que s’hi exposi per a 
l’intercanvi estigui en bon es-
tat i funcioni correctament. Tot 
plegat, segons ha explicat el 
tinent d’alcalde d’Entorn, Jo-
sep Miserachs, amb l’objectiu 
“de facilitar un espai on inter-
canviar o regalar objectes, on 
es proposi per a ells una nova 
vida més enllà del seu valor i, 
al mateix temps, contribuïm a 
fomentar les tres R, reduir, re-
ciclar i reutilitzar”. 
La jornada, de marcat caire fa-
miliar i popular, comptarà tam-
bé amb activitats paral·leles, 
com actuacions dels alumnes 
de l’Escola de Música LAM, 
un espai de jocs per a nens 
i nenes i un servei de bar. El 
Troc obrirà entre les 10 i les 20 
hores. 
 

Al Troc s’hi pot trobar quasi de tot.

REDACCIÓ / LA VEU

El dia 17 de maig, Ortopèdia Al-
menar d’Igualada va oferir una 
conferència sobre el tema “Tèc-
niques de neteja i conservació 
dels aparells ortoprotésics”
L’acte va ser organitzat per 
Ortopèdia Almenar, a petició 
de Caritas-Igualada, dintre del 
“Curs d’atenció sociosanitària 
al domicili”, amb la seva coordi-
nadora Josefina Quintana.
Virgínia Almenar, tècnica orto-
pèdica i farmacèutica d’Ortopè-
dia Almenar, va fer la conferèn-
cia a 14 persones assistents, 
que formaven part d’aquest  
curs.
En la conferència s’explicava 
a les treballadores familiars, el 
tipus d’ortesis i pròtesis més 
usuals que es podien trobar 
quan anessin als  domicilis. 
Les  assistents van poder co-
nèixer els articles directament 
ja que hi havia un gran mostra-
ri d’aparells, i van poder veure 
mitjançant exposició power 
point la seva funcionalitat a les 

persones usuàries d’aquests 
aparells.
Es va explicar  un per un, com 
es netejaven els aparells, amb 
quin objectiu, amb quins pro-
ductes, amb quines tècniques i 
quins mètodes a seguir. Alhora 
es van donar totes les instruc-
cions per al manteniment i con-
servació dels mateixos aparells.
Sota el lema de la presentadora 
“és tant important aconseguir 
una pell sana i en condicions 
per protetitzar com  disposar 

d’una pròtesis ben higienitzada 
i ben conservada perquè  tot el 
conjunt  sigui funcional”, es va 
voler donar la importància sa-
nitària que té la neteja del les 
ortesis i pròtesis.
La conferència despertar gran 
interès en les persones assis-
tents ja que van poder fer totes 
les preguntes necessàries  i 
aclarir els dubtes que tenien.
L’acte va acabar amb la intenció 
de poder repetir-se per l’interès 
que va provocar als assistents. 

Ortopèdia Almenar va oferir una conferència a 
treballadores familiars de Càritas
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Les colles de Los Chapetones i Santa Ana, de la llunyana Costa Rica, al Consell Comarcal.

Grup Carles organitza un 
seminari sobre competitivitat 
i organització
REDACCIÓ / LA VEU

Grup Carles organitza per al 
proper 13 de juny, el semina-
ri “Competitivitat i Internacio-
nalització” impartit per Jaume 
Llopis, professor de l’IESE 
Business School, en el depar-
tament de Direcció Estratè-
gica. Llopis és reconegut per 
la seva dilatada experiència 
professional ocupant màxi-
mes responsabilitats en les 
empreses: Agrolimen, Moulin-
ex, Nestlé, AGF Unión Fénix i 
Grupo Borges. És conseller de 
diverses empreses europees i 
llatinoamericanes i membre 
del Telefónica Disruptive Co-
uncil. És conferenciant, coach, 
articulista habitual en diversos 
mitjans i autor de diversos lli-
bres.
En un escenari de retallades 
de la despesa pública, de cai-
guda del consum privat i de 
depressió de les inversions, 
l’únic motor que no s’ha parat 
i que pot tirar de l’economia és 
la internacionalització. Perquè 
l’aventura exterior no estigui 
condemnada al fracàs, les 
empreses han de poder oferir 
més valor que els seus com-
petidors.
Amb aquest seminari, la con-
sultora igualadina pretén po-
sar a l’abast dels empresaris 
de la comarca de l’Anoia, la 
possibilitat de formar-se amb 

un dels professors d’una de 
les escoles de negoci més 
prestigioses del món, com és 
l’IESE. En el seminari, amb 
un enfocament eminentment 
pràctic, es donaran pautes per 
dirigir en èpoques de crisi, es-
tratègies per ser competitius 
a curt termini, recomanacions 
concretes per a l’èxit i regles 
d’or per a la Internacionalitza-
ció, amb l’objectiu final d’aju-
dar-los a adaptar-se als canvis 
que ens imposa l’entorn per 
seguir sent competitius.
El seminari, que tindrà lloc al 
KUBB de Sesoliveres, de 9 del 
matí a 15:45 de la tarda, inclou 
dinar-networking en el qual els 
participants, a més de gaudir 
d’un original refrigeri que els 
permetrà tornar a la feina ja 
dinats, podran compartir expe-
riències dels temps complicats 
que ens toca viure amb una 
persona que té molt a explicar 
en temes de direcció i econo-
mia d’empresa.
La sessió està oberta a totes 
aquelles empreses que vul-
guin millorar la seva competiti-
vitat o que es plantegin la seva 
internacionalització, però cal 
formalitzar la inscripció a tra-
vés del web www.gcarles.es,  
al tel. 938 017 230 (Lídia Dal-
mases), o al correu electrònic 
lidia.dalmases@gcarles.com.

Les colles geganteres de Costa Rica, 
de visita al Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia va oferir dilluns una recepció 
institucional als representants 
de les municipalitats costa-ri-
quenyes de Barva de Heredia 
i Santa Ana i les seves respec-
tives colles geganteres, les 
‘mascaradas’ Los Chapetones 
i Santa Ana. La delegació de 
Costa Rica es troba des del 4 
de maig a Catalunya, on fins 
el dia 27 participa en un inter-
canvi cultural.
Al Consell Comarcal –que col-
labora en l’intercanvi donant 
suport logístic- l’expedició 
costa-riquenya va ser rebuda 
pel president i la consellera 
de Cultura. Rosa Hernández 
va destacar “l’enriquiment 
cultural” que suposa una ex-
periència d’aquestes carac-
terístiques, i més en aquest 
cas, “protagonitzat per dos 
països petits amb moltes si-
milituds com són Costa Rica 
i Catalunya”.  La consellera, 
que va recordar que aquesta 
és la segona vegada que els 
representants costa-riquenys 
visiten la comarca, va animar-
los a gaudir dels encants de 
l’Anoia.
Al seu torn, l’historiador de la 
cultura popular costa-riquenya 
Rodrigo Muñoz va recordar 
els orígens de les ‘mascara-
des’ a Costa Rica i va expli-
car que es preveu que el país 
tindrà en deu anys fins a vint 

gegants construïts a l’estil 
català. Les ‘mascaradas’ Los 
Chapetones i Santa Ana són 
les primeres que en disposen 
–dos cadascuna- després que 
l’any 2009 rebessin la visita de 
la colla gegantera de La Llacu-
na, precisament l’organitzado-
ra d’aquest intercanvi. 
L’acte també va comptar amb 
les intervencions de Pablo 
Rosales, representant de la 
municipalitat de Barva de 
Heredia i la ‘mascarada’ Los 
Chapetones; Julio Solís, de la 
municipalitat de Santa Ana, i 
José Pablo, de la ‘mascarada’ 
Santa Ana. Tots ells van agrair 
l’hospitalitat del país i la col-
laboració de tots els qui han 
fet possible una visita que van 
qualificar de “somni”.

Finalment, Ramon Pijoan, cap 
de la colla gegantera de la Lla-
cuna, va agrair el suport del 
Consell Comarcal en la inicia-
tiva, just abans que les dues 
‘mascaradas’ oferissin una 
mostra del seus balls.

A Masquefa i la Llacuna
En la seva estada a Catalunya 
la delegació costa-riquenya ha 
visitat diversos municipis cata-
lans, entre aquests Masquefa 
i la Llacuna. També han pogut 
assistir, a Calella, al traspàs 
de la Ciutat Gegantera –la 
celebració més important que 
anualment se celebra a Cata-
lunya- precisament de mans 
d’una colla anoienca, la Colla 
de Geganters i Grallers de 
Masquefa.

Presenten a l’Ateneu el joc 
“igualadí” de política catalana 
la Puta i la Ramoneta
REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte es va fer a l’Ateneu 
Igualadí la presentació del joc 
“La Puta i la Ramoneta”. En 
coordinació amb l’associació 
cultural de jocs El Pati, s’hi 
va fer una breu xerrada sobre 
com s’ha preparat el joc i la 
creació de l’empresa editorial 
que el produeix, Catalan Ga-
mes, fundada pels igualadins 
Marc Miquel i Ricard Muntané.
Entre d’altres anècdotes de la 
creació del joc, els autors van 
explicar la necessitat de fer-lo 
conèixer a diferents personat-
ges d’àmbit cultural i polític 

local i nacional com en Quim 
Monzó, Albert Sánchez Piñol, 
Òscar Dalmau o el Jordi Pujol. 
Expliquen que el president, 
quan va atendre els creadors 
del joc els va remarcar dife-
rents cartes i va interessar-se 
per com es jugaven; “fins i tot 
es va avenir a signar prototips 
del joc com a obsequi”. Durant 
tot el dia al vestíbul de l’Ate-
neu ja s’havien fet demostra-
cions del joc amb públic ben 
variat, des d’adolescents fins 
a  gent gran.  
Més informació 
a la contraportada Alguns dels primers jugadors de l’original joc, dissabte al vestíbol de l’Ateneu.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Diumenge Igualada va reviu-
re la festa de l’Arbre de Maig 
d’enguany. L’any passat l’Al-
Pi-Nisme Club Esportiu la va 
voler recuperar després de 
més d’un segle sense cele-
brar-se.
La festa va començar a les 7 
del matí a la plaça de Pius XII 
per anar a buscar un pi de 20 
metres d’alçada i d’uns 1000 
quilos als boscos de can Roca, 
també conegut com el Maig. 
Un cop allà, se’l va fer caure a 
cops de destral i tots els parti-
cipants van poder gaudir d’un 
bon esmorzar per tal d’agafar 
prou forces per dur-lo sobre 
les espatlles fins la plaça.
Tot i ser un recorregut més 
llarg i cansat que l’any passat, 
finalment el Maig va arribar a 
plaça i allà se li va treure l’es-
corça abans de plantar-lo. Per 
aconseguir això últim, es va 
necessitar molta concentra-
ció, silenci i la força de molta 
gent. Tota la plaça hi va pren-
dre part.  Després, hi va haver 
un dinar popular a la plaça que 
va anar acompanyat de músi-
ques i cants que, segons diu 
la tradició, ja tenien lloc anys 
enrere.
A la tarda va arribar l’esperat 
Concurs de Grimpaires però, 
a causa de la pluja, poques 
persones van tenir l’oportu-
nitat de participar-hi i només 
dues nenes van aconseguir 
arribar a dalt de tot de l’arbre 
i tocar la campana. 
La festa va acabar després 
de repartir un bon berenar i, 
al final, tothom va tornar cap a 
casa ben satisfet de la feina i 

Dues imatges de la Festa de l’Arbre de Maig, diumenge passat al centre d’Igualada.

L’Arbre de Maig va tornar 
a plantar-se a la plaça Pius XII

l’esforç fet durant tota la diada.
Més informació a www.arbre-
demaig.cat
Col·laboradors de la Festa: 
xarcuteria Ibañez, Mercat Mu-
nicipal de la Masuca, Copi-
gama, xarcuteria Domènech, 
xarcuteria Cal Passanals, Su-
permas, Bodega Moscatell, 

Igualavins, vins Domènech, 
cooperativa agro igualada, 
gremi de flequers, xarcuteria 
Piqué, Ibericus, Jardins Roset, 
La Teixidora, Col·legi Maristes 
Igualada, A.E Torxa, El Clot 
del Clos, Creagia, Can Roca i 
Ajuntament d’Igualada. 

Nou curs intensiu aquest estiu
de monitors en el lleure
REDACCIÓ / LA VEU

Atlas, fundació sociocultural 
amb conveni amb l’Ajuntament 
d’Igualada, ofereix aquest es-
tiu el curs de monitors/monito-
res d’activitats d’educació en 
el lleure infantil i juvenil inten-
siu. Aquest curs està recone-
gut per la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i dóna dret  a ob-
tenir el Diploma de monitor/a 
de activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil. El curs 
consta de 100 hores lectives 
que cal complementar amb 
150 hores de pràctiques i la 
realització d’una memòria de 

Interessant conferència del Montclar i 
Mestral sobre com ser feliç en temps de crisi

REDACCIÓ / LA VEU

Dimarts 21 de maig les es-
coles Montclar i Mestral van 
organitzar una conferència al 
Museu de la Pell d’Igualada. 
El ponent va ser Carlos An-
dreu, speaker, coach i entre-
nador de directius. Autor del 
llibre: “Del ataúd a la cometa”.

les pràctiques. Les condici-
ons d’accés són tenir 18 anys 
complerts.
El curs s’inicia el dia 25 de 
juny i finalitza el 9 de juliol, en 
horari de dilluns a divendres,  
de 9 a 14h i de 16 a 20 h. 
El preu és 215 euros. I per 
inscriure’s cal anar a l’oficina 
d’Atlas al carrer de la Virtut, 
núm.22, 1r pis d’Igualada, a 
partir del proper dilluns 27 de 
maig. Per més informació po-
deu trucar al telèfon. 93 805 
57 92, o consultar l’apartat de 
cursos programats de la web 
(www.atlasfundacio.org).

Atlas reprèn el cicle de trobades 
del Cafè de Mitja Tarda
REDACCIÓ / LA VEU

Amb l’excusa de fer un cafè, 
l’equip de voluntaris “Roda el 
Món” de la Fundació Sociocul-
tural Atlas, organitza un seguit 
de trobades, en les que, en un 
entorn amè i distès com pot 
ser un bar. Volen compartir les 
realitats de diferents països, 
per tal d’apropar-nos a cadas-
cun d’ells i sobretot a la seva 
gent. 
Aquesta activitat que en altres 
edicions ja havia tingut molt 
d’èxit, escull Colòmbia com el 

primer destí i sota el títol “Fem 
un cafè amb Colòmbia?”, con-
vida a tothom qui ho vulgui el 
proper dimecres 29 de maig a 
les 19:30h al Casino Foment 
d’Igualada (Rambla St. Isidre, 
14), a trobar-nos entre d’al-
tres, amb catalanes vingudes 
de Colòmbia ja fa uns anys, 
amb un igualadí que va de-
cidir anar a conèixer aquesta 
terra rica en cultures, i amb tot 
aquell que s’hi vulgui sumar. 
Així que, fem un cafè amb Co-
lòmbia?  T’hi esperem!

Intarex i Trilogi estableixen 
una aliança estratègica
REDACCIÓ / LA VEU

Les firmes igualadines Intarex 
i Trilogi, vinculades al sec-
tor informàtic, han comunicat 
aquesta setmana als seus 
clients que han establert una 
“aliança estratègica”. 
En un comunicat, Intarex ex-
plica que Trilogi “ha integrat 
les seves eines LogiCom-

merce amb les aplicacions de 
Intarex i amb SAP Business 
One Podent oferir, així, una 
oferta integrada de productes 
per a la gestió del negoci i per 
a la venda en línia. Fins ara en 
el mercat existia aquest tipus 
de solució, però ofertes per 
separat i amb una complexa 
integració”.

Gràcies a l’acollidor entorn 
que proporciona la sala de 
conferències del Museu de la 
pell, els prop dels 100 assis-
tents a l’acte, van poder pas-
sar una estona molt interes-
sant i enriquidora a la vegada 
que divertida, en la que el 
conferenciant, en Carles An-

dreu, va plantejar els secrets 
de com ser feliç en temps de 
crisis. Les dues escoles d’Ins-
titució Familiar d’Educació a 
Igualada participen d’aquesta 
manera de l’agenda cultural 
de la ciutat a la qual contri-
bueixen amb l’aportació de 
temes molt diversos i actuals.
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El conseller d’Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-
Colell, i el president de “la Cai-
xa”, Isidre Fainé, han signat la 
renovació del conveni de col-
laboració en matèria d’obra 
social que, des de fa quinze 
anys, el Govern de la Gene-
ralitat manté amb les entitats 
integrants de la Federació Ca-
talana de Caixes d’Estalvis.
Els recents canvis en la nor-
mativa reguladora de les cai-
xes d’estalvis ha obligat al 
gruix d’aquestes entitats a 
transformar-se en fundacions 
de caràcter especial. És per 
això que aquest any el conve-
ni només s’ha signat amb “la 
Caixa”, única caixa activa.
Aquest 2013, “la Caixa”, s’ha 
compromès a invertir 28,35 
milions d’euros en projectes 
de progrés de caràcter so-
ciocultural, assistencial i de 
recerca, un 1,75% més que 
l’import global dels projectes 
adjudicats el 2012. L’import 
destinat al conveni amb la Ge-
neralitat suposa el 7% del total 
de recursos que l’entitat dedi-
carà aquest any a programes 
d’acció social a Catalunya, 
a càrrec dels excedents de 
l’exercici 2012. El pressupost 
total de “la Caixa” per a Obra 
Social a Catalunya l’any 2013 
superarà els 200 milions.
La Generalitat subscriu aquest 
conveni amb les entitats finan-
ceres en el marc del que dis-
posa la Llei de Caixes d’Estal-
vis de Catalunya, que atorga 
a l’administració catalana una 
tasca orientadora en matèria 
d’obra social. Com cada any, 
l’import total de la dotació es 
dividirà en dos trams. El pri-
mer, amb un 80% del pressu-
post, es destinarà a finançar 
iniciatives socials d’especial 
rellevància escollides conjun-
tament per representants de 
la Generalitat de Catalunya i 
de “la Caixa”, mentre que el 
20% restant s’invertirà en pro-
jectes d’organitzacions sense 
ànim de lucre que hagin estat 
seleccionats prèviament per 
diversos departaments de la 
Generalitat.
Durant el passat exercici, 
l’Obra Social “la Caixa” va im-
pulsar 19.807 activitats amb 

Signatura de l’acord entre el conseller Mas-Colell i Isidre Fainé.

“La Caixa” es 
compromet a 
invertir 28,3 milions 
d’euros en projectes 
de progrés de 
caràcter 
sociocultural, 
assistencial i de 
recerca

Acord de la Generalitat i “la Caixa” 
en l’obra social per aquest any

És un altre referent de la 
“manera de fer” d’una èpo-
ca, on els “amics” ocupaven 
els llocs claus, encara que 
no tinguessin el perfil adi-
ent. En aquest cas “no sabia 
res de riscos, ni de banca” 
com ha dit un exconseller 
de Caja Madrid. Però era 
inspector d’Hisenda, com-
pany de José María Aznar 
a Logroño i protegit, durant 
catorze anys, d’Esperanza 
Aguirre. Es sentia l’amo del 
món i jugava a les finances. 
Amb la venda d’Endesa, 
oposant-se a Gas Natural, 
va guanyar: 2.333 milions. 
També va comprar un pa-
quet significatiu d’accions 
d’Iberia, per reforçar Ma-
drid davant les pretensions 
dels catalans que demana-
ven gestionar l’aeroport de 
Barcelona. I ací va perdre 
bous i esquelles. També a 
SOS, Cuétara, Fadesa i en 
un dels quatre gratacels 
ubicats als terrenys del Re-
ial Madrid que va comprar 
a Repsol. Aquests i altres 
“encerts” fins gairebé portar 
l’entitat a la fallida.
El sindicat “Manos Limpias” 
havia denunciat Caja Ma-
drid per Viatges Marsans, 
però va demanar ampliar la 
investigació a la compra del 
City Bank. I el jutge Elpidio 
José Silva, titular del jutjat 
d’instrucció número 9 de 
Madrid, ha enviat a Blesa a 
la presó madrilenya de Soto 
del Real per l’informe del 
Banc d’Espanya. “L’opera-
ció de compra es va fer elu-
dint el preceptiu control de 
la Conselleria d’Economia i 
Hisenda de la Comunitat de 
Madrid”. Per aquest banc 
privat, el sisè més gran de 
Florida, es van pagar 745 
milions d’euros.  
Massa diner per una ope-
ració en la que l’Office of 
The Comptroller of the Cur-
rency (OCC) departament 
independent del Tresor dels 
Estats Units, havia dit que 
l’entitat  tenia “una debilitat 
econòmica general, no hi 
havia cap estratègia viable 
de negoci i patia dèficits molt 
rellevants en la supervisió 
de l’equip directiu”. I la rea-
litat posterior va demostrar 
que tenia tota la raó. El Banc 
d’Espanya i el jutge pensen 
que segurament s’ha fos tot 
el que s’hi va posar. La in-
terlocutòria subratlla els in-
dicis d’un presumpte delicte 
d’administració deslleial pel 
pagament d’un sobrepreu 
sense submissió a controls 
administratius. Però Blesa i 

PERE PRAT

CCOO diuen que va ser una 
adquisició estratègica i no 
entenen la decisió judicial. 
Valoracions sempre difícils 
per haver-hi el poder pel 
mig. Es paguen comptes 
pendents i són freqüents les 
punyalades. Quan Blesa va 
accedir al càrrec, l’entitat 
havia fet un benefici de 233 
milions i l’any que va plegar 
de 961 milions. Però pel que 
sembla ara, tot era fum. Nin-
gú vol recordar-se de com 
es feien els “grans negocis”, 
com es finançaven les obres 
públiques dels governs del 
PP, qui deixava els fons per 
contractar els futbolistes del 
Real Madrid o de com es 
feien préstecs als amics, 
sense vergonya ni cura pel 
risc. I així, malgrat que les 
pèrdues no es reconegueren 
en el seu moment, el forat fi-
nancer que es va generar ha 
requerit que s’hagin hagut 
d’abocar més de vint-i-dos 
mil milions d’euros de tots 
els ciutadans, encara que 
tècnicament sigui el FROB 
qui ha posat els diners i que 
aquests hagin estat autorit-
zats per Brussel·les.
Ara diuen que és el primer 
banquer que entra a la presó 
després de la crisi. Segueix 
els passos de Mario Conde. 
Expliquen així que “la jus-
tícia és igual per tothom”. 
Insisteixen en que a l’Audi-
ència Nacional, hi ha vuit 
jutjats que investiguen pre-
sumptes delictes econòmics 
d’un centenar de vinculats a 
caixes d’estalvi que ja han 
desaparegut o estan absor-
bides per altres entitats.  En-
tre ells quatre exdirectius de 
Caixa Penedès. A dos d’ells 
se’ls ha exigit una fiança civil 
global de 13,5 milions d’eu-
ros, per respondre a possi-
bles perjudicis econòmics 
a l’entitat. Ben diferent dels 
2,5 milions i una nit a la pre-
só de Miguel Blesa. També 
hi ha diferències en el trac-
tament dels “presumptes” 
delinqüents. 
Caldrà veure que com aca-
ben tots aquests casos. Es-
pecialment, per la seva sig-
nificació, el que afecta als 
exministres Rodrigo Rato, i 
Ángel Acebes. Hi ha qui an-
ticipa que els voldran “pas-
sar comptes” i fer un exercici 
“exemplaritzant” d’un poder 
que creu que salvarà els 
mobles donant “palla pel 
burro”. Però en aquests ca-
sos ja no ningú sap qui fa 
l’ase i qui s’emportarà els 
cops.  

Miguel Blesa

més de 3,1 milions de benefi-
ciaris a Catalunya.
Entre les magnituds més des-
tacades dins de les línies d’ac-
tuació prioritàries per a l’Obra 
Social “la Caixa” a Catalunya, 
durant 2012 destaquen les se-
güents:
17.580 nens i nenes de Cata-
lunya van rebre el 2012 aten-
ció mitjançant el programa 
de superació de la pobresa 
infantil, CaixaProinfància, que 
l’entitat desenvolupa a l’àrea 
metropolitana de Barcelona.
El programa de foment de 
l’ocupació entre col·lectius 
amb dificultats, Incorpora, va 
generar l’any passat un total 
de 2.990 oportunitats de con-
tractació, en col·laboració amb 
1.046 empreses de Catalunya 
adscrites al programa. A això 
cal afegir la reinserció social 
i laboral de 167 reclusos en 
últim grau de condemna en 
els centres penitenciaris de 
Catalunya. Més de 183.700 
persones grans van partici-
par durant l’exercici passat 
en alguna de les activitats de 
foment de l’autonomia, enve-
lliment saludable i prevenció 
de la dependència impulsades 
per l’Obra Social “la Caixa” en 
els 205 centres de gent gran, 

propis o en conveni.
Els cinc equips que treballen 
dins del programa d’atenció a 
persones amb malalties avan-
çades i els seus familiars han 
atès 2.578 pacients de Catalu-
nya en 11 hospitals i a domicili.
Garantir l’accés a l’habitatge 
és una altra de les prioritats de 
l’Obra Social “la Caixa” a Ca-
talunya. El programa d’Habi-
tatge Assequible compta amb 
2.578 pisos per a joves amb 
dificultats d’emancipació, fa-
mílies i persones grans. A ells 
cal sumar els 547 pisos que, 
emmarcats en el programa 
Lloguer Solidari, han facilitat 
l’accés a una llar a col·lectius 
en risc d’exclusió per unes 
rendes compreses entre els 
85 i els 150 euros mensuals.
El suport a la formació i l’edu-
cació mitjançant les Beques 
de Postgrau Nacionals i Inter-
nacionals de “la Caixa” (58 be-
caris de Catalunya) i del pro-
grama eduCaixa (en el qual 
l’any passat van participar 
440.948 escolars) és una altra 
de les prioritats.
En matèria mediambiental, 
l’entitat mantindrà el seu es-
forç per la preservació dels es-
pais naturals de Catalunya en 
conveni amb les Diputacions i 
la Generalitat, objectiu al qual 
s’han dedicat més de 43 mili-
ons d’euros des de la posada 
en marxa del programa.
En el terreny de la divulgació 
de la cultura i del coneixe-
ment, “la Caixa” impulsa el 
creixement de les persones a 
través dels seus cinc centres 
propis CaixaForum i Cosmo-
Caixa. Més de 2 milions de 
persones van participar de les 
seves activitats en 2012.
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El proppassat diumenge dia 
12 de maig del 2013 es dugué 
a terme la XIV Caminada Po·
pular de l’Anoia organitzada 
per la Secció de Muntanya del 
Grup de Lleure “La Clau”.
Aquesta caminada persegueix 
un doble objectiu: per una 
banda fomentar l’esport, con·
cretament l’excursionisme i les 
caminades populars, activitat 
molt més arrelada en altres 
comarques catalanes, i alhora 
donar a conèixer a anoiencs i 
forans els paratges de la nos·
tra comarca, cada any en una 
zona diferent. No es tracta, 
doncs, en cap cas, d’una acti·
vitat competitiva. Cada partici·
pant va al seu ritme i gaudeix 
així de la passejada.
Una matinal per descobrir 
nous racons en alguns casos 
o retrobar-los en d’altres, però 
en qualsevol cas una matinal 
envoltada de natura, esport, i 
vivències per gaudir intensa·
ment, perquè sabem que tot 
bon excursionista gaudeix do·
blement de les seves sortides, 
gaudeix plenament en dur-les 
a terme i també en veure as·
solit el seu objectiu, i més en·
cara si aquestes són a casa 
i envoltades d’amistat i bona 
companyonia, com així ha es·
tat en els darrers tretze anys. 
Moltes cares ens són familiars 
any rere any, molts coneguts 
i amics sabem que repeteixen 
l’experiència i fins hi tot ens 
consten alguns noms que les 
han fet totes catorze!
Els organitzadors valoren d 
molt positivament aquesta ca·
torzena edició en la que hi han 
participat més de 500 excursi·
onistes procedents de molts 
municipis anoiencs i també 
d’altres d’arreu de la geografia 
catalana.
Els participants provenen de 
molts pobles de l’Anoia però 
també de molts altres punts 
de la geografia catalana, in·
drets com: Barcelona, Bell-lloc 
d’Urgell, Cabrera d’Anoia, Ca·
laf, Capellades, Carme, Cer·
danyola del Vallès, Collbató, 

La Caminada va comptar amb la participació de 500 persones.

Tallers sanitaris 
gratuïts a Cal Font 
en protesta per les 
retallades

La Clau va organitzar la 
XIV Caminada Popular de l’Anoia

El Montmell, Els Hostalets de 
Pierola, Esparreguera, Hospi·
talet Llobregat, Igualada, La 
Llacuna, La Palma de Cer·
velló, Lleida, Maó, Manresa, 
Martorell, Masquefa, Mataró, 
Molins de Rei, Òdena, Piera, 
Sant Andreu de la Barca, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant 
Boi de Llobregat, Santpedor, 
St. Jordi de Cercs, St. Martí de 
Tous, Sta Coloma de Grama·
net, Sta. Margarida de Mont·
bui, Súria, Terrassa, Vallbona 
d’Anoia, Veciana, Vilanova del 
Camí, La Pobla de Claramunt, 
Sant Cugat del Vallès, Ponts, 
La Granada, Vilanova i la Gel·
trú, La Fortesa, Vilafranca del 
Penedès, Els Monjos, Caste·
llterçol, La torre de Claramunt, 
Saragossa, Parets del Vallès, 
Sant Climent de Llobregat, 
Sabadell, Viladecans, Cunit, 
Borges Blanques, Mollerussa, 
Cercs, (alguns participants no 
facilitaren aquesta dada).
Pel que fa referència a les 
edats dels participants que 
proporcionaren aquesta dada, 
podem dir que el participant 
més jove té 7 anys i el més 
veterà 82.
Els participants sortiren es·
glaonadament entre les 7:30 i 

les 8:30 h. del matí del Parc d 
eCal Ponsa, on s’ubicà la car·
pa de l’organització.
El recorregut transcorregué 
sense cap mena d’incident 
greu ni accident de cap tipus.
La mitjana de temps invertit 
en la ruta fou d’unes quatre 
hores. Tots els participants 
arribaren al control d’arriba·
da molt abans que aquest fos 
tancat, a excepció d’un parell 
que s’alentiren i calgué espe·
rar.
Recordem que el recorregut 
fou de 18 quilòmetres amb un 
suau desnivell.
El recorregut circular passa, 
com a llocs destacats, per 
indrets com la Boïga, el Tor·
rent de l’Home Mort, la Serra 
del Ginebre, Can Pujol de la 
Muntanya, Can Térmens, Les 
Rovires, Sant Cristòfol, la Tor·
re de Pierola, Pierola, la Costa 
del Tro, les Obagues de Can 
Mata, Can Mata de la Garriga, 
la Riera de Claret i els Plans 
dels Hostalets.
L’itinerari fou preparat única 
i exclusivament per a aques·
ta caminada, es marcà el dia 
anterior amb cintes de plàstic 
de color groc i fletxes, i restà 
solament marcat per aquest 
dia. Totes les marques foren 
retirades el mateix diumenge 
per l’equip escombra.
A la sortida cadascú rebé una 
tarja de pas que calia segellar 
en els sis controls disposats al 
llarg del recorregut. Cada con·
trol disposà un horari ampli 
d’obertura i de tancament. 
Cada participant rebé també 
un petit llibret amb el mapa 
de situació, els desnivells, el 
recorregut a seguir, i un recull 
històrico-cultural dels indrets 
pels que passà la caminada.
Tots els participants foren ob·
sequiats, també, amb una sa·

marreta  tècnica commemora·
tiva, especialment dissenyada 
per aquesta ocasió.
A les 9:00h. sortí un equip 
escombra que, a pas normal, 
fou qui anà tancant tots i ca·
dascun dels diferents controls 
i avituallaments.
Una catorzena edició de la ca·
minada que ja consta entre les 
cites obligades de l’excursio·
nisme anoienc cada maig, es·
devenint un punt de referència 
en el lleure esportiu de la co·
marca. L’organització disposà 
un equip de 25 persones per a 
organitzar els controls, avitua·
llaments, esmorzar, etc.
Ja des d’ara es comença a 
treballar en la XV Caminada 
Popular de l’Anoia que tindrà 
lloc el maig del 2014 a Òdena.
Cal dir però, però, aquesta ac·
tivitat no hauria estat possible 
sense la bona acollida i col·
laboració de les diferents ad·
ministracions i empreses, i de 
tots els membres de la Secció 
de Muntanya i altres voluntaris 
que, desinteressadament,  fe·
ren possible el desenvolupa·
ment de l’activitat. 
A tots ells els adrecen el seu 
més sincer agraïment. Han 
patrocinat aquesta edició: 
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, De Irene, Tecnic-
Auto, Fruites Gabarró, El Cafè 
de l’Ateneu, MICROGAMMA, 
Copisteria Comarca, Super·
mercats Esclat, Ortopèdia 
Anoia, Aislux, Xarcuteria Simó 
i Esdedia. També cal mencio·
nar  l’Espai Cívic Centre que 
ha facilitat el seu personal i es·
pai per a les  inscripcions.
També volem fer extensiu el 
nostre agraïment a tots els 
mitjans de comunicació locals, 
comarcals, i nacionals que tan 
bona acollida han dispensat a 
la Caminada.

REDACCIÓ / LA VEU

Ahir dijous a la tarda, a la 
Plaça de Cal Font, el Comi·
tè d’Empresa de l’Hospital 
d’Igualada, CAP Nord i Centre 
de Salut Mental van organit·
zar uns tallers sanitaris oberts 
a tothom com a mesura de 
protesta per les retallades en 
la Sanitat Pública. Els convo·
cants de la protesta explica·
ven que “si la Sanitat Pública 
desapareix hauràs de pagar 
per la teva salut, no deixis 
que et considerin un número, 
no deixis que la teva malaltia 
es converteixi en diners, no 
deixis que ningú et faci pagar 
per la teva salut. El personal 
sanitari treballa amb i per per·
sones, per això volem seguir 
fent la nostra feina com fins 
ara i ens importa la qualitat as·
sistencial”. En aquests tallers 
els professionals realitzaven 
tasques corrents i agraïdes 
pels usuaris com prendre la 
tensió arterial, mirar el sucre, 
mesurar pes i talla, i diferents 
consells de salut i benestar.

Bases del concurs 
de l’Ou com Balla del 
barri de la Font Vella

REDACCIÓ / LA VEU

La Comissió de Festes del 
barri de la Font Vella ja publi·
cat aquesta setmana les ba·
ses del concurs de dibuix de 
l’ou com balla, que arriba ja a 
la 27a edició. Es farà del 30 de 
maig al 2 de juny, la setmana 
vinent.
El tema serà un dibuix sobre 
detalls de la plaça, del bro·
llador de l’ou com balla o de 
l’ornamentació de la font. Hi 
poden participar tots els nens i 
nenes de 3 a 10 anys.
Sols es pot presentar una obra 
per concursant i en el full del 
treball caldrà fer-hi constar 
al dors el nom i cognoms, i 
l’edat. El curs que esta fent i el 
col·legi del participant.
Recepció dels dibuixos: del 
dijous dia 30 de maig fins al 
dissabte dia 1 de juny a les 8 
de la tarda, es podran diposi·
tar en la bústia que hi haurà 
instal·lada a la plaça de pius 
xiiè. Hi haurà tres premis per 
cada categoria.
El lliurament dels premis es 
farà públic als mitjans de co·
municació i s’avisaran a les 
escoles, dels nens i nenes 
premiats, perque puguin pas·
sar a recollir el premi a Esports 
Sallés. Durant tot el diumenge 
les obres seran exposades a 
la mateixa plaça.



 

Gent gran de l’Anoia                              
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de maig de 201322

REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta setmana ja s’han 
fet un bon gruix d’actes de la 
Primavera Gran d’Igualada. 
A través de les fotografies 
d’aquesta pàgina en podeu 

Acte d’inauguració. Obsequi als voluntaris i Amics de l’Opera d’Igualada. Fotos: Salvador Massana.

Els menys joves d’Igualada gaudeixen 
de la Primavera Gran 2013

Assistents a la Caminada Popular -a l’esquerra- i Recepció del Prior de l’Abadia, en l’excursió a Montserrat -a la dreta-. Fotos: Salvador Massana.

veure un exemple. Divendres 
passat es va fer l’acte inau-
gural, i, des de llavors, hi ha 
hagut diferents activitats, amb 
l’inauguració, dissabte, d’una 
exposició itinerant del volunta-
riat sènior a l’Anoia, i, diumen-

ge, amb ball i l’espectacle de 
dansa “Tradició i Creació”, a 
l’Ateneu Igualadí.
Dilluns es va fer una camina-
da popular cap a la muntanya 
del Pi i el barri del Rec. Altres 
actes de la setmana foren di-

marts, les excursions a Mont-
serrat i Núria, i, dimecres, el 
sopar de celebració dels avis 
que fan 80 anys d’edat. 
Els actes des d’avui i fins el fi-
nal de la Primavera Gran, són 
els següents:

Divendres, 24 de maig
- Taller “Els remeis caso-
lans”. Tertúlia sobre receptes 
i remeis casolans per guarir 
tota mena de malalties i pro-
blemes de salut tal com es feia 
abans: herbes remeieres, ca-
taplasmes, la feina dels “pas-
tors”, “trencar el cop d’aire”, 
etc. La tertúlia s’enregistrarà i 
es conservarà en la Biblioteca 
de la Memòria.
A les 11 del matí, a la Bibliote-
ca Central d’Igualada. Inscrip-
cions: Places limitades amb 
inscripció prèvia a la mateixa 
biblioteca. Tothom hi pot as-
sistir com a públic.
- Missa a Santa Maria. Can-
tarà la coral Cors Units de l’ 
Associació Gent Gran d’ Igua-
lada, dirigits per la Sra. Coni 
Torrents, i al piano el Sr. Isidre 
Solé. A les 12 del migdia, a 
l’Arxiprestal basílica de Santa 
Maria.

continua a la pàgina 24

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

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

5 Anys de garantia

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

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

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

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

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

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles



Especialment a tenir en compte a partir dels 50 anys i en 
persones amb antecedents de malalties oculars.

Avui en dia la PREVENCIÓ  és un factor molt important per a detec-
tar a temps les malalties que poden afectar els vostres ulls.
A causa de l’exposició a la llum solar, cada vegada amb més concen-
tració dels raigs U.V. , apareixen més d’hora malalties degeneratives 
com la DEGENERACIÓ MACULAR. 
A causa també de la longevitat de la població apareixen cada ve-
gada més afectacions com el GLAUCOMA i LA RETINOPATIA DIA-
BÈTICA.

L’ÒPTIC OPTOMETRISTA, com a professional de la salut amb una 
formació acadèmica és,  conjuntament amb els oftalmòlegs, qui té 
el deure de  vetllar i guiar els pacients en la seva SALUT VISUAL.

Hi ha determinats PROBLEMES VISUALS I OCULARS que, si no són 
detectats a temps, TENEN CONSEQÜÈNCIES DE PER VIDA. Actual-
ment a ÒPTICA DURAN la detecció precoç és més accessible mitjan-
çant l’ús de la telemedicina.

Nosaltres, ÒPTICA DURAN,  formem part de les Xarxes d’òptics i op-
tometristes d’OPT-RETINA i  DEIXA’NS CUIDAR DELS TEUS ULLS.
Xarxes creades per a la detecció precoç de malalties de la retina i per 
a la divulgació i conscienciació de la importància de la PREVENCIÓ.

ÒPTICA DURAN us vol parlar de la PREVENCIÓ de la 
vostra SALUT VISUAL

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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A ÒPTICA DURAN disposem de l’última ge-
neració de retinògrafs no midriàtics mitjan-
çant els quals realitzem una sèrie de fotogra-
fies de la seva retina, que són avaluades per 
l’equip d’oftalmòlegs de Diagsum, oftalmò-
legs especialitzats en retina.
En 24h emeten un informe mèdic amb l’ava-
luació de les imatges realitzades als paci-
ents.
En aquest informe es fa un diagnòstic de 
presumpció i s’informa al pacient de la con-
veniència o no de fer una visita al seu oftal-
mòleg i la urgència amb la què és necessària 
realitzar-la.
L’exploració fotogràfica de la retina és un 
mètode senzill i indolor per descartar les 
principals malalties degeneratives de la re-
tina.

UN CONTROL ANUAL DE LA SEVA RETINA ÉS NECESSARI PER A LA DETECCIÓ A TEMPS 
DE MALALTIES DEGENERATIVES VISUALS COM:

· Degeneració macular associada a l’edat
· Retinopatia diabètica

· Despreniment de retina
· Glaucoma

· SI ÉS VOSTÈ DIABÈTIC
· SI ÉS MAJOR DE 45 ANYS

· TÉ ANTECEDENTS FAMILIARS DE CEGUESA
· TÉ ANTECEDENTS O VOSTÈ MATEIX PATEIX DE GLAUCOMA

· ÉS O HA ESTAT MIOP DE MÉS DE 3 DIÒPTRIES

La detecció precoç és la millor eina per preservar la seva salut visual.

A ÒPTICA DURAN LI HO FEM FÀCIL.
Controlem any a any l’ estat de la seva salut  visual amb la realització 

de unes fotografies dels seu fons d’ull
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- Dinar de germanor. Entre-
mès, fricandó, postres, pa, vi, 
aigua i cafè. Ball amb el músic 
Santané. A les 2 del migdia, a 
l’Equipament Cívic Polivalent. 
Preu: 12 €
- Sopar de celebració de no-
ces d’or matrimonials. A les 
8 del vespre, a l’Hotel Ciutat 
d’Igualada. Inscripcions: Gabi-
net d’Alcaldia i protocol, tel. 93 
803 1950, ext. 537.

Dissabte 25 de maig
- Ball a l’estació Vella. A l’Es-
pai Cívic Centre, ball per a 
tothom a càrrec del Grup “Me-
diterranea”. El servei de bar 
anirà a càrrec de l’Associació
de Gent Gran d’Igualada. A les 
6 de la tarda. El bar s’ubicarà 
al vestíbol. 

Diumenge 26 de maig
- Espectacle de playback. Es-
pectacle del grup de playback 
“Llum i color”, de l’Associació 
de Gent Gran d’Igualada, amb 
la directora Pilar Benito i el 
vestuari a càrrec de Pere Via.
Ens faran passar una bona es-
tona, interpretant coreografies
amb música en playback. A 
les 6 de la tarda, al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu. Preu: 5 €

Dilluns 27 de maig
- Cloenda de la “Primavera 
Gran”. Des de l’Aula d’Exten-
sió Universitària per a la Gent 
Gran (AUGA), es presentaran 
iniciatives de voluntariat po-

El Consell de la Gent Gran de l‘Anoia 
surt en defensa de les pensions

sades en funcionament a la 
nostra comarca. Els projectes 
“Banc del Temps” i “Voluntariat 
Sènior a l’Anoia”, que propo-
sen una manera de posar en 
valor el paper de la gent gran 
a través de polítiques d’enve-
lliment actiu.
Cloenda de la Primavera Gran 
2013 a càrrec del Sr. Marc 
Castells i Berzosa, alcalde de 
la ciutat, el Sr. Joan Torras i 
Compte, regidor d’Acció Soci-
al i Promoció Personal, i el Sr 
Lluís Mas Busqué, president 
de l’ Associació gent gran d’ 
Igualada. A les 6 de la tarda, 
al  Teatre Municipal l’Ateneu.
Nota: Les persones grans 
que tinguin dificultats per gau-
dir dels actes de la Primave-
ra Gran 2013 poden comptar 
amb l’acompanyament de 
voluntaris sol·licitant-ho als 
Serveis Socials Bàsics Muni-
cipals. Telèfon: 93 804 75 81. 
Lloc: Espai Cívic Centre, 1a 
planta.

Tots els grups polítics del Con-
sell Comarcal, amb l’única ex-
cepció del PP, aproven una 
moció elaborada pel Consell 
de la Gent Gran que rebutja la 
retallada de les pensions im-
posada pel govern central
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia va aprovar en el darrer ple 
una moció en defensa de les 
pensions que rebutja la reta-
llada imposada pel govern de 
Madrid amb el Reial-Decret-
Llei 28/2012 de mesures de 
consolidació i garanties del 
sistema de Seguretat Social. 
La moció, elaborada i pro-
posada al Ple pel Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia, va 
obtenir els vots a favor dels 
grups comarcals de CiU, PSC, 
Esquerra, ICV i PxC, i només 
el PP se’n va desmarcar i va 
votar-hi en contra.
El text alerta que la retalla-
da en les pensions “posa en 
perill un dels col·lectius més 
vulnerables” –el dels pensi-
onistes-  “i en conseqüència 
la subsistència de moltes fa-
mílies afectades per l’atur”, ja 
que una de cada cinc llars en 
aquesta situació viuen de la 
pensió del avis.
A més, retreu al govern Ra-
joy que amb aquesta mesura 
-aprovada unilateralment- “ha 
incomplert l’obligació legal de 
revalorar les pensions cada 
any en funció del correspo-
nent IPC, previst per a aquest 
any 2013 (2,9%), fixant un in-
crement de l’1% per a totes 
les pensions que superin els 
1.000 euros mensuals, i un 
2% per les inferiors”. Això ha 
suposat perdre l’augment de 
l’1,9% de la quantia anual de 
les pensions del 2012, més la 

seva repercussió en les pensi-
ons dels anys següents, pèr-
dua que encara és més eleva-
da a Catalunya, atès que l’IPC 
català és més alt. 
El text lamenta que la reta-
llada “cruel, injusta i ineficaç” 
de les pensions intensificarà 
encara més els efectes de la 
crisi, “deprimint la demanda 
interna, afectant a l’activitat 
econòmica i a l’ocupació”, i 
augmentarà “el perill d’esclat 
social”.

Els pensionistes, cada 
vegada més pobres
També recorda que la retalla-
da se suma a la congelació 
que les pensions ja van patir 
al seu dia per part de govern 
anteriors. Assegura que des 
de maig de 2010 els pensio-
nistes “han vist perdre el seu 
poder adquisitiu en un 9,2% a 
Catalunya”, fet que, sumat a la 
pujada de l’IVA, les retencions 

de l’IRPF i el copagament, fa 
que “cada vegada els pensi-
onistes siguin una mica més 
pobres”.
Finalment, la moció -.que 
també dóna suport al recurs 
d’inconstitucionalitat contra 
el Reial Decret-Llei que han 
presentat diversos partits polí-
tics- conclou que “és parado-
xal que els mateixos que van 
fer una manipulació electoral” 
en la passada campanya de 
les eleccions al Parlament de 
Catalunya, “jugant amb els 
sentiments i necessitats dels 
pensionistes, tot afirmant que 
es revaloritzarien les pensi-
ons, i que en un estat propi 
català les pensions no estari-
es assegurades, hagin acabat 
retallant les pensions de for-
ma unilateral i sense consulta 
prèvia”, incomplint el Pacte de 
Toledo.

C/ Aurora nº48 bxs, Igualada
Mòbil: 646 490 885 - Tel. 93 804 10 94

atenciofamiliar@terra.es

Més de 15 anys 
d’experiència

Equip professionalitzat 
i de confiança

Higiene personal

Nits hospitals i domicili

Feines domèstiques

Servei cangurs... 

ortopèdia
E. VIVES SINGLA

ORTOPÈDIA A MIDA
AJUDES A LA MOBILITAT
CADIRES DE RODES
CARRUTXES
PRÒTESIS MAMÀRIES
MATERIAL ANTIESCARES
PLANTILLES A MIDA

Av. Andorra, 8 · 08700 IGUALADA · 
(zona peatonal entre Sagrada Família i Hospital)

Tel. 93 804 24 27 · ( Obert dissabtes matí)

Millorem la teva qualitat de vida
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Es posa en marxa el Centre de Restauració i 
Interpretació Paleontològic dels Hostalets 

Acte de presentació del passat dimarts en què es va donar inici al nou curs del CRIP.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El Centre de Restauració i In·
terpretació Paleontològic dels 
Hostalets de Pierola (CRIP), 
es va posar en marxa el pas·
sat dimarts amb la inaugura·
ció del curs “3D Geometrics 
Morphometric”, el primer dels 
sis cursos que el CRIP desen·
voluparà conjuntament amb 
l’empresa Transmitting Scien·
ce.
L’acte va començar per la part 
acadèmica amb les paraules 
que la directora de Transmit·
ting Science, la Dra. Soledad 
de Esteban, va adreçar als 
alumnes del curs “3D Geome·
trics Morphometric”. Els vint 
alumnes del curs provenien 
dels Estats Units, Colòmbia, 
Itàlia, Índia, Corea i Alemanya. 
Posteriorment, la Coordinado·
ra Tècnica del CRIP, Judit Llo·
part, que va fer una explicació 
de la zona d’especial interès 
paleontològic dels Hostalets 
de Pierola i l’evolució del pro·
jecte del CRIP fins a l’actuali·
tat, així com també les fases 
que manquen per desenvolu·
par i projectes futurs. La regi·
dora de Cultura, Marta Casas, 
va posar de manifest la impor·
tància en l’àmbit mundial de 
la zona paleontològica dels 
Hostalets i la necessitat que 
aquesta ocupi el lloc que me·
reix en el panorama de la re·
cerca científica internacional.
Abans que l’alcalde dels Hos·
talets, Daniel Vendrell, donés 
la benvinguda a tots els cien·
tífics internacionals assistents 
al curs i l’inici de les activitats, 
la directora territorial de Cultu·
ra a la Catalunya Central, Ma·
ria Àngels Blasco i Rovira, va 
incidir en el futur que aquest 
projecte significa per als Hos·

talets, en particular, i per tot el 
territori, en general, i va fer pú·
blic el compromís de les insti·
tucions del país amb el CRIP.
L’acte va concloure amb un 
refrigeri per als assistents i un 
sopar de benvinguda al Casal 
Català per a tots els científics 
del curs.

Activitats del CRIP
El curs “3D Geometrics Morp·
hometric”, és el primer d’un 
conjunt de sis cursos inter·
nacionals d’especialització 
paleontològica. Els cursos, 
organitzats per l’empresa 
Transmitting Science, tenen 
l’objectiu de donar a conèixer 
els últims avenços en la inves·
tigació paleontològica a cien·
tífics, estudiants i professio·
nals de la paleontologia. Tot 
i això, la resta de cursos que 
s’impartiran al CRIP durant els 
propers mesos seran, d’una 
banda “Quantitative Cladistics 
and use of TNT”, a més de 
“History of Life”, “Introduction 
to geometric morphometrics”, 
“Geometric morphometric and 
philogeny” i finalment, “The 
use of philogenies in he study 
of macroevolution”, fent un to·
tal de sis cursos.
A més, ja estan programades 
un conjunt d’activitats per als 
propers mesos, com el Curs 
de la Institució Catalana d’His·
tòria Natural (ICHN), titulat 
“Gairebé Humans. La recerca 
sobre els hominoïdeus fòs·
sils de Catalunya”. A més del 
primer Simposi Internacional 
sobre conservació de col·
leccions naturals, que es farà 
a Barcelona entre els dies 18 i 
20 de setembre i on també col·
laboren els Museus Nacionals 
d’Escòcia, l’Institut Smithso·

nian dels EEUU, l’Escola de 
Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya 
i les empreses Transmitting 
Science i Escuela Taller de 
Restauración Paleontológi·
ca. I finalment, “Natura Viva 
– Natura Fòssil”, una sèrie 
de tallers i cursos divulgatius 
orientades a apropar aquesta 
biodiversitat que ens envolta a 
tots els públics amb l’objectiu 
de fer créixer el respecte, la 

comprensió i l’estima pel nos·
tre entorn. 

L’alberg en marxa
El CRIP és el projecte que 
posa en valor la importància 
del patrimoni paleontològic 
del nostre territori, fent difusió 
del mateix a estudiosos, es·
pecialistes i públic en general. 
El centre està format per un 
espai de formació en restau·
ració de béns paleontològics, 

una zona dedicada a la difu·
sió dels valors del patrimoni 
paleontològic i un alberg que 
acollirà els usuaris i visitants. 
Precisament, la primera activi·
tat de l’alberg ha estat acollir 
els alumnes del primer curs 
internacional. En les prope·
res setmanes l’empresa que 
gestiona l’establiment donarà 
a conèixer totes les activitats 
i accions projectades per a di·
namitzar l’alberg.

Els alumnes del primer curs internacional d’especialització paleontològica.

El líder ecosocialista d’ICV-EUiA, 
Joan Herrera, visita Montbui

Joan Herrera i Teo Romero durant la visita institucional feta a Montbui.

MONTBUI / REDACCIÓ

Divendres passat va ser a 
Montbui en visita institucio·
nal el secretari general d’Ini·
ciativa per Catalunya Verds i 
president del grup parlamen·
tari d’ICV-EUiA, Joan Herrera. 
Herrera anava acompanyat 
per una representació del seu 
partit encapçalada pel tam·
bé diputat d’ICV-EUiA, David 
Companyon i la regidora eco·
socialista a l’ajuntament mont·
buienc Coral Vázquez. Els 
representants d’ICV-EUiA van 
tenir una trobada institucional 
amb l’alcalde montbuienc Teo 
Romero i diferents membres 
de l’equip de govern munici·
pal, on van parlar especial·
ment de retallades i de les me·
sures paliatives que aplica el 
govern montbuienc en matèria 
d’ocupació. Durant la trobada 

Herrera es va mostrar sorprès 
perque “malgrat les altes ta·
xes d’atur, la Generalitat no ha 
aportat un euro a Montbui dins 
el Pla de Formació d’Ocupació 
Prioritària”. L’aplicació per part 
de la Generalitat de fortes re·
tallades en matèria d’ocupació 
va ser el tema bàsic de la tro·
bada, que va finalitzar amb la 
signatura al llibre d’Honor de 

l’ajuntament.
Finalitzada la visita institucio·
nal, la delegació d’ICV-EUiA 
es va desplaçar fins al Centre 
Cívic La Vinícola, on van pren·
dre part en una trobada amb el 
personal tècnic de Mont·Acti·
va, on van ser informats de les 
diferents accions en matèria 
de desenvolupament econò·
mic i ocupacional. 



Plànol de com quedarà l’accés a Puig Rabat i el Raval d’Aguilera, 
quan fa uns anys es feia només per un sol carrer.
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L’Espelt inaugura la pista esportiva i 
una zona per a la pràctica de l’skate

La zona per a la pràctica d’skate, durant la jornada d’inauguració.

La pista esportiva és un equipament reivindicat pels veïns.

ÒDENA / REDACCIÓ

Òdena va inaugurar el passat 
dissabte 11 de maig la pista 
poliesportiva i una zona pavi-
mentada amb estructures per 
practicar l’skate, a  l’Espelt.
La construcció d’aquest nou 
equipament municipal respon 
a una antiga reivindicació dels 
veïns de l’Espelt que fins a 
l’actualitat no disposaven de 
cap instal·lació per la pràcti-
ca d’activitats esportives. A 
més de la inauguració, que va 
comptar amb l’assistència de 
la directora de Serveis Terri-
torials de Governació i Rela-
cions Institucionals de la Ge-
neralitat de Catalunya, Rosa 
Carné, l’alcalde d’Òdena, 
Carles Casanova, membres 
de consistori odenenc i una 
bona representació de veïns  
de l’Espelt, es va  realitzar una 
exhibició d’skate a càrrec de 
joves aficionats  i seguidament 
es va oferir un refrigeri a tots 
els assistents.
Tot el conjunt d’aquestes ac-
tuacions, com la construcció 
de la pista poliesportiva, la pa-
vimentació i estructures de la 
zona d’skate i algunes millores 
en l’entorn, han suposat una 
inversió de 50.000 euros per 
part de la Generalitat de Ca-
talunya, en concert del Depar-

tament de Governació en el 
marc del PUOSC, 39.121’17 
euros de l’ajuntament, amb un 
préstec sense interessos de 
la Diputació de Barcelona, i 
26.22’26 euros procedents de 
recursos propis. La inaugura-
ció es va fer en el marc de les 

festes del Roser, la Festa Ma-
jor de l’Espelt, que va comptar 
amb un ampli i variat progra-
ma d’activitats  festives i es-
portives organitzades per l’As-
sociació Cultural Centre de 
l’Espelt i amb la col·laboració 
de l’ajuntament d’Òdena.

L’ajuntament realitza millores 
urbanes al barri de Sant Pere 

ÒDENA / REDACCIÓ

El camí que comunica La Font 
de Cal Enrich i el Toll del Ca-
ballé, al nord del nucli d’Òde-
na, ja té normalitzat el seu 
pas. Aquest camí, anomenat 
també Camí del Mas, ha estat 
arranjat després que aquest 
vial quedés malmès fa uns 
mesos.  El camí, per bé que 
és de titularitat privada, l’uti-
litzen els veïns de la població 
per accedir a la Font de Cal 
Enrich i també forma part de 
la Xarxa Local i del Pla d’Ex-
tinció d’Incendis. Ara, l’ajunta-
ment i el propietari han arribat 
a un acord per normalitzar-ne 
el seu ús. Per mitjà d’aquest 
conveni, aprovat pel Ple muni-
cipal, el Camí del Toll del Ca-
ballé quedarà restringit i serà 
només utilitzat pels vehicles 
d’emergència, veïns i per als 
vianants, mentre que es res-
tringirà el pas del trànsit rodat. 
L’ajuntament d’Òdena es farà 
càrrec de la senyalització i 
dels treballs de manteniment 
de la via, sempre avisant prè-
viament al propietari.

Es normalitza el pas 
al camí del Toll del 
Caballé d’Òdena

S’han instal·lat bancs en algunes zones, a més de millorar equipaments com el Centre Cívic.

ÒDENA / REDACCIÓ

L’ajuntament d’Òdena treba-
lla per a millorar els carrers, 
equipaments municipals, l’es-
pai urbà i l’entorn en general 
de tot el municipi i, en conse-
qüència, durant aquesta dar-
rera setmana, s’han realitzat 
millores en diversos punts del 
barri de Sant Pere.
Per una banda, s’ha instal·
lat dues noves  viseres a les 
entrades principals al Cen-
tre Cívic del Pla de la Masia. 
D’aquesta manera es disposa 
d’una nova coberta per la pro-
tecció de la pluja i inclemènci-

es del temps. Per l’altra, a la 
zona  de la parada de l’auto-
bús, al Carrer Carretera, s’han 
instal·lat dos bancs per seure 
i  poguer descansar, a més de 
fer més agradable aquest es-
pai. 
Ambdues actuacions donen 
resposta a diverses inquietuds 
que van fer arribar els veïns a 
l’ajuntament. En aquest sentit, 
el consistori odenenc recorda 
que “teniu a la vostra disposi-
ció l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà des d’on podem rebre tots 
els suggeriments i propostes 
de millora de l’entorn”.

Veïns d’Òdena recullen firmes 
contra una decisió municipal de 
canviar la circulació en carrers
ÒDENA / JORDI PUIGGRÒS

Un grup de veïns porta ja re-
collides 200 signatures de 
protesta per una decisió mu-
nicipal de canviar la circulació 
d’accés de vehicles als bar-
ris de Puig Rabat i el Raval 
d’Aguilera, a Òdena. 
Ja fa uns anys, l’accés a 
aquestes zones es feia a tra-
vés de l’avinguda Balmes, en 
els dos sentits de la circulació, 
fins que, al barri de la Font, es 
va optar per desviar la circula-
ció en el sentit de pujada per 
un altre carrer. Ara, l’Ajunta-
ment pretén fer el mateix una 
mica més amunt, ja en el barri 
de Puig Rabat, deixant única-
ment la circulació de baixada 
per l’avinguda Balmes. A te-
nor del nombre de signatures 
recollides, la mesura no ha 
agradat gens. Un dels veïns 
ha explicat a La Veu que “no 
pot ser perquè ho demanin 
quatre, s’hagi de perjudicar a 
la majoria”.
Els veïns han signat una llar-
ga carta dirigida al regidor 
de Governació Sergi Lozano, 
que consta de nou punts. En 
ella, s’exposa que la decisió 
municipal s’ha pres per poder 
permetre un correcte aparca-
ment de cotxes a l’avinguda 
Balmes, ja que, actualment, 
“hi ha vehicles que s’aparquen 
damunt la vorera i sovint tam-
bé en doble sentit, dificultant 
notablement la circulació i 
obligant a detencions per re-
gular el pas, que és especial-
ment complicat  pels vehicles 
·camions, tractors i d’altres· al 
tractar·se d’un tram estret, a 
més, de forta pendent”. 
Tot i això, els veïns no entenen 
que “enlloc de prohibir aquest 
fet en aquest tram concret 
del carrer  Balmes, es vulgui 
arbitrar una mesura que con-
siderem il·lògica i que com-
plica encara més la circulació 
que es dirigeix a les zones del 
Raval de Can Aguilera, Sant 
Bernabé, Puigrabat i altres, ja 

prou complicada amb el des-
viament pel carrer i travessia 
Bonavista, gens fàcil per als 
vehicles pesants”.
Els veïns afirmen que el canvi 
proposat ara fa que els més 
de 150 veïns afectats “es ve-
gin obligats a fer uns 80 me-
tres més de recorregut per 
accedir als seus domicilis”,  i 
argumenten que amb la nova 
mesura municipal “s’obligarà 
a fer pràcticament un nova 
detenció en plena pujada per 
accedir a la carretera del Ra-
val -per tant, més consum, 
més contaminació· que en el 
cas de camions i vehicles pe-
sants ·habituals en aquest re-
corregut- provocarà la invasió 
de part de la via de baixada de 
la carretera en haver de fer un 
gir de 45 graus amb poc espai 
i en pujada, amb perill evident 
pels vehicles que vinguin en 
sentit contrari”.
A més, segons el veïnat, la 
proposta de l’Ajuntament no 
facilitarà l’accés “a la zona de 
deixalleria que actualment és 
en el carrer Pedraforca, obli-
gant a tots els veïns a realit-
zar una circulació pel carrer 
Balmes i carrer Puigmal per 
accedir·hi. Decisió que consi-
derem sense cap sentit, des-
motivadora pel procés de reci-
clatge i incrementant per altra 
banda el cost mediambiental i 
desafavorint la sostenibilitat”. 
A més, com a conseqüència 
del canvi,  veïns de 13 cases 
“hauran de suportar més tràn-
sit, soroll i contaminació”.
Finalment, els veïns consi-
deren que el desviament que 
ja existeix de fa uns anys ha 
provocat entre els forasters 
que visiten familiars o amics 
“desorientació per la confusió 
de la via d’accés i la deficient 
senyalització i sovint se’ls ha 
d’anar a recollir a l’entrada 
d’Òdena, al carrer de la Font 
amb la carretera de Manresa, 
davant les oficines de la Cai-
xa”.
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Vilanova del Camí es declara 
territori lliure de fracking
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El Ple de Vilanova del passat 
dilluns va aprovar una moció 
presentada pel grup municipal 
d’ICV-EUiA per a declarar els 
municipis de la comarca de 
l’Anoia lliures de la tècnica de 
fractura hidràulica horitzontal, 
coneguda com fracking, una 
tècnica que segons denun-
cia la moció és dolosament 
agressiva amb l’entorn ja que 
necessita de grans quantitats 
d’aigua, de multitud de pous 
per a l’extracció del gas i dels 
hidrocarburs i de nombro-
ses perforacions a diferents 
nivells. El text demana a la 
Generalitat que suspengui els 
permisos d’investigació d’hi-
drocarburs per a iniciar les 
prospeccions per la tècnica 
del fracking a Catalunya, tant 
a l’empresa Montero Energy 
–com ja s’ha fet- com a qual-
sevol altra que ho demani.

La moció es va aprovar amb 
els vots a favor d’ICV-EUiA, 
ERC, PxC, VA, IPV-VV, PSC 
i la regidora no adscrita Marta 
Trullols, i amb l’abstenció del 
PP i el vot en contra de CiU. 
Segons el portaveu de CiU a 
Vilanova, Jordi Baron, el go-
vern català ha rebutjat les pe-
ticions de les empreses que 
havien mostrat interès a fer 
aquestes investigacions i ha 
creat un grup de treball inter-
departamental per fer un in-
forme sobre l’existència dels 
hidrocarburs al territori. Se-
gons Baron l’autorització de 
l’explotació per fracking no es 
fa perquè es desconeix que hi 
hagi jaciments que facin rendi-
ble la seva explotació i a més 
la decisió acaba depenent del 
govern central. “Estem en una 
fase que no es planteja la tèc-
nica sinó la prospecció”, va 
concloure.   

“Si no tinc feina me la invento”, un 
projecte de Vilanova, la Pobla i Òdena
CONCA D’ÒDENA / REDACCIÓ

Els ajuntaments de Vilanova 
del Camí, Òdena i la Pobla 
de Claramunt, amb el recol-
zament de Disseny=igualada, 
endeguen a partir d’aquest 
mes el programa “Si no tinc 
feina me la invento”, pensat 
per a persones que estiguin 
sense feina i que, més enllà 
del seva experiència profes-
sional o coneixements, prac-
tiquin aficions o tinguin habi-
litats en l’àmbit del lleure. Els 
proposen una trobada amb 
d’altres persones que es tro-
ben en una situació similar, 
per tal de compartir i associ-
ar habilitats i així visualitzar 
noves alternatives -conjunta-
ment o de manera individual- 
que suposin una solució a la 
seva situació de desocupació. 
Per tal de poder potenciar 
aquestes habilitats i poder-
les compartir amb d’altres 
persones que estan en una 
situació similar, s’ha orga-
nitzat pel proper dijous 6 de 
juny una trobada que tindrà 
lloc a la Sala Polivalent de 

Can Papasseit a Vilanova del 
Camí. En aquest acte podran 
visualitzar -en un treball en 
equip que Disseny=igualada 
els proposarà- noves alterna-
tives en l’àmbit professional 
o productiu i la possibilitat de 
trobar noves visions, afinitats 
o complementarietats que els 
permetin desenvolupar pro-
jectes individuals o compar-
tits. Un exemple podria ser el 
punt de coincidència entre una 
persona que fa, per exemple, 
espaguetis a la carbonara 
amb un toc especial, amb una 
altra que pugui desenvolupar 

un petita aplicació per a mò-
bils o per web i finalment una 
altra que disposi d’una moto, 
per explorar la viabilitat futu-
ra d’aquesta cuina concreta, 
via internet i a domicili. Cal 
destacar la coordinació dels 
tres ajuntaments promotors, 
Vilanova del Camí, Òdena i la 
Pobla de Claramunt, per tirar 
endavant de manera conjunta 
aquest projecte en un moment 
on trobar sinèrgies i treballar 
cooperativament significa un 
pas endavant en la línia d’op-
timitzar recursos econòmics i 
crear noves oportunitats.

Una de les trobades del projecte celebrada a Igualada.

L’associació Tatanka 
organitza diverses 
sortides per aquest 
cap de setmana

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Aquest diumenge 26 de maig, 
l’associació Tatanka torna a 
fer la sortida a la protectora 
d’animals de Vallirana. Tot-
hom qui vulgui pot anar-hi i 
passar un matí divertit i amb 
molta companyia per aquells 
gossets tan agraïts per la visi-
ta. La sortida serà des de Vila-
nova del Camí, a les deu del 
mati des de l’estació de tren, i 
la tornada serà a 2/4 de dues 
del migdia. Les persones que 
no tinguin cotxe poden anar 
amb altres grups.
També recordar que, pròpe-
rament, els alumnes de pri-
mer i el avançat de llengua 
de signes realitzaran un fes-
tival de cançons interpreta-
des en aquesta llengua. Serà 
demà 25 de maig a les set de 
la tarda; en acabar, hi haurà 
un berenar gratuït. El lloc de 
l’actuació serà a Vilanova del 
Camí, al Centre del Barri de la 
Pau (c/ Verge del Cap, 26). A 
més, totes aquelles persones 
que vulguin aprendre llengua 
de signes o perfeccionar po-
den  apuntar-se a la Excursió 
a Barcelona del diumenge. La 
sortida es a les deu des de 
l’estació de trens d’Igualada.

Els joves vilanovins ja poden 
gaudir de nova pista d’skate
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Des de fa alguns dies el jo-
vent gaudeix de la nova pista 
d’skate que hi ha al costat de 
l’Institut Pla de les Moreres. 
Tot i que fa ja alguns anys que 
es parlava de la creació de la 
pista, l’espai s’ha fet esperar. 
Tant és així que, fins i tot els 
joves, havien fet campanya 
per aconseguir un espai ade-
quat per fer ús de monopatins 
i patins. Des de finals de la 
setmana passada, la pista és 
una realitat gairebé a tocar de 
les pistes de petanca de San-
ta Llúcia i de l’institut vilanoví.
El regidor d’Obres i Urba-
nisme, Antonio Sánchez, ha 
explicat a Ràdio Nova que 
s’acaba d’adequar l’espai amb 
les tanques i el mobiliari ne-
cessari i s’ha mostrat satisfet 
d’haver pogut portar a terme 
el projecte. En aquest sentit, 
ha reconegut i aplaudit la ini-
ciativa d’un grup de set joves 
del municipi, de 10 a 13 anys, 
que van fer fins i tot una re-
collida de signatures per pre-
sentar-les a l’ajuntament i van 
aconseguir reunir un miler de 
firmes de suport.
Com qualsevol altre espai 
d’ús públic municipal, la pis-
ta d’skate tindrà uns horaris 
de funcionament per tal de 

respectar l’ordenança de con-
vivència i evitar molèsties ve-
ïnals. “Puc garantir que esta-
ran tranquils” ha dit el regidor, 
“tot i el soroll típic que hi pot 
haver durant el dia, com en 
qualsevol altre lloc públic on hi 
ha jovent”.

Inscripcions al Casal d’Estiu
D’altra banda, des del proper 
dilluns 27 i fins al divendres 
31 de maig es podran recollir 
les butlletes d’inscripció per al 
Casal d’Estiu 2013 que orga-
nitza l’ajuntament de Vilanova 
del Camí. Aquest és un dels 
programes d’estiu més desta-
cats al municipi, pensat un any 
més per a nens i nenes des de 
P3 fins a 6è. De l’1 al 26 de 
juliol podran fer manualitats, 
esports i gaudir de moltes 
aventures. 
Tot i que les inscripcions no es 
faran fins els dies 3 i 4 de juny, 
a partir de dilluns es podran 
recollir les butlletes, al Centre 
Obert i Espai de joc “El Cire-
ret” al carrer Alfons XIII, per 
començar a emplenar els fulls 
d’inscripció. No obstant això, 
no es garanteix tenir plaça re-
servada. Cal desctacar també 
que cada adult podrà inscriure 
un màxim de quatre infants, 
excepte si són germans.

Amb el nou pas que unirà les dues lleres, els caminants podran completar el circuit. 

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Les màquines ja estan treba-
llant en la construcció d’una 
nova passera al Parc Fluvial 
de Vilanova del Camí. Es trac-
ta d’una de les obres més des-
tacades i importants que es 
faran aquest mandat, segons 
assenyala el regidor d’Urba-
nisme, Antonio Sánchez, per 
la llarga reivindicació del veï-
nat. La passarel·la connectarà 
les dues lleres del riu i perme-
trà completar el circuit circular 
als caminants.
Tal i com ha explicat Sánchez, 
es tracta d’una obra llarga-
ment esperada i per la qual 
havia lluitat molt també l’ex re-
gidor de Medi Ambient, Fran-
cesc Viera. Finalment s’ha 
aconseguit arribar a un acord 
amb el propietari del terreny 
per comprar-li la part neces-

sària per ubicar la passera 
que havia estat molt reclama-
da per les persones que fan 
senderisme i ciclisme i que no 
podien  completar el circuit al 
voltant del parc ja que el recor-
regut quedava tallat en aquest 
tram. 
Segons el regidor, la passarel-
la serà una mica més gran del 
que en un principi es voldria, 
però la idea és facilitar el pas 
amb comoditat a caminants i 
bicicletes.
Sánchez s’ha mostrat molt 
satisfet d’aquesta petita gran 
obra que es podria portar a 
terme en poques setmanes i 
enllestir-se abans de l’estiu, 
quan el nombre de caminants i 
ciclistes és més gran, a causa 
del bon temps i els periodes 
de vacances, tant d’infants 
com d’adults.

Una nova passera completarà 
tot el circuit del Parc Fluvial
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L’ajuntament tanca l’exercici 
2012 amb un romanent positiu
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha tancat l’exer-
cici de l’any 2012 amb un 
romanent de tresoreria de 
649.074,51 euros. Així es va 
donar a conèixer en el Ple 
ordinari del passat dijous 16 
de maig. D’aquests més de 
600.000 euros, 334.511,58 
aniran destinats a cobrir inver-
sions importants d’anys an-
teriors. La resta, 314.562,93 
euros és l’estalvi lliure acu-
mulat d’exercicis passats. En 
els propers dies es convocarà 
la Comissió de Comptes que 
informarà del compte general 
de 2012, que inclou aquest ro-
manent.
En aquest Ple també es van 
ratificar, per unanimitat, les re-
solucions d’alcaldia referents 
a la disposició del Servei d’In-
formació i Atenció a les Dones 
(SIAD) de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena i a la contractació 

d’una agent d’igualtat.
En l’apartat d’informes i pro-
postes d’alcaldia, l’alcalde 
poblatà va informar sobre 
diversos temes. Una de les 
qüestions a què es va referir 
va ser a la realització d’un es-
tudi per optimitzar la despesa 
de l’enllumenat públic de tot el 
municipi, que té un cost anual 
d’uns 87.000 euros. La pro-
posta que es vol portar a la 
pràctica consistiria en apagar 
un fanal de cada tres entre les 
dotze de la nit i 2/4 de sis de la 
matinada.  Amb aquesta me-
sura s’estima que hi hauria un 
estalvi d’uns 6.000 euros anu-
als. Per adaptar la instal·lació 
caldria fer una única inversió 
inicial de 5.445 euros. En un 
principi, aquesta prova es faria 
als barris de les Cases Noves 
i les Garrigues, que són els 
que registren més consum i, 
per tant, on hi hauria un major 
estalvi, i s’aniria aplicant, gra-
dualment, a la resta del poble. 

La Setmana de la Gent Gran de la 
Pobla arriba a la catorzena edició

Alguns dels tallers preparats seran intergeneracionals, entre avis i néts.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La Pobla de Claramunt viurà, 
del 27 de maig al 2 de juny, la 
Setmana de la Gent Gran, que 
arribarà a la catorzena edició. 
Aquestes activitats, que s’or-
ganitzen des de la regidoria de 
Benestar Social de l’Aaunta-
ment, es clouran amb un dinar 
en homenatge a la gent gran, 
que presidirà Ramon Terras-
sa, director general d’Acció 
Cívica i Comunitària del de-
partament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de 
Catalunya.
Les propostes començaran el 
dilluns 27 de maig amb l’es-
pectacle Juguem Plegats, 
que tindrà lloc a partir de 2/4 
de sis de la tarda al parc de 
Sant Galderic. És una activitat 
intergeneracional en què hi 
participaran nens i avis. A més 
de diversos jocs, hi haurà l’ac-
tuació dels alumnes de quart 
de l’escola Maria Borés, que, 
sota la direcció de la professo-
ra Marta Royo, ballaran dues 
cançons, Fil de Llum, de l’àl-
bum musical d’Andreu Rifé i 
que va ser la banda sonora de 
la sèrie Polseres Vermelles, i 
Vull estar amb tu, dels Catar-
res. Des del Cau Jove també 
es representarà un esquetx, 
en què hi participaran nois i 
noies del poble, i el grup que 
els dimarts fan classes de sar-
danes oferiran una ballada.  
El dimarts 28 de maig hi hau-

rà un taller de cuina d’estiu, a 
càrrec de Carme González, 
que es farà a les sis de la tar-
da al Local Social de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Per al dia 
següent, el dimecres 29 de 
maig, s’ha programat una sor-
tida a Calella de Palafrugell, 
que inclourà una visita guia-
da per aquesta població i un 
dinar en un restaurant a prop 
del mar. L’autobús sortirà a 
les vuit del matí des de l’Hotel 
Robert. El dijous 30 de maig, 
a les sis de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, hi haurà un 
concurs de ball, que arribarà a 
la quarta edició. Les parelles 
participants hauran de ballar 
cinc balls, el txa-txa-txa, un 
pasdoble, foxtrot, tango i vals. 
Les inscripcions es faran el 
mateix dia de l’activitat, i des-
prés del concurs, hi haurà ball 
amb el músic Amaro. 

El dissabte 1 de juny la cone-
guda cantant i ballarina brasi-
lera Regina Do Santos oferirà 
un espectacle, que tindrà lloc 
a les set de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. La XIV Set-
mana de la Gent Gran s’aca-
barà el diumenge 2 de juny 
amb un dinar en homenatge a 
la gent gran, que es farà a par-
tir de les dues del migdia a la 
plaça dels Països Catalans, i 
que presidirà Ramon Terrassa, 
director general d’Acció Cívica 
i Comunitària del departament 
de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalu-
nya. En el transcurs d’aquest 
acte s’homenatjarà l’avi i l’àvia 
més gran del municipi, Paulí 
Valiente, de 96 anys, i Rosa 
Mañosas, de 100. També es 
farà un reconeixement als po-
blatans nascuts entre el 1927 
i el 1929. 

L’escola de La Pobla va dedicar una setmana a les tradicions catalanes. 

Els alumnes de l’escola Maria 
Borés treballen les tradicions 
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’escola Maria Borés de la Po-
bla de Claramunt va centrar la 
Setmana de l’Eix, del 13 al 17 
de maig, en les festes i tradici-
ons catalanes. Durant aquests 
cinc dies, els alumnes van 
participar en diferents activi-
tats i tallers, com aprendre a 
jugar a la xarranca, a construir 
diversos instruments o a ela-
borar menjars. Les propostes 
es van dividir en quatre eixos: 
cuina, danses tradicionals, 
jocs populars i folklore. En 
l’eix de cuina, els alumnes van 
elaborar diferents menjars, 
com galetes, coques dolces i 
salades, crema catalana o pa-
nadons. Quant a les danses 
tradicionals, els estudiants 
van aprendre balls tradicionals 
i folklòrics catalans. Aquesta 
activitat també es va fer exten-
siva a les mares i pares, que 
van poder practicar els matei-

xos balls que havien après els 
seus fills. Les bitlles catalanes, 
la xarranca, tibar la corda, ar-
rencar cebes o saltar a corda 
són alguns dels jocs populars 
que van poder conèixer els 
nens i nenes durant aquesta 
Setmana de l’Eix. I pel que fa 
al folklore, els Falcons de Va-
llbona d’Anoia van fer un taller 
en què van explicar diferents 
aspectes, com el vestuari que 
utilitzen, les figures que pugen 
o com s’entrenen.
L’últim dia, el divendres 17 de 
maig a la tarda, hi va haver 
una festa amb una cercavila 
amb els gegants i capgrossos 
de la Pobla. També es va fer 
una demostració de les dan-
ses apreses, acompanyades 
amb la música dels instru-
ments construïts pels nens i 
nenes de l’escola, a més de 
l’actuació dels Dimonis de Ca-
pellades. 

Dilluns tindrà lloc 
la xerrada gratuïta, 
“Claus per a un 
naixement feliç”

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aura naixement i Família 
Verda, dues empreses ano-
ienques dedicades a la ma-
ternitat conscient, celebraran 
la Setmana Mundial del Part 
Respectat 2013 amb una pro-
posta oberta a tothom. Han or-
ganitzat una xerrada gratuïta 
pel proper dilluns 27 de maig a 
2/4 de vuit del vespre a l’Espai 
Cívic Centre d’Igualada. La 
llevadora Maria Teresa Mon-
cunill donarà les “Claus per a 
un naixement feliç” tant a casa 
com a l’hospital. Explicarà què 
poden fer les mares per a pre-
parar el part, què cal saber i 
com podem contribuir al “nai-
xement respectat i amorós” 
dels fills. Família Verda és una 
entitat vilanovina que des de 
fa alguns mesos porta a terme 
diferents propostes educati-
ves al municipi, un taller de 
Reiki per a embarassades. 

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subcriptor

E.mail

PELS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

SORTEGEM
 1 SOPAR PER DUES PERSONES

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL RESTAURANT 

carpaccios • crêperia • amanides
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La nova Biblioteca de Montbui serà 
una realitat a finals d’aquest any

Les obres de la segona fase de Mont-Àgora van a bon ritme.

MONTBUI / REDACCIÓ

Després de quatre mesos 
d’obres, la construcció de la 
nova Biblioteca de Montbui 
marxa a bon ritme. La nova 
biblioteca serà el primer ser-
vei en funcionament del futur 
Centre Cultural Mont-Àgora, 
del qual s’està realitzant la 
segona fase. Precisament en 
aquest període de l’actuació 
s’ha treballat especialment en 
el tancament i el sistema de 
compartimentació de l’edifici. I 
també està prevista la urbanit-
zació de les voreres exteriors 
de l’edifici.
La Biblioteca disposarà d’una 
superfície de més de 1.300 
metres quadrats (repartits en-
tre la planta baixa i la planta 
primera de l’edifici). Aquesta 
biblioteca, a la qual s’hi ac-
cedirà per la planta baixa, 
comptarà amb diferents àrees 
temàtiques (revistes i diaris, 
espai infantil…). Tanmateix, a 
la primera planta es disposarà 
d’una gran sala d’informació i 

també hi haurà el fons geneal, 
amb més de 500 metres qua-
drats. No hi faltaran diferents 
espais polivalents, com ara 
una sala de música i imatge, 
un espai de suport, un altre 
de direcció, un espai de dipò-
sit documental, un magatzem 
logístic, etc. La nova bibliote-
ca disposarà d’un major espai 
per al fons bibliogràfic, sales 
més grans per a llegir i estu-
diar, més serveis, i un notable 
increment de les seves col-
leccions. Tot això suposarà 

una millora considerable per 
als seus usuaris.
Els treballs d’aquesta segona 
fase es troben bastant avan-
çats, però no seran una realitat 
fins al darrer terç d’aquest any. 
Les obres d’aquesta segona 
fase van a càrrec de l’empre-
sa BYCO (Invisa Construcci-
ón).  L’import d’adjudicació va 
ser de quasi dos milions i mig 
d’euros, subvencionats  a tra-
vés del PUOSC i la Llei Barris 
de la Generalitat i a través de 
la Diputació de Barcelona.

Alt percentatge d’aprovats en 
la prova d’accés a Grau Mitjà
MONTBUI / REDACCIÓ

Durant la setmana passada 
es coneixien els resultats dels 
alumnes que han realitzat el 
curs de preparació per a la 
prova d’accés de Grau Mit-
jà de Formació Professional. 
Aquest curs, que s’organitza 
a Montbui des de fa tres anys 
–promogut per l’ajuntament i 
la Diputació de Barcelona-, ha 
aconseguit enguany un per-
centatge d’aprovats rècord. 
Dels 13 alumnes presentats 
enguany a examen, 10 han 
aconseguit aprovar, el què 
suposa un 72%. Cal destacar 
que en anteriors convocatò-
ries aquesta xifra d’aprovats 
havia estat del 66% al curs 
2010-2011, i del 55% al curs 
2011-2012.
El curs de preparació per a 
la prova d’accés de Grau Mit-
jà de Formació Professional 
s’ha dut a terme durant els 
darrers mesos a la biblioteca 
de l’escola Antoni Gaudí, i hi 
han participat els majors de 17 
anys que no disposaven del tí-
tol de graduats en ESO i que, 
en superar la prova, podran 

accedir a estudis d’un perfil 
més laboral com són els cicles 
de Formació Professional.
El curs d’enguany ha estat tot 
un èxit de resultats, tant per 
la motivació de l’alumnat com 
del professorat. De bon co-
mençament hi havia una vinte-
na d’inscrits, però una minoria 
no van poder acabar el curs, 
ja fos perquè eren persones 
que trobaven feina i no podien 
compatibilitzar feina i estudi, o 
bé perquè trobaven un nivell 
d’exigència elevat, especial-
ment a les assignatures de 
matemàtiques i anglès.  
Finalment, de les 14 persones 
que van finalitzar el curs, 13 
van fer els exàmens, amb un 
resultat molt positiu, i que des 
de l’ajuntament es valoren de 
forma molt notable. Com expli-
ca l’alcalde Teo Romero, “tot el 
que suposi millorar la formació 
dels nostres ciutadans és una 
prioritat. Per accedir al mercat 
laboral cada vegada és més 
important tenir una bona pre-
paració i des de l’ajuntament 
seguirem apostant per aques-
tes iniciatives”. 

La Tossa de Montbui va acollir 
un any més l’Aplec del Roser

Per acabar la jornada es va fer la ballada dels gegants.

MONTBUI / REDACCIÓ

La Tossa de Montbui es va 
convertir diumenge passat en 
l’escenari de la gran festa de 
la primavera. Enguany amb 
un temps més fresc del que és 
habitual, però que no va ser 
obstacle perquè s’hi aplegues-
sin centenars d’anoiencs en 
una matinal plena d’activitats. 
Cal destacar que durant tota 
la matinal va estar en funcio-
nament un servei d’autobusos 
“llançadora” que cada mitja 
hora anava pujant i baixant els 
assistents.
Així, de bon matí, es va fer la 
tradicional caminada fins a La 
Tossa des dels diferents nuclis 
montbuiencs i un cop arribats 
a dalt del cim, es va  organit-

zar una arengadada popular 
a l’esplanada del castell, a 
càrrec l’Associació de Veïns 
La Margarida. Poc després 
es realitzaria una ballada de 
sardanes amb la Cobla Res-
sò i els tradicionals sortejos. 
Durant tot el matí es va poder 
veure una mostra de cartells 
d’antigues edicions de l’Aplec 
del Roser i al migdia va arribar 
el moment de l’ofici solemne, 
presidit pel mossèn Josep M. 
Pujol. La missa va comptar 
enguany amb la participació 
de la coral Si Fa Sol. En clou-
re, es va dur a terme el reparti-
ment de roses. Per acabar, els 
grallers i timbals de Montbui 
van amenitzar un ball amb els 
gegants de La Tossa.

L’OMIC serà el proper 
dilluns a Montbui per 
atendre les consultes 
dels consumidors 

MONTBUI / REDACCIÓ

El proper dilluns 27 de maig, 
entre 2/4 d’onze del matí i la 
una del migdia, estarà present 
a Santa Margarida de Montbui 
la Oficina Mòbil d’Informació al 
Consumidor (OMIC). Com és 
habitual, els tècnics de con-
sum de la Diputació de Bar-
celona atendran les consultes 
dels ciutadans del municipi 
en matèries tan diverses com 
consum, comerç, drets dels 
consumidors, compra i lloguer 
d’habitatge, serveis bancaris, 
vehicles, etiquetatge i garantia 
dels productes, servei de post-
venda, assegurances, viatges, 
entre d’altres.  
L’OMIC és un servei que ofe-
reix la Diputació de Barcelona 
i que visita de forma periòdica 
els diferents municipis de la 
província de Barcelona, po-
sant-se al servei del consu-
midor de forma gratuïta. Així, 
aquest proper dilluns serà tot 
el matí a Montbui.

Obertes les inscripcions per a 
les activitats d’estiu a Montbui
MONTBUI / REDACCIÓ

Per segon any consecutiu 
són les Ampes, entitats i di-
ferents esplais les encarrega-
des d’organitzar directament 
les activitats d’estiu a Montbui. 
D’aquesta manera, els pares i 
mares dels infants tenen dife-
rents possibilitats per inscriure 
els infants a les activitats.
Un any més, una de les pro-
postes és l’Esport Esplai, 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 juliol. L’Esport 
Esplai proposa potenciar la 
pràctica del tennis, així com 
d’altres activitats esportives 
per als infants, sempre en 
horari de matí, de nou a una. 
Tampoc no hi faltaran sortides 
a la piscina municipal d’estiu 
de Montbui, jocs esportius, ac-
tivitats, etc. Els interessats a 
prendre part en l’Esport Esplai 
es poden adreçar al local so-
cial del Club Tennis Montbui, 
que està ubicat a Can Passa-
nals. Cal destacar que les pla-
ces són limitades.
Una altra de les propostes és 
la organitzada per l’AMPA de 
l’Escola Antoni Gaudí. El Ca-
sal d’Estiu 2013 es realitzarà 
des del 25 de juny i fins al 26 
de juliol. Les inscripcions es 
podran fer per setmanes o bé 

tot el perídoe complet. El preu 
per setmana és de 31 euros i 
el de tot el casal de 140. Les 
activitats es faran entre les 
nou del matí i les dues de la 
tarda, de dilluns a divendres. 
Es faran nombroses activitats 
lúdiques, esportives, balls, 
piscina, excursions, etc. Les 
inscripcions es poden formalit-
zar fins el 31 de maig a l’AMPA 
de l’Escola Antoni Gaudí. Es 
realitzarà una reunión infor-
mativa el proper 6 de juny a 
2/4 de vuit a la mateixa escola.
L’AMPA de l’escola Gar-
cía Lorca també té a punt 
“Esports&Estiu”. En aquesta 
activitat els nens i nenes po-
dran triar entre realitzar gim-
nàstica rítmica o poliesportiu, 
i els participants podran fer 
diferents activitats com gim-
canes, piscina, jocs, maqui-
llatges, repàs, etc. Tammateix 
es farà una excursió a l’Aqua-
tic Park de Port Aventura. A 
“Esports&Estiu” es dividiran 
els nens i nenes en grups se-
gons l’edat i segons l’opció 
d’esport triada.
D’aquesta manera, tots els 
pares i mares interessats en 
algunes de les activitats que 
s’ofereixen per als infants de 
cara al període de vacances, 
poden fer la inscripció durant 
aquests dies en la oferta que 
desitgin.
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Tot a punt per a la tercera 
edició de l’Anoia Race Tour
TOUS / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana, dis-
sabte 25 i diumenge 26 de 
maig, tindrà lloc l’Anoia Race 
Tour a Sant Martí de Tous. Es 
tracta d’un esdeveniment que 
permet conèixer el territori a 
través de l’esport, la gastrono-
mia i altres activitats lúdiques i 
culturals. Els participants han 
pogut escollir entre diferents 
curses en BTT, una cursa a 
peu o una caminada popular 
amb diferents opcions segons 
el nivell de dificultat. A més a 
més, l’activitat es combinarà 
amb un menú degustació amb 
productes del territori a càrrec 
dels restaurants de la zona.
L’Anoia Race Tour pretén ser 
un esdeveniment familiar on 
els acompanyants dels espor-
tistes també puguin gaudir de 
l’experiència. Per això, hi ha 
l’opció d’acampada lliure on 

hi haurà un seguit d’activitats 
complementàries, sopar i mú-
sica a l’aire lliure durant dis-
sabte tarda i nit. També s’ha 
organitzat una fira de produc-
tors agroalimentaris de la co-
marca amb embotits i format-
ges, pa i coques, mel i fruits 
secs.  

L’Anoia, destí turístic
Anoia Turisme del Consell 
Comarcal de l’Anoia junta-
ment amb l’empresa d’esde-
veniments esportius Ocisport 
organitzen per tercer any con-
secutiu l’Anoia Race Tour, dos 
dies d’esport, gastronomia i 
cultura que permeten conèi-
xer i gaudir de la comarca en 
família. L’objectiu de l’esde-
veniment és oferir una oferta 
de qualitat a la vegada que es 
posiciona l’Anoia com un destí 
pel turisme esportiu i familiar.

El Castell de 
Miralles acull 
aquest diumenge el 
tradicional aplec
STA. MARIA DE MIRALLES / LA VEU

Aquest diumenge 26 de maig 
tindrà lloc l’Aplec del Castell 
de Miralles, amb la tradicional 
caminada popular per la serra 
de Miralles, sortint de la Plana 
del Castell a les vuit del matí, 
amb un circuit circular d’unes 
tre hores de durada. A més a 
més, a partir de les deu del 
matí, tindrà lloc una botifarra-
da popular, amb un preu de 
tres euros per persona, amb la 
beguda inclosa. Seguidament, 
a les onze hi haurà l’actuació 
de la Coral La Gatzara d’Igua-
lada, per a finalitzar a les dot-
ze del migdia, a l’Esglèsia Ro-
mànica del Castell. 

Sortida de la Gent Gran
D’altra banda, com cada any, 
la Gent Gran de Miralles fan 
una sortida per a conèixer 
algun indret de Catalunya. 
Aquest any la sortida va ser el 
passat 16 de maig i la visita va 
ser a Sant Miquel de Fai i Cal-
des de Montbui.
Hi varen participar unes qua-
ranta persones que varen po-
der gaudir d’un matí a la na-
tura en l’espai natural de Sant 
Miquel del Fai. Varen veure 
els diferents espais com la ca-
pella, la cova, el salt d’aigua i 
fins i tot van poder tastar un li-
cor d’herbes fet pels mateixos 
monjos. A més, després de di-
nar es va fer una visita la vila 
termal de Caldes de Montbui, 
on les fonts rajen aigua a uns 
60-80ºC.

“Una medalla para la 
conejitas” és l’obra 
que es representarà 
demà a Carme
CARME / REDACCIÓ

Demà dissabte, 25 de maig a 
les sis de la tarda, als locals 
del Teatre de Carme es po-
drà veure l’obra “Una medalla 
para las conejitas” de la com-
panyia Teatratónitos. 
En un cabaret sense pretensi-
ons de Los Angeles als anys 
60, treballen les conilletes 
Margarett Murel, Pauline Obi-
on i Ruby Rufián, instruïdes 
per la seva particular Mada-
me. Després d’una rellisca-
da nocturna, les conilletes es 
desperten a la suite d’un ho-
tel de Santo Domingo, soles i 
amb ressaca. Aviat descobri-
ran que alguna cosa passa... 
Les entrades es podran com-
prar anticipadament a l’ajunta-
ment o bé el mateix dia de la 
representació a taquilla.

Carme finalitza el taller 
d’arranjament de capgrossos

Els talleristes, amb els capgrossos arranjats i el nou capgrós, el Paraire.

CARME / REDACCIÓ

El darrer taller que Carme 
va organitzar per a la festa, 
“Fem un capgròs i arrangem 
els que tenim” va finalitzar el 
passat dissabte. El taller ha 
estat finançat pel Centre de 
Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
dins del programa Tallers per 
la festa, activitat promoguda 
i coordinada per l’associació 
cultural SOLC.
Des del dissabte 23 de març, 
als locals de la rectoria de 
Carme i sota les directrius 
del Txema Rico, professional 
responsable del taller, un to-
tal de dotze persones entre 
infants i adults van restaurar 
set dels capgrossos existents 
a Carme, un dels quals cedit a 
l’ajuntament per Toni Bernaus, 
i van fer el nou capgròs del 
poble, el Paraire. Ara, abans 
del seu bateig oficial, cal-
drà però buscar-li un nom. El 
motiu d’escollir un paraire va 

ser per la història escrita que 
s’ha trobat, poc coneguda per 
molts, i que diu que a Carme 
l’únic gremi que va existir va 
ser el dels paraires, persones 
que es dedicaven a preparar 
la llana abans que fos con-
vertida en draps. La rentaven, 
l’emborraven i la pentinaven 
abans que esdevingués un 
teixit. Això ho varen poder fer 
gràcies a la importància de 
l’aigua i del seu rec. El 1733 
fou legalitzada la confraria 
dels paraires de Carme, que 
tingué continuïtat fins el 1860.  
Amb aquest taller doncs, s’ha 
aconseguit també recuperar 
part de la història de Carme, 
i s’aprofitarà el bateig oficial 
del nou capgròs per a fer una 
explicació acurada del gremi 
dels paraires del poble, acom-
panyada d’una representació 
del treball que realitzaven. La 
data del bateig i de l’acte en 
què es donarà a conèixer el 
passat dels pararires de Car-
me està encara per concretar 
però.

Aquest diumenge tindrà lloc la 
7a Marxa Malalts de Bici
PIERA / REDACCIÓ

Aquest diumenge 26 de maig 
tindrà lloc la 7a Marxa Malalts 
de Bici, una cursa inclosa dins 
la Challenger Penedès-Anoia. 
Enguany, la cursa recorre una 
distància de 31 quilòmetres 
amb un desnivell acumulat de 
989m. Hi haurà dos avitualla-
ments, botifarrada i premis per 
als tres primers corredors de 
cada categoria. Les inscrip-
cions anticipades es poden 

fer mitjançant la pàgina web 
www.manjisoft.com i també 
el mateix dia de la cursa, de 
les vuit a les nou del matí, al 
Gall Mullat. Els preus per a les 
inscripcions són per a les an-
ticipades, en federats, de 12 
euros, mentre que per als no 
federats, de 17 euros. 
La marxa està organitzada per 
l’entitat Malalts de Bici i comp-
ta amb el suport de l’ajunta-
ment de Piera i la Diputació.

Darrers dies per a inscriure’s a 
la matinal esportiva de Piera
PIERA / REDACCIÓ

Fins el proper dilluns 27 de 
maig, l’Escola Herois del Bruc 
té les inscripcions obertes per 
a la matinal esportiva de pro-
moció de les activitats esco-
lars, en una jornada que ofe-
reix activitats amb rotació de 
diversos esports. 
La matinal tindrà lloc el dis-
sabte 8 de juny, de deu a una 
del migdia, a l’Escola Herois, 
amb activitats promocionar 

l’esport escolar i incentivar la 
inscripció de futurs esportistes 
per al curs escolar 2013-2014.
En aquesta jornada hi haurà 
activitats amb rotació de diver-
sos esports com partits de fut-
bol, handbol, mazaball i bàs-
quet. En cada prova hi haurà 
un monitor o monitora que ex-
plicarà i dinamitzarà l’activitat 
que es portarà a terme. D’altra 
banda, també hi haurà diver-
sos jocs per a totes les edats.

Els participants al taller de l’EsmufaP d’aquest mes de maig.

Piera viu un cap de setmana 
musical amb vàries propostes
PIERA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana ha 
sigut molt intens per a l’Aula 
Municipal de Música, amb la 
presentació del disc de la pro-
fessora de cant modern Laura 
Roig i la sessió de l’EsmufaP 
corresponent al mes de maig. 
El passat dissabte 18 de maig 
la professora de cant modern 
de l’aula, Laura Roig, va pre-
sentar el seu nou disc, Intro-
ducing, amb el grup Laura 
Guarch Trio, al Bar Nou Fo-
ment de Piera. Per a la pre-
sentació es va preparar un 
acte amb la participació d’al-
guns dels seus alumnes de 
l’Aula Municipal de Música; va 
ser un format de cafè-concert 
que volia fusionar la feina d’un 
treball professional amb el que 
es fa a l’escola de música. 

L’acte va ser un èxit de públic, 
que va gaudir de la música 
d’aquesta cantant d’Ulldecona 
amb la col·laboració dels seus 
alumnes.
D’altra banda, diumenge al 
matí va tenir lloc una nova 
sessió de l’EsmufaP. Aquesta 
vegada les activitats van girar 
a l’entorn de les músiques del 
món, amb quatre tallers de 
pràctica instrumental, dansa, 
audició i veu en família, que 
van acabar amb una perfor-
mance final per part de tots els 
assistents. La pròxima sessió 
de l’EsmufaP està prevista per 
al proper diumenge 30 de juny 
i continuarà tenint com a ob-
jectiu servir d’experiència mu-
sical en família. Està oberta a 
tothom qui vulgui passar una 
estona fent activitats musicals.
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Tot a punt per viure de nou aquest cap de 
setmana una matinal de motor i emoció 

Foto guanyadora del concurs fotogràfic de l’edició anterior.

IGUALADA / LA VEU

Durant aquest cap de setma-
na, dissabte 25 i diumenge 26 
de maig, tindrà lloc la 3a Mati-
nal 4x4 Ciutat d’Igualada, or-
ganitzada des de la secció de 
4x4 del Moto Club Igualada. 
Des de les nou del matí i fins 
a les dues del migdia, tothom 
qui vulgui i disposi d’un vehicle 
SUV 4x4 de sèrie o un vehi-
cle preparat, pot apropar-se al 
terreny habilitat al quilòmetre 
554,5 de l’Avinguda Catalu-
nya, l’antiga N-II, i inscriure’s 
per a participar-hi.
Tal i com ens explica un dels 
seus organitzadors, en Joan 
Tomàs, la idea d’organitzar 
una matinal de 4x4 a Igualada 
va sorgir després de participar 
al Campionat de Catalunya, 
juntament amb en Xavi Barga-
lló, veient que les sortides de 
4x4 anaven en augment, igual 
que el nombre d’aficionats 
d’aquest món. Així, fa tres 

anys, van crear la primera Ma-
tinal de 4X4 a Igualada, amb 
una gran acceptació per part 
del públic. Segons Tomàs, 
“nosaltres som d’Igualada i 
volem fer coses per Igualada, 
i aquesta ens va semblar una 
molt bona iniciativa, que en 
part cal agraïr a l’ajuntament 
d’Igualada i a PIMA per a la 
cessió dels terrenys”. 
La Matinal tindrà lloc en un 
dels solars de l’Avinguda 
Catalunya i enguany, a dife-
rència de les dues primeres 
edicions, s’ha decidit fer en 
dues matinals, el dissabte 25 
i el diumenge 26. Joan Tomàs 
explica que “en les darreres 
edicions vam tenir molt bona 
participació i en alguns casos 
es feia una cua força llarga de 
cotxes que hi volien participar-
hi”, per aquest motiu, l’organit-
zació va optar per a fer la ma-
tinal en dos dies, “així, aquell 
que no pugui venir el dissabte, 

ho podrà fer el diumenge, i 
qui vulgui, podrà gaudir de les 
pistes els dos dies”, comenta 
Tomàs. En aquest sentit, la 
inscripció, que es farà el ma-
teix dia de participació, i es 
pot fer per a un sol dia, amb 
un cost de 20 euros, amb l’es-
morzar inclós, o de dos dies, 
amb un cost de 30 euros. To-
màs destaca que aquesta és 

una activitat oberta a tothom, 
ja que la pista adequada té di-
ferents nivells de dificultat, així 
aquelles persones que tinguin 
un vehicle SUV (Sport Utility 
Vehicle) 4x4 de sèrie pot par-
ticipar-hi, encara que mai hagi 
pres part d’una activitat com 
aquesta, a més d’aquells que 
tinguin un vehicle preparat. 
“El què també volem, és que 

la gent vingui i ho provi; molts 
quan arriben, primer es miren 
el terreny, la dificultat de les 
pistes, s’hi apunten, esmorzen 
tranquil·lament i després s’ani-
men a participar-hi, podent es-
collir quina prova fer i quina 
no”. Des de l’organització tam-
bé es destaca que sempre es 
disposa d’un vehicle per a po-
der remolcar qualsevol partici-
pant que es quedi encaltllat, a 
més de vetllar per la seguretat 
i impedir que qualsevol perso-
na faci ús del seu vehicle de 
forma temerària. 
La matinal també destaca 
per organitzar activitats com-
plementàries per tothom qui 
vulgui, no només els parti-
cipants, ja que com afirma 
Joan Tomàs, “hi ha molta gent 
que potser només ve a mirar 
i aprofita per a fer fotografies 
que acaben sent realment es-
pectaculars”. És per això que, 
paral·lelament a la matinal 
també tindrà lloc un concurs 
fotogràfic amb les imatges 
més espectaculars d’aquesta 
3a Matinal. Es premiaran tres 
fotografies guanyadores, amb 
un primer premi de 100 euros,  
un segon premi de 75 i un ter-
cer premi de 50 euros; cada 
participant pot optar només 
a un dels premis i el guanya-
dor, serà portada dels pòsters,  
flyers i samarretes de la pro-
pera edició de la matinal. Les 
fotografíes es presentaran 
únicament per correu electrò-
nica a concurs@4x4igualada.
com.

Joan Tomàs, un dels organitzadors, durant la preparació de la pista.
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Matinal 4x4 Ciutat d’Igualada                              

La pista comptarà amb zones de diferent 
dificultat, pensades per a tot tipus de públic 

Una de les zones més complicades en les anteriors matinals va ser aquesta en què els pocs atrevits no van poder sortir de l’aigua.

Tot tipus de materials com troncs, bigues, tubs o blocs de ciment completen la pista.

IGUALADA / LA VEU

Aquesta és una activitat ober-
ta a tothom, des de les nou 
del matí i fins a les dues del 
migdia. Cinc hores doncs en 
què es pot participar de la pis-
ta que s’ha estat preparant al 
llarg d’aquesta setmana. Du-
rant la matinal, la organització 
estarà repartida en diferents 
zones de les dues pistes que 
hi ha preparades, una pista 
per a vehicles 4x4 de sèrie 
i SUV, amb zones d’una di-
ficultat més baixa, tot i que 
l’organització destaca que qui 
no està acostumat a aquest 
tipus de circuit, pot represen-
tar algun tipus de dificultat. El 
tipus de zones que hi haurà en 
aquesta primera pista poden 
ser forats amb unes bigues de 
tren per a passar-hi per sobre 
i no caure al mig, una bassa 
d’aigua, o una zona en forma 
de “v”, en què cada participant 
podrà optar per anar recte o 
bé pel costat, decantant el 
cotxe a mesura que s’avanci.  

D’altra banda, la segona pista 
serà per a vehicles preparats, 
amb reductores, més alts que 
els altres, rodes i suspensions 
ja preparades per aquest ti-
pus de pistes. Tot i haver una 
pista més difícil, la organitza-
ció destaca que la majoria de 
participants volen començar 
per la pista més fàcil i després 
opten per zones més difícils. 
D’aquesta segona pista, una 
de les zones més destaca-
des, diu la organitació,és la 
“poza”, “un forat de dos o tres 
metres de profunditat, ple d’ai-
gua i fang, amb una pujada 
força dreta per a sortir-ne; cal 
dir que l’any passat, ningú va 
aconseguir superar la prova”.  
També cal dir que tots els par-
ticipants podran decidir quina 
de les dues pistes realitzar, en 
funció del vehicle que portin, 
i escollir també quines zones 
provar, tenint la opció de sal-
tar-se una zona en el cas que 
no es vulgui fer o hi hagi algun 
vehicle que l’estigui fent. 

El naixement dels vehicles tot 
terreny i la seva popularització
Un vehicle tot terreny, co-
negut simplement com 
“jeep” o 4x4, és un tipus 
d’automòbil dissenyat per 
a ser conduït per tot tipus 
de terreny. Aquests auto-
mòbils van sorgir com a 
necessitat en les guerres 
de principis del segle XX, 
i van ser adaptats per a 
ús civil i aprofitats per a 
realitzar travessies, vigilar 
zones protegides i mou-
re’s en terrenys aspres o 

relliscosos. Però la popu-
larització d’aquest tipus de 
vehicle, va obrir les portes 
del mercat al vehicle es-
portiu utilitari (SUV, de les 
sigles angleses Sport Utili-
tary Vehicle). Aquest és un 
automòbil tot terreny que 
té xassís i està adaptat per 
a un ús majoritari en asfalt. 
Aquests no disposen de 
reductora i poden no tenir 
tracció a les quatre rodes, 
la seva suspensió té re-

corregut menor i el refús 
al pis és menor. En el 
cas del SUV, encara que 
són més capaços en al-
guns terrenys, no comp-
tem amb reductores i la 
seva capacitat de sortejar 
obstacles és menor que 
en els altres vehicles tot 
terreny. També solen ser 
menys resistents davant 
l’ús intensiu en condici-
ons adverses de conduc-
ció. 
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Anoia Sud  

La pluja desllueix el Treure 
Ball de les Festes del Roser

Les roseres i els pabordes van haver d’agafar el paraigües per arribar fins a l’esglèsia.

VALLBONA D’ANOIA / REDACCIÓ

Des del passat divendres i 
fins aquest dimarts, Vallbona 
d’Anoia va viure un any més 
les festes del Roser, enguany 
passades per aigua a causa 
de la pluja que va caure du-
rant el cap de setmana i di-
lluns. Així, un dels actes més 
concorreguts i tradicionals de 
les festes del Roser, el Treure 
Ball, va haver de celebrar-se 
a cobert, a l’Església de Sant 
Bartomeu i no a la Plaça de 
l’Església com és tradicional, 
i va ser allà on les Roseres i 
els Pabordes, vestits de gala, 
van oferir el seu ball i van fer 
el traspàs de càrrecs de les 
Roseres, tot amenitzat com ja 
va sent costum, amb la cobla 
Costa Brava. La resta d’actes 
del dilluns però, van poder ce-

lebrar-se amb normalitat, amb 
la processó de la Mare de Déu 
del Roser pels carrers de Va-
llbona. 
Un altre dels actes més des-
tacats de les festes del Roser 
d’enguany va ser la inaugu-
ració de l’exposició al mestre 
Josep Maslcans, fundador de 
l’escola de Vallbona i qui va 
deixar una gran petjada entre 
els veïns de la població. La in-
auguració va tenir lloc dissab-
te passat a la sala d’exposici-
ons, mentre que diumenge es 
va fer l’acte del lliurament ofi-
cial de l’arxiu Masclans a l’ar-
xiu municipal, per part del veí 
Francisco Vilarrubí, exalumne 
de Masclans i qui va recopilar i 
guardar molta de la informació 
del mestre durant el seu pas 
per Vallbona d’Anoia.

Francesc Balagué viu acutalment al Brasil on està emprenent un nou projecte.

LA LLACUNA / REDACCIÓ

El jove llacunenc Francesc 
Balagué ha estat preselecci-
onat entre quasi 500 candi-
datures com a finalista per al 
projecte Imagine Silicon Valley 
que pretén portar 12 persones 
a San Francisco durant un 
mes per a treballar en quatre 
projectes diferents amb la in-
tenció de millorar quatre pro-
blemàtiques mundials.
Imagine és un centre creatiu 
liderat per l’emprenedor ca-
talà Xavier Verdaguer, que 
pretén identificar problemes 
i suggerir solucions globals 
que canviïn el món per fer-
lo un lloc millor. Les idees es 
desenvolupen per equips de 
persones de diferents àmbits i 
edats, que treballen conjunta-
ment, a partir d’una metodolo-
gia basada en l’aprendre fent. 
En aquesta edició, els quatre 
tòpics que es desenvoluparan 
seran: energies, educació, 
empoderament de les dones i 
ciutats intel·ligents.
En Francesc Balagué va estar 

viatjant pel món durant 16 me-
sos, coneixent projectes edu-
catius a cada país. És bomber 
voluntari de La Llacuna i orga-
nitzador de la cursa Botifarun-
ner. Recentment amb l’ajuda 
del crowdfunding ha publicat 
el llibre “La Vuelta al Mundo 
Puerta Puerta” i s’ha despla-
çat a viure a Brasil on està 
emprenent un altre projecte.
Dels 14 finalistes al programa 
Imagine d’aquest any, se’n tri-

Un jove llacunenc, preseleccionat per 
al projecte Imagine Silicon Valley

arà un el proper 31 de maig 
que s’afegirà als 11 ja selecci-
onats prèviament i que forma-
ran l’equip de Dreamers 2013. 
Per ajudar a en Francesc a 
aconseguir aquest repte, es 
pot votar la seva candidatu-
ra a la pàgina de Facebook 
d’Imagine i clicar el “M’agra-
da” de la seva candidatura, a 
més de poder-ho fer també a 
través de la web http://ruta.ws/
imagina.

Capellades crea el Consell 
Municipal per a l’Habitatge
CAPELLADES / REDACCIÓ

En el passat Ple municipal de 
Capellades, la formació muni-
cipal Vila de Capellades–CUP 
va presentar una moció de 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca. Vila de Capella-
des-CUP ha realitzat en els 
darreros mesos xerrades per 
la formació i informació d’un 
problema que afecta a tan-
ta gent, com és la pérdua de 
l’habitatge i els desnonament, 
a la vegada que ha col·laborat 
en les paradetes per recollir 
signatures per la ILP; assistint 
a l’ocupació de bancs al cos-
tat de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca i establint la 
màxima col·laboració amb la 
PAH mitjançant l’ajuda directa 
i participant dels seus actes.
En aquest sentit, la formació 
va presentar aquesta mo-
ció on, a part de la denúncia 
a les institucions pertinents, 
s’inclouen una sèrie de me-
sures a realitzar per part de la 
institució per poder fer front, 
en la mesura que es pugui, a 
aquest drama humà. D’aques-
ta manera, el Ple municipal va 
aprovar el text i degut al con-
sens de totes les formacions 
polítiques amb representació 
al consistori vers aquesta pro-
blemàtica s’ha conformat un 
grup de treball que, juntament 

amb l’assistència d’un repre-
sentant de la PAH i també 
els Serveis Socials de l’ajun-
tament, han posat en marxa 
el Consell Municipal de l’Ha-
bitatge, per dur a terme les 
mesures aprovades al Ple. 
Cal destacar que, dins de les 
diferents propostes d’aquest 
grup, es proposa a mode de 
solucions temporals i a cau-
sa del desbordament de Ser-
veis Socials, establir una taula 
de converses i negociacions 
amb totes les entitats banca-
ries de Capellades. L’objec-
tiu és aconseguir l’usdefruit 
d’aquells pisos que provinguin 
dels processos d’execució hi-
potecària i siguin destinats a 
lloguer social. Vila de Capella-
des-CUP entén que “almenys 
una part del parc d’habitatges 
buit i en desús que estan acu-
mulant les entitats bancàries, 
haurien de cedir-los per apai-
vagar el drama social que es 
viu en matèria d’habitatge”. 
Així, aquesta mesura pretén 
facilitar als Serveis Socials i a 
la vila de Capellades noves ei-
nes per afrontar amb caràcter 
d’urgència qualsevol situació 
de desnonament. La formació 
municipal assegura que segui-
rà treballant en aquesta direc-
ció per evitar més accions en 
aquest sentit.

La Llacuna celebra 
el Concert de l’Aplec 
amb el cantautor 
Miquel del Roig

LA LLACUNA / REDACCIÓ

Demà dissabte 25 de maig 
la música i el bon ambient es 
donen cita a La Llacuna, en 
el 12è concert de l’Aplec. En-
guany, a l’escenari hi actuarà 
el cantautor baix-ebrenc Mi-
quel del Roig, amb el seu cè-
lebre popurrí musico-cultural 
català. La festa seguirà a ritme 
de rumba amb els graciencs 
Rumb al Bar i la nit acabarà 
amb gresca catalana fins a la 
matinada, amb l’anoienc PD 
Efa. El concert se celebrarà 
com de costum als baixos de 
la Piscina Municipal. Les por-
tes s’obriran a les dotze de la 
nit i amb un bo d’ajut de quatre 
euros. El concert està orga-
nitzat pel GRILL (Grup Rural 
Independentista Llacunenc), 
que va recuperar aquesta ac-
tivitat l’any 2002, sent aquesta 
ja la dotzena edició.
Aquest grup de joves indepen-
dentista va néixer amb l’ob-
jectiu de treballar pel i amb el 
poble, promocionar i reivindi-
car la cultura catalana a nivell 
local, amb actes com el Corre-
llengua o la revetlla popular de 
Sant Joan. D’altra banda, l’en-
demà diumenge 26, tindrà lloc 
el tradicional Aplec del Castell, 
que dóna nom al concert.



“Al Bruc ens hem mirat durant anys el melic i no hem 
sapigut créixer; tibava molt allò d’anar fent, anar passant...”
EL BRUC / JORDI PUIGGRÒS

Carles Castro és alcalde del 
Bruc des de les darreres elec-
cions municipals, per Conver-
gència i Unió. També és con-
seller d’Educació del Consell 
Comarcal de l’Anoia. Amb ell 
hem parlat dels principals ob-
jectius del govern municipal, 
ara que arribem a l’equador de 
la legislatura, d’allò que preo-
cupa als bruquetans i de com 
es prepara per encarar un fu-
tur millor per al seu poble. El 
Bruc es reivindica per oblidar la 
seva imatge de “poble de pas”, 
i reclama tenir el seu paper per 
poder decidir.

És veritat que ha baixat els 
impostos?
Sí, sí. Poquet, però si no pujo 
l’IPC, i en alguns impostos bai-
xo... Potser es nota poc en el 
rebut, però es fa el que es pot. 
I paguem a 30 dies. Ho podem 
dir amb un punt d’orgull. Estem 
aconseguint coses.
El seu municipi ha tingut 
molt alcaldes de diferents 
colors. Ara que han passat 
dos anys que vostè és alcal-
de, com ho veu? El Bruc ha 
trobat a la fi l’estabilitat ne-
cessària?
Comencem a trobar-la, sí. Miri, 
quan em vaig posar en política 
era perquè veia que en aquest 
poble tibava molt allò d’anar 
fent, d’anar passant... No exis-
tia allò de plantejar-se el poble 
d’aquí vint anys, i no es poden 
plantejar les coses només a 
curt termini. Possiblement, al 
Bruc ens miràvem molt el me-
lic, o no sabíem créixer. I es 
pot créixer de moltes maneres, 
però s’ha de fer. La inactivitat 
et porta a desaparèixer,  i això 

Carles Castro, en el seu despatx a l’Ajuntament.

Entrevista a l’alcalde del Bruc, Carles Castro (CiU)

“Tenim una zona del 
poble, Montserrat 
Park, que només té 
aigua potable un dia 
a la setmana i és un 
problema endèmic 
que és complicat de 
resoldre”
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que els bruquetans som “l’he-
roica i invicta vila”. Ens agrada 
ser del Bruc i tenim sentiment 
de poble. Això no es pot perdre 
i s’ha de defensar. El que pas-
sa és que les coses no es re-
solien, i es deixaven al calaix.
Vol dir que s’ha passat dos 
anys apagant focs?
Sí, i espera’t! A mi m’agra-
da resoldre els problemes. El 
problema és que no puc tirar 
endavant segons quins pro-
jectes, si abans no he arreglat 
el que hi ha pendent. Ara he 
descobert coses que tenen 
més magnitud del que pensa-
va. Això, però, no es veu, no es 
nota entre els ciutadans.
El poble sí que té coses que 
s’han d’arreglar, del dia a dia.
Intento mantenir el poble net, 
però és molt gran. Són 47 ki-
lòmetres quadrats, i hi passen 
moltes coses. Hi ha una gran 

massa forestal, per exemple, 
que s’ha de cuidar, i preparar el 
terreny per evitar una desgrà-
cia si hi ha foc... És tan impor-
tant això com pintar un pas a 
vianants, però a vegades s’ha 
de prioritzar. Cal també la com-
plicitat d’altres administraci-
ons, sobretot perquè no hi hagi 
tantes traves com abans, i en 
això alguna cosa s’ha guanyat 
últimament. Diners, no.
Què és el que el porta més 
de corcoll?
Tenim una zona del poble que 
només té aigua potable un dia 
a la setmana.
Com diu?
Sí, el que sent. Em refereixo 
a la urbanització Montserrat 
Park. Per mi, tot i que hi ha qui 
té interès a separar, això també 
és poble, també és el Bruc. Hi 
ha un problema endèmic, que 
dura anys i anys, i és complicat 
de resoldre, perquè costaria 
molts diners, a l’administració i 
als veïns. Cal racionalitzar les 
coses i avançar a poc a poc. 
Però portar l’aigua potable és 
bàsic. Avui, però, no pot ser 
tots els dies de la setmana, i 
s’ha de resoldre. També hi ha 
problemes d’enllumenat pú-
blic, de clavegueram... En això 
últim també hi ha problemes en 
altres llocs del poble. S’anirà 
arreglant a poc a poc.
Sense pauses, però.
És que penso que l’economia 
es reactivarà si continuem fent 
coses, amb racionalitat, és 
clar.  El poble ens ha triat per a 
què prenem decisions correc-
tes. Penso que sóc un polític 
molt atípic i en aquest sentit, 
intentem complir el programa 
electoral amb el què ens vam 

presentar, i cal dir que portem 
més d’un 60% del programa 
complert, ja que hi ha coses 
que les pots resoldre abans, 
d’altres que després. 
Quina és l’actuació més im-
portant que teniu pendent 
del programa doncs?
Al Bruc hi ha una reivindica-
ció des de fa molts anys que 
és tenir una escola nova. Ac-
tualment ens trobem que els 
alumnes fan classe en uns 
barracons i s’ha de mirar de 
solucionar. Tenim una població 
en edat infantil correcta per al 
nostre municipi, però la idea és 
que tots els infants estiguin en 
un únic edifici. Aquesta és una 
actuació difícil però, ja que tots 
som conscients que invertir en 
una escola nova és molt difícil 
per a la Generalitat en aquests 
moment, ja que suposaria una 
inversió d’entre sis i vuit milions 
d’euros per a una escola nova. 
Tot i això, jo no deixo de recor-
dar al departament aquesta ac-
tuació pendent.
Pensant a llarg termini, creu 
que el Bruc pot tenir avantat-
ges respecte d’altres munici-
pis de la comarca, per proxi-
mitat a l’àrea metropolitana? 
Crec que el Bruc té moltes 
possibilitats, però mai les han 
tingut en compte. En aquest 
sentit, un projecte ja iniciat, i 
pensant en això, és elaborar un 
pla estratègic que ens marqui 
clarament quines són les ne-
cessitats reals; un pla estratè-
gic que ens pugui dir clarament 
quina és la realitat del poble i 
què necessitarem per saber 
racionalitzar inversions i saber 
racionalitzar, alhora, el nostre 
futur. Tenim un polígon indus-

trial molt petit amb tan sols tres 
bòbiles i cap més indústria, a 
banda de les poques botigues i 
les dues gasolineres que hi ha. 
D’aquesta manera, esperem fi-
nalitzar el pla estratègic abans 
d’acabar aquest any. 
Un patrimoni que també té 
El Bruc és Montserrat. Creu  
que cal treballar més en 
aquesta línia?
El Bruc pot treure més profit, 
en el bon sentit de la paraula, 
de Montserrat. Durant molts 
anys s’ha cregut que la cara 
de la muntanya és on es tro-
ba el monestir i aquí estem a 
l’esquena, i a més, hem viscut  
d’esquena a la muntanya fins 
ara. El Bruc ha tingut poca re-
lació amb Montserrat i no hem 
estat a l’alçada en aquest sen-
tit, ja que podem aprofitar una 
mica més aquest paisatge tan 
magnífic que tenim, però amb 
compte, ja que no podem so-
bredimensionar el nombre de 
visitants, i ho hem de fer sen-
se malmetre aquest petit tresor 
que tenim. El Bruc és el poble 
més petit de tots els portals a 
Montserrat i potser no ho hem 
sapigut articular de la millor 
manera. Dins del pla estratègic 
que hem parlat, aquesta oferta 
turística-econòmica també hi 
serà treballada. 
Un dels exponents més clars 
sobre El Bruc és la Festa del 
Timbaler...
Enguany, la Festa mantindrà 
en grans trets el mateix esque-
ma, i dic en grans trets perquè 
sempre agrada fer algunes 
correccions o canviar detalls. 
En el tema econòmic, hem vol-
gut ser molt rigorosos i el què 
fem per la Festa del Timba-
ler és una inversió, ja que cal 
veure quina és la repercussió 
econòmica que la Festa gene-
ra al poble al llarg de l’any, mul-
tiplicant la inversió que hi fem. 
Això ens ha posicionat i molta 
gent ens visita molts caps de 
setmana de la resta de l’any, 
generant més activitat econò-
mica, pel que anem més en-
llà de celebrar una Festa, que 
commemora un fet històric i en 
què participa tot el municipi.

Bruc de Baix, 44
Tel. i Fax. 93 771 04 77

08294 El Bruc
Barcelona

motosesteve@motosesteve.com
www.motosesteve.com
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El Bruc es prepara un any més 
per celebrar la Festa del Timbaler 

Es constitueix la delegació 
local d’Unió Democràtica
EL BRUC / REDACCIÓ

El passat dilluns 20 de maig, 
es va constituir la delega-
ció local d’Unió Democràtica 
de Catalunya al municipi del 
Bruc, en un moment de forta 
desafecció política per part 
de la ciutadania. Cal destacar 
que entre els militants d’UDC, 
hi han dos regidors de l’actual 
equip de govern municipal de 
CiU, Núria Ramírez Oliva i Jo-
sep Ramon Coma Sànchez, i 
aquest últim fou escollit presi-
dent i representant a l’executiu 
comarcal, mentre que Núria 
Ramírez en serà la vicepresi-
denta i com a secretari hi hau-
rà Joan Enrich Bosch.
Segons els integrants de la 
nova agrupació local, la in-
tenció amb la què engeguen 

aquest projecte és per a inici-
dir en les polítiques municipals 
amb una orientació humanista 
cristiana i catalanista, claus 
bàsiques de la seva identi-
tat. En aquest sentit, segons 
l’agrupació, “s’intentarà un 
canvi d’orientació en les acci-
ons de govern, per tal que es 
fonamentin en la compassió, 
la justícia i la dignitat humana 
d’acord amb els principis bà-
sic de la nostra identitat De-
mocràtica Cristina d’inspiració 
catalanista”.
D’altra banda, en l’acte de 
constitució també es va acor-
dar organitzar un acte públic 
de presentació de la nova De-
legació Local, amb la presèn-
cia de dirigents nacionals del 
partit.

La representació de la batalla amb l’exèrcit francès és un dels atractius de la festa.

Programa d’actes de la 
Festa del Timbaler del Bruc 
DISSABTE 1 DE JUNY

- De 16h a 21h mercat 
del 1808 i representació 
del poble després del 
pas de l’excèrcit francès

- A les 17h trobada de 
timbals de Catalunya

- A 2/4 de 18h ofrena flo-
ral i actuació dels caste-
llers d’Esparreguera

- A 1/4 de 19h desfilada 
infantil 

- A 2/4 de 21h gran tam-
borada

- A 2/4 de 23h entrega 
dels premis dels Jocs 
Florals

DIUMENGE 2 DE JUNY

- A 2/4 de 9h trobada de 
trabucaires de Catalunya

- De les 10h a les 21h 
mercat de 1808

- A les 10h ofrena floral i 
entrega dels premis tim-
baler d’honor

- A 2/4 d’11h desfilada 
i recreació acústica del 
timbal del Bruc

- A 2/4 de 12h i a 2/4 de 
18h, escena infantil

- A 2/4 de 13h i a les 18 
representació teatral de 
la batalla del Bruc

EL BRUC / REDACCIÓ

Com cada any, el municipi del 
Bruc celebrarà el primer cap 
de setmana de juny, la Festa 
del Timbaler i la XIV Fira de 
la Guerra del Francès (1808). 
Així, els dies 1 i 2 de juny, el 
municipi anoienc recrearà un 
cop més, la famosa batalla 
que va tenir com escenari les 
muntanyes del Bruc. Segons 
la història, encara que els ob-
jectius de les dues successi-
ves columnes de soldats fran-
cesos eren Manresa, Lleida i 
finalment Saragossa, és ben 
cert que no van poder passar 
del Bruc. Es pot considerar 
que les desfetes franceses al 
Coll de Can Maçana, els dies 
6 i 14 de juny del 1808, van 
ser les primeres derrotes na-
poleòniques al nostre país.
Aquells dies els francesos 
tenien com a primer objectiu 
apoderar-se de la pólvora, 
que fabricada a Manresa, els 
permetria poder dur a terme 
la campanya d’estiu a l’est i 
centre de la península, apode-
rant-se de ciutats i viles per a 
cobrar-hi forts tributs.

En un principi, la resistèn-
cia del Bruc va representar a 
l’invasor un fort impediment, 
encara que a la llarga resul-
tés inútil, ja que era un exèr-
cit potent i ben armat, que ja 
s’havia apoderat de bona part 
d’Europa.
Els esmentats dies un grapat 
de sometents, camperols de 
les rodalies i un petit nombre 
de soldats reglats, es van en-
frontar victoriosament dues 
vegades, a un important nucli 
de tropes franceses comanda-
des pels generals Schwartz i 
Chabran. Eren 3.800 homes 
de cavalleria, infanteria i un 
nucli d’artilleria. Els sometents 
d’Igualada, Manresa, Santpe-
dor i altres pobles de les roda-
lies no eren més de mil; mal 
armats però amb una moral 
molt alta ja que defensaven 
la terra i la vida. Els catalans 
tenien al seu favor el factor 
sorpresa i el terreny escarpat, 
dos circumstàncies que van 
resultar decisives.
El dia 6 de juny el pas dels 
francesos pel Bruc va deixar el 
trist resultat de set veïns morts 
pels trets francesos, encara 
que ells van acabar la jornada 
amb 300 soldats que van que-
dar sobre el camp de batalla.

Manresa es va lliurar de la 
desfeta, però només per unes 
setmanes, ja que finalment els 
francesos la van assaltar.
Durant els gairebé set anys de 
presència francesa a Catalu-
nya, les tropes napoleòniques 
van fer acte de presència a 
Can Maçana una dotzena de 
vegades, fent seu el pas per 
molt de temps.
D’aquesta manera, i seguint 
aquesta història durant el dis-
sabte 1 i el diumenge 2 de 
juny, el Bruc recrearà la batalla 
amb escenaris com el campa-
ment militar dels francesos, un 
mercat típic del 1808 i el poble 
del Bruc després del pas de 
l’exèrcit. També cal destacar 
les ofrenes florals al cementi-
ri i al monument del timbaler. 
El diumenge 2 de juny també 
es farà l’entrega de dos pre-
mis del Timbaler d’Honor, que 
enguany, un d’ells recaurà al 
periodista i presentador Pere 
Mas, i l’altre a una persona 
molt implicada en El Bruc que 
ha destacat pel seu suport i 
la seva participació. Durant el 
dos dies a més, hi haurà un 
bon nombre d’activitats, actes, 
concerts i representacions en 
diferents espais del municipi 
anoienc.
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Arriba la 6a edició de la 
caminada “Coneix Calonge”
CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El proper diumenge 2 de juny 
tindrà lloc la 6a edició de la 
caminada popular “Coneix Ca-
longe”. Enguany, la caminada 
tindrà la sortida i arribada al 
poble de Mirambell i seguirà 
la ruta de Mirambell – Caste-
lltort - Ferrera. Hi haurà dos iti-
neraris, un de 15 quilòmetres 
i un altre de 10 quilòmetres, 
que escurçarà una part de la 
ruta llarga. La caminada de 15 
quilòmetres es preveu que es 
pugui realitzar amb un temps 
d’entre 4 i 5 hores.
La caminada sortirà de Miram-
bell cap al camí de la costa 
del “Tossal” i baixarà la costa 
fins a la “Caseta”. Allí se se-
guirà pel camí principal fins a 
la “Sala” on s’hi esmorzarà, 
per continuar en direcció a la 
casa de “Castelltort”, cons-
trucció declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Passada 
la casa de “Castelltort”, es 
podrà escollir entre l’itinera-
ri curt i el llarg. El recorregut 
curt es desviarà cap a “Giri-
fràs”, mentre que la ruta llarga 
continuarà fins a la “Casano-
va” i “Cal Seneca”, fent cap 
també a “Girifràs”; tot passant 
pel mig del parc eòlic de l’Alta 

Anoia. Des d’aquest punt, es 
continuarà el camí fins al turó 
i la casa de “Ferrera” (TM de 
Calaf). Des de “Ferrera” se 
seguirà el camí de la “Pallissa 
del Vidrier” fins a Mirambell on 
finalitzarà la caminada.
La sortida serà a 2/4 de nou 
del matí a la plaça del poble 
de Mirambell. Tant l’esmorzar 
com l’avituallament són gratu-
ïts per als inscrits. La inscrip-
ció a la caminada és obligatò-
ria i gratuïta i el termini finalitza 
el  proper dijous 30 de maig. 
Per a inscriures-s’hi cal trucar 
a l’ajuntament de Calonge de 
Segarra (93 868 04 09), de di-
lluns a divendres, de nou del 
matí a dues del migdia, i dijous 
de quatre a set de la tarda, o 
bé enviar un correu electrònic 
a l’adreça, calonge@diba.cat. 
Al fer la inscripció cal indicar 
nom, cognoms i adreça de la 
persona inscrita. S’admetrà un 
màxim de 300 participants per 
rigorós ordre d’inscripció. 
Aquesta és una activitat ober-
ta a la participació de totes 
aquelles persones que vulguin 
passar un matí de diumenge 
passejant i descobrint contra-
des de Calonge de Segarra i 
del seu entorn.

Obertes les 
inscripcions per al 
Torneig d’Estiu de 
futbol sala de Calaf

CALAF / REDACCIÓ

Un any més, l’Escola de Fut-
bol Sala Alta Segarra s’encar-
regarà d’organitzar el popular 
Torneig d’Estiu, una cita es-
portiva que cada any genera 
una bona participació, tant 
pel que fa equips de Calaf 
com de les rodalies. El Tor-
neig començarà el proper 3 
de juny i s’allargarà durant tot 
el mes, disputant-se les finals 
el divendres 28 de juny. Hi ha 
diverses categories, sènior 
masculí (a partir de 16 anys), 
sènior femení (a partir de 14 
anys) i categories base (de 3 
a 5 anys, de 6 a 8 anys, de 9 
a 11 anys i de 12 a 15 anys). 
Els partits tindran lloc al poli-
esportiu municipal, de dilluns 
a divendres. Les places són 
limitades, i és per això que cal 
inscriure’s com més aviat mi-
llor —el termini finalitza el pro-
per 27 de maig. Podeu fer-ho 
trucant al 657 989 659 (Sergi) 
o al 699 067 977 (Pere), o bé 
enviant un correu electrònic 
a efsas2009@gmail.com. El 
Torneig compta amb el suport 
de l’ajuntament de Calaf i de la 
Diputació de Barcelona.

ARGENÇOLA / LA VEU

El Trill, Associació cultural del 
terme d’Argençola, organitza 
un taller de sals aromatizades 
on es podrà aprendre a fer 
sals aromatitzades amb espè-
cies i herbes aromàtiques, per 
donar nous matisos de saber 
i color als plats, aprofitant un 
dels patrimonis del país, les 
herbes aromàtiques.
El seu coneixement i usos, 
que formen part de la memò-
ria històrica i gastronòmica 
catalana, havien anat quedant 
oblidats. Ara, per sort, també 
vivim un moment de redesco-
berta, gràcies a la tasca cons-
tant de difusió de moltes per-
sones, entre elles l’Astrid van 
Ginkel. L’Astrid és qui durà a 
terme el taller. És llicenciada 
en Farmàcia i màster en Bio-
logia, especialista en plantes 
aromàtiques i medicinals i di-
rectora de la consultoria espe-
cialitzada Fitomon.
El taller és farà demà dissab-
te 25 de maig, de les deu del 
matí a la una del migdia a 
l’ajuntament d’Argençola. El 
preu del curs és de 20 euros 
i les places són limitades. Per 
participar-hi cal inscripció prè-
via amb la butlleta que es pot 
trobar a la web www.eltrill.org.
Per altra banda també cal des-
tacar el 3r Concurs de Sals 
Aromatitzades, que tindrà lloc 
dins el III Mercat de les Es-
pècies, Productes i Artesania 
que se celebrarà a Argençola 

el proper dissabte 15 de juny.
En aquesta edició, el concurs 
tindrà dues categories, una 
per a professionals i una altra 
pels amateurs. Les places són 
limitades i cal inscripció prè-
via.

Taller de pans catalans
El passat mes de març, El Trill 
va organitzar dos tallers bà-
sics de fer pa, amb molt bona 
acollida de participants, i des 
de llavors, molta gent s’ha po-
sat en contacte amb l’associ-
ació interessant-se pels tallers 
i per aprendre a fer pa. Per 
aquest mtoiu, s’han organitzat 
dos nous tallers per al proper 
diumenge 9 de juny, a l’ajunta-
ment d’Argençola a càrrec de 
l’Idris Cruz de Pan Baraka,.
El taller del matí serà de nou a 
dues, i tornarà a ser un taller 
bàsic d’iniciació a l’elabora-
ció de pa artesà. Mentre que 
el taller de la tarda, de quatre 
a vui serà un monogràfic de 
pans catalans: el pa de pagès, 
llonguets i coques. El preu és 
de 25 euros per taller i les pla-
ces són limitades. Es pot fer la  
inscripció amb la butlleta de la 
web www.eltrill.org. 
Els ingredients dels tallers són 
ecològics i de primera qualitat; 
conreats, collits i molts per Jo-
sep Mestre, a les seves terres 
d’Argençola i Santa Coloma 
de Queralt. Amb alguns dels 
diferents tipus de blat es podrà 
treballar als tallers.

L’associació cultural El Trill 
organitza tres nous tallers 

El Casal de Calaf 
acull aquest 
diumenge al vespre 
una Jam Session 

CALAF / REDACCIÓ

La Fundació Privada del Ca-
sal de Calaf ha organitzat per 
a l’agenda d’activitats culturals 
d’aquesta setmana, una “Jam 
Session” a càrrec d’Eastern 
Trio, del grup Sismes, per a 
aquest diumenge 26 de maig, 
a partir de les set a la tarda, al 
Cafè del Casal de Calaf. L’ac-
tuació constarà d’un recorre-
gut musical pel món del jazz, 
el swing i el latin, amb entrada 
gratuïta per a tothom qui vul-
gui assistir-hi.
El Casal de Calaf és una en-
titat fundada l’any 1976, que 
promou la creació i difusió ar-
tística i cultural. 

Tot i el fred, alguns valents van participar dels jocs preparats a l’exterior.

Els Prats de Rei celebren una 
freda trobada a la Manresana
ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Les baixes temperatures i la 
incertesa meteorològica van 
marcar la 38a edició de la 
trobada a la torre de la Man-
resana, celebrada aquest 
diumenge. La missa, que nor-
malment té lloc a l’aire lliure, 
es va haver de traslladar a 
l’església de Sant Andreu pel 
fred i pel vent que bufava a 
primera hora del matí. El què 
va mantenir-se com sempre 
va ser l’elaboració de la pae-
lla, per a unes 200 persones 
—això sí, posant un tendal 

per cobrir la cuina campestre 
en cas de pluja. Va ser al vol-
tant de les dues quan es va 
repartir l’arròs entre els assis-
tents; gairebé tothom va optar 
per no quedar-se a menjar al 
camp com és costum. Mentre 
es feia l’hora de repartir l’arròs 
el Grup de Joves va portar a 
terme alguns jocs per a petits 
i grans com pescar els ànecs, 
fer punteria i enfilar-se al tra-
dicional pal. La festa a la torre 
de la Manresana l’organitza 
l’Agrupació Cultural Recreati-
va Sigarra.
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Alta Anoia 

La calamarsada al seu pas per Ferran (Segarra), a dos quilòmetres de Pujalt. Foto: R. Benedico

El temps porta una petita 
calamarsada al nord de l’Anoia

PUJALT / REDACCIÓ

El passat dilluns al migdia, al 
voltant de 2/4 de dues, una 
forta calamarsada queia en-
tre l’Anoia i la Segarra, i  més 
concretament entre les po-
blacions de Pujalt, a l’Anoia, 
i Sant Ramon, a la Segarra. 
El temps va afectar a Ferran, 
terme municipal d’Estaràs, a 
la Segarra. Pel que fa a les 
carreteres afectades, cal des-
tacar l’Eix Transversal, a l’al-
çada del quilòmetre 100, entre 
l’Anoia i la Segarra, i també 
l’antiga nacional, al seu pas 

pel nucli de Ferran a tocar de 
l’Anoia, però, a la comarca de 
la Segarra. 
A l’Observatori de Pujalt, a 
menys de dos quilòmetres 
d’on es va fer la fotografia 
que acompanya la noticia, 
sols queien alguns grans de 
calamarsa, tot i que va deixar 
uns 10mm en poca estona, a 
més d’haver-hi una baixada 
de temperatura espectacular, 
de 10ºC a la una del migdia, 
a 6ºC a 3/4 de dues. Una tem-
peratura doncs, que  al migdia 
era pròpia de l’hivern. 

La comunitat educativa 
defensa l’escola pública

L’institut Alexandre de Riquer va acollir ua sardana representant la unió de l’escola catalana.

CALAF / REDACCIÓ

En acabar els actes lúdics de 
la jornada de celebració dels 
25 anys de l’Institut Alexandre 
de Riquer de Calaf, tots els 
participants que van voler es 
van unir en una sardana com 
a símbol d’unió a favor de l’es-
cola pública catalana i es va 
llegir un manifest de protesta 
en contra de les agressions 
que darrerament està sofrint 
l’escola en català.
Aquest manifest ha rebut el 
suport de les Ampes de l’es-
cola Alta Segarra i l’Institut 
Alexandre de Riquer, de tot 
el claustre d’aquest darrer, 
a més del claustre de la llar 
d’infants La Boireta i l’Escola 
Municipal de Música. Aquesta 
acció popular amb gran parti-
cipació, també expressada a 
títol individual, de la comuni-
tat educativa calafina ha estat 
comunicada a la FAPAC i vol 
ser una mostra de com pares, 

PAS, professors i alumnes re-
ivindiquen una escola pública 
equitativa i cohesionadora.

L’escola visita l’ajuntament
Divendres passat les oficines 
municipals de Calaf van re-
bre la visita dels 35 alumnes 
de 3r de primària de l’Escola 
Alta Segarra, acompanyats 
de tres dels seus mestres. El 
primer tinent d’Alcalde, Joan 
Caballol, va guiar els nens i 
nenes per tots els espais de la 
casa consistorial, mentre els 
explicava el funcionament de 
l’ajuntament, la feina que s’hi 
fa i quins serveis s’hi donen. 
Els alumnes estaven d’allò 
més interessats i van fer pre-
guntes sobre el municipi. La 
visita, que va durar aproxima-
dament una hora, va acabar a 
la sala de plens, on els nens i 
nenes van rebre un petit obse-
qui de record, una petita mot-
xilla que els serà ben útil.

Calaf seguirà apostant per la 
formació en Cicles Formatius
CALAF / REDACCIÓ

El passat 2 de maig van tenir 
lloc a tot Catalunya les proves 
d’accés als Cicles Formatius 
de Grau Mitjà. Finalment van 
ser onze els alumnes calafins 
que van presentar-s’hi —estu-
diants tots ells del curs de pre-
paració per a aquest examen, 
que s’ha impartit al Centre de 
Recursos per a l’Ocupació de 
Calaf; d’aquests, vuit alumnes 
van superar la prova. Destaca 
fins i tot una de les qualificaci-
ons obtingudes, ja que va ser 
una de les alumnes del CRO 
la que va aconseguir, entre 
totes les persones que van fer 
l’examen a l’IES Milà i Fonta-
nals, la puntuació més alta en 
la prova de llengua castellana. 
Aquesta ha estat la segona 
edició a Calaf del curs de pre-
paració per a la prova d’accés 
als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà. Les classes van comen-
çar el mes d’octubre amb di-
vuit alumnes, dels quals onze 

van presentar-se finalment a 
l’examen. El curs ha comptat 
novament amb una bona aco-
llida i amb uns bons resultats, 
per la qual cosa ja s’està tre-
ballant en la tercera edició, de 
cara al mes d’octubre. Com a 
novetat, el curs vinent s’oferi-
rà també a Calaf les classes 
per a la preparació de la prova 
d’accés als Cicles de Grau Su-
perior. Totes les persones que 
hi estiguin interessades poden 
contactar des d’ara mateix 
amb el Centre de Recursos 
per a l’Ocupació (tel. 93 869 
82 49), al c/ Xuriguera 42. 
El curs ha estat organitzat per 
la regidoria d’Ensenyament de 
l’ajuntament de Calaf i el CRO, 
amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu de donar resposta a 
la manca d’oportunitats de to-
tes aquelles persones que han 
abandonat el sistema educatiu 
sense qualificació i poques 
possibilitats d’ocupació.

Prop de 200 
persones participen 
a la jornada 
fisiorecretativa

CALAF / REDACCIÓ

Un any més, la jornada fisio-
recreativa de Calaf celebrada 
durant la setmana passada va 
ser tot un èxit de participació. 
Enguany van ser prop de 200 
persones grans les que van 
prendre-hi part, tant en les di-
verses activitats com al dinar 
de germanor que va tenir lloc 
durant la mateixa jornada. 
Els actes van començar amb 
una classe de gimnàstica 
amb Maribel Sánchez, per se-
guir després amb una sessió 
de tai-txi amb Albert Alonso. 
Mentrestant, la Xarxa Enfila’t 
impartia un taller de memòria 
i de manualitats per a totes 
aquelles persones que ho vo-
lien. 
Ja a la tarda, després del di-
nar de germanor, va ser l’ho-
ra de ballar. Primer, amb una 
demostració de ball a càrrec 
de Conxita Solà i els seus 
alumnes de danses populars; 
després, amb el ball de tarda 
que va oferir Joan Bas. Tot 
plegat va ser una jornada ben 
completa, organitzada de ma-
nera conjunta per l’Esplai de la 
Gent Gran i l’ajuntament, amb 
la col·laboració de l’associació 
ARCA, nombrosos voluntaris i 
diversos establiments i empre-
ses del municipi.

Mor un jove de 19 
anys en un xoc frontal 
a la C-1412 a Calonge 
de Segarra
CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Un jove de l’Anoia va morir el 
passat dimarts a la nit en un 
xoc frontal entre un turisme i 
un camió a la C-1412 a Ca-
longe de Segarra. Segons va 
informar el Servei Català de 
Trànsit (SCT), el sinistre es 
va produïr poc després de les 
deu de la nit al quilòmetre 30 
de la C-1412, a l’alçada del 
municipi anoienc.
Com a conseqüència de la 
topada, va morir el conductor 
del turisme, Jordi R. P., un jove 
de 19 anys i veí de la població 
proper al lloc de l’accident, 
Castellfollit de Riubregós. 
D’altra banda, el conductor 
del camió va resultar ferit lleu 
i va rebre l’alta en el mateix 
lloc dels fets. En l’accident, 
hi van intervenir tres patrulles 
dels Mossos d’Esquadra, qua-
tre dotacions dels Bombers i 
dues ambulàncies del Sistema 
d’Emergències Mèdiques.

Els alcaldes de Calaf i Sant Martí i regidors de Sant Pere Sallavinera, dimecres al Parlament.

Alcaldes i regidors de l’Alta 
Anoia, al ple del Parlament
ALTA ANOIA / REDACCIÓ

L’alcaldessa de Calaf, Maria 
Antònia Trullàs, i l’alcalde de 
Sant Martí de Sesgueioles, 
Jesús Torrens, juntament amb 
alguns regidors de regidors 
de Sant Pere Sallavinera van 
assistir aquest dimecres al ple 
del Parlament de Catalunya 
en motiu de la pregunta que hi 
formulava la diputada anoien-
ca de CiU, Maria Senserrich, 
sobre l’assumpte de les pros-
peccions d’urani. Senserrich 
va interpel·lar el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, fent-li saber la preocupa-
ció de la zona de l’Alta Segarra 
per la sol·licitud d’aquesta em-
presa australiana, que pretén 
investigar l’existència d’urani 

i la seva possible extracció. 
La diputada anoienca va de-
manar respostes i va palesar 
el malestar del territori, que ja 
s’afronta a una complicada si-
tuació econòmica i d’atur. Per 
la seva banda, el conseller va 
refermar el seu compromís 
amb el territori, encara que va 
recordar les necessitats ener-
gètiques de la nostra societat 
i el fet que les tècniques actu-
als aporten àmplies garanties 
de seguretat. L’alcaldessa de 
Calaf, va valorar de manera 
positiva la pregunta de la dipu-
tada anoienca, ja que deixava 
clar davant dels representants 
polítics catalans el rebuig clar 
del territori a les esmentades 
prospeccions.



L’IHC rep diumenge el Noia amb 
l’objectiu de les places europees
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada HC no va poder re-
petir a Blanes el bon partit de 
dimarts passat contra el Vic a 
les Comes. Tot i que de fet es 
va avançar amb un gran gol de 
Sergi Pla al minut 7 i mig de 
la primera meitat (agafant una 
bola a la tanca, guanyant per 
velocitat l’àrea, aixecant la bola 
i picant-la lluny de l’estirada de 
Llaverola). Sis minuts més tard 
l’ex-IHC Formatjé va empatar 
repetint una mica l’acció de Pla 
(aixecar i picar). Amb empat a 
1 es va acabar la primera part.
A la segona els arlequinats van 
passar a defensar en zonal 
però no van aconseguir millo-
rar el resultat. Els blanencs, 
que es van dedicar a penjar 
pilotes a l’àrea, en van treure 
profit d’una (Grassas per Kimi 
que remata a gol) per avan-
çar-se en el marcador. I a falta 
de 6 minuts un penal injust va 

  Jornada 27
  Vic  -  Alcoi   6  :  1
  Shum  -  Lloret   5  :  3
  Voltregà  -  Liceo   1  :  4
  Reus Dep.  -  Sant Feliu   3  :  2
  Vilanova  -  Calafell   2  :  6
  Noia  -  FC Barcelona   2  :  8
  Blanes  -  IGUALADA   3  :  1
  Vendrell  -  Lleida   4  :  5
   Jornada 28
   Calafell  -  Shum   _  :  _
   Vilanova  -  Voltregà   _  :  _
   Lloret  -  Vic   _  :  _
   Alcoi  -  Reus Dep.   _  :  _
   IGUALADA  -  Noia   _  :  _
   Lleida  -  Blanes   _  :  _
   Sant Feliu  -  Vendrell   _  :  _
   FC Barcelona  -  Liceo   _  :  _

         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   27   72     151:70     81
2   FC Barcelona   27   66     141:55     86
3   Vendrell   27   50     109:84     25
4   Reus Dep.   27   48     124:101     23
5   Vic   27   43     86:60     26
6   Lleida   27   43     96:101     -5
7   Noia   27   40     88:93     -5
8   Lloret   27   37     118:106     12
9   IGUALADA   27   37     98:104     -6
10   Voltregà   27   36     81:93     -12
11   Vilanova   27   34     101:124     -23
12   Shum   27   27     81:110     -29
13   Calafell   27   27     81:113     -32
14   Blanes   27   25     87:99     -12
15   Sant Feliu   27   22     72:128     -56
16   Alcoi   27   13     67:140     -73

Imatge d’un dels darrers partits de l’IHC a les Comes. Arxiu Joan Guasch.
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MONTBUI / REDACCIÓ

L’Hoquei Club Montbui és nou 
equip de 1a. Catalana després 
de guanyar en la última jorna-
da de lliga a Vilafranca davant 
el CP Sant Ramon (1-5).
Els montbuiencs arribaven a 
Vilafranca depenent d’ells ma-
teixos. El partit va començar 
amb un domini clar de l’HC 
Montbui que en els primers 
minuts va gaudir de molt bo-
nes oportunitats. Però la falta 
d’encert i la bona actuació del 
porter local ho van evitar. Quan 
millor estaven jugant els mont-
buiencs els locals en una de 
les seves primeres aproximaci-
ons transformaven una falta di-
recta (1-0) que va provocar uns 
minuts de certa tensió damunt 
la pista. Abans del descans, els 
montbuiencs van empatar (1-
1) aprofitant un contraatac molt 
ben finalitzat i es van posar per 
davant (1-2) materialitzant una 
acció a l’interior de l’àrea.
Als primers minuts de la se-
gona part, novament de con-
traatac, els montbuiencs no 
perdonaven i augmentaven 
distàncies al marcador (1-3). A 

partir d’aquí, l’HC Montbui va 
tenir el control total del partit. 
En el rebuig d’una falta directa, 
l’HCM tornava a superar la por-
teria visitant (1-4), un gol que 
donava tranquil·litat. Abans 
d’acabar, els montbuiencs en-
cara van disposar d’una falta 
directa que van aprofitar (1-5) 
per sentenciar. Gran tempora-
da de l’HC Montbui en una lliga 
amb rivals de molta entitat com 
el Vilafranca, Alpicat, Vilanova, 
Sitges, Andorra o Casal l’Es-
pluga. Una lliga molt competida 
i emocionant que s’ha decidit 
en la darrera jornada i gràcies 
al gol average amb l’Alpicat. A 
destacar el nivell ofensiu amb 
210 gols, sent l’equip més go-
lejador de totes les categories 
de l’hoquei català.
HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Oriol Mata (3), Bernat 
Perelló, Edu Casadó (1), Pol 
Domènech (1) -inicial- Daniel 
Gual, Isaac Gual, Pere Vallès, 
Adrián Muñoz i Pep Ferrer. 
Entrenador:Gabri Ramírez.
Gols: 1-0, 1-1 Mata, 1-2 Domè-
nech (Descans) 1-3 Mata, 1-4 
Casadó i 1-5 Mata. 

L’HC Montbui assoleix 
l’ascens a 1a Catalana

acabar de decidir el partit amb 
un llençament de Francesc 
Bargalló.  També és cert que 
un gran Elagi es va carregar 
l’equip a l’esquena i va tenir 
intervencions destacadíssimes 
que van desfer grans ocasions 
locals que podrien haver tren-
cat el resultat abans.
D’aquesta manera l’IHC va 
acabar la marató sense poder 
sumar més punts. El pròxim 
partit serà a les Comes, diu-
menge que ve contra el Noia, 
a partir de les 12.30 hores. 
Avantpenúltima jornada, abans 
de jugar a La Corunya, i la dar-
rera jornada a casa contra el 
Barcelona.
BLANES 3 (1/2) Llaverola, 
F.Bargalló (1), Teixidó, Gras-
sas i Formatjé (1), equip inicial. 
K. Ridaura (1).
IHC 1 (1/0) Elagi, Marçal, Ton 
baliu, Pla (1) i Càceres, equip 
inicial. Vives i Pove. Edgar Pe-
ralta i A. Povedano.
GOLS: 0-1 Pla (m 7.28), 1-1 
Formatjé (m 14). SEGONA 
PART. 2-1 K. Ridaura (m 4.13), 
3-1 F.Bargalló penal (m 19.11).

Victòria del femení 
a Manlleu
La gastroenteritis que patia la 
Laura Hernàndez va fer possi-
ble que tornéssim a veure una 
llegenda sota pals. La Laura 
Balaguer, desafiant els seus 
problemes al genoll, va defen-
sar amb gran encert la porteria 
arlequinada a la pista del Man-
lleu i amb les seves aturades 
(entre elles un penal i una FD) 
va portar al seu equip a una 
victòria molt treballada (6-7). El 
partit de la Laura a Manlleu és 
tota una recompensa a la seva 
lluita incansable per recuperar-
se. Amb aquesta victòria les 
igualadines superen precisa-
ment al Manlleu (44 punts per 
43) i els prenen el sisé lloc de 
la classificació..
FONTANELLAS I MARTÍ IHC 
7 (3/4) Laura Balaguer, Lau-
ra Salvador (3), Marta Soler, 
Anna Gil (2) i Raquel Bernadas 
(1), equip inicial. Elba Garreta, 
Judith Baldris (1) i Carolina Es-
cobar. 

Més info a http://ihc.blog.cat

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 trecking a partir de 25€/ /mes

OFERTA PRIMAVERA
12 quotes sense interessos

Aconsegueix 2 mesos 
d’assegurança gratuïta per la 

teva bicicleta*



El CBI venç al Sant Josep al primer 
partit de les fases de permanència
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El CB Igualada femení, 
quart a la Copa Catalunya

ERIC VARGAS /LA VEU

Partit amb molta tensió al inici 
i uns primers minuts amb un 
ritme anotador elevadíssim on 
els del Aracena CB Sant Josep 
de Badalona han hagut de pa-
tir l’allau de punts blava i una 
sòlida defensa que feina la pin-
tura dels locals impenetrable. 
Els anoiencs van dominar el 
marcador durant  els 40 minuts 
que va durar l’encontre i a més 
a més va saber sortir-se d’un 
mal moment a l’inici del segon 
període. Els primers 5 minuts 
van ser bastant equilibrats. 
Els dos equips mossegaven 
cada pilota i aprofitaven cada 
espai del camp per anar cap a 
dins. A partir del minut 5 però, 
els locals pujaven una marxa i 
aconseguiren fer un parcial de 
7-0 que els va donar una renda 
de 10 punts en el marcador. El 
quart va acabar amb un triple 
de Torres i un bàsquet sota  
cistella dels visitants. Resultat 
20-14.
El segon quart va tenir un inici 
tèrbol per als igualadins. Van 
començar rebent bàsquets fà-
cils dels contraris perquè els 
atacs eren precipitats i des del 
rebot defensiu els de Badalona 
podien córrer i fer punts. Un 
triple de González donava al 
Sant Josep l’empat en el mar-
cador (23-23). A partir d’aquest 
moment, l’equip blau va co-
mençar a superar obstacles a 
través d’un joc més pausat i 
dels tirs ben seleccionats. Des 
de la línia de tirs lliures s’ano-
taren 7 punts en aquest perío-
de. Es va anar al descans ha-
vent recuperat la diferència en 
el marcador, que ara era d’11 
punts (36-25).
En tornar del vestidor, el PHY-
SIC GM CB IGUALADA A no 
va cometre el mateix  error que 
en l’inici del segon període i 
va prémer l’accelerador sen-

se  donar opcions als de groc, 
que van rebre 11 punts en 4 
minuts i només van anotar-ne 
4. En aquest moment l’equip 
tornava a fer una petita dava-
llada a l’hora de trobar la cis-
tella i sortia perjudicat amb el 
factor  faltes, provocant que els 
visitants trepitgessin la línia de 
tirs lliures i que els seus millors 
homes anotessin. Tot i així es 
va mantenir la diferència en tot 
moment, però sense reduir-se 
la tensió que generen aques-
tes eliminatòries. Resultat del 
tercer període: 52-38.
L’Igualada va encarar l’últim 
període amb 14 punts de dife-
rència en el marcador. Només 
calia un últim tram que es podia 
presentar molt difícil si els del 
Sant Josep entraven en ratxa 
des de la línia de 3 punts però 
els locals no volien deixar anar 
una oportunitat com aquesta. 
Primers minuts igualats amb 
atacs resolutius del ARACENA 
i poca claredat en els bàsquets 
igualadins. La cosa canvià de 
color ràpidament quan Sesé 
anotava dos triples seguits i 
posava al seu equip 19 punts 
per sobre en el marcador (64-
45). Els últims minuts van ser 

d’un bàsquet de menys quali-
tat però molt seriosos per part 
dels dos conjunts. El partit fi-
nalitzava amb un resultat molt 
favorable al PHYSIC GM CB 
IGUALADA A, 73-53.
L’eliminatòria acaba de comen-
çar i encara resten dos partits 
per encarar. Recordar que les 
fases són al millor de tres par-
tits i si es guanyés el pròxim, a 
casa  del SANT JOSEP, l’Igua-
lada romandria un any més a 
la Copa Catalunya Masculina. 
Aquesta setmana se seguirà 
treballant per preparar la se-
gona jornada, a domicili. Si tot  
segueix la normalitat, el partit 
es disputarà a Badalona el diu-
menge, a les 7 de la tarda.
CBI: Q. Padrós (0), C. Fons 
(12), J. Huertas (5),  J. Torres 
(15), E. Tejero (18) [5 Inicial] + 
M. Sesé (14), A. Roca (0),  A. 
Gual (0), M. Roca (7), M. Pa-
drós (0), S. Laguarta (2). 
SANT JOSEP: Rodríguez (4), 
Vidal (1), Hermoso (6), Forte-
za (0), Naharro (12), Colomé 
(0), Tubert (6), González (12), 
Garcia (11), Arqués (0), Gaval-
da (1).
Parcials: 20-14; 16-11 (36-25); 
16-13 (52-38) i 21-15 (73-53).

XAVI BORRÀS /LA VEU

El Depimés CB Igualada ha 
perdut el partit amb el Sta. 
Rosa Lima (72-55) per al 3r i 
4t lloc de Copa Catalunya Fe-
menina i per tant ha quedat en 
quarta posició d’aquesta com-
petició.
La final de consolació es pre-
veia complicada degut a que 
sempre és un partit que costa 
de jugar ja que tots dos equips 
han treballat durant tota la tem-
porada per a poder estar a la 
final. A més a més, el conjunt 
igualadí tenia les baixes de 
dues de les jugadores més 
determinants de l’equip i de la 
categoria, Laura Icart i Núria 
Minguet. La seva absència per 
motius personals ha estat co-
berta per les noies del sènior 
B, Carla Tarrida, Èlia Compte, 
Júlia Fuertes i Cristina Carmo-
na. Han fet un gran treball.
Tot i la derrota, s’ha de desta-
car el treball de tot l’equip, un 
partit molt complicat de jugar i 
en el que les igualadines han 
donat el millor de sí per intentar 
aconseguir la victòria. Al final 
no ha pogut ser però s’ha aca-
bat la temporada amb bones 

sensacions i amb una quarta 
plaça més que merescuda. 
Agrair el suport del públic igua-
ladí que ha vingut fins a Sant 
Feliu de Llobregat per animar 
l’equip i que ha donat un su-
port durtant tota la temporada. 
L’equip sempre s’ha sentit re-
colzat i això per un equip de 
bàsquet és sensacional.
Felicitar a tot l’equip per 
l’excel·lent temporada que s’ha 
fet i també per la trajectòria en 
aquests 3 darrers anys. Dos 
finals a 4, una segona posició 
amb la corresponent fase d’as-
cens, una quarta i una setena 
plaça. Aconseguint cada any 
els objectius marcats i intentant 
de nous degut al gran treball 
de l’equip. Ara toca descansar i 
començar a preparar la tempo-
rada vinent que esperem que 
sigui igual o més exitosa que 
les darreres viscudes.
Parcials: 14-19, 11-15 (25-34), 
16-18 (41-52), 14-20 (55-72)
CBI: AC.Martínez (3), M.Pujol, 
A.Acevedo (1), C.Carner 
(19), X.Freixas (9)-cinc inici-
al-, M.Quintana (4), V.Júlvez 
(8), È.Compte, C.Tarrida (3), 
J.Fuertes (3), C.Carmona, 
M.Torra (5).
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El CF Igualada deixa escapar 
la victòria a Cervera (2-2)
FUTBOL / ROGER MARÍ

Els blaus no van saber tancar 
un partit que tenien encarrilat 
amb els gols de Ton (13’) i Solé 
(15’). Amb el pas dels minuts, 
els igualadins, van anar en-
darrerint les seves línies i els 
locals van poder empatar grà-
cies a les dianes de Bonet (35’) 
i Graells (76’). Amb aquest em-
pat, el quart consecutiu, l’Igua-
lada es manté 6è a la taula.
L’Igualada, amb moltíssimes 
novetats a l’alineació, va sortir 
amb molta tranquilitat al partit i 
conscient de que era el rival el 
que si jugava alguna cosa. Les 
coses no van poder començar 
millor pels blaus ja que al minut 
13 una gran contratac conduït 
per Gerard va acabar amb un 
gran gol de Ton (13’) ja que 
després de rebre la pilota a la 
frontal de l’àrea es va girar so-
bre si mateix per col·locar l’es-
fèrica amb subtilesa a l’interior 
de la xarxa. Sense temps per 
reaccionar, els de la Segarra, 
van veure com l’Igualada va 
doblar el seu avantatge gràcies 
al gol de Solé (15’) que va sa-
ber definir un mà a mà davant 
Borja. Amb aquest marcador, 
els locals van decidir canviar 
el sistema tàctic per implantar 
un 4-2-4 i buscar el joc direc-
te per intentar aprofitar les se-
gones jugades. Aquest risc va 
sorgir efecte ja que l’Igualada 
es va quedar embotellat dins 
la seva àrea i va veure com 
les ocasions de gol dels locals 
començaven a arribar. Jucla al 
minut 21 va enviar una pilota al 
travesser i posteriorment Feli-
pe va aturar un bon xut de falta 
de Figuerola. El gol semblava 
que se li resistia al Cervera, 
però finalment Bonet (35’) va 
aprofitar una centrada per ban-
da esquerra per retallar distàn-
cies. En l’última jugada de la 
primera meitat, Enric, va poder 
augmentar l’avantatge iguala-
dí, però la seva mitja volta va 

El CFI tenia el partit de cara, però no el va saber tancar. Foto: Toni Marí.

  Jornada 32
  Viladecans  -  Martinenc   0  :  0
  Ascó  -  V. Alegre   2  :  0
  Torreforta  -  Vilanova G.   4  :  1
  Cervera  -  IGUALADA   2  :  2
  Santfeliuenc  -  Andorra   1  :  1
  Reddis  -  Tàrrega   2  :  3
  Sants  -  Torredembarra   2  :  0
  Amposta  -  Morell   3  :  0
  Valls  -  Tecnofutbol   0  :  3
   Jornada 33
   IGUALADA  -  Viladecans   _  :  _
   Martinenc  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Andorra  -  Ascó   _  :  _
   Torredembarra  -  Cervera   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Sants   _  :  _
   Vilanova G.  -  Reddis   _  :  _
   Tàrrega  -  Amposta   _  :  _
   Morell  -  Valls   _  :  _
   Torreforta  -  V. Alegre   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   32   73     77:27     50
2   Viladecans   32   64     52:23     29
3   Santfeliuenc   32   64     50:27     23
4   Martinenc   32   56     57:32     25
5   V. Alegre   32   52     50:46     4
6   IGUALADA   32   51     54:38     16
7   Amposta   32   48     49:37     12
8   Andorra   32   46     41:41     0
9   Tàrrega   32   44     40:44     -4
10   Vilanova G.   32   41     43:45     -2
11   Reddis   32   36     38:67     -29
12   Torredembarra   32   35     43:46     -3
13   Torreforta   32   33     38:52     -14
14   Cervera   32   33     37:54     -17
15   Tecnofutbol   32   33     37:57     -20
16   Sants   32   32     45:62     -17
17   Valls   32   29     32:57     -25
18   Morell   32   29     27:55     -28

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 32
  Suburense  -  CAPELLADES   2  :  2
  Base Vilanova  -  La Granada   2  :  0
  FÀTIMA  -  MONTSERRAT   0  :  1
  Les Roquetes  -  ANOIA   5  :  1
  Hortonenc  -  St. Sadurní At.   1  :  3
  Vilafranca Atl.  -  SAN MAURO   2  :  2
  Ribes  -  Riudebitlles   1  :  1
  ÒDENA  -  Sitges   3  :  2
  St. Cugat Ses.  -  Jove Roquetes   3  :  1

  Jornada 33
   ANOIA  -  Suburense   _  :  _
   CAPELLADES  -  Hortonenc   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  Base Vilanova   _  :  _
   Riudebitlles  -  Les Roquetes   _  :  _
   Jove Roquetes  -  Ribes   _  :  _
   MONTSERRAT  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   SAN MAURO  -  ÒDENA   _  :  _
   Sitges  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   FÀTIMA  -  La Granada   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   32   76     106:37     69
2   Sitges   32   70     86:51     35
3   ÒDENA   32   62     92:55     37
4   Base Vilanova   32   61     76:50     26
5   Vilafranca Atl.   32   60     63:43     20
6   Les Roquetes   32   54     68:59     9
7   Suburense   32   50     62:52     10
8   La Granada   32   42     59:66     -7
9   CAPELLADES   32   40     69:80     -11
10   Jove Roquetes   32   38     69:63     6
11   St. Cugat Ses.   32   38     60:62     -2
12   Riudebitlles   32   37     62:82     -20
13   St. Sadurní At.   32   36     52:81     -29
14   MONTSERRAT   32   34     49:74     -25
15   Ribes   32   33     64:69     -5
16   Hortonenc   32   29     42:80     -38
17   ANOIA   32   28     53:83     -30
18   FÀTIMA   32   21     43:88     -45

  Jornada 30 (darrera)
   Vista Alegre  -  Ateneu Ig.   2  :  2
  Carme  -  Rebrot   1  :  1
  Montbui  -  Vilanoveta   0  :  3
  Calaf  -  Jorba   5  :  2
  Pobla Clar.  -  Garcia Montbui   3  :  0
  Piràmides  -  Torre Clar.   0  :  5
  La Paz  -  Tous   1  :  3

   ASCENS DIRECTE:
   CARME
 
   Promoció d’ascens:
   LA POBLA DE CLARAMUNT

         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   28   66     117:36     81
2   Pobla Clar.   28   63     92:47     45
3   Vilanoveta   28   62     82:34     48
4   Calaf   28   61     101:46     55
5   Garcia Montbui   28   56     65:40     25
6   PM Tossa   28   53     81:51     30
7   Rebrot   28   50     99:67     32
8   Ateneu Ig.   28   44     92:59     33
9   Vista Alegre   28   43     58:57     1
10   Jorba   27   27     69:84     -15
11   Tous   27   24     38:58     -20
12   Torre Clar.   27   23     32:86     -54
13   Montbui   27   17     46:86     -40
14   La Paz   28   6     26:127     -101
15   Piràmides   28   5     26:146     -120

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 30 (darrera)
  Puigdàlber  -  Plana Rodona   1  :  2
  Espirall  -  Martinenca   2  :  1
  St. Sadurní  -  VALLBONA   3  :  0
  LA LLACUNA  -  Can Cartró   1  :  6
  Real Unión  -  Mediona   1  :  4
  HOSTALETS P.  -  Torrellenc   1  :  0
  Ràpit Català  -  CABRERA ANOIA      sus
  Fontrubí  -  Ind. Garraf   2  :  1

   ASCENS DIRECTE:
   Espirall de Vilafranca
 
   Promoció d’ascens:
   HOSTALETS DE PIEROLA

         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Espirall   30   70     100:37     63
2   HOSTALETS P.   30   69     100:38     62
3   Can Cartró   30   62     96:45     51
4   Mediona   30   61     97:45     52
5   Ind. Garraf   30   57     60:38     22
6   Ràpit Català   29   56     89:40     49
7   Martinenca   29   48     76:51     25
8   St. Sadurní   30   48     64:57     7
9   Plana Rodona   30   47     87:52     35
10   Torrellenc   29   41     66:56     10
11   LA LLACUNA   30   38     48:64     -16
12   CABRERA ANOIA   29   31     66:92     -26
13   Real Unión   28   22     55:67     -12
14   VALLBONA   29   14     44:122     -78
15   Fontrubí   30   13     27:119     -92
16   Puigdàlber   29   1     14:166     -152

futbol 4A CATALANA G10

ser refusada per un defensa a 
la línia de gol.
A l’inici de la represa, nova-
ment Enric, va poder fer el gol 
de la temporada, però el seu 
xut de gairebé mig camp va 
topar amb el travesser. Amb el 
pas dels minuts, el Cervera es 
fa ver amb el control del par-
tit ja que l’Igualada intentava 
sortir al contraatac, però sem-
pre ho feia amb precipitació i 
perdia la possessió de la pilota 
amb molta facilitat. Els locals, 
van disposar d’alguna bona 
ocasió per marcar, la més cla-
ra, un xut de Franck que va 
marxar fregant el pal. Per la 
seva banda, els blaus, tam-
bé van tenir alguna acció per 
sentenciar el partit, però primer 
Gerard i després Enric, no van 
estar encertats en les seves re-
matades.
A falta d’un quart d’hora pel 
final, la insistència dels cerve-
rins va tenir premi gràcies al 
bon gol de Graells (76’) que va 
aprofitar una pilota morta dins 

l’àrea per marcar l’empat. En 
l’últim tram de partit, els locals 
va endurir molt el seu joc i Fi-
guerola primer i posteriorment 
Gallardo van ser expulsats. El 
partit va acabar amb un repar-
timent de punts que ambdós 
conjunts van donar per bo. 
L’Igualada buscarà trencar 
aquesta ratxa d’empats con-
secutius el pròxim diumenge 
a Les Comes davant el Vila-
decans, tercer classificat i que 
es troba en plena lluita per la 
promoció d’ascens. 
CD Cervera: Borja, Bonet, 
Amorós, Graells, Solé, Ga-
llardo, Jucla, Robinat, Ezquer 
(Laarif, 77’). Figuerola i Franck 
(Alluè, 69’)
CF Igualada: Felipe, Marí, Víc-
tor (Pagés, 46’), Bachana, Ton 
(Marimón, 80’) Cortada, Ma-
daleno (Díez, 61’), Solé (Fran, 
70’), Gerard, Enric i Torras (Ba-
raldés, 46’).
Gols: 0-1, Ton (13’). 0-2, Solé 
(15’). 1-2, Bonet (35’). 2-2, 
Graells (76’). 

FUTBOL / ROGER MARÍ

La capital de l’Anoia viurà demà 
una gran festa del futbol català. 
Durant tota la jornada es cele-
brarà la fase final catalana de 
la Copa Cocacola en la catego-
ria cadet a Les Comes. Aques-
ta competició que organitza la 
RFEF conjuntament amb les 
federacions autonòmiques la 
disputaran equips com el RCD 
Espanyol, el CF Damm o l’UD 
Cornellà entre d’altres. Els 8 
equips participants han quedat 
enquadrats en dos grups de 4 

Igualada acollirà demà la fase final de 
la Copa Cocacola de futbol cadet

i cadascun dels quals jugarà 
dos partits (horari de matí). Els 
campions de cadascun dels 
grups disputaran la final (ho-
rari de tarda).  El campió anirà 
a disputar la segona fase de la 
competició amb els altres gua-
nyadors d’Aragó i Navarra que 
es celebrarà al mes de juny.
A més, entre tots els jugadors 
participants es farà una selec-
ció catalana que també partici-
parà en aquesta segona fase 
del torneig.

La Pobla de Claramunt i 
Hostalets de Pierola jugaran la 
promoció d’ascens a Tercera
FUTBOL / REDACCIÓ

Els equips de la Pobla de Cla-
ramunt i l’Hostalets de Pierola 
jugaran la promoció d’ascens a 
Tercera Catalana, en quedar fi-
nalment en segona posició dels 
grups setè i desè, respectiva-
ment. Recordem que el Carme 
pujarà de categoria de forma 
automàtica en haver quedat el 
campió. Els partits d’aquesta 
promoció d’ascens es jugaran 

El San Mauro, campió 
del grup 12è de Tercera

a doble volta, aquest cap de 
setmana i el següent.
La Pobla de Claramunt jugarà 
contra la Gramanet C, primer 
a Santa Coloma, aquest cap 
de setmana, i després al Pas 
Blau, la setmana vinent.
En el cas dels Hostalets, pri-
mer també a fora, els ha tocat 
el Sector Montserratina de Vi-
ladecans. 

FUTBOL / REDACCIÓ

El San Mauro de Santa Marga-
rida de Montbui podrà celebrar 
la propera temporada el 50 ani-
versari del club amb un ascens 
i jugant a 2a Catalana, d’on 
va descendir la passada tem-
porada. L’equip groc va asso-
lir matemàticament el títol del 
grup 12è de Tercera el passat 
cap de setmana, la qual cosa 

li dóna dret a l’ascens directe a 
Segona. Un premi del tot me-
rescut per a l’equip que dirigeix 
Paquito.
Els mauristes segur que ho 
celebraran com Déu mana 
aquest diumenge, oi més trac-
tant-se del derbi davant l’Òde-
na al Municipal de Montbui. Els 
odenencs, en els dos partits 
que queden, intentaran mante-
nir la tercera posició actual.



Laura Orgué guanya la 
Cara Amón 2013
TRAIL RUNNING / REDACCIÓ

La temporada de trail running 
en la categoria de curses ver-
ticals no ha pogut començar 
millor per Laura Orgué després 
d’adjudicar-se dissabte passat 
la seva primera victòria a la 
cursa de KM Vertical de Cara 
Amon, disputada a Barruera 
(Alta Ribagorça). L’atleta de 
l’equip Salomon Santiveri i ac-
tual campiona de la Copa del 
Món de l’especialitat es va im-
posar a la britànica Tessa Hill 
(Arc’teryx) i a la catalana Alba 
Xandri (FEEC) en un recorre-
gut de 4,7 km i un desnivell de 
950 metres acumulats, dels 
1.380 metres marcats inicial-
ment, després que l’organitza-
ció es veiés obligada a variar 
el recorregut a la part superior 
per la neu acumulada.
No obstant això, ni la neu ni 
les gelades van frenar a tota 
una especialista sobre aques-
ta superfície després de tancar 
escassament fa un mes la tem-
porada de la Copa d’Europa 
d’esquí de fons, amb la tercera 
plaça del podi a l’estació italia-
na de Toblach. Malgrat el seu 
escàs bagatge d’entrenaments 

a l’inici de la nova campanya 
de curses de muntanya, Laura 
Orgué va aconseguir mantenir 
el seu excel·lent estat de forma 
en la segona prova de la Copa 
del Món de Vertical Kilometer 
de les Skyrunner World Series 
i que va obrir la competició de 
la Copa d’Espanya de Curses 
Verticals FEDME.
En homes la victòria va ser 
per a l’especialista italià Urba 

Zemmer, que ostenta el rècord 
mundial de la disciplina, seguit 
del català Agustí Roc, actual 
Campió del Món de KM Verti-
cal en els passats SkyGames 
2012. La tercera plaça va cor-
respondre al també italià Mar-
co Fachinelli. 
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GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana es 
va celebrar a la ciutat de Bru-
nete el Campionat d’Espanya 
de gimnàstica estètica de grup, 
en el que el club San Roque va 
presentar quatre equips d’es-
tètica. La competició es va ca-
racteritzar per la quantitat de 
participants de tota Espanya 
que hi van competir. El club 
vilanoví amb el equip infantil 
8-10 amb Marta Alonso, Ju-
lia Farré, Tania Navas, Paula 
Mensa, Nerea Camacho, Irina 
Garcia, Alba Bosch i Laia Alsi-
nai van quedar subcampiones 
de la categoria, tot i que porten 

just dues competicions juntes. 
El equip infantil 12-14 format 
per Ona Bosch, Marta Villar, 
Itziar Mensa, Raquel Munuera, 
Mar Casals, Laia Guerra, Mar 
Solsona, van quedar setenes. 
El conjunt junior, amb Andrea 
Roures, Judit Sabrià, Anna 
Ainsua, Ivet Playa, Gemma 
Castillo, Elsa Montes, Gisela 
Muñoz i Georgina Llanes van 
assolir la tercera posició del 
podi, gaudint del ball i l acom-
petició. L’equip sènior amb 
Sandra Ainsua, Alba Cano, 
Berta Jorba, Sonia Gutiérrez, 
Vicky Sabater i Nerea Caceres 
i Lidia Sánchez, que no va po-

der participar per una lesió, va 
aconseguir la vuitena posició 
en la final de diumenge, un lloc 
molt satisfactori per l’equip. 
Satisfacció per part de les 
entrenadores Sara Jiménez i 
Sonia Gutiérrez pel que s’ha 
aconseguit en aquesta tempo-
rada.
Informar també que estan 
obertes les llistes per inscriu-
re’s al campus que es farà al 
club San Roque al mes de juli-
ol i per tots aquells infants que 
vulguin passar-ho be i divertir-
se, amb noves idees fruit d’un 
personal professional que es 
farà càrrec del campus.

El San Roque es proclama a 
Madrid subcampió d’Espanya

L’Aula i el Capellades, sotscampions de 
Catalunya en combos de gimnàstica rítmica
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Aquest passat dissabte 11 de 
maig, es va celebrar a Reus 
la fase final en modalitat de 
combos de gimnàstica rítmi-
ca, on el C.G. Aula va estar 
representat per dos combos, 
un de categoria benjamí i un 
categoria infantil. El conjunt 
benjamí format per: Mariel.
la Espinalt, Laia Parera, Car-
la Cervera, Maria Thompson, 

Sheila García, Dana  Pijoan, 
Alina  Gili i Berta  Enrique, es 
van proclamar sotscampiones 
de Catalunya, el combo infan-
til format per: Cesca Planella, 
Mar Fàbregas, Rut  Reymundi, 
Ivet Bruguès, Maria Ibós, Ne-
rea Marín i Judit Cervera tam-
bé van ser segones.
Per part del C.R. Capellades 
també van ser dos els combos 
participants, en categoria pre-

benjamí format per: Ada Pé-
rez, Gara  Luna, Gisela  Juan, 
Gemma  Peris, Sheila Loren-
zo, Nayara  García i Abril Gui-
llén van ser segones i per tant 
sotscampiones de Catalunya. 
En categoria benjamí nivell I, 
l’equip format per: Carla Vi-
llarroel, Laia i Anna Boladeras, 
Ona Clemente, Sandra Alandi i 
Duna Monroy també foren se-
gones .

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Ja s’acosta el final de totes les 
competicions i de fi de tem-
porada de gimnàstica rítmica, 
aquesta última competició va 
tenir lloc a Reus , dissabte 11 
de maig on es realitzava les 
finals de Combo, Individual ni-
vell IV i Conjunts . Les gimnas-
tes del Conjunt benjamí , nivell 
II, Eider Zamora, Núria Garcia, 
Melissa González, Queralt Ma-
teu i Nerea San Juan van exe-
cutar  un gran ball i van acon-
seguir la  5a. posició. El combo 
presentat amb; Nerea Cid, 
Farners Mateu, Cristina Valen-
tí, Núria Rojas, Paula Galán, 

Júlia Enrich i Ariadna Torres 
obtinguerem la 4a. posició. i 
amb individual , categoria Aleví 
IV, Nadine Garcia amb pilota 
va obtenir la 4a. Posició.
Felicitats a totes les gimnastes 
que van competir ja que haver 
arribat fins aquí es un gran mè-
rit.
Des del Club comuniquem a 
qui estigui interessat en prac-
ticar o provar aquest esport 
s’obre el període d’inscrip-
ció per als cursets d’estiu, tot 
aquell/a que estigui interessat 
o vulgui demanar informació, 
pot enviar un mail a l’adreça:  
ritmica.montbui@gmail.com 

L’atleta de l’equip 
Salomon Santiveri es 
va adjudicar aquest 
dissabte 18 de maig 
la victòria en la cursa 
de muntanya de KM 
Vertical de Barruera 
(Alta Ribagorça)

El C.E. Montbui a la final de combo, 
individual i conjunts a Reus
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El CAI celebra 30 anys de cursa de 
l’Amistat d’Igualada a Montserrat

ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge, 19 de maig, es va 
dur a terme la 30a. edició de la 
Cursa de l’amistat, no competi-
tiva, sobre el recorregut habitu-
al de 28 Km. que uneix Iguala-
da  i el  Monestir de Montserrat, 
amb l’organització del Club  At-
lètic Igualada Petromiralles.
Hi participaren 12 atletes que 
efectuaren el recorregut com-
plert corrent. Un considerable 
nombre de participants va tenir 
la caminada popular, que van 
sortir de l’Hotel Canaletas a 2/4 
de 6 de la matinada, persones 
que efectuaren el trajecte ca-

Tot el grup del CAI, a Montserrat.

minant, grup format per atletes 
i acompanyants, entre ells jo-
ves atletes de l’Escola Esporti-
va del CAI, que feren el darrer 
tram de 9 Km. Can Massana - 
Montserrat.  
També un nombrós grup de 
components de la Secc. de Tri-
atló del CAI, feren el recorregut 
en bicicleta. Tots els partici-
pants van poder degustar una 
magnífica xocolatada a l’arri-
bada a Montserrat.
Els  12 atletes que cobriren el 
trajecte corrent, foren: Joan 
Compte - Juan Sebastián - An-
tonio Capitán - Paco Blázquez 

-  Joan Francesc Bertran - Jo-
aquin Grados - Camilo Grados 
- Pere Prat -  José Alvarez - Er-
nest Compte - Albert Fernán-
dez i Daniel Estalella. 
Cal ressaltar que, per 4t. any 
consecutiu es va fer la celebra-
ció del dia del Club, i després 
de la Missa Conventual de les 
11 h. del matí, aproximada-
ment a la una de la tarda, el 
Pare Prior del Monestir mont-
serratí, va rebre en audiència 
els representants del CAI Pe-
tromiralles presents a Montser-
rat el passat diumenge, en una 
de les sales del Monestir.

Cal Font serà demà una pista de tennis 
tot preparant l’Open de Montbui
TENNIS / REDACCIÓ

L’espectacle és a un  pas de 
començar. L’equip Top Ten-
nis portarà aquest dissabte 
25 de maig els seus joves ta-
lents a la plaça de Cal Font, al 
centre d’Igualada per exhibir, 
durant dues hores, el fruit del 
seu treball incansable a l’esco-
la. Un aperitiu pels aficionats 
d’aquest esport a la comarca, 
que ja només han d’esperar 
fins al dia 1 de juny per veure 
començar el Torneig Internaci-
onal Arcadi Manchón.

Aquest dissabte, de 18 a 20 
hores, s’instal·larà a la plaça 
de Cal Font, el centre neuràlgic 
d’Igualada, una pista de tennis 
provisional. Un escenari per-
què els nois i noies de les es-
coles que gestiona Top Tennis 
de la nostra comarca, a Mont-
bui i la Pobla de Claramunt, de-
mostrin les seves habilitats en 
aquest esport. I també, per què 
no?, pot ser una ocasió per al-
gun dels espectadors d’exerci-
tar-se i fer els primers passos 
en el tennis.

Aquesta jornada de tennis al 
carrer és el primer acte del 
ventall d’esdeveniments rela-
cionats amb el Torneig Inter-
nacional Arcadi Manchón, el 
primer puntuable per a l’ATP a 
l’Anoia, que es faran les prope-
res setmanes. La competició 
oficial s’engegarà el diumenge 
dia 1, però per als dies 30 i 31 
de maig hi ha programades ja 
la presentació del torneig i el 
sorteig del quadre de partits. 
Estem en ple compte enrere.

L’infantil de l’Handbol Igualada, 
classificat pel TOP-4

HANDBOL / REDACCIÓ

Diumenge al matí, els infantils 
masculins del CHI tenien la 
primera possibilitat de classifi-
car-se matemàticament com a 
primers de grup per a la final a 
4 d’aquesta categoria. I com es 
diu normalment, a la primera 
va la vençuda. Ho van aconse-
guir!!
El contrincant, el Mataró, era 
l’equip que es jugava, a una 
certa distància, la primera pla-
ça del grup amb els igualadins i 
portava en les últimes jornades 
de lliga una línia ascendent 
que el feia temible. Així doncs, 
el partit es preveia dur, tens i 
complicat pels nostres juga-
dors.
Tota la primera meitat va ser 
equilibrada al marcador fins als 
últims cinc minuts en que els 
igualadins van aconseguir obrir 
forat i marxar de quatre gols. El 
resultat al descans era de 13 a 
9. Malgrat aquest equilibri els 
nostre equip va anar sempre 
per davant al marcador. 
Al inici de la segona part va ser 
una mica complicat pels nos-
tres interessos. Durant els pri-
mers cinc minuts els jugadors 
mataronins van sortir a donar-
ho tot a la pista i marcaven gols 
amb una certa facilitat, però 
els igualadins responien amb 
una certa comoditat. Un temps 
mort demanat per l’entrenador 
igualadí va servir per aclarir les 
idees dels jugadors i tornar a 
jugar amb la consistència de la 
primera meitat. 
A partir d’aquest moment el 
partit es va decantar d’una ma-
nera força clara pels nostres 
jugadors, no sense seguir pa-
tint aquella sensació de nervis 
per acabar el partit i poder ce-
lebrar la classificació per a la 
final. El partit, finalment, es va 
acabar amb un resultat de 27 a 
22 i els igualadins, tant els que 
estaven a la pista com els que 
estaven a la grada, van poder 
celebrar la victòria i la classifi-
cació.
En un cas així, el primer de tot 
és felicitar als jugadors i a totes 
les persones que han fet possi-
ble que un club com l’Igualada 
pugui jugar una final d’aquesta 
categoria; però després, recor-
dar que s’ha de seguir treba-
llant i entrenant per tal de jugar 

aquesta final amb les majors 
garanties. Les ganes, us ho 
asseguro, no hi falten.
Els jugadors del Club Handbol 
Igualada d’aquesta temporada 
que han fet possible aquest 
somni, dirigits per Roger Cal-
çada, han estat: Max Segura, 
Josep Marcé, Brayan Mezqui-
ta, Pol Riba, Nil Subirana, Joel 
Caño, Pep Bové, Toni Barran-
tes, Dani Navarro, Cesc Car-
les, Nico Orozco, Manel Muñoz 
i Arnau Capitán; a la porteria, 
Adrià Senar i Martí Méndez. I 
els seus delegats: Joan Mén-
dez , Marta Abril i Manu Muñoz. 
Enhorabona a tots i el reconei-
xement de tota la família molt 
orgullosa, del Club Handbol 
Igualada, a la bona i constant 
feina . Col·labora: Pista Cero 

Altres resultats
P. Casals 29-CHI cadet m 33
Van jugar a les ordres de Martí 
Ruiz: Pere Sendra, David Díaz, 
Carles Serra, Jordi Balsells, 
Àlex Campos, Xavi Balleste-
ros, Joel Caño, i Brayan Mez-
quida. A la  porteria Sergi Ba-
llesteros i també Carles Serra.
Tortosa  33 -CHI juv. m.  35 
Dirigits per Pol Cantero  van ju-
gar:  Sergi Garcia, Daniel Fons 
, Adrian Cano, Jordi Vilarrubias, 
Raül Ubia, Daniel Jové, Miquel 
Albareda, Iban Sanmiguel i 
David Holgado. Porters:  Marc 
Tarrida i Aleix Royo. Absent 
per lessió: Jordi Grado.  Col-
laboren: Gumà Assegurances.
CHI  aleví m. 4-Granollers 12
Dirigits per Miquel Albareda i 
Anna Vázquez, van jugar: Joel 
Solanelles, Marc Espinagosa, 
Ivan Ruiz, Marc Martínez, Da-
vid Malpartida, Agustín Váz-
quez, Pol Calvet, Biel Hornas, 
Fernando Almendro i Iker Sa-
buquillo. Col·labora: Acadèmia 
Igualada
CHI cadet f. 22-CEH Vendrell 
16
Dirigides per Ton Casellas, 
van jugar:Marina Just, Ma-
ria Barrantes, Ana Vazquez, 
Andrea Torregrosa, Marcel·la 
Esquerra, Paula Domingo, 
Maria Noguera,  Marina Agut,  
Núria Martin, Iola Godo, Maria 
Mayol, Marta Hernández,   Elia 
Roca i, a la porteria,  Júlia Es-
tany. Col·laboren: Torregrosa 
Advocats i Forvi

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Triviño i l’odenenc Àlex Haro, 
quarts al ral·li de Costa Rica
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova del campio-
nat Costa del Pacífic puntuable 
pel campionat FIA NACAM es 
va disputar a Costa Rica amb 
la participació de l’equip de 
Moto Club Igualada format pel 
pilot mexicà Ricardo Triviño co-
pilotat per l’odenenc Àlex Haro 
amb  Mitsubishi Lancer EVO X.
En total eren sis els trams cro-
nometrats a disputar tots ells 
de terra. Dels sis tres eren di-
ferents: Rincón de la Vieja que 
es feia dues vegades en un 
sentit i dos a l’inrevés i el tram 
de Cañas Dulces.
Triviño i Haro anaven situats a 
la tercera posició al final dels 
dos primers trams tot i anar 
en motricitat tan sols en la part 
del darrera per problemes en 
la tracció davantera. La terce-

L’odenenc Àlex Haro moments de pendre la sortida al ral.li Costa Rica.
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ra posició era bona, i tot feia 
pensar que en els trams que 
quedaven podrien escalar al-
menys un lloc.
Però si la transmissió del Mit-
subishi els va perjudicar en els 
dos darrers trams, ja quasi al 
final es va trencar un connector 
del desconnectador de la bate-

ria, la qual cosa els va fer per-
dre un lloc, aconseguint al final 
la quarta posició, que combina-
da amb la victòria en el primer 
raŀli fa que tinguin grans pos-
sibilitats d’aspirar al màxim ja 
que encara queden quatre ral.
lis per disputar.

Acaben el poliesportiu benjamí i el 
bàsquet dels Jocs Escolars
JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

El passat dissabte 18 de maig 
es va celebrar la Cloenda 
de Poliesportiu Benjamí dels 
Jocs Escolars organitzada pel 
Consell Esportiu de l’Anoia al 
pavelló polivalent de Les Co-
mes d’Igualada. En aquesta 
cloenda tots els esportistes 
participants van poder gaudir 
de diverses activitats ludico-
esportives on l’important era 
divertir-se i jugar amb la resta 
d’escoles que havien disputat 
el campionat. Les activitats 
que varen realitzar van ser les 
següents: bitball, zona infla-
bles, volei cooperatiu, korfball, 
acrosport, mazaball i circuit 
d’habilitats. Durant tot aquest 
curs, aquests nens i nenes han 
competit a handbol, bàsquet, 
futbol sala, tennis taula, nata-
ció, cros i atletisme. Sumant 
els punts aconseguits a cada 
esport han quedat les següents 
classificacions:
Poliesportiu Benjamí Femení: 
1r Apiària, 2n Jesús Maria, 3r 
Mowgli.
Polisportiu Benjamí Mixt: 1r 
Garcia Fossas, 2n Ateneu, 3r 
Joan Maragall.
Poliesportiu Benjamí Masculí 
Nivell A: 1r Mestral A, 2n Ma-
ristes, 3r Castell d’Òdena A.
Poliesportiu Benjamí Masculí 
Nivell B: 1r Mowgli, 2n Monalco 
A, 3r Garcia Lorca A.
Poliesportiu Benjamí Mas-
culí Nivell C: grup 3r i 4t: 1r 
R.Castelltort, 2n Apiària, 3r 
Montbou. Grup de 3r: 1r Mes-
tral B, 2n Monalco B, 3r Emili 
Vallès B. El proper dissabte 25 
de maig se celebrarà la Cloen-
da Poliesportiu Aleví a l’Estadi 

Atlètic d’Igualada.

Finals a 4 de bàsquet
Dissabte 18 de maig es va ce-
lebrar les Finals a 4 de Bàs-
quet dels Jocs Escolars. El 
pavelló de Les Comes estava 
ple de gom a gom per a animar 
als/les joves esportistes.
Les classificacions finals van 
ser les següents:
Aleví Femení: El Monalco va 
guanyar la final envers el Mar-
quès de la Pobla per un ajustat 
33 a 30.
Aleví Mixt: E.E.Vilanova va do-
minar el partit tot i que l’equip 
del Marta Mata els hi va posar 
les coses molt difícils en tot 
moment, el marcador final, 42 
a 30 a favor de l’EE.Vilanova.
Infantil Femení: L’equip del 
Bàsquet Subirats va guanyar 
d’un punt a la final contra el 
Monalco 32 a 31, amb un final 
espectacular on les de Subi-
rats van remuntar el partit amb 
un triple i una cistella amb molt 

El CPP Igualada puja 
a Tercera Nacional
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

El cap de setmana passat 
l’equip de Preferent del CPP 
Igualada CTAI va certificar de 
manera brillant l’ascens a 3a 
nacional. Els igualadins havien 
aconseguit un 4-2 favorable a 
Les Comes en el partit d’anada 
davant del CATT Sant Celoni. 
Aquest marcador els permetia 
visitar la pista vallesana amb 
certa tranquil·litat però amb 
tota consciència de la capacitat 
de remuntada dels rivals. Els 
igualadins, però, van tornar a 
exhibir-se i van superar per 5-1 
al Sant Celoni a la seva pista 
per adjudicar-se l’ascens a 3a 
nacional.
La primera partida va caure 
de la banda local ja que Adrià 
Reales va superar a l’iguala-
dí Albert Kenji Matsuoka per 
2-3. Seguidament, però, Joan 
Bertran va empatar pels igua-
ladins gràcies a la remuntada 
que va protagonitzar davant de 
Xavi Lucea, contra qui va aca-
bar guanyant per 3-2 malgrat 
començar perdent per 0-2. A 
continuació, Francesc Masip 
va imposar-se per 3-1 a Jordi 
Puget, avançant així els igua-
ladins al marcador.
En començar la segona ronda, 
Albert Kenji Matsuoka va sen-
tenciar l’ascens en fer el tercer 
punt dels igualadins vencent 
a Xavi Lucea per 3-0. Amb el 
màxim objectiu ja assolit els 
de l’Anoia van rematar el partit 
amb dues victòries per 3-1: la 
primera de Francesc Masip da-

vant d’Adrià Reales i la segona 
de Joan Bertran davant de Jor-
di Puget.

L’equip de 1a territorial salva 
la categoria a Les Comes
L’equip de 1a territorial va do-
nar la segona bona notícia del 
cap de setmana en aconseguir 
la salvació en el partit disputat 
a Les Comes davant del Be-
llvitge Alheña. Amb el suport 
del públic local, els igualadins 
van vèncer als seus rivals per 
5-1, completant així una jorna-
da rodona pel CPP Igualada 
CTAI.
El partit va anar com una seda 
pels igualadins, que van domi-
nar el marcador des d’un bon 
inici. A la primera partida Joan 
Moriana va imposar-se per 3-0 
a Ricard González, mentre que 
a la segona, Juan Carlos Ortiz 
va derrotar a Manolo López per 
un ajustat 3-2. El CPP Iguala-
da va fer un pas molt important 
cap a la salvació quan Eloi Za-
ragoza va superar per un clar 
3-0 a Eduard Albert.
La sentència no es va fer espe-
rar i, a la primera partida de la 
segona ronda, Juan Carlos Or-
tiz va vèncer per 3-2 a Ricard 
González per fer el 4-0 que 
donava la permanència als de 
l’Anoia. Finalment, Joan Moria-
na va apallissar per 3-0 a Edu-
ard Albert i només el visitant 
Manolo López va poder fer el 
punt de l’honor en guanyar per 
un ajustat 2-3 a Eloi Zaragoza 
en l’última partida.

pocs segons. En 3a posició, 
UE Capellades A que va gua-
nyar al Pere Vives per 43 a 38.
Cadet Femení nivell A: El Mo-
nalco va guanyar la final contra 
l’UE Capellades A per 40 a 13. 
En el partit pel 3r i 4t lloc, l’Es-
cola Pia va vèncer per 51 a 20 
a l’EEM Font-Rubí.
Cadet Femení nivell B: aquest 
grup no va fer final a 4 i la clas-
sificació final va ser: 1r Pere 
Vives, 2n EEM Sant Quintí, 3r 
Montclar.
Juvenil Femení: El Monalco es 
va proclamar campió després 
de derrotar a la final a l’UE Ca-
pellades per 65 a 48. En el par-
tit pel 3r i 4t lloc, els Maristes 
es van endur la tercera plaça 
després d’un partit molt ajustat 
contra el Pere Vives, 48 a 46.
El proper dissabte 25 de maig 
es disputaran, al pavelló poli-
valent i a la sala de barri de Les 
Comes, les finals a 4 de futbol 
sala en categoria aleví, infantil, 
cadet i juvenil.

Bon paper del CNI-Best-Faro a 
la cursa de la Bisbal
CICLISME / REDACCIÓ

Diumenge 12 de maig es va re-
alitzar a la Bisbal del Penedès 
la 6a edició de la cursa solida-
ria de btt organitzada amb mo-
tius de caire benèfic, destinant 
els ingressos a Metges sense 
Fronteres. 
Quatre corredors de l’equip 
Club Natació Igualada/ Best 
Equipacions Personalitzades/ 
Faro BH Bicis van prendre-hi 
part; Albert Torres, Oriol Ma-
rimon, Oscar Ferrando i Inés 
Rodríguez.
Ja als primers kilòmetres es va 
produir una escapada de tres 
corredors, entre ells Albert Tor-
res que es van anar distanciant 
de la resta, al km.10 Pere Joan 
Roig va realitzar un canvi de 
ritme i se’n va anar en solitari, 
mentre Albert Torres i Lluis Na-
varro s’anaven disputant la se-
gona i tercera posició i amb el 
pas dels kilòmetres la distància 
amb els perseguidors va anar 
augmentant. En el tram final 
Albert Torres va perdre 20” i es 

va situar en 3a posició, i amb 
el tercer lloc absolut ja quasi 
assolit, quan faltaven 3 km va 
patir una punxada. Començant 
a córrer a peu per poder arri-
bar a meta, tot i que la distan-
cia amb el 4t era gran, al final 
va ser superat a 50m de meta 
per tres corredors. Perdent el 
tercer lloc per nomes 30”.
Per altre banda, Inés Rodrí-
guez va ser la millor classifica-
da assolint una excel·lent pri-
mera posició femenina. Oriol 
Marimon, cada cop va progres-
sant més a nivell tècnic i es va 
notar amb un top 10 en elits. I 
Oscar Ferrando també va rea-
litzar una excel·lent cursa mal-
grat haver treballat durant la nit 
anterior.
Classificacions:
1r. Pere Joan Roig 1h22’56” 
Albert Torres 6è absolut 
1h28’50”; Oriol Marimon 22è 
absolut i  6è Elit amb 1h40’46”
Oscar Ferrando 34è absolut 
amb 1h45’08”; Ines Rodríguez 
1a fèmina amb 1h44’33”.
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Victòria de l’equip femení de 
pàdel de Cal Font-Les Moreres

Mal aterratge de l’AVI 
al Prat (6-1)

PÀDEL / REDACCIÓ

Diumenge 19 de maig l’equip 
Femení Moreres B es va im-
posar al Village A per 3- 0. La 
parella Carme Gau – Clara Vi-
ves va guanyar a Dolors Ave-
llanda – Sílvia Utgés per 7-6 / 
6-1. La segona parella Elsa Ri-
bera – Antònia Arrabal es van 
imposar 6-1/7-6 contra Maria 
Marcos – Yolanda Orradre i fi-
nalment la tersera parella Ra-
quel Soteras – Montse Marsal 
van guanyar a Pilar Bustaman-
te – Anna Gine 6-2 / 6-3. 

Dissabte el Club Tennis Les 
Moreres_Calfont B es va per-
dre per 3-0 al Club CN Mar-
torell. La parella Xavi Costa – 
Jaume Bascompte va perdre 
contra Juan Alonso – Javier 
Guardo per 2-6 / 1-6. La parella 
número dos formada per Jordi 
Marza –Jordi Martinez  van 
perdre el set per 2-6 / 7-6 / 5-7 
contra Javier López – Nicolas 
Barba i finalment Didac Pastor 
– Biaggio Gazzineo 3-6/ 0-6 
contra Said Sghiyar – Frances 
Esteve.

Sortida a Manresa dels 
jugadors base del CB Òdena

FUTBOL / PARADELL-TALLÓ

Als igualadins no els sortiren 
les coses bé en aquest des-
plaçament, sobretot aquesta 
primera part. Els locals mar-
caren de bon començament 
en un desviament involuntari 
d’un defensor visitant (1-0). 
Poc després, aprofitaren un 
error defensiu i anotaren (2-
0). En una jugada col·lectiva, 
de xut potent dins l’àrea petita, 
aconseguiren el tercer (3-0). 
El quart, fou en una falta fora 
de l’àrea en un llançament en 
rosca (4-0). El segon temps fou 
més anivellat. El Prat, de tir ras, 
marcà (5-1) i en un penal dub-
tós entraren el sisè, sense que 
Viles, substitut de Domènech, 
pogués evitar-ho (6-0). Final-
ment, Badia, materialitzant una 
bona ocasió d’atac, aconseguí 
el gol de l’honor (6-1). 
Viles i Paradell, amb una ban-
queta molt justa, alinearen a: 
Domènech, Sevilla, Padró, 
Robert, Toro, Ivan, Ureña, Pau 
Ricart, X.Moyes, Alfred, Badia 
i Corbella. Demà dissabte ens 
visitarà el Martorell.

Arrossada social
Diumenge al ‘Racó de Co-
pons’, es reuniren més de cent 
comensals en la 9a. Diada AVI. 
El bon temps els acompanyà 
i efectuaren varis entreteni-
ments, bitlles catalanes, es-
tirament i salts de corda, etc. 
Finalment arribà la gran paella 
mixta, degustada fins l’últim 
gra d’arròs. Una trobada fami-
liar en la que els menuts s’ho 
passaren d’allò més bé. 

NATACIÓ / REDACCIÓ

El passat dissabte 11 de maig 
només van ser alguns els ne-
dadors convocats per a partici-
par al trofeu de Cervera. 
En plena temporada i escalfant 
els motors, la jornada matinal 
va ser fluixa per a tots en ge-
neral. La jornada de la tarda 
va ser molt més intensa i amb 
millors marques, fent èmfasi en 
els següents nedadors:
Xavi Tort (aleví) que va fer plata 
en 100 mts. papallona i bronze 
en 100 mts. esquena. 
Irena Gual (Infantil) guanyant 
el bronze a la final de taula fina 
als 200 mts estils i fent una 
altra mínima per al campionat 
d’Espanya. 
Va ser una gran cursa  ja que 
va competir amb nedadores 
que actualment tenen una gran 
projecció  a nivell territorial i na-
cional.
Resultats Matí:
400Mts Lliures 

Irena Gual 4.54.51
200Mts Estils  
Ona Brunet 2.49.01
Elia Ibarra 2.57.16
100Mts Esquena 
Ona Brunet 1.20.04
Carla Varea 1.17.69
200Mts Braça 
Irena Gual 2.54.97
200Mts Esquena 
Xavi Tort 2.44.05
Carla Alemany 2.48.96
Andrea Pérez 2.54.12
100Mts Lliures 
Amaru Rubió 1.12.86
Xavi Tort 1.05.24
Ona Brunet 1.07.55
Carla Varea 1.10.08
Elia Ibarra 1.09.55
50Mts Esquena 
Carla Varea 36.26 
Irena Gual 34.39 
100mts papallona 
Elia Ibarra 1.25.04
Resultats Tarda: 
100Mts Esquena
Bernat Esteban 1.17.53
Xavi Tort 1.15.45
Andrea Pérez 1.22.75
Laura Rodríguez 1.26.98
Carla Alemany 1.22.05
Judit Ibarra 1.25.85
100Mts Lliures 
Cristian Oprea 1.15.50
Carla Alemany 1.20.00
Laura Rodríguez 1.17.80
Alícia Pérez 1.18.35
100Mts Braça 
Cristian Oprea 1.45.91
Judit Ibarra 1.37.89
Andrea Pérez 1.33.55
100Mts Papallona 
Bernat Esteban 1.19.00
Xavi Tort 1.14.20
Amaru Rubio Baixa
Marçal Rodríguez Baixa
Guillem Martín Baixa
Alícia Pérez 1.35.00
S.T. Catalana 
200Mts Estils, 50 Braça, 
50 Esquena, 50 Papallona 
Semifinals 
Carla Varea 34.44
Ona Brunet 32.65 
Ona Brunet 38.15
Carla Varea 36.15 
Carla Varea 41.37 
Final  
Irena Gual 2.32.85 

Els nedadors del CNI, al trofeu 
Sant Isidre del CN Cervera

BÀSQUET / X. FANEGA

Nens i nenes de l’Escola Es-
portiva d’Òdena (EEO) i els ju-
gadors i jugadores dels equips 
infantil i cadet de l’Òdena Club 
de Bàsquet, juntament amb 
les seves famílies, van tenir 
ocasió el passat diumenge, de 
presenciar un partit de la lliga 
ACB en directe. Per a la gran 
majoria, aquesta va ser la seva 
primera experiència en directe 
d’un partit d’alt nivell.
El partit, LA BRUIXA D’OR 
MANRESA – CAJASOL SEVI-
LLA, no va tenir massa emoció 
ja que els manresans, últims a 
la classificació, no van poder 
aguantar el ritme dels sevillans 
i poc a poc, es van despenjar 
en el marcador.
Si que es van viure moments 
emotius, com el fort aplaudi-

ment ofert a en Jaume Ponsar-
nau, que deixa el club a finals 
de temporada després de 10 
anys, els 7 darrers, com a pri-
mer entrenador. 
Abans del partit, les 60 perso-
nes que es van desplaçar des 
d’Òdena al Nou Congost de 
Manresa, van tenir ocasió de 
fotografiar-se amb jugadors 
locals com Devries, Laviña, Ar-
teaga... Durant el viatge de tor-
nada es va fer entregar d’una 
bufanda oficial de LA BRUIXA 
D’OR MANRESA, gentilesa 
del club, a la Lorena Expósito, 
que va encertar els punts totals 
de l’equip local al finalitzar el 
partit (76).
Aquesta sortida estava orga-
nitzada pels monitors de l’EEO 
i amb la col·laboració del Ser-
vei d’Esports de l’Ajuntament 
d’Òdena. 

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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El CAI, a la triatló de 
Sant Feliu de Guíxols

TRIATLÓ / REDACCIÓ

El passat dissabte 18 de maig 
es va celebrar el XXIV Triatló 
de Sant Feliu de Guíxols amb 
una participació de gairebé 500 
triatletes i sobre la distància 
sprint (750m natació - 20 km 
ciclisme - 5 km cursa a peu).
Els participants es van trobar 
amb un fort onatge que va fer 
que el tram de natació fos molt 
complicat. Una vegada superat 
el primer tram de natació, els 
participants van fer els 20km 
de ciclisme amb un circuit molt 
bonic per la carretera de Tossa 
de Mar, però alhora molt exi-
gent amb fortes pujades. Per 
acabar els participants van fer 
5 km de cursa a peu pel pas-
seig marítim i port de Sant Fe-
liu de Guíxols. Els participants 
van acabar molt contents amb 
una de les proves més dures 
del circuit en aquesta distància 

Els triatletes del CAI, a la Costa Brava.
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i amb una molt bona organitza-
ció.
Els guanyadors absoluts de la 
prova van ser Joan Ruvireta 
amb un temps de 00:58:00 i 
Claudia Galicia amb un temps 
de 1:09:10, els dos del CN Vic. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles molt bons resultats de 
tots els components, destacant 
l’exceŀlent segona posició de 
José Rios en categoria de ve-
terans.
Resultats: 
53è Daniel Baraldes 
71è Jordi Vidal 
90è Dani Segura 
132è Victor Gutiérrez 
146è Jose Roque Rios (2n ca-
tegoria veterans) 
176è Enric Vidal 
250è Victor Rios 
313è Isidre Roca

Obertes les inscripcions per a 
la prova de BTT Opennatura
TRIATLÓ / REDACCIÓ

Després de les dues primeres 
edicions, el proper dia 2 de 
juny torna al municipi una nova 
edició de la prova de BTT “Ter-
ritori Òdena”. Aquesta prova, 
de caràcter popular que arriba 
a la tercera edició, està pensa-
da per a tot tipus de practicants 
de la BTT.
De nou, la prova presenta tres 
circuits; un de 35 km i un altre 
de 20km per adults i un de 2km 
per els més petits, fent així que 
tots els participants gaudeixin 
d’una matinal de bicicleta de 
muntanya espectacular.
Els dos primers circuits porta-
ran als bikers a descobrir un 
territori molt apte per a la pràc-
tica d’aquest esport. El circuit 
més llarg inclou una quantitat 
senders inèdits per a la majo-
ria de bikers de la comarca i 
el circuit més curt és apte per 
a tots aquells que comencen 
a practicar la BTT. Als circuits 
també s’hi podrà trobar diver-

SLOT / TIM COMARCA

El passat cap de setmana Igua-
lada ha concentrat un munt 
d’activitats relacionades amb 
l’slot: el divendres arrencava 
amb la segona cursa de Clàs-
sics Divisió VI al Tim Comarca, 
dissabte i diumenge es corrien 
les 12 hores de Resistència 
Slot.it a escala 1/32 als locals 
del restaurant Scorpia, seguia 
una prova de la Copa Catalana 
de Rallyslot a Cric-Crac el dis-
sabte matí, a la tarda hi havia 
el II Scaleauto Day de velocitat 
en pista i per si no fos prou el 
diumenge el Tour Auto 1/24, 

Intensa activitat d’slot a l’Anoia

France Auto, una competició 
celebrada des de 1956 fins al 
1974 que combinava itineraris 
per carreteres obertes al trànsit 
que unia diferents circuits fran-
cesos (on s’hi feia una prova 
de velocitat), amb trams crono-
metrats, proves d’acceleració, 
pujades en costa o etapes de 
regularitat. Per aquesta tercera 
edició el Tim Comarca va triar 
l’edició del 72 i 73 d’aquesta 
mítica prova francesa.
A les magnífiques instal·lacions 
de Cric-Crac una pista de velo-
citat de fusta de 6 carrils, una 
pista de velocitat de plàstic de 
8 carrils i 5 trams de rally van 
servir d’escenari a la competi-
ció més singular del panorama 
de l’slot del nostre país, que va 
reunir 11 equips formats per 
dos pilots. Els vehicles partici-
pants havien de complir obli-
gatòriament amb la condició 
d’haver participat realment en 
el Tour Auto dels anys escollits 
per l’organització.
Després de les verificacions 
tècniques es va fer un concurs 
de decoració. Un jurat de reco-
neguda cultura automobilística 
va valorar, cotxe per cotxe, la 
fidelitat a l’època recreada i 
l’execució de la decoració. El 
premi va ser ex-aequo per el 
Lamborghini Miura Barquette 

de l’equip Slot Sitges i el Che-
vrolet Corvette L88 d’ACMEs-
lot.
En la competició pròpiament 
dita, la meitat dels equips dis-
putaven una cursa a la pista 
de fusta de 6 carrils mentre la 
resta ho feien als trams de ra-
lly. Després del primer bloc de 
competició els equips bescan-
viaven les pistes i tornem-hi 
que no ha estat res. A continu-
ació es parava per a dinar, per 
reprendre la competició 
passant a les pistes i trams 
que faltaven. Cada membre 
de l’equip passava per totes 
les proves, de manera que el 
resultat final era producte de la 
traça dels dos components de 
l’equip.
La classificació final s’elabo-
rava per suma dels punts ob-
tinguts a cada prova parcial. 
L’equip més complet va ser el 
format pels igualadins Joan 
Andreu i Ricard Latorre, que 
van assolir bons resultats en 
totes les disciplines amb el 
seu Lancia Stratos. El segon 
lloc va anar a parar a mans del 
Pep Lladó i el Lluís Torra amb 
el Chevrolet Corvette, també 
molt forts en totes les proves i 
sobretot al rallyslot, la que és 
la seva especialitat. En tercera 
posició va quedar l’equip local 
format per en Daniel Bisbal i 
Àlex Bisbal, amb un enorme 
Chevrolet Camaro Z28 gràcies 
a un bon resultat a la pista de 
plàstic.
Cal destacar el nivell dels ve-
hicles que els diferents equips 
van presentar a competició, la 
majoria dels quals recreaven 
amb gran fidelitat i luxe de de-
talls els autèntics participants 
del Tour dels anys 72 i 73.
Ara el campionat social fa una 
pausa per tal de preparar l’im-
minent cursa per equips de 24 
hores d’Scaleauto, que tindrà 
lloc als salons del restaurant 
Scorpia el cap de setmana del 
7, 8 i 9 de juny.
La propera cursa a la pista de 
fusta del Tim Comarca serà el 
divendres 21 de juny amb els 
clàssics de la Divisio I.

també a Cric-Crac.
En aquest article parlarem 
de la primera i de la darrera 
d’aquestes curses, que orga-
nitzaven els nois del Tim Co-
marca. Comencem per la del 
divendres: les rèpliques dels 
cotxes de Grup C, els protago-
nistes del campionat del món 
de resistència a les dècades 
dels 80 i 90, tenien la segona 
cita. Un cop més malgrat l’ad-
versa climatologia 21 pilots es 
van reunir al club igualadí.
El programa era l’habitual: ve-
rificacions tècniques, mànega 
cronometrada i cursa. Malgrat 
que a la mànega classificatòria 
el jove manresà Pítia Claret va 
donar la campanada, a la cur-
sa es va imposar la veterania 
dels pilots habituals domina-
dors d’aquesta categoria. Con-
figurada en tres curses de 7 
pilots, el Paco Rodríguez es va 
imposar amb claredat al David 
Mira i a l’Albert Solé, curiosa-
ment els tres amb Jaguar. A 
continuació es van classificar 
en Joan Tapiolas, amb un Sau-
ber C9 i empatats a voltes el 
Daniel Bisbal (Porsche 962C) i 
el Ricard Latorre (Sauber C9).
Per al diumenge les condicions 
de la cursa eren ben diferents, 
ja que s’intentava reproduir les 
característiques del Tour de 

ses sorpreses preparades per 
l’organització.

Circuit infantil
Per els més petits de casa 
s’ha preparat un circuit d’uns 
2 km pels carrers del poble 
on podran començar a gaudir 
d’aquest esport. La participació 
dels nens és gratuïta.
A més, des de l’Ajuntament 
s’han preparat diverses acti-
vitats per als acompanyants, 
entre altres, la visita a la Torre.
El regidor d’esports de l’Ajun-
tament, Sergi Lozano, es con-
gratula d’acollir esdeveniments 
com aquest que permeten do-
nar a conèixer el territori ode-
nenc a través de l’esport.
La pedalada està limitada a 
400 participants per poder ofe-
rir una millor qualitat de la ma-
teixa. Per a més informació i 
per a les inscripcions es poden 
adreçar a www.opennatura.
com o als telèfons 650944076-
650994078.
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La igualadina Aida Macià, ben 
amunt al podi

WIND-SURF / REDACCIÓ

Aida Macià, ben amunt al podi
El Club Nàutic de Sant Carles 
de la Ràpita va acollir el passat 
18 i 19 de maig la tercera pro-
va puntuable pel Campionat de 
Catalunya de Funboard (wind-
surf) en la disciplina d’eslàlom. 
Durant la jornada de dissabte, 
tot i desplegar tota la flota de 
windsurfistes a l’aigua no es 
va poder disputar cap sortida, 
ja que el vent no era constant. 
Ara bé, durant la tarda del diu-
menge el vent va fer acte de 
presència, amb una mitja de 15 
nusos; per la qual cosa es van 
poder realitzar dos quadres 
d’eliminatòries complerts per 

Aida Macià, la primera a l’esquerra, amb el grup de guanyadors.

obtenir la classificació general. 
Pel que fa aquests, la igualadi-
na, Aida Macià (CAT-85/ Buff, 
Sailsboards Girona, Simmer, 
RRD) va poder aconseguir una 
6ena posició en la primera eli-
minatòria que la desplaçava 
a la final B, on va aconseguir 
una 2na posició; i en la segona 
eliminatòria una 7ena posició 
que la tornava a desplaçar a 
la final B on despuntava amb 
un primer lloc. D’altra banda, 
en les dues eliminatòries de fè-
mines va aconseguir un primer 
lloc, de tal manera que li dona-
va la primera posició, seguida 
de Carmina Boter (CAT-154) i 
Montse Collado (E-227).

Bon paper dels equips Subaru 
d’esquaix a Girona

ESQUAIX / ISC

Un bon grupet va estar a Giro-
na el cap de setmana jugant un 
Open A del circuit català d’es-
quaix. Aquest Open agrupava 
un quadre sènior, un de júnior 
i un de veterans.
En total, 100 participants de 
tot Catalunya hi van ser-hi pre-
sents. En la categoria sènior, 
bon resultat del Joel Jaume, 
que després de passar la prè-
via davant Pedro Canton, va 
guanyar en el quadre principal 
al jugador de Banyoles Alex 
Luque per 3-1. En el tercer par-
tit del divendres i ja molt can-
sat, va perdre amb Pipo Molina 
(Blanes).
El dissabte van debutar les ger-
manes Aguirre, Berta i Mar. La 
Berta va tenir una notable actu-

ació guanyant la 1a ronda del 
quadre davant la cap de sèrie 
1 Cinthya Servellon (Banyoles) 
i perdent les semis ronda da-
vant Regina Tanner, guanya-
dora del final del torneig i que 
prèviament havia guanyat a les 
prèvies a la nostre Mar Aguirre. 
En el quadre de consolació, la 
Mar va caure davant la Cinthya 
Servellon.
El dissabte entraven en ac-
ció els júniors. Dels nostres, 
el millor va ser el jove Nacho 
Fajardo que va jugar en dues 
categories, la S13 i S15. En 
ambdues categories fou segon 
i després perdre-les totes dues 
davant el barceloní Pablo Dolz.
Finalment, Roger Domènech 
fou quart en la categoria S15.

El Natació Igualada, sotscampió 
de Catalunya de mà parelles de pilota basca
PILOTA BASCA / REDACCIÓ

Diumenge al matí, a les ins-
taŀlacions de Bac de Roda, 
es van disputar les finals del 
Campionat de Catalunya de 
Mà Parelles, en les tres cate-
gories existents. El nostre club, 
representat per Oliva - Canzia-
ni, es van enfrontar a la parella 
del C.P. Santa Coloma (Santi 
- García) en la final de 2a. ca-
tegoria, sent el resultat final de 
22 - 16 favorable a la parella 
de Santa Coloma. El partit es 
va desenvolupar d’una mane-
ra anormal, ja que de principi 
la nostra parella es va posar 
amb uns parcials de 3-8 i 6-11 
favorables, però va ser a partir 
d’aquest moment que inexpli-
cablement els nostres jugadors 
se’n van anar del partit fins a 
un decebedor 20-11 desfavo-
rable, arreglant el marcador en 
la part final del partit fins arribar 

al ja esmentat 22-16.
S’ha aconseguit el sot-campi-
onat que ja és del tot meritori, 
però sempre s’espera més en 
una final, i aquest cop no va 
poder ser. En les altres dues 
finals, en 1ª categoria es va im-
posar el C.N. Barcelona i en la 
de 3ª el Club Atano.

En l’altra modalitat del club, la 
cistella, els nostres jugadors 
Oliva II-Oliva III, en el Campi-
onat Social del Club Vasconia, 
van obtenir un meritori triomf 
davant la parella Unai - Antoni 
Pedragosa per 35-26, demos-
trant que poc a poc,  estan pu-
jant de nivell.

Dimarts, 
xerrada sobre 
els beneficis 
de la marxa 
nòrdica
ACTES / REDACCIÓ

L’acte, obert a tothom, serà di-
marts 28 de maig, a les 7 h, a 
la Uecanoia, c. Sant Magí, 28, 
i anirà a càrrec del Dr. Alex Pa-
sarin, cap del Servei de Reha-
bilitació de l’Hospital Sant Ra-

fael, de Barcelona. 
El pas propi de la marxa nòr-
dica, recolzat en bastons que 
dirigeixen la marxa, contribueix 
a reduir la càrrega sobre les 
articulacions, bàsicament tur-
mells, genolls i maluc. A més, 
millora la mobilitat del coll i la 
part superior de la columna, 
alhora que reforça la muscu-
latura en braços i espatlla. Així 
mateix, els estudis realitzats a 
l’Hospital Sant Rafael revelen 
que aquesta activitat millora 
considerablement la resistèn-
cia i la tensió arterial. Per tant, 
és especialment indicat per a 
pacients amb artrosi i patologi-
es cardiovasculars.
Aquest esport nòrdic es basa 
en una marxa recolzada en 
dos bastons, un a cada mà. 
El bastó dret està sempre en 
contacte amb el terra quan es 
trepitja amb el taló esquerre i, 
a l’inrevés, el bastó esquerre 
toca al terra quan es trepitja 
amb el taló dret. Els bastons 
han de dur-se sempre a prop 
del cos, inclinats cap enrere. 
Els passos han de ser llargs i 
es requereix una bona coordi-
nació de braços i peus.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.
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Diumenge 26 de maigl  2013 a les 12.30 h Pavelló de les Comes
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El grup musical U-tòpics pre-
sentaran el seu darrer es-
pectacle Els U-tòpics van a 
Obreda, aquest cap de set-
mana al Teatre de l’Aurora. 
La mítica banda de rock igua-
ladina s’han retrobat, gaire-
bé després de vint anys de 
silenci, per dur a l’escenari el 
fruit d’un nou treball, de noves 
inquietuds i de noves línies 
de recerca artística. En l’inici 
d’aquesta nova etapa creati-
va, els U-tòpics posen músi-
ca als poemes d’Obreda, de 
Perejaume en un espectacle 
multidisciplinar, una proposta 
en què diverses expressions 
artístiques es trobaran a l’es-
cenari de l’Aurora. A la música 
dels U-tòpics –que serà la pro-
tagonista de l’espectacle- s’hi 
sumen projeccions de vídeo-
art 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 commovedores. 
Tal i com ens expliquen els 
components d’U-tòpics, “en 
certa manera, començàvem 

de nou i volíem tastar textos 
d’altres autors. Ens vam en-
dinsar en el llibre Obreda, de 
Perejaume, perquè ens do-
nava un element que ens feia 
vibrar: la terra, i la vam fer ser-
vir com excusa per fer dotze 
cançons en què una dona es 
va despullant per confessar 
i exposar al públic reflexions 
sobre coses que afectaven 
la seva vida. Cada poema de 
Perejaume fila un discurs so-
bre el que tots portem a dins: 
les pors, els judicis, l’enyoran-
ça, l’amor, els dubtes. La terra 

d’Obreda és alhora el propi 
cos i la pròpia ment, el propi 
territori de la nostra ment”.
A través de la música, la pa-
raula, les imatges i el movi-
ment del cos, els U-tòpics con-
viden a l’espectador a viatjar 
amb ells fins a Obreda, tot fent 
un homenatge artístic a la na-
tura. Ens aquest sentit, els U-
tòpics assenyalen que “volem 
expressar una visió que faci 
interaccionar diferents llen-
guatges, per plasmar quelcom 
des de diferents perspectives, 
sensacions, etc. L’espectacle, 

“Els U-tòpics van a Obreda”, nou projecte artístic de la 
banda igualadina, al Teatre de l’Aurora

funciona com un “cant coral”, 
com un retrat de la natura 
amb diferents elements, com: 
imatges filmades, cossos, mú-
sica... Ens agradaria pensar 
i sentir que l’espectacle és 
un còctel transformador lligat 
amb una cinta de regal verme-
lla (aquesta imatge evoca a 
Frida Kalho). Quelcom intens 
per ser viscut. L’espectacle 
vol ser una mena de mirall de 
tot nosaltres com a persones, 
terraquis, humans que riuen, 
pensen, estimen, ploren...en 
definitiva: viuen”.

El renaixement dels   
U-tòpics
Els U-tòpics van néixer a Igua-
lada a mitjan anys vuitanta i, 
poc després, van irrompre al 
panorama musical del país, 
que vivia l’esclat de l’anome-
nat rock català amb grups com 
els Pets, Sopa de Cabra, Sau 
o Sangtraït, amb dos discos, 
U-tòpics (DiscMedi, 1990) i 
El cop que vingui (DiscMedi, 
1992). Amb les guitarres i veu 
agressives i unes lletres col-
pidores i contundents, se si-
tuaven, al marge d’etiquetes, 
a la banda dels grups de cul-
te maleïts. Gairebé vint anys 
després de la seva dissolució, 
els U-tòpics van retrobar-se a 
final del 2011, obrint una nova 
etapa en la seva experiència 
artística i creadora. Tal i com 
ells ens expliquen “amb els 
anys, anem canviat de gustos, 
d’interessos, de motivacions, 
però la necessitat d’alimen-
tar-nos d’art és la mateixa. 
Els U-tòpics han nascut de 
nou i una de les nostres línies 
d’exploració ha estat Obreda. 
A l’Aurora acaba el nostre vi-

atge a aquest país aliè i des-
conegut d’en Perejaume, que 
hem anat conquerint com a 
propi amb l’any i escaig que 
ja portem de viatge. Obreda, 
segurament desapareixerà el 
proper diumenge 26 de maig, 
per quedar registrat en un 
disc. Així tancarem el cercle 
llargament obert de la creació 
d’aquest viatge. Obreda sor-
tirà per tornar a dormir en el 
lloc que li correspon: el llibre 
de poemes del Perejaume a la 
biblioteca del nostre cor”.
Tal i com explica Òscar Bal-
cells, director del Teatre de 
l’Aurora, “ens fa molta il·lusió 
programar els U-tòpics a l’Au-
rora, en primer lloc perquè ens 
agrada que actuïn en aquest 
escenari -en som fans decla-
rats- ja que quan vam obrir 
les portes del teatre el grup ja 
havia iniciat un llarg parèntesi 
i, en segon lloc, perquè enre-
gistraran un disc en directe a 
casa nostra”.
Els U-tòpics són Maria Sant-
fores Salla (veu), Albert Torras 
(bateria), David Berenguer 
(guitarra rítmica), Gès Burgès 
(guitarra solista) i Albert Puig 
(baix elèctric). Els acompa-
nyen en aquest viatge Àlex 
López (vídeoart) i David Bata-
lla (producció de so), així com 
diversos ballarins i ballarines.

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.

Activitat paral·lela: Trobada 
amb els U-tòpics en finalit-
zar la funció de divendres
Divendres 24 de maig, en 
finalitzar la funció d’Els U-
tòpics van a Obreda, tots els 
espectadors que ho desitgin 
podran intercanviar les seves 
opinions i formular les pregun-
tes en una tertúlia que mantin-
drem amb els components del 
grup.

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte 1 de juny 
a Calaf es podrà gaudir d’una 
gala lírica a càrrec de Nes-
sum Corda. El concert serà a 
2/4 de 10 del vespre a l’es-
glésia parroquial de Calaf.
Nessum Corda està format 
pel tenor Carlos Cosias, la 
soprano Rocio Martínez, 
acompanyats al piano per 
Manuel José Ruiz.
En finalitzar el concert se ser-
virà cava i pastes per als as-
sistents a la plaça Gran.
El preu de les entrades al 
concert és de 27 euros (els 
subscriptors de La Veu tin-
dran un 10% de descompte 
en el preu presentant el car-
net).
Com que l’aforament és limi-
tat es pot fer reserva d’entra-

Gala lírica a Calaf el proper 1 de juny 
amb Nessum Dorma

des al tel. 668 843 374 i es po-
den comprar anticipadament a 
El Rebost de l’Ànima (p. Bar-
celona’92, 2), a l’Oficina Mu-
nicipal de Turisme (plaça dels 

Arbres) i a la Floristeria Rosa 
Maria (Isidre Vilaró, 15).
El concert és organitzat per 
El Rebost de l’Ànima.

Carlos Cosias, tenor i Rocio Martínez, soprano
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Dins dels actes vinculats 
L’Any del Passeig, l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC), 
conjuntament amb de Para-
noia Accions, convoquen dos 
concursos, un de fotogràfic 
amb dispositius mòbils i un de 
microcontes.
El fotogràfic, que duu per nom 
Passejant, proposa retratar 
qualsevol racó o instant que 
es trobi atractiu o interessant 
al passeig Verdaguer. Cal 
compartir les imatges fins el 

30 de maig al mur de Parano-
ia Accions a Facebook, o bé a 
Twitter amb l’etiqueta #passe-
jant.
El concurs de relats breus El 
Passeig tindrà lloc aquest dis-
sabte, 25 de maig, a les 12h a 
la plaça de Catalunya. Els re-
lats tindran una extensió mà-
xima de tres-centes paraules, 
i han d’estar inspirats en un 
racó del passeig Verdaguer, 
que l’organització donarà a 
conèixer a l’inici del mateix.
Els premis per a cada concurs 
seran els següents: pel primer, 

L’Any del Passeig obre el concurs fotogràfic 
Passejant i el concurs de microcontes El Passeig

CULTURA / JOSEP ELIAS

L’exposició sobre Propos-
tes de quiosc per al passeig 
Verdaguer, realitzades per 
alumnes de projectes I/III de 
L’Escola Tècnica d’Arquitec-
tura de Barcelona, es poden 
veure, fins el dia 9 de juny,  a 
l’espai Vapor del Museu de 
la Pell d’Igualada. Fou inau-
gurada el dia 7 d’aquest mes 
per l’arquitecte Jordi Romeu, 
professor de l’ESTAB.
Allí, a més de les maquetes 
esmentades, hi figuren algu-
nes, poques, fotografies del 
passeig. En una d’elles hi fi-
gura el “Quiosc Busquets”.
Era una edificació  de forma 
pentagonal, irregular, per la 
part davantera, i recta per la 
part del darrere, construïda 
segons plànols (també expo-
sats) signats el 28 de maig de 
1928, per Francesc Mallofre.
En el peu de la fotografia on 
es veu el “Quiosc Busquets” 
hi figuren dos errors.
No era pas ubicat al passeig 
enfront de la cruïlla amb el 
carrer de Sant Magí, tota ve-
gada que estava ubicat  da-
vant del carrer de la Vida. 
Tampoc fou enderrocat en 
el període 1936-39, doncs 
encara en queda testimoni 
gràfic en els programes de 
la Festa Major d’Igualada 
dels anys 1944 i 45, on era 

anunciat com lloc on podien 
servir-se refrescos, vermuts, 
cafès... Al seu voltant hi ha-
via taules i cadires com si fos 
una terrassa de qualsevol 
altre bar. En aquests darrers 
anys fou regentat per Joan 
Bisbal, que a l’ensems tenia 
el restaurant bar “Noya”, on 
es menjava bé i econòmi-
cament, -segons anunciava 
en els anys 1942 -43-, que 
era al carrer García Fossas, 
pràcticament, davant dels 
“estudis” , antic edifici dedi-
cat a escoles.
En la propaganda del quiosc, 
convidava a que, si volies 
passar una estona  fresca i 
divertida, podies anar-hi tots 
els dissabtes i diumenges ja 
que s’hi oferien concerts i es 
ballaven sardanes, mentres 
hom podia veure un vermut, 
una orange, o un xarop de 
rosella o de llimona amb sifó, 
i picar quatre olivetes o unes 
patates rosses... Quedaven 
lluny, encara, els temps de 
les cocacoles, els gins i cu-
bates. Eren altres temps. 
Dies de postguerra i de difi-
cultats econòmiques però, 
afortunadament, al menys, 
amb molts llocs de treball i 
sense retallades.
A l’Arxiu municipal han trobat 
un informe d’enderrocament 
de l’edifici signat per l’arqui-
tecte Sr. Basegoda.

Any del Passeig: Del quiosc 
Busquets al quiosc del futur

MUSEUS / LA VEU

Més de vuit-centes persones 
van participar el passat cap de 
setmana en les propostes cul-
turals i les portes obertes dels 
museus de la ciutat amb motiu 
de la doble celebració del Dia 
Internacional dels Museus i, 
per primer cop a Igualada, la 
Nit de Museus.
La Nit dels Museus va aplegar 
un nombrós públic heterogeni 
que va poder gaudir de les vi-
sites a les sales dels museus 
i participar de les propostes 
programades. La Nit es va ini-
ciar a dos quarts de nou del 
vespre al Museu de la Pell 
amb l’obertura gratuïta de tots 
els seus espais expositius que 
van ser visitats fins ben entra-
da la mitjanit. Ben aviat, van 
començar a girar els plats dels 
tocadiscos Cosmo del fons del 
Museu amb més de quaranta 
anys d’antiguitat, per tal de 
reproduir vinils de 45 rpm del 
fons de Ràdio Igualada dipo-
sitats al Museu. L’improvisat 
guateque al vestíbul del Mu-
seu de la Pell va ser conduït 
per l’Oriol Vives.
Més tard, la sala permanent 
L’ofici d’adober plena a vessar 
va acollir l’actuació de Maria 
Santfores, Mariona Camelia, 
Xavier Gabriel i Àlex López. 
Una història curta, acció de 
dansa, vídeo i projecció plàs-

tica va aconseguir captivar el 
públic amb un equilibri perfec-
te dels diferents llenguatges 
artístics. Després va agafar 
el relleu el grup Dos Toievski, 
que es va ficar el públic a la 
butxaca amb les seves inter-
pretacions fresques de versi-
ons de soul, pop i rock.
El final de festa es va traslla-
dar al Museu del Traginer amb 
les portes obertes de les se-
ves sales fins a la matinada, 
que van tenir un bona afluèn-
cia de públic. A més, va acollir 
el concert del grup Face que 
va suposar el pas més rocker 
de la Nit dels Museus.
L’endemà va ser el torn del pú-

blic familiar. El Matí de Museus 
va començar al Museu del 
Traginer amb una visita guia-
da per, tot seguit, recórrer una 
part del Rec acompanyant el 
carro del Gremi de Traginers, 
ple de pells, fins al Museu de 
la Pell. Allà el nombrós públic 
va participar en els tallers de 
l’Associació La Bastida i els 
dos museus. N’hi va haver 
per a tots els gustos i edats: 
estampació de samarretes, 
elaboració de xapes, passe-
jades amb carro, treballs amb 
pell, confecció d’un titella o 
elaboració d’aigua sabonosa i 
bombolles.

Més de vuit-centes persones participen en la 
primera edició de la Nit dels Museus a Igualada

dos abonaments de la tempo-
rada Tardor Hivern del Teatre 
Municipal l’Ateneu; pel segon, 
dues entrades a escollir de la 
temporada Tardor Hivern del 
mateix espai i, pel tercer, un 
lot de llibres editats per l’IMC.
Els premis es lliuraran el di-
vendres, 31 de maig, a la fina-
lització del recital Litúrgia lite-
rària a Verdaguer, que es durà 
a terme a les 20h al Passeig 
Verdaguer cruïlla amb Carde-
nal Vives. Les bases es poden 
trobar al web de l’Ajuntament 
www.igualada.cat.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 29 de 
maig, l’Orquestra Ad Libi-
tum, l’Orquestra de corda de 
l’EMMI i l’Ensemble de Vent 
oferiran un concert conjunt a 
l’Auditori de l’Escola de Mú-
sica. Totes tres formacions 
s’uneixen per tal interpretar un 
repertori simfònic i així oferir a 

l’alumnat l’oportunitat de viu-
re una experiència en aquest 
àmbit. S’interpretaran obres 
de Brahms, Schubert i John 
Williams sota la direcció d’en 
Francesc Gregori. 
El concert és a les 7 de la tar-
da i l’entrada és lliure.
Ho organitza: Escola Munici-
pal de Música d’Igualada

Concert a l’auditori de l’Escola 
de MúsicaCULTURA / LA VEU

Dissabte a les 6 de la tarda 
tindrà lloc la presentació del 
llibre De l’Estatut a l’autode-
terminació de Jaume Bosch, 
membre destacat de la direc-
ció d’ICV.
Jaume Bosch mira al passat 
per entendre millor el present, 
però analitza també com pot 
ser el futur immediat. Defensa 
l’exercici del dret a l’autodeter-

minació com a única sortida 
a la situació actual i examina 
casos que ens poden ser d’uti-
litat, com els del Quebec, Es-
còcia o Puerto Rico. Exposa 
la tesi que la celebració o no 
del referèndum no és un pro-
blema jurídic, sinó de voluntat 
política, i defineix les vies per 
celebrar-lo.
La presentació anirà a càrrec 
de Xavier Badia i serà a la sala 

Properes activitats a l’Ateneu Igualadí
LAB de l’Ateneu.
L’acte és organitzat per Lle-
gim...? Llibreria.

Xerrada “TDAH”, trastorn o 
moda
Dimarts 28 de maig, a 2/4 de 
7 de la tarda, la Dra. Veronica 
Delgadillo, neuropediatra de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i 
de l’hospital d’Igualada oferirà 
una xerrada sobre el TDAH.

Imatge històrica del Quiosc Busquets                FOTO: Arxiu Comarcal d’IgualadaEl Museu de la pell d’Igualada



51
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de maig de 2013Cultura

LLIBRES / LA VEU

Demà dissabte durant tot el 
dia, al passatge del capità Galí 
i a la plaça de l’ajuntament tin-
drà lloc la tercera edició del 
Corraló del Llibres Oblidats, 
una iniciativa de Llegim...? Lli-
breria i Paranoia Accions.
Es tracta d’un dia d’intercanvi 
de llibres, però també d’acti-
vitats culturals relacionades 
amb llibres, literatura i música.
Tothom qui ho vulgui pot por-
tar els seus llibres “oblidats” i 
intercanviar-los per d’altres i al 
mateix temps gaudir d’un bon 
ambient llibresc.
Activitats:
- A les 12 a la plaça de l’Ajun-
tament, Taller infantil a càrrec 
de La Bastica
- A les 12 del migdia a la Ca-
pelleta de la Mare de Déu de 
Montserrat, “Recital de poesia 

Sefardita” Organitzat per Tar-
but Igualada
- A la 1 del migdia, a la plaça 
de l’Ajuntament, vermut literari 
i concert a càrrec de Leonard 
Diaz
- A les 6 de la tarda a la pla-
ça de l’Ajuntament la gent de 
l’Aplec, Associació promotora 
de la llengua catalana, orga-
nitza “El joc d’Aplegamots” 
que consisteix en fer definici-
ons de frases fetes. Els gua-
nyadors/es tindran algun ob-
sequi literari.
- I al llarg de tot el dia, “Con-
curs de fotografies del corraló” 
fetes amb mòbil. S’hauran  de 
penjar al mur del facebook de 
“El corraló dels llibres oblidats” 
i la fotografia que més agradi 
serà la guanyadora. Obsequi 
literari per qui guanyi.

Demà dissabte, tercera edició 
del Corraló dels Llibres Oblidats

CULTURA / LA VEU

Per commemorar el Dia In-
ternacional del Joc, que se 
celebra mundialment el pro-
per 28 de maig, el programa 
Cultura en Família proposa 
una activitat oberta i gratuï-
ta per aquest diumenge, 26 
de maig, al Museu de la Pell. 
L’activitat arrencarà a les 
12h. Juguem amb el Kapla 
acostarà a petits i grans un 
apassionant joc de construc-
ció, on a partir d’unes peti-
tes peces es poden arribar a 
construir gratacels, vaixells, 
animals, edificis o ponts, en-
tre molts altres.
El Kapla és un joc d’imagi-
nació i habilitat que es basa 
en tauletes de fusta que no 
s’encaixen ni es fixen les 
unes a les altres sinó que 
s’apilen seguint l’única llei 
de l’equilibri de forces. Les 
peces del Kapla són totes 
iguals i responen a les pro-
porcions 1:3:5. Entre les fi-
nalitats educatives d’aquest 
model de joc hi ha, sens dub-
te, el treball de la geometria 

de l’espai, així com també la 
creació, la imaginació i el joc 
col·laboratiu. Aquestes pro-
pietats també les tenen al-
tres jocs de construcció com 
el popularíssim Lego; però 
el que el fa especial és les 
possibilitats que ofereix per 
exercitar, també, la coordina-
ció de moviments i la psico-
motricitat fina.
El Kapla va ser inventat a 

Juguem amb el Kapla, nova activitat de 
Cultura en Família aquest diumenge per 
celebrar el Dia Internacional del Joc

CULTURA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i l’Ins-
titut Municipal de Cultura (IMC) 
inicien la campanya de promo-
ció Igualada Plató per tal de 
promoure els seus escenaris 
urbans i edificis públics com 
a localitzacions que puguin 
acollir rodatges de pel·lícules, 
videoclips musicals, espots 
publicitaris, reportatges i sessi-
ons fotogràfiques publicitàries, 
entre altres.
Josep Miserachs, tinent d’al-
calde de Promoció Cultural, ar-
gumenta que “recentment hem 
pogut veure com Isabel Coixet 
rodava Ayer no termina nunca i 
com els Manel gravaven el vi-
deoclip de Teresa Rampell a la 
nostra ciutat; això és una bona 
prova del potencial que té igua-
lada com a escenari per rodat-
ges i treballs fotogràfics”. Per 
això, des del departament de 
Cultura s’inicia ara una campa-
nya de promoció amb diferents 
productores de l’àmbit català i 
estatal, per tal de fer-los arri-
bar la informació corresponent 
i posar-los totes les facilitats 
perquè desenvolupin la seva 
activitat a la capital de l’Anoia.
El principal aparador d’Igua-
lada Plató serà el web www.
igualadaplato.cat, una pàgina 
que ja es pot visitar i on es 

recullen les diferents localitza-
cions que ofereix el consistori, 
totes elles edificis i espais pú-
blics. S’hi proposen, per exem-
ple, joies arquitectòniques com 
el Cementiri Nou d’Enric Mi-
ralles; patrimoni arquitectònic 
i industrial com l’adoberia de 
Cal Granotes, el Gasògen de 
Cal Pasqual, L’Escorxador i el 
barri del Rec; patrimoni histò-
ric com els portals medievals, 
l’ermita de Sant Jaume Seso-
liveres, el Nucli Antic o el refu-
gi antiaeri del Garcia Fossas; 
escenaris culturals com el Te-
atre Municipal l’Ateneu; carrers 
i places de gran simbolisme 
com el passeig Verdaguer o la 
plaça de La Isabela; escenaris 
urbans i moderns com el Pont 
de Fàtima o les pistes d’skate 

Igualada Plató, una iniciativa per promocionar 
la ciutat com a escenari audiovisual

de Les Comes, instal·lacions 
esportives com l’Estadi Atlè-
tic o la piscina del Molí Nou, 
o instal·lacions comercials en 
plena activitat com el Mercat 
de La Masuca. El web recull 
diferents imatges dels espais, 
realitzades per l’igualadí Marc 
Vila.
Miserachs destaca que “el fet 
d’afavorir que la nostra ciutat 
aparegui en pel·lícules, víde-
os musicals o anuncis és una 
gran via de promoció per Igua-
lada i, per tant, apostem per 
posar les coses fàcils als realit-
zadors, perquè volem que vin-
guin a treballar a casa nostra”. 
En aquest mateix web es pot 
descarregar la documentació i 
la via de contacte amb el de-
partament corresponent.

Holanda per Tom van der 
Bruggen, tot i que un dels 
països on està més estès és 
a França gràcies al seu ús 
en les escoles. Amb aques-
ta proposta, el programa 
Cultura en Família impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), convida a celebrar el 
Dia Internacional del Joc a la 
capital de l’Anoia.

CINEMA / LA VEU

El Festival Zoom ja té llum ver-
da per rebre inscripcions! 
Les productores europees in-
teressades en presentar les 
seves tvmovies en la secció 
oficial del Festival ZOOM  ja 
poden fer-ho a través de la 
pàgina web del certamen. El 
termini d’inscripcions finalit-
zarà el proper 15 de juliol, re-
cordant que la onzena edició 
del festival tindrà lloc del 28 de 
Novembre a l’1 de desembre 
de 2013.
Com en edicions anteriors, les 
pel·lícules seleccionadess per 
a participar en la secció oficial 
a concurs optaran als premis 
Zoom a la Millor Pel·lícula, al 
Millor Director i Millor Guió. Els 
guardons seran atorgats per 
un jurat professional del món 
de la televisió i el cinema.
Les pel·lícules optaran també 
al premi de la Crítica, el qual 
atorgarà un jurat específic for-
mat per crítics de televisió; i 
al premi Zoom del Jurat Jove, 
format per un grup d’escolars 
amb edats compreses entre 
16 i 18 anys que, sota la co-

ordinació d’un professional de 
la televisió, escolliran una pel-
lícula guanyadora.
Des del seu naixement, el 
2003, el Festival ZOOM té com 
a objectiu la difusió i promoció 
dels telefilms europeus, alhora 
que busca apropar aquest for-
mat al gran públic. En aques-
tes deu primeres edicions, el 
certamen igualadí ha comptat 
amb l’assistència de prop de 
24.000 espectadors i més de 
500 professionals acreditats i 
convidats d’arreu d’Europa.

Llum verda per a les 
inscripcions del ZOOM
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MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda a la sala Paper de Mú-
sica de Capellades tindrà lloc 
un concert de blues a càrrec 
de Big Mama.
Montse Pratdesaba, Big 
Mama, compleix 25 anys als 
escenaris i ho celebrar cantant 
i tocant la guitarra amb Víctor 
Puera acompanyant-la amb 
l’harmònica i el piano.
Big Mama Montse i Victor Pu-
ertas fan bategar el seu nou 
projecte “Blues en estat es-
sencial”, destiŀlat.lat per ser 
difós arreu tot fent brollar junt 
l’esperit del blues en un pode-
rós concert.

Big Mama
Montserrat Pratdesaba neix 
a St. Quirze de Besora l’any 
1963.  De ben petita comença 
la seva afecció per la música 
iniciant-se en piano i solfeig a 
l’edat de 6 anys. Als 12 anys 
s’apassiona per la guitarra, 
instrument que aprèn de for-
ma gairebé autodidacta i que 
utilitza per acompanyar-se 
al cantar i al composar. Big 
Mama Montse ha estudiat la 
carrera d’Enginyeria de Tele-
comunicacions especialista en 
Imatge i So, treballant durant 
6 anys a la Televisió de Cata-
lunya (TV3), fins que va de-
cidir deixar aquest treball per 
dedicar-se professionalment 

a la música. Des de llavors, 
ha estat fermament compro-
mesa amb el Blues, cantant 
en nombrosos concerts i fes-
tivals principalment a Espanya 
i França. Ha produït 15 discos 
i ha col.laborat en una llarga 
llista d’àlbums. 
A més, la carrera de Big 
Mama ha estat molt relacio-
nada amb el treball educatiu, 
oferint nombrosos concerts 
per iniciar a nens i adults en 
l’univers del Blues. També és 
periodista musical de la revis-
ta francesa Blues & Co des de 
2008. El seu art ha tingut re-
percussió internacional, ja que 
Putumayo Records va inclou-
re “No way out”, una cançó de 
Big Mama & Victor Uris, per al 
recopilatori “Blues Around The 
World”, que va comptar amb 
artistes internacionals tals 
com Taj Mahal, Bonnie Raitt, 
Maria Muldaur, Eric Bibb, Ha-
bib Koitié, etc. És membre 
del Consell Executiu de l’Eu-
ropean Blues Union. Aquest 
2013, Montserrat Pratdesaba 
celebra el seu 25è aniversari 
com Big Mama amb una gira 
acompanyada pel grup Taller 
de Músics All Stars.

Víctor Puertas
És un músic extraordinari amb 
un talent inesgotable amb les 
harmòniques i el piano. Va co-
mençar a tocar de molt jove 

amb el seu germà amb els 
Suitcase Brothers i des de lla-
vors la seva carrera ha estat 
imparable.

PROGRAMA
Primera part
- Born to live the blues, de S. 
Terry/B. Mcghee.
- Hand it over, de Keb’ Mo’.
- They’re red hot, de R. John-
son
- No m’estimes blues, de Big 
Mama Montse.
- Peach tree, de S.B. William-
son II.

- Sweet Georgia Brown, de K. 
Casey/M. Pinkard/B. Bernie.
- Blues rooted, de Big Mama 
Montse.
- Come on, take a little walk 
with me, de R. Lockwood.
- Raided the joint, de H. Hu-
mes.
- Glory, glory, hallelujah, sin-
ce... Tradicional.
- Blues all over, d’Eden Brent.
- Please don’t talk about me, 
de S. Clare/S.H.Stept.

Segona part
- Bill Bailey, de H. Cannon

- Frim fram sauce, de R. 
Evans/J. Ricardel.
- Downhearted blues d’A. 
Hunter.
- Mystery train, de Little Lunior 
Parker.
- Shine, de Dabney/Mack/
Brown.
- Why don’t you do right, de J. 
McCoy.
- I got a feeling, d’Otis Spann.
- How long blues de Leroy 
Carr.
- Mess around, de R. 
Charles/A. Ertegun.
-Last far deal, de R. Johnson.

“Blues en estat essencial”. Big Mama & Víctor Puertas 
en concert a la sala Paper de Música de Capellades

TEATRE / LA VEU

La Mostra d’Igualada – Fira 
de teatre infantil i juvenil i la 
Fundació Catalunya − La Pe-
drera, col·laboradora de la fira, 
van lliurar el passat divendres 
a l’Ajuntament d’Igualada un 
xec de 1.500 euros a la com-
panyia Teatre Mòbil com a 
reconeixement del Premi al 
millor espectacle de La Mos-
tra d’Igualada 2013 per Sense 
solta. L’espectacle de clown, 
amb una puntuació de 9,48, 
és el més ben valorat pel pú-
blic que va assistir a la 24a 
edició de la fira de teatre in-
fantil i juvenil, que va tenir lloc 
a Igualada de l’11 al 14 d’abril.
Jordi Girabal, de la companyia 
Teatre Mòbil declarava: “per 
nosaltres és molt important 
perquè La Mostra és un test 
amb el públic, on fa temps 
que venim i estrenem habitu-
alment. No crèiem que torna-
ríem a guanyar. En estrenar 

Sense solta en aquesta edició 
vam veure que la resposta era 
molt bona i vam pensar que 
encara estem en forma des-
prés de gairebé 30 anys de 
companyia. Amb el premi ens 
trobem en un petit núvol per-
què en els temps de crisi actu-
al van molt bé aquest tipus de 

guardons, primer perquè els 
dóna el públic i després per-
què s’agraeixen els diners.”
Aquesta és la segona ocasió 
en què Teatre Mòbil ha gua-
nyat el premi al millor espec-
tacle de La Mostra d’Igualada 
ja que el 2011 van guanyar el 
premi amb Les Trifulgues dels 

Germans Garapinyada.
El primer tinent d’alcalde 
d’Entorn i Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Josep Miserachs, destacava 
que per al consistori “el mi-
llor premi és tota la fira amb 
l’afluència de públic i la ciutat 
plena de gent gaudint de les 
arts escèniques. La Mostra és 
un dels esdeveniments bàsics 
per a Igualada, ens dóna mol-
ta autoestima i l’any que ve 
amb la 25a edició l’haurem de 
fer molt grossa.”
Per la seva banda, Marga 
Viza, directora de Cultura de 
la Fundació Catalunya − La 
Pedrera, després de felicitar 
els guanyadors, encoratjava 
l’organització “a continuar en-
davant amb la mateixa em-
penta i èxit com ho demostra 
l’ocupació que heu tingut en 
aquesta 24 edició.” Viza va 
garantir la continuïtat del su-
port de la Fundació a  La Mos-

tra d’Igualada.
Des de l’equip directiu de La 
Mostra, el gerent, Òscar Bal-
cells, destacava que “la impor-
tància del premi és que el tria 
el públic i que en aquest cas la 
puntuació ha estat molt alta.”
Aquesta és la setena edició 
que la Fundació atorga el 
guardó. Els espectacles pre-
miats anteriorment han estat: 
la proposta de màgia La asom-
brosa historia de Mr. Snow 
(2012), de la Cia. Antonio 
Díaz Cascajosa,  l’espectacle 
de teatre Les Trifulgues dels 
Germans Garapinyada de Te-
atre Mòbil (2011), el muntatge 
de circ Merci Bien de Mumusic 
Circus (2010), la proposta de 
titelles i musical En Joan sen-
se por d’Egos Petits (2009), 
l’espectacle de clown Inven-
tari de Marcel Gros (2008) i el 
muntatge de màgia Secrets de 
Mag Lari (2007).

La Mostra d’Igualada i la Fundació Catalunya-La Pedrera lliuren 
el premi del públic de la fira al millor espectacle a Teatre Mòbil

El premi va ser lliurat a l’Ajuntament d’Igualada

Big Mama Montse i Víctor Puertas



Thérèse va ser la filla petita de cinc germanes. Va néi-
xer a la ciutat francesa d’Alençon, el 2 de gener de 
1873. Els seus pares, el joier Louis Martin i una en-
caixera, Zélie Marie Guerin, eren unes persones més 
que venerables en l’entorn social en què es movien i 
van concedir-li, al costat de les seves germanes, una 
infància summament feliç. Ella va estimar moltíssim 
als seus progenitors, tot i que sentia una gran admira-
ció per al seu pare. 
A l’edat de cinc anys va perdre la seva mare i aquella 
felicitat de la infància va veure’s truncada bruscament 
en una  dissort que l’abandonaria per una contínua 
ombra de tristesa, a pesar que la vida familiar va se-
guir en mig d’un embolcall d’amor. Va ser educada 
per les seves germanes, especialment per la segona, 
Paulette, i per un pare que va saber transferir tota la 
tendresa materna i paterna alhora. Gràcies a ell va 
aprendre a estimar la natura, a resar i sobretot a esti-
mar i socórrer les persones més humils.
Quan tot just va complir els nou anys va viure una 
gran sotragada perquè la seva germana va entrar de 
carmelita al monestir de la ciutat. Aleshores, a banda 
d’intentar superar un profund sentiment d’abandona-
ment, va fer-se seva la certesa que ella també esta-
va cridada al Carmel. Així, amb  només quinze anys, 
convençuda de la seva vocació religiosa, va decidir 
d’ingressar a l’orde del Carmel; però com que era me-
nor, el seu anhel va veure’s frustrat. I, en conseqüèn-
cia, va decidir pelegrinar a Roma i estendre al Papa 
la seva petició... sense veure satisfet novament el seu 
somni. Tres anys després, tot just internada dins del 

CARMEL·LA PLANELL

Thérèse de Lisieux. Un motiu del pelegrinatge a Lisieux
Carmel, va tenir molt clar sol.licitar la imposició de nom 
de Sor Teresa de l’Infant Jesús, en la idea de seguir el 
camí de l’infant lliurat a l’amor del seu pare.
Als 23 anys va emmalaltir de tuberculosi i va morir el 
30 de setembre de 1897 en braços de les seves ger-
manes del convent, a la població francesa de  Lisieux, 
a la Baixa Normandia. I des del dia de la seva mort, no 
van ser necessaris gaires anys per al seu accés a la 
beatificació i santificació, si es té en compte que en poc 
temps va aconseguir ser coneguda i estimada per tota 
la societat francesa. Molt més endavant, el seu testi-
moniatge del tot inesborrable ha contribuït a què fos 
proclamada Doctora de l’Església pel  Papa Joan Pau 
II, el 19 d’octubre de 1997. 
Avui, la seva estàtua és als altars de moltes esglésies, 
sempre personificant aquell semblant d’ingenuïtat i de 
bondat que –en memòria de multituds- tant la caracte-
ritzava. L’extraordinària popularitat que va guanyar-se 
des de ben joveneta, una jove amb un futur més que 
prometedor -que va proposar-se de separar-se encara 
adolescent del món real- serà sempre un misteri, atès 
el llarg rastre d’actes d’amor envers els cors més de-
safavorits. I per entendre la seva escapçada trajectòria 
cal situar-la en el seu entorn més proper, el món de 
províncies de la França del segle XIX. Tanmateix, un 
quart de segle és ben poca cosa en la percepció de 
l’edat als nostres dies, però significa moltíssim per a la 
vida d’una persona de la talla humana d’aquella jove 
carmelita. 
Teresa, de ser la filla petita d’una família que no tenia 
sinó filles, aviat, també va ser la més jove d’una co-

munitat de religioses de 
clausura, a les va atreure 
i captivar amb una forma 
d’espiritualitat, que ana-
va alimentar amb unes 
paraules i unes maneres 
properes a la infantesa, 
plenes de dolçor i de 
tendresa; més enllà, a 
través d’aquests innega-
bles aspectes de petite-
sa s’hi entreveia una grandesa d’ànima i una fermesa 
inimaginables. Ella va saber conquistar el Carmel a 
l’edat més tendra, en un moment gairebé inconscient 
de la seva vida en què va entrar-hi sense cap il.lusió 
i va saber encaixar les dures proves de la vida de la 
comunitat; enmig d’un combat que inesperadament va 
anar acompanyat d’uns atroços sofriments –al llarg de 
tres anys- a propòsit de la seva malaltia; un turment 
que va aconseguir combatre fins a la mort, amb la 
seva única força: l’amor. 
Aquest va ser el sentit de la seva existència tal i com 
ella mateixa ho va comprendre: la gràcia de fer-se 
pròpia la riquesa d’una naturalesa exquisidament sen-
sible, a la qual mentre se li estrenyia la vida, s’eixam-
plava el seu batec afectiu. I en tant que criatura alada 
de generositat  busca complaure, sense cap retorn, 
a aquells éssers llunyans i desconeguts, als quals 
consideraria com a fills seus, i per als quals –dia rere 
dia- els ajudava a guanyar el pa, gràcies a les seves 
pregàries i sacrificis.

Entre nosaltres

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
van actuar aquest diumenge a 
Sabadell a la Diada de la Fes-
ta Major de la Creu Alta amb 
un objectiu prou clar, la torre 
de 7. Van acompanyar-los a 
plaça la colla local, els Caste-
llers de Sabadell i els Sagals 
d’Osona.
El primer castell igualadí va 
ser un 5d7 que va donar se-
guretat a la colla per afrontar 
el moment important de la 
jornada que venia en segona 
ronda. 
Cal destacar que la torre o 2d7 
ha estat fins ara l’autèntica 
bèstia negra dels morats. Fins 
al desenllaç de la temporada 
passada, els Moixiganguers 
no havien pogut descarregar 
la construcció que finalment 
va ser vençuda en dues grans 
cites, el Concurs de Castells 
de Tarragona i la Diada de la 
Colla a la Pius XII. Així doncs, 
l’al·licient d’aquest diumen-
ge era descarregar la tercera 
torre a inicis de temporada i 
trencar definitivament amb el 
malefici que la colla tenia amb 
la torre.   
El castell es va afrontar amb 
confiança després d’una molt 
bona setmana d’assajos. L’es-
tructura d’aquesta temporada 

és un pèl més lleugera des-
prés d’uns canvis a tronc i ca-
nalla, també cal destacar certs 
retocs a pinya. 
A l’hora de la veritat el castell 
va pujar prou segur fins a ser 
carregat. Els dubtes van apa-
rèixer a l’inici del descens i es 
van esvair amb la ràpida sorti-
da de canalla i el gran treball 
de tota la colla en general. La 
tercera torre de 7 descarre-
gada, potser la més “currada” 
fins ara, ja era un fet. A plaça 
es van tornar a viure aquells 
moments màgics, moments 
de “gallina de pell”, que la tem-
porada regala de tant en tant i 
pels quals val la pena cordar-
se la camisa. 
Els Moixis van intentar arrodo-
nir el dia amb un intent de 3d7 
aixecat per sota que va cedir 
en l’última aixecada.
En ronda de repetició, la co-
lla va tancar la feina amb un 
3de7.
Les altres dues colles també 
van efectuar una bona actu-
ació. Els castells del dia van 
ser: Saballuts 3d8 4d8c 4d7a, 

Sagals d’Osona 5d7 2d7 4d7 i 
Moixiganguers 5d7 2d7 i3d7xs 
3d7 
Tot i que la caiguda de 3de7 
per sota va aigualir una mica 
la festa, la Diada de Sabadell 
ha estat una gran Diada pels 

Moixiganguers que obre por-
tes a nous reptes. 
Potser aquests nous reptes es 
poden veure ja aquest proper 
diumenge a les 12 del mig-
dia en una nova actuació a 
la plaça Pius XII d’Igualada, 

“la Clàssica”, amb Castellers 
d’Esparreguera i Nens del 
Vendrell, on la colla espera el 
recolzament de la ciutat. Tot-
hom hi és convidat.

Els Moixiganguers tornen a descarregar la torre de 7 a Sabadell
Els morats vencen 
definitivament la seva 
bèstia negra
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Imatges de la torre de 7 dels Moixiganguers, una construcció que ja han descarregat en tres ocasions.                               FOTOS: Emi Casanova
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DANSA / LA VEU

El cap de setmana del 18 i 19 
de maig alumnes de l’esco-
la Atrezzo, dirigida per Mosa 
Garcia i Anna Garcia, van ser 
seleccionades, després d’ha-
ver superat les audicions per-
tinents per participar en l’es-
pectacle Lucifero, del Balleto 
di Siena que dirigeix Marco 
Batti.
L’audició va tenir lloc dissabte 
i s’hi van presentar alumnes 
de tot l’estat Espanyol. Les es-
collides van estar treballant tot 
el dissabte i tot el diumenge 
per preparar l’espectacle que 
es va representar diumenge al 
Teatre Municipal de Girona.
Va ser una experiència inobli-
dable per totes les alumnes ja 
que els va donar l’oportunitat 
de treballar amb una compa-
nyia professional i amb un di-

rector i coreògraf com Marco 
Batti.
La notícia de l’estrena d’aquest 
espectacle va tenir un gran 
ressò a nivell de premsa així 
com també a TV3.
Les alumnes seleccionades 

van ser Sol Carner, Carlota 
Miramunt, Laia Oliva i Sara 
Prats. També va ser selecci-
onada la professora d’Atrezzo 
Gal.la Gassol que va ballar 
una coreografia amb la com-
panyia.

Alumnes d’Atrezzo, seleccionades per Marco 
Batti, director del Balleto di Siena

EXPOSICIONS / LA VEU

Ara que el curs acadèmic es 
va acabant, és el moment de 
mostrar el treball que s’ha 
anat realitzant durant aquest 
curs 2012-2013, i l’esco-
la Municipal d’Art Gaspar 
Camps proposa, en aques-
ta ocasió, una selecció dels 
dibuixos de retrats i dels 
treballs fotogràfics realitzats 
per l’alumnat dels cursos de 
“Dibuix de retrats” i de “Pro-
jectes guiats de Fotografia 
i Photoshop” que formen 
part dels tallers de d’Escola 
Oberta.
La inauguració serà el di-
marts 28 de maig, a les vuit 
del vespre, a la sala de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, i es podrà veure fins 
al 7 de juny.

Cal recordar que el termini 
d’inscripció als cursos i ta-
llers d’Escola Oberta de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 

Exposició “Retrats i fotografia” a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

Camps serà del 3 al 14 de 
juny, i que les places són li-
mitades.

HISTÒRIA / LA VEU

Just la setmana que s’ha sa-
but que el govern espanyol 
ha decidit destinar 300.000 
euros per restaurar el mauso-
leu franquista del Valle de los 
Caídos i mentre continua la 
negativa del govern espanyol 
a donar resposta a demandes 
d’exhumació com les que ha 
presentat el capelladí Joan Pi-
nyol, el casal de Mediona (Alt 
Penedès) projectarà dissabte 
que ve dia 25 el documental 
“Avi, et trauré d’aquí” que TV3 
va emetre dins el programa 

“Sense ficció” el passat 19 de 
març i que va resultar un rè-
cord absolut d’audiència amb 
més de 540.000 espectadors.
La projecció, que comença-
rà a les 19.30 h. a la sala del 
teatre del Casal de Mediona i 
que és oberta a tothom, anirà 
seguida d’un col·loqui en què 
participarà el mateix Joan Pi-
nyol per comentar totes les cir-
cumstàncies d’aquell rodatge i 
l’estat en què es troba la lluita 
per recuperar el cos del seu 
avi i portar-lo al cementiri de 
Capellades.

Joan Pinyol presenta “Avi 
et trauré d’aquí” dissabte a 
Mediona

Lax’&’Busto va actuar a La Sala

MÚSICA / LA VEU

Lax’&’Busto va ser el passat 
dissabte a La Sala presentant 
el seu nou treball “Tot és més 
senzill”, una nova proposta 

musical del grup vendrellenc 
que en aquesta ocasió s’en-
dinsa més en el pop, ara bé 
sense perdre l’essència del 
grup.

FOTO: Joan Guasch

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



Entre els anys 495-480 a. C., en el lloc, on a l’actualitat 
hi ha el Partenó, els atenesos hi havien començat a 
construir un temple de marbre en un incipient es-
til dòric, amb sis imponents columnes que mai no 
van acabar d’aixecar. Més tard, algunes de les parts 
d’aquell temple van ser incorporades al Partenó de 
Pèricles. I, després de la destrucció d’aquella obra a 
propòsit les Guerres Perses, a l’any 480 a. C., els ate-
nesos van abandonar la idea de reconstruir el tem-
ple fins que va aparèixer a l’escenari polític un go-
vernant, Pericles. Aquest, amb motiu de l’esplendor 
d’Atenes, va fer-se seu l’ambiciós projecte de fer 
realitat una construcció que representés el somni de 
la democràcia atenesa per a convertir-se en una de 
les obres més perfectes de la creació, i símbol de la 
bellesa clàssica. 

En aquest sentit, tant la concepció de la idea del 
Partenó com la seva pròpia realització de la mà dels 
arquitectes Ictini i Calícrates van donar a l’edifici un 
caràcter indubtablement únic. La construcció va 
començar l’any 447 a. C. i la seva inauguració va ser 
l’any 438 a. C., tot coincidint amb la festa de les Pana-
tenees, a pesar que hi mancaven bastants detalls de 
la decoració escultòrica -encarregada a  Fídies- que 
no van ser acabats fins sis anys més tard. 

Si bé tot apunta a què, a més de ser l’escultor, Fídies 
va ser l’encarregat de la total  supervisió del progrés 
d’una obra que s’inscrivia en la nova concepció de 
l’arquitectura, l’estètica dòrica. El resultat va ser, 
doncs, un temple dòric, temple pròstil de vuit colum-
nes a la façana, amb disset més en els seus allargas-
sats costats, d’unes majestuoses dimensions sobre 
un respectable pedestal. Cap a dins, la “naos” de sis 
columnes es presentava dividida en dues parts des-
iguals. D’aquestes, l’oriental tenia una galeria de dos 
nivells on s’hi trobava l’estàtua sagrada d’Atenea; la 

d’estil jònic, amb la fila de columnes interiors, i amb 
el que devia ser la majestuosa presència de l’estàtua 
de la deessa en or i marfil, obra de Fídies; així com la 
doble fila de columnes als costats estrets. 

Segons les cròniques de Plini, l’estàtua, que mesura-
va dotze metres, i es trobava sobre un pedestal ple-
nament adornat, estava esculpida dempeus, coberta 
amb un vel d’estil dòric i amb casc i escut, sobre el qual 
hi havia un cap de medusa de marfil, mentre que a la 
mà dreta sostenia una “nike” i a l’esquerra, una llança. 
Als seus peus hi havia un escut i prop de la seva llança 
jeia una serp. Als peus, un pedestal deixava veure un 
fantàstic baixrelleu del naixement de Pandora, i a les 
seves sandàlies s’hi representaven les lluites dels cen-
taures i aquella de Les amazones.

Malgrat que com a visitant, als nostres dies, només t’és 
possible d’admirar una part que gairebé són les restes 
d’aquesta fantàstica obra, el cos de l’edifici i la gran-
diosa disposició del fris de Fídies encara et permeten 
de recrear-te en l’imaginari de l’univers d’aquella mo-
derna democràcia del temps de Pericles a través del 
trajecte que les Panatenees van fer en honor a la pro-
tectora de la ciutat, la deessa Atenea. La recapitulació 
quimèrica d’aquella desfilada encara et transporta a 
uns impressionants detalls que delaten l’esplèndida 
precisió de moviments dels seus personatges, dis-
posats en línia contínua per tot el fris. Òbviament, de 
la mà d’alguna de les excepcionals guies visuals i ar-
tístiques, tot i que algunes de les seccions rellevants 
d’aquest fris són al Museu de l’Acròpolis i la part més 
important de les imatges esculpides és al Museu Bri-
tànic, qualsevol ànima viatgera ha de ser capaç de 
sentir l’emoció d’internar-se en el passat d’aquesta 
meravella universal.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

El Partenó. Una meravella universal.Arquitectures i veïnatges
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Convidats per la directiva del 
Casal de la Gent Gran, la Co-
ral de Santa Maria d’Igualada 
va participar dilluns passat, 
a la tarda, a l’Ateneu, en un 
concert juntament amb Cors 
Units. Sota la direcció de Coni 
Torrents, i amb l’acompanya-
ment al teclat d’Isidre Solé, 
cada grup intervenir per se-
parat i desprès en una terce-
ra part, hi hagué una actuació 
conjunta.
La Coral de Santa Maria, està 
portant en aquestes darreres 
setmanes una activitat molt 
intensa. Diumenge passat dia 
19 festa de Pentecostès, va 
acompanyar els cants de la 
missa de les 12 del migdia a 
la basílica, amb Lluís Victori 
a l’orgue. Al migdia cantaires 
i acompanyants es reunírem 
en un dinar de germanor al 
restaurant La Cantina de Pi-
era per a celebrar el setanta-
quatrè aniversari fundacional. 
En el transcurs d’aquesta tro-
bada, es va presentar el nou 
logotip que presidirà les festes 

del 75è. aniversari, dissenyat 
per Maria Rosa del Rio Tor-
rents.
La Coral de Santa Maria va 
ser convidada també a par-
ticipar en la XIV Setmana de 
la Gent Gran organitzada per 
l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Vilanova del Camí. 
Aquesta actuació tingué lloc 
el dissabte 11 de maig a Can 
Papasseit en una matinal 
compartida amb la Rondalla 
Nova Unió, en la qual s’oferi-

Darreres activitats de la Coral de 
Santa Maria d’Igualada

ren unes interpretacions indi-
viduals i conjuntes.
El dijous dia 9, ja havia inter-
vingut a l’Espai Cívic Centre 
en la vetllada «Primavera: po-
esia i cançons».
El divendres de la setmana 
vinent, dia 31, a les 8 del ves-
pre, participarà a l’església de 
la Soledat, en els cants de la 
missa de confirmacions, que 
presidirà el bisbe de Vic, Dr. 
Romà Casanova.

MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge 26 de 
maig, es realitzarà el quart i úl-
tim concert del “Cicle de Con-
certs a Esglésies i Castells” a 
l’Església de Sant Genís.
Hi participaran el grup de vent 
Bufaires sota la direcció d’en 

Frederic Prat, David Riba i 
Toni Rocosa i el grup de per-
cussió de L’EMMI sota la di-
recció d’en Pepe Ferrer.
El concert és a les 12.30 del 
migdia i l’entrada és lliure.
Ho organitza: Escola Munici-
pal de Música d’Igualada

Concert a l’església de 
Sant Genís del grup de vent 
Bufaires i el grup de percussió 
de l’EMMI

part occidental, més petita, era relativament quadrada, 
amb quatre columnes que sostenien el teulat amb un 
únic accés que es feia pel darrere.

Des d’un primer moment, aquest edifici va anomenar-
se Partenó, tot i les nombroses versions sobre la seva 
funcionalitat més enllà de l’Àgora de la ciutat. Tota 
l’estructura va ser vestida amb marbre pentèlic, a ex-
cepció de la teulada que era de fusta i els seus fona-
ments, de pedra porosa. I, al capdavall, tot el conjunt 
arquitectònic es caracteritza per un minuciós deteni-
ment artístic que dóna a la construcció una harmonia 
indescriptible, deixant entreveure de lluny estant unes 
discretes formes arquejades sobre les superfícies horit-
zontals i verticals, molt properes a la perfecció.

Aquí et trobes amb totes aquelles refinades formes de 
l’estil dòric, tan sàviament proporcionades per a assolir 
la més gran harmonia; mentre que, de retruc, la manca 
conscient de línies rectes va atorgar a tot el monument 
una eterna vitalitat. Les ambicioses intencions dels 
seus arquitectes havien d’entreveure’s –al seu dia- amb 
les nombroses representacions del seu fris continuat 
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TALLER. ELS REMEIS CASO-
LANS
- Igualada 
Tertúlia sobre receptes i remeis 
casolans per guarir tota mena 
de malalties i problemes de sa-
lut.
Divendres, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

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.
Divendres a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

ELS U-TÒPICS VAN A OBRE-
DA 
- Igualada 
Què passa quan els poemes es 
fan cançons? Què passa quan 
els sentim amb imatges? Els 
U-Tòpics presenten un espec-
tacle musical, audiovisual i en 
moviment.
Divendres a les 10 de la nit al 
Teatre de l’Aurora.

TALLER PER A ADULTS. IOGA 
FACIAL 
- Piera 
La Sònia Ortiz donarà pautes 
per treballar la tonificació dels 
muscles facials mitjançant el 
ioga i millorar així l’aspecte de 
la pell..
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DISSABTE 25

CONFERÈNCIA. “L’HUMOR 
ALS MITJANS DE COMUNICA-

CIÓ: EINA I ARMA”
- Igualada 
Conferència a càrrec de Marc 
Lobato, periodista i doctorand 
en humor. Des de l’antiguitat 
l’home ha utilitzat l’humor com 
a recurs per queixar-se dels 
poderosos.
Dissabte, a les 12 del migdia a 
l’Espai Cívic Centre.

CONCURS DE MICROCONTES 
“EL PASSEIG”
- Igualada 
Els relats s’inspiraran en un as-
pecte del Passeig Verdaguer 
que l’organització donarà a co-
nèixer a l’inici del concurs.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la plaça de Catalunya.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA. 
“DE L’ESTATUT A L’AUTODE-
TERMINACIÓ”
- Igualada 
Presentació del llibre de Jaume 
Bosch. La presentació anirà a 
càrrec de Xavier Badia.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
sala LAB de l’Ateneu.

CONCERT. BIG MAMA & VÍC-
TOR PUERTAS 
- Capellades 
Big Mama celebra 25 anys da-
munt dels escenaris i ho cele-
bra cantant i tocant la guitarra 
amb Víctor Puertas, tot fent ba-
tegar el blues.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
Sala Paper de Música.

CLUB DE LECTURA 
- Piera 
Trobada dels participants del 
club de lectura El Portell per 
comentar i debatre el llibre del 
colombià Gabriel García Már-
quez, “El general en su labe-
rinto”.

Dissabte a les 6 de la tarda al 
local de l’AV el Portell.

TALLER DE SALS AROMATIT-
ZADES
- Argençola 
Aprendrem a fer sals aromatit-
zades amb espècies i herbes 
per donar nous sabors als nos-
tres plats.
Dissabte a les 10 del matí a la 
sala polivalent de l’Ajuntament.

CONCERT DE L’APLEC
- La Llacuna 
Hi actuarà el cantautor baix-
ebrenc Miquel del Roig, amb 
el seu cèlebre popurri musico-
cultural català. Després actua-
ran els graciencs Rumba al bar
Dissabte a les 12 de la nit als 
baixos de la piscina.

DIUMENGE 26

ELS U-TÒPICS VAN A OBRE-
DA 
- Igualada 
Què passa quan els poemes es 
fan cançons? Què passa quan 
els sentim amb imatges? Els 
U-Tòpics presenten un espec-
tacle musical, audiovisual i en 
moviment.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

EXHIBICIÓ CASTELLERA 
- Igualada 
Cada any tres colles castelleres 
de al catalunya Central actuen 
conjuntament en una ciutat. 
Enguany Igualada és l’escolli-
da. Hi participen els Nens del 
Vendrell, Castellers d’Esparre-
guera i Moixiganguers d’Igua-
lada.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça de Pius XII.

ACTIVITATS CULTURALS

CULTURA EN FAMÍLIA. “JU-
GUEM AMB EL KAPLA” 
- Igualada 
Veniu a commemorar el Dia In-
ternacional del Joc jugant amb 
el kapla, un apassionant joc de 
construcció.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

CONCERTS A LES ESGLÉSI-
ES I CASTELLS
- Igualada 
Concert a càrrec d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
a l’església de Sant Genís.

BALL POPULAR
- Masquefa 
Ball per a tothom amb el grup 
Choffers.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
al sala polivalent Rogelio Rojo.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de la peŀlícula d’ani-
mació “Tadeo Jones”
Diumenge a les 12 del migdia 
a l’espai polivalent de can Pa-
passeit.

DILLUNS 27

CONFERÈNCIA. ”BANC DEL 
TEMPS I VOLUNTARIAT SÈNI-
OR A L’ANOIA”
- Igualada
Es presentaran els projectes 
“Banc del temps” i “Voluntariat 
Sènior a l’Anoia” com una ma-
nera de posar en valor el paper 
de la gent gran.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 28

CINE-FÒRUM. “ARRUGUES”
- Igualada
Projecció de la pel·lícula d’ani-
mació: Arrugues i tertúlia sobre 
la malaltia de l’Alzheimer. Po-
nent: Eduardo Remero.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMECRES 29

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL 
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
adultes que volen millorar el 
seu nivell de català i que han 
llegit “Ciris Trencats” de Tísner.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MINI-RUSQUI.  
- Piera 
De la mà de la il·lustradora Meli 
del Pino i acompanyats de la 
Rusqui pintarem quadres per 
decorar l’espai dels petits lec-
tors de l’àrea infantil de la Bibli-
oteca.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 30

TALLER. COM FER EL TEU 
CURRÍCULUM AMB L’ORDI-
NADOR
- Igualada
Taller per elaborar el currícu-
lum amb l’ordinador i conèixer 
les eines per emmagatzemar-lo 
i imprimir-lo.
Dijous, a les 10 del matí a la Bi-
blioteca 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.

EL PERIODISME
Commemorant el dia internaci-
onal 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 Central 
d’Igualada.

3ARTS
Tessy Claramunt Poch
Alumna destacada de l’artista 
Teresa Riba que amb l’aplica-
ció de diverses tècniques mos-
tra 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.

SIMETRIES, POLARITATS 
I OFRENES

Xavier Vives i Sabaté
Escenes a la recerca d’ànima.  
Del 29 de maig al 16 de nuny 
a la Sala Municipal d’Exposci-
ons.

XXVII CONCURS DE 
DIBUIX I EXPOSICIÓ 
DE L’OU COM BALLA
Dibuixos sobre l’ou com balla 
fets per nens i nenes de 3 a 10 
anys.  
Del 30 de maig al 2 de juny a la 
plaça de Pius XII.

RETRATS I FOTOGRA-
FIA
Selecció de dibuixos de retrats 
i treballs fotogràfics realitzats 
pels alumnes dels cursos dels 
tallers de l’Escola Oberta.  
Del 28 de maig al 7 de juny a 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps.
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Estrena a Igualada •  The fast and the furious 6

RAMON ROBERT.-

Estrenada a l’estiu de 2001, 
una modesta producció nord-
americana anomenada The 
Fast and the Furious (A todo 
gas), sobre la subcultura de 
les curses iŀlegals de cotxes 
en la zona est de Los Angeles, 
va esdevenir la sorpresa de la 
temporada, recaptant 207 mili-
ons de dòlars a tot el món. Sa-
tisfets amb la taquilla, els seus 
productors es van afanyar en 
donar-li continuïtat, assolint 
xifres cada vegada més altes. 
Amb la cinquena part es va fer 
una taquilla de 86 milions de 
dòlars el primer cap de setma-
na, només als Estats Units, i 
superant els 625 milions de 
dòlars internacionalment. És 
molt poc habitual que el cin-
què lliurament aconsegueixi 

redefinir els paràmetres crea-
tius i econòmics d’una franqu-
ícia, però la tercera peŀlícula 
de la sèrie ja havia duplicat la 
recaptació, que va tornar a du-
plicar-se amb la cinquena. La 
sèrie de cinc títols ha acumu-
lat la increïble suma de 1.500 
milions de dòlars i l’expecta-
ció pel nou lliurament ha anat 

Cinema
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T.C.-

El nom de Xavi Puebla va 
començar a sonar, com una 
de les promeses del cinema 
d’aquí, amb el seu curt Vier-
nes (2003), que cridà l’aten-
ció de la crítica especialitza-
da i va tenir una nominació 
als Goya. Després vindria 
l’èxit de crítica Bienvenido a 
Farewell-Gutmann (2008), un 
drama sobre la competitivitat 
laboral que triomfaria en di-
versos festivals importants. 
Cinc anys després ens arriba 
a la pantalla gran, el seu nou 
film A puerta fría, un altre dra-
ma que treu a la llum totes les 
misèries de la naturalesa hu-
mana representada en el món 
dels comercials i les vendes. 
La cinta va ser premiada en el 
Festival de Cinema de Màla-
ga, enduent-se, un premi dels 
grossos, la Biznaga de Plata 
de la Crítica.
Amb aquest seu tercer i bri-
llant llargmetratge, A puerta 
fría, el director català ofereix 
un esfereïdor, precís i contun-
dent drama. Se’ns narra, així,  
una convenció de venedors 
i aquesta és l’ocasió perquè 
surtin a la llum tot tipus de ten-
sions entre els participants: 
una vida miserable d’homes i 
dones allunyats de la família; 
la solitud del comercial que fa 
milers i milers de quilòmetres 
per vendre el que sigui; la pre-
carietat laboral; la corrupció... 
Però també, s’hi dóna alguna 
xispa d’empatia, algun pàŀlid 
resplendor d’humanitat. Pue-
bla mostra les seves criatures 
entre actituds xulesques i la 
desesperança. I ho fa amb 
una posada en escena miŀli-
mètrica, però amb recursos, 

molt ben treballats, com la 
fantàstica utilització de l’eŀlip-
si, donant mostres d’una ma-
duresa narrativa encomiable. 
Però, també cal destacar, el 
bon treball dels actors: amb 
un impressionant Antonio 
Dechent (com a Salvador, un 
venedor “number one” que 
ara està a un pas de l’aco-
miadament, i a qui li sentim 
dir “¿Qué coño ha cambia-
do, que yo no me he entera-
do?”), un superb Héctor Co-
lomé (Carmelo, el seu cap) i 
María Valverde (Inés) capaç 
d’imprimir al seu personatge 
la dosi de saviesa interpre-
tativa per a no caure en allò 
cursi. També hi trobem a un 
dels grans de Hollywood, que 
ha estat tres vegades nomi-
nat als Oscars: el gran Nick 
Nolte.
Així, aquest divendres, a 2/4 
d’11, al Teatre de l’Ateneu, el 
Cineclub us proposa aquesta 
exceŀlent proposta de Xavi 
Puebla. Una peŀlícula freda, 
neta, pura en reflectir una 
existència dolorosa i verídi-
ca. Cinema que fa olor a rea-
litat. No us la deixeu escapar. 

Quan tot el peix ja està venut
El racó del Cinclub •  A puerta fria

Velocitat, perill i música rap

Es projecta a Tous •  Golpe de efecto

RAMON ROBERT.-

Després d’haver rodat la mag-
nifica Gran Torino, Clint Eas-
twood va dir que no tornaria 
a posar-se mai més davant 
d’una càmera. Però ara, amb 
82 anys, el vell, admirat i sim-
patitzant republicà Clint Eas-
twood s’ha desdit.  El retrobem 
fent d’actor, en paper protago-
nista, a una peŀlícula realitzada 
per un amic i col.laborador seu, 
Robert Lorenz. Aquesta vega-
da, Eastwood interpreta a un 
veterà observador de beisbol, 
un home carregat d’anys i que 
està perdent a poc a poc la 
vista. Aquest home viatja amb 
la seva filla fins Atlanta per ob-
servar un jove talent. Les rela-

Clint Eastwood & Constatino Romero
cions entre pare i filla són cada 
vegada més conflictives, i això 
farà difícil la convivència diària. 
Però, passaran alguns impre-
vistos.
Amb aquesta comèdia dra-
màtica, sentimental i esporti-
va, a la fi un convincent retrat 
de la vellesa en què també hi 
fan cap les relacions familiars, 
debuta en la direcció el citat 
Robert Lorenz, el qual fa una 
feina molt pulcre. Però el veri-
table atractiu de la peŀlícula no 
és altre que Clint Eastwood, 
per cert molt ben acompanyat 
per la jove Amy Adams, que 
fa el paper de filla. La peŀlícu-
la és una mica convencional i 
no passa d’entretinguda, però 

amb aquests actors, el nivell 
de qualitat ascendeix conside-
rablement. 
La qualitat dramàtica pot ser 
també extensible als dobla-
dors. En aquesta peŀlícula, 
Clint Eastwood va ser doblat  
per un dels millors actors espa-
nyols de doblatge dels darrers 
anys, Constantino Romero. 
Aquest actor i doblador, mort 
a Barcelona la setmana pas-
sada, va doblar a Eastwood al 
llarg de trenta anys. Qui hagi 
tingut ocasió de comparar la 
veu de Clint Eastwood amb la 
de Constantino Romero, pot 
assegurar que, al ser doblat, 
Eastwood sempre hi va sortir 
guanyant.

creixent a nivells inaudits. De 
totes les franquícies actuals, 
aquesta és la que té més se-
guiment a les xarxes socials.
Dit això, i sense que entrem a 
discernir les qualitats d’aques-
ta nissaga d’automobilisme, 
velocitat, perillositat, iŀlegali-
tat, persecucions i música rap, 
podem confirmar que la sise-
na peŀlícula s’estrena aquesta 
mateixa setmana i reuneix als 
seus actors habituals i alguns 
de nous, cas de Vin Diesel, 
Dwayne “The Rock” Johnson, 
Gina Carano o Michelle Ro-
driguez. Com els seguidors 
d’aquestes peŀlícules ja sa-
ben, la franquícia ha anat evo-
lucionant des de les curses en 
els carrers de Los Angeles a 
l’acció més trepidant més en-
llà de la ciutat.
 

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

EL GRAN GASTBY
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. ****

A PUERTA FRIA
Espanya. Drama. De Xavi Puebla. Amb Antonio Dechent, Nick Nolte i 
María Valverde. Salva és un venedor sevillà en dificultats que no sap com 
solucionar els seus problemes. En una fira de vendes coneix Inés, una 
bella hostessa de congressos a la qual demana ajuda. Tots dos organitzen 
un pla en què està implicat Battleworth, un nord-americà que se les sap 
totes. ESTRENA

UN ASUNTO REAL
Dinamarca. Drama d´època. De Nikolaj Arcel. Amb Mads Mikkelsen, Alicia 
Vikander i Mikkel Boe Følsgaard. Per a la jove Carolina, casada sent una 
adolescent amb el rei de Dinamarca Christian VII, és un horror viure amb 
un marit ciclotímic i estrafolari que proposa estranyes mesures. Així les 
coses, Carolina es rendeix als encants del metge personal del rei, un intel.
lectual progressista que es veurà dividit entre la seva lleialtat al rei, el seu 
amor a la reina i la seva oportunitat de convertir una Dinamarca encara 
medieval en un país il.lustrat. ESTRENA

FAST & FURIOUS 6
Estats Units. Acció. De Justin Lin. Amb Vin Diesel, Dwayne “The Rock” 
Johnson, Gina Carano i Michelle Rodriguez. Des que Dom i Brian van 
destruir l´imperi d´un mafiós i es van fer amb cent milions de dòlars, es 
troben en parador desconegut. De fet, no poden tornar a casa perquè la 
llei els persegueix. Es veuran ficats en mil i un embolics. ESTRENA

EL ULTIMO DESAFIO
Estats Units. Acció. De Kim Ji-woon. Amb Arnold Schwarzenegger, Eduardo 
Noriega, Forest Whitaker i Peter Stormare. Un perillós narcotraficant 
s´escapoleix de la justícia i fuig en direcció a Mèxic. En el seu camí cap a 
la llibertat només s´interposarà un policia d´un petit poble fronterer. Es 
tracta del xèrif Ray Owens, al qui no li plau que ningú trenqui la tranquil.
litat del seu poble.  ESTRENA

TIERRA PROMETIDA
Estats Units. Drama social. De Gus Van Sant. Amb Matt Damon, Frances 
McDormand i John Krasinski.
Steve Butler, executiu d’una gran empresa, arriba a una petita població 
amb la seva companya de treball, Sue Thomason. Porten l´intenció de 
comprar els drets de perforació als propietaris de les terres, gairebé 
tots ramaders. En aquesta població, assolada per la crisi econòmica dels 
últims anys, Steve intentarà convèncer la gent dels beneficis de perforar 
les seves terres, però també tindrà ocasió de reconsiderar el que ha estat 
la seva vida fins a aquest moment. ESTRENA

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. ***

KURSAL 1 
FAST & FURIOUS 6 (16 anys)
Dies 24-25-26-28-29-30  
                  5:30/8:00/10:30

KURSAL 2
EL GRAN GATSBY (12 anys)
Dies 24-25-26-28-29-30  
                  5:00/7:45/10:30

KURSAL 3
TIERRA PROMETIDA (7 anys)
Dies 24-28-29-30                         
                   6:15/8:15/10:30
Dies 25-26   
             4:15/6:15/8:15/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
A PUERTA FRIA
Divendres  22:30

CASAL 
GOLPE DE EFECTO  (apta)
Diumenge: 18:00
UN ASUNTO REAL (12 anys) 
(Nominada a l’Oscar 2013 a la 
millor pel.lícula estrangera. 
Ós de plata millor actor i guió 
a Berlín 2012))
Diumenge: 19:50

1/ FAST & FURIOUS 6 (16 anys)
Dv.: 19:30/22:15
Ds.: 16:15/19:30/22:15
Dg.:11:30/16:45/19.30/22:15
Dll a Dj.: 18:15/21:00

2/BUSCANDO A NEMO 3D (apta) 
Dv. Dll. a Dj.: 17:30
Ds.: 15:30/17:30
Dg.: 12:00/15:30/17:30
2/ SCARY MOVIE (16 anys)
Ds i Dg.: 19:40
Dll a Dj.: 19:15/21:45
2/ EL GRAN GASTBY (12 anys)
Dv. Dll. a Dj.: 19:40
Ds. i Dg.: 21:50

3/LA ESTRELLA 
Dv.: 16:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.:11:45/16:30/18:30/20:30/22:30
Dll a Dj.: 17:30/19:30/21:30

4/EL GRAN GASTBY (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.: 18:00/21:00

5/JACK CAZAGIGANTES (apta)
Ds.: 15.30
Dg.: 11:50/15:30
5/OBJETIVO: LA CASA BLANCA (16 
anys)
Dv. a Dg: 17:45/20:10/22:35
Dll a Dj.: 17:45/20:10

6/DEAD MAN DOWN (16 anys) 
Dv.: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.: 11:30/ 15:50/18:10/20:30/22:50
Dll. a Dj: 18:10/21:10

7/LOS CROODS (apta)
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 12:10/16:00/18:00
7/OBLIVION (12 anys)  
Dv. Dll. a Dj: 21:30
Ds. i Dg.: 20:00
7/SCARY MOVIE (16 anys)
Dv. Dll. a Dj.: 19:30
Ds. i Dg.: 22:30
7/LA GRAN BODA (12 anys)
Dv.: 17:30

8/ HOTEL TRANSILVANIA (apta)
Ds. i Dg: 17:30
8/ IRON MAN 3 (12 anys)
Dv.: 17:30/20:15/22:45
Ds.: 20:15/22:45
Dg.: 11:30/20:15/22:45
Dll. a Dj. 18:00/20:45

SANT MARTÍ DE TOUS
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EQUIPAMENTS PER A COMERÇ I HOSTALERIA

info@servimatica.cat www.servimatica.cat

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

SERVEI

TÈCNIC 

OFICIAL

CAIXES REGISTRADORES
TERMINALS PUNT DE VENDA (TPV)

Entorns Windows i Android
BALANCES

606 94 94 8593 805 24 19 - Consulti les nostres 
OFERTES d’estiu
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En la nostra professió cristia-
na, després d’haver recorre-
gut la cursa del Fill de l’Etern 
Pare encarnat, sofrent, mort, 
ressuscitat i assegut a la 
dreta, confessem la terce-
ra persona de la Santíssima 
Trinitat: l’Esperit Sant. Quan 
afirmem de creure en l’Espe-
rit Sant, manifestem en pri-
mer lloc la seva divinitat: «que 
és Senyor i infon la vida, que 
procedeix del Pare i del Fill. 
I juntament amb el Pare i el 
Fill és glorificat; que parlà per 
boca dels profetes.» Afirmar 
la realitat de la persona divina 
de l’Esperit Sant és molt im-
portant en aquest moment en 

què molts corrents de pensa-
ment, anomenats espirituals, 
parlen d’energies impersonals 
que actuen en el cor i que cal 
tenir per a restar en pau. 
Res més lluny de l’autèntic Es-
perit Sant, que no té res d’im-
personal ni pot ser mai cosifi-
cat. 
La teologia catòlica, quan re-
flexiona sobre l’Esperit Sant 
i la seva obra, ens diu que és 
l’Amor fet persona en el misteri 
etern de Déu. L’Esperit Sant és 
el lligam d’amor etern en Déu 
mateix, és el qui uneix el Pare 
i el Fill: «Doncs, són tres: el qui 
estima, l’estimat, i l’amor» (St. 
Agustí, De Trinitate, 8).

L’Esperit Sant té en el mateix 
acte de fe del cristià un pa-
per cabdal. Ens diu sant Pau: 
Ningú no pot dir: Jesús és el 
Senyor, si no és sota l’acció 
de l’Esperit Sant (1Co 12.3). 
Déu ha enviat als nostres cors 
l’Esperit del seu Fill, que crida: 
Abbà, Pare (Ga 4,6).
El coneixement de la fe sola-
ment és possible amb l’Esperit 
Sant. De la mateixa manera 
que en la intimitat de la vida 
divina el lligam d’amor és l’Es-
perit Sant, l’acte de fe, que 
és resposta d’amor confiat a 
l’amor ofert de Déu, tan sols 
l’Amor, que és l’Esperit Sant, 
el fa possible. «Sense l’Esperit 

ROMÀ CASANOVA

Credo in Spíritum Sanctum

Bisbe de Vic

no és possible de veure el Fill 
de Déu i, sense el Fill, ningú no 
pot acostar-se al Pare, perquè 
el coneixement del Pare és el 
Fill, i el coneixement del Fill de 
Déu es fa per l’Esperit Sant» 
(St. Ireneu de Lió, Demostració 
de la fe apostòlica, 7).
És, doncs, el do de l’Esperit 
Sant el que fa possible la fe en 
el més pregon del nostre cor. 
Creure en l’Esperit Sant com a 
font de la fe ens ha de fer re-
tornar a la primacia de la grà-
cia en la vida cristiana. Sense 
aquesta font que brolla de Déu 
mateix, del mateix cor de Jesús 
clavat en la creu del qual brolla 
sang i aigua, signes de l’Espe-

Dissabte passat, ben prop 
de les deu del vespre, morí a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, 
a l’edat de 48 anys, Joan Mon-
tanyés Martínez, més conegut 
per “Monti”. Fou un malagua-
nyat artista català, polifacètic, 
actor i pallasso. El comiat va 
tenir lloc l’endemà diumenge, 
a la una del migdia, al Tanatori 
de Les Corts
L’any 1996 creà la seva pròpia 
companyia “Monti & Cia”. En 
el 2004 guanyà el Premi Max 
de Circ. Des del 2006 al 2008, 
fou director del Teatre Circo 
Price de Madrid. Formava part 
de l’organització “Pallassos 
sense fronteres”.
A Igualada, actuà el 19 de 

gener del 2003, al Teatre de 
l’Ateneu, acompanyat de l’ac-
tor igualadí Joan Valentí.
Ambdós, van coincidir en la 
programació del Circ Raluy, 
l’any 2006. Amb aquest circ 
d’orígen igualadí, actuaren a 
la nostra ciutat, en el mes de 
març d’aquell any en que el 
Raluy celebrava el 75è aniver-
sari de la seva fundació.
Així, doncs, malauradament el 
circ català ha perdut una valu-
osa figura i molts nens i nenes 
que viuen en països amb difi-
cultats, es perdran les seves 
gràcies.
Reposi en pau!

JOSEP ELIAS FARRÉ

Acabat el temps de Pasqua, 
els cinquanta dies joiosos que 
hem dedicat a recordar i cele-
brar la resurrecció de Jesús i el 
do de l’Esperit sant, en aquest 
diumenge celebrem la festa 
dedicada a Déu, Pare, Fill i 
Esperit. Aquesta és la nostra 
fe, de la qual estem contents i 
agraïts.
Els cristians creiem que Déu té 
una vida interna molt rica. Ho 

creiem, no ho sabem per cap 
deducció o teoria, sinó que ho 
acceptem confiant en la parau-
la de Jesús i en la tradició viva 
de l’Església, la nostra comuni-
tat i mare que ens dóna la vida 
de la fe.
Gràcies a Jesús, que és la sa-
viesa de Déu, la resplendor de 
la seva glòria, podem conèi-
xer alguna cosa d’aquell mis-
teri tan gran que anomenem 

Ha mort un pallasso que havia 
actuat a Igualada

La festa de la Santíssima Trinitat
“Déu”. Jesús ens ensenya que 
Déu és un Pare per a tots els 
humans i una font de vida per 
a tot el que ha creat i manté en 
vida constantment amb la força 
del seu amor. Amb Jesús, go-
sem anomenar “Pare” a aquell 
Déu que ningú no ha vist mai, 
però que se’ns ha manifestat 
en Jesús. Ell ens el dóna a co-
nèixer perquè també nosaltres 
aprenguem a viure com a fills 
i filles d’aquell Déu. És per ell 
—diu Pau— que la fe ens ha 
donat entrada en aquesta grà-
cia que posseïm tan en ferm: 
estem en pau amb Déu, la 

nostra consciència queda lliu-
re d’acusació; en una paraula, 
som estimats com a fills.
Però Jesús ens ha fet conèixer 
que no podríem comprendre 
bé tot això, la vocació cristi-
ana que hem rebut, si no fos 
per l’acció de l’Esperit dins de 
cadascú de nosaltres i en la 
comunitat sencera. L’Espe-
rit és qui ens dóna llum per 
comprendre, i força per viure 
d’acord amb el que compre-
nem. Ell ens fa tastar el gust 
de les coses que han de venir, 
i ara veiem com de lluny, gràci-
es a la fe.

rit Sant, no podem entendre 
ni viure res. Sense l’Esperit 
Sant en el nostre cor l’obra 
de la salvació restaria ina-
cabada, Jesús restaria en el 
passat, no seria res més que 
un model magnífic, però lluny 
de nosaltres. Sense l’Espe-
rit Sant l’evangeli seria lletra 
morta, i l’Església, una sim-
ple organització entre moltes 
altres. Però amb ell, prome-
sa del Pare i do del Fill, Crist 
és el Vivent entre nosaltres; 
l’Evangeli, paraula de Vida; 
l’Església, el «poble unificat 
des de la unitat del Pare i del 
Fill i de l’Esperit Sant» (LG, 4)

Així, tota la nostra vida de cris-
tians és una vida de relació 
amb el Pare, gràcies al Fill, en 
l’Esperit. Si oblidàvem això, 
deixaríem de ser cristians i 
en seríem tan sols una trista 
caricatura. La nostra fe és un 
dinamisme de relació viva, no 
unes idees. Beneïm i cantem 
el Déu únic, Pare, Fill i Esperit 
sant, amb les nostres boques i 
cants, però encara més amb la 
nostra manera de viure. Per la 
fe tenim entrada en aquest do 
que hem rebut.

Andreu Trilla, escolapi

Consuelo López Alonso
Els que sempre t’hem estimat

el teu marit, els teus �lls, la teva jove i gendres, els teus 
néts i la resta de família mai t’oblidarem

Família Vendrell-López

En record de la nostra estimada Consol 
en el segon aniversari del seu traspàs

Igualada, maig de 2013
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Consells 
de Marta Caralt

RSF- Hipopressius dinàmics
Entrenadora Personal

icona38hotmail.es

EL TO POSTURAL 
EN REPÒS. 

Un concepte molt impor-
tant quan parlem d’hipo-
pressius és EL TO POS-
TURAL EN REPÒS. La 
seva definició més cientí-
fica seria: la resistència a 
l’elasticitat. I perquè ens 
entenguem: és el respon-
sable que tinguem més o 
menys panxa quan estem 
dempeus, asseguts, esti-
rats...
Agafeu el dit i premeu 
l’abdomen: si s’enfonsa 
molt és que no hi ha gaire 
to en repòs, si s’enfonsa 
poc, llavors al contrari, sí 
que n’hi ha..

El to en repòs depèn de 
molts factors: el genètic i 
l’alimentari són molt sig-
nificatius. El genètic no 
el podem variar, ens ve 
donat... Però l’alimentari 
sí. Som el que mengem, 
pel nostre teixit conjuntiu 
és molt important aportar 
les proteïnes necessàries 
al nostre cos .... 

Els motius de la pèrdua 
del to en repòs en són 
molts, però jo en detallaré 
uns quants: L’envelliment
Les males postures
Els esforços continuats
El sedentarisme
Males digestions i patolo-
gies a nivell digestiu
La menstruació 
La menopausa..
Les Tècniques hipopres-
sives augmenten el to en 
repòs, s’ha de tenir cons-
tància i perseverança. 
quan més es practica més 
beneficis hi ha i més ràpi-
da és la reprogramació de 
la faixa abdominal (quan 
es perd el to postural en 
repòs es diu que hi ha una 
desprogramació).
Bé, el proper dia parlarem 
dels hipopressius i l’ope-
ració BIKINI...

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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S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30

Felicita els que més estimes!
Fes-nos arribar la fotografia a LA VEU 

(c. Retir 40) 
o via correu electrònic

 (publianoiadisseny@gmail .com)
 

i ... SORPRÈN!

ClassificatsClassificats Horòscop

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

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

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

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

Es lloguen pisos i locals 
cèntrics a Igualada.
Interessats trucar:

 93 803 01 69

ÀRIES.:  Aconseguiràs més tranquil·litat personal. TREBALL:    Aconseguiràs el que et pro-
posis.  DINERS:  Despeses familiars. AMOR:   Una relació complicada.  Sort,  5.

TAURE.  Viuràs una gran fantasia personal. TREBALL:    Un càrrec molt important.  DINERS:  
Tindràs els necessaris. AMOR:   Soledat, complicacions amoroses.  Sort,   7.

BESSONS.:  Aconseguiràs el que et proposis. TREBALL:   Complicacions, pèrdues.  DINERS:   
En tindràs. AMOR:  Necessitat de la teva família i del matrimoni.  Sort,   1.

CRANC: Gran fortalesa, aconseguiràs fer el que et proposis. TREBALL: Molt negociant en 
tot.  DINERS:    Moltes despeses.  AMOR: Inestabilitat,  gran necessitat de fer la teva.  Sort,   
4.

LLEO: Moltes pressions personals, et preocupen els diners. TREBALL:  Complicacions a la 
feina.  DINERS:   Grans necessitats. AMOR:  Disgustos, complicacions amb les persones 
que estimes.  Sort,   6.  

VERGE: Un caràcter fort i molt complicat. TREBALL:   Inestable, sense resultats.  DINERS:    
Problemes, pagaments. AMOR:  De festa i molt bona relació amb les amistats.  Sort,  5.

BALANÇA:  Complicacions personals i amb l’entorn. TREBALL: Un càrrec important.  DI-
NERS:    Excés de despeses. AMOR:  Més amistats i companyerisme.  Sort,   8.

ESCORPÍ:  Gran soledat personal,  replantejaments futurs. TREBALL:  Inestable.  DINERS:   
Despeses familiars. AMOR:  Reneix una nova il·lusió.  Sort,   9.

SAGITARI: Més necessitat de la família. TREBALL: Complicacions, problemes laborals.  DI-
NERS:    Inestable.  AMOR:  Una persona amb un gran carisma.  Sort,    5.

CAPRICORN:  Viuràs una gran desorientació personal. TREBALL:  Et relacionaràs molt bé 
socialment.   DINERS:    Inestable.  AMOR: Tens una gran seguretat amorosa.   Sort,   0.

AQUARI:  Una situació molt complicada, problemes. TREBALL:  Més estabilitat.   DINERS:  
Excés de despeses amb els amics.  AMOR:  Enfrontament amb una persona que estimes.  
Sort,   8.

PEIXOS: Necessitat d’anar de festa i relacionar-te amb la gent. TREBALL: Més il·lusions.   
DINERS:   Estable.  AMOR:  Una relació molt passional.  Sort,   11.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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

Empresa necessita

COMERCIAL

Amb els següents requisits:

• Vehicle propi 
• Menor de 30 anys 

Oferim:

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

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

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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Contactes

P A R L E N

CLAUDIA MULATA CACHONDA TLF:634.789.479

KAROLINA RUBIA VICIOSA TLF:679.349.185

TE ESPERAMOS EN SANTA MARGARITA DE MONTBUI

LAS 24 H Y SALIDAS A DOMICILO

PISO DE LUJO

1ª COPA GRATIS



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

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
�L�a� �P�o�b�l�a� �d�e� �C�l�a�r�a�m�u�n�t� �-� � �A�n�o�i�a� �(�B�C�N�)
�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

 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.-
En Marc Miquel i el Ricard 
Muntané són dos joves igua-
ladins -de 27 i 29 anys, res-
pectivament- que han creat un 
original joc de cartes: “La Puta 
i la Ramoneta”, un títol sug-
gerent que darrerament està 
molt de moda per definir certa 
actitud de la política catalana 
a Madrid, durant dècades... Un 
joc on riure està del tot garantit, 
us ho podem assegurar.
En Marc està iniciant-se en 
diferents experiències del món 
digital, i en Ricard és enginyer 
mecànic, vinculat de sempre 
al món associatiu de la ciutat. 
Plegats, amb l’ajuda dels seus 
bons amics, estan vivint una 
experiència que, de moment, és 
reflexa només en un “prototip”. 
Per a que el joc sigui una rea-
litat, calen diners. De moment, 
passen “el platet” a través de la 
coneguda plataforma Verkami. 
Entreu-hi a www.verkami.com/
putairamonetaeljoc i en tindreu 
tots els detalls. Qui sap, potser 
sereu mecenes del joc de l’any 
a Catalunya!

La vostra iniciativa està 
tenint bona resposta?
Sí, la veritat és que sí. La gent 
ens diu que està bé que es 
facin iniciatives que surtin de 
l’habitual, en aquest cas de 

caire lúdic, emprenedora i de 
país. El projecte ens estimula 
molt, i això ho veiem també en 
la gent.
D’on va sorgir la idea?
Moltes vegades s’adapta una 
idea de joc, a una determinada 
temàtica. Això és el més habi-
tual, però en el nostre cas és 
just el contrari. Va sorgir d’un 
sopar d’amics, on parlàvem 
de la situació política actual. 
L’expressió “puta i ramoneta” 
ja implica dos bàndols, dues 
formes de fer. Ja invita al joc, 
de fet. Tinc cartes a la màniga, 
tinc una darrera carta per 
jugar... són expressions que ja 
conviden a fer un joc de cartes, 
és inevitable. El joc és un con-
flicte, algú ha de guanyar i 
perdre... Hi ha tres bàndols, 
i un pot ser independentista, 
autonomista o de l’estat espa-
nyol, tres personatges princi-
pals i tres de secundaris que hi 
estan associats, segons siguin 
federalistes,  antinacionalistes 
o els vinculars a alternatives 
populars. 
En el joc deuen guanyar 
sempre els independentis-
tes...
No, no... Hem fet un llarg 
procés de tasteig, on amb la 
bona voluntat molta gent ha 
passat hores jugant. És anive-
llat. Si et toca jugar amb l’Estat 

Espanyol, has d’anar igualment 
a per totes, eh... Has de fer 
servir les cartes de difamació, 
de repressió... Si en el futbolín 
et tocava jugar amb el Madrid, 
volies guanyar igual, no?
Quan us adoneu que aquest 
joc pot ser una realitat a les 
botigues?
Bé, hem passat d’un producte 
creatiu, a un de professional. 
En aquest trajecte hem passat 
per tots els filtres del sector del 
joc. Hem estat a les fires, i hem 
detectat que les editorials no 
tenen intenció de publicar jocs 
d’autors d’aquí, i menys encara 
de temes controvertits que els 
poden portar problemes en el 
mercat espanyol...

Alguns polítics estan nerviosos per 
les darreres gestions que, des de 
l’Ajuntament d’Igualada, s’estan 
fent en relació a sectors industri-
als com el tèxtil i la pell, o, des de 
l’Ajuntament de Vilanova, per a 
acollir el clúster del paper i les arts 
gràfiques... Els nervis han anat “in 
crescendo” en les últimes setmanes,  
tant, que hi ha qui prefereix optar 
pel conegut esport anoienc de posar 
pals a la roda a tot allò que té visos 
de sortir al diari, simplement perquè 
no surt a la foto... Les “rebequeries” 
infantils de sempre.
No entrarem -encara- a valorar si 
el que se’ns presenta és o no una 
altra cortina de fum i prou. El temps 
ens ajudarà a esbrinar-ho. Però 
preocupa que la necessària agilitat 
que ha de tenir el sector polític i 
el socioeconòmic del nostre terri-
tori no tingui en tothom el mateix 
“compàs”.
Potser per això aquesta setmana, 
a la seu de la Unió Empresarial, hi 
ha hagut una reunió dels agents 
socioeconòmics més importants 
de l’Anoia per, entre d’altres coses, 
lluitar amb fermesa contra determi-
nades actituds i establir una pauta 
clara que ajudi a caminar endavant 
enlloc d’ensopegar. És indicatiu del 
què li passa a l’Anoia, que s’hagin de 
fer reunions per aprendre a evitar 
els qui fan més nosa que servei...

Per això heu tirat pel dret.
Sí, hem fundat l’empresa 
Catalan Games, per fer jocs 
en aquesta línia. Per cercar 
el finançament hem optat per 
la plataforma Verkami, perquè 
permet reduir el risc de l’in-
versió i buscar persones que 
ens ajudin a donar credibilitat 
al joc. Busquem 4.000 euros 
per poder fer el primer tiratge, 
per pagar el dissenyador, fer 
promoció i poder cercar els 
distribuïdors... Verkami també 
és una comunitat que crea 
vincles molt interessants amb 
moltíssima gent.
Verkami té un límit en el 
temps.
Sí, portem 10 dies i ens 
queden uns 30. La gent, però, 
ha de saber que no dóna 
diners perquè sí. Dóna les 
seves dades i prou. Si al final 
del període de temps s’arriba 
al mínim de diners que dema-
nem per poder tirar endavant, 
llavors es cobra la donació 
que es vol fer.
Creieu que el joc ajuda 
també a pensar més en el 
procés que estem vivint?
Segur que sí. El joc és també 
una forma de cultura, ajuda 
a ser reflexiu, compta amb 
moltes preguntes de l’actu-
alitat més recent... I a sobre 
passes una molt bona estona.

4 paraules amb... Marc Miquel 
i Ricard Muntané

CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ
DE TOT TIPUS 

DE MAQUINÀRIA

Gràcies per la vostra  con�ança en aquest llarg recorregut!

C/ Gran Bretanya, 7 (Pol. Industrial) - 08700 IGUALADA (Barcelona) Tel. 93 804 40 52 - www.tecnopel.net - info@tecnopel.net

Muntadora de pneumàtics Rentadora de tendalsRentadora de tendals


